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 تابلوبه خورد چشمش...کرد بلند سرشو زنون نفس نفس

 گفت لب ریز و داد رونیب حرص با نفسشو...طبقه

 ...ندارم نا واقعا یواگهید تا8_ 

 غلب پاگرد رو هارونقشه ویآرش و تاپ لپکوله و نشست هاپله یرو

 وباشگاه رفتیم بارسه یاتههفنکهیا با... کرد ول پاش

 تداش ینرمال بایتقر بدن خودش نظربه کردویمهم یروادهیپشهیهم

 خاطربه. .بشه تخت کامال تا داشت کارگهیدکمیکه شکمش جزبهالبته

 ابتب واسترس بود ریدرگ روز چند نیاکه ییهانقشه دِنیکش ِیسخت

 و تدرس و یابخو یب و معتبر و بزرگ شرکت نیا تو شدنش قبول
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 یتو از برد دستشو.. بودنمونده براش ییناگهید نخوردن غذا یحساب

 بودنمونده ازش ادیز...برداشت کشویکوچ یمعدن آب یبطرکوله

 یبلند نیحس برسالم و شیآخهی و خوردکسرهی سّومو کی همون

 موقعشهیهم بودداده ادی بهش بود کیکوچ یوقت مادربزرگش... گفت

 .بودشده زبونش ِورد موقع همون از وبگه ذکرو نیا خوردن آب

 شدیم رشید داشتگهید کبودینزد کرد دستش تو ساعتبهنگاههی

 روطبقه8نیا تا کرد ُتند پا و برداشت رو ویوآرشکوله. شد بلند عیسر

 ورآسانس شیشانس خوش ای بود شیبدشانس از امروز..کنه رد زودتر

 هاپله از روطبقه دیبا اون بودوهشد خراب َتشن غول ساختمون نیا

 سوار قبِلدفعه نیاکه بود بابت نیا از شیشانس خوش...رفتیباالم

 داخلکه نشد یچندبار اون مثل و بودشده آسانسورخراب شدن،

 خراب فکر شدن سوار قبلشهیهم.بودکرده ریگگهید یآسانسورها

 لمشغو فکرشو نظرش موردطبقهبه دنیرس تا آسانسور شدن

 تداش فرق یلیخگهید یها آسانسور با آسانسور نیا چند هر.کردیم

 .بود آور تعجب یجا براش شدنش خراب و
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 یتو رفت دویکش قیعم نفسهی خوردطبقه تابلوبه چشمش تا

 کیکوچ یالب کنار جا همون کن آبسردهی کرد خداروشکر...راهرو

 لحا گرشیج...خورد خنک آب وانیل دوتا و رفت عیسر...بود

 تا چند دردم کرد دایپ رو گسترسازه شرکت چرخوندوچشم...اومد

 اصالحتازه  و روشن ییخرما یموهابه یدست دیکش قیعم نفس

 یگختیربهم از تا کرد تشیهدا چپ سمتدوبارهکمی دویکش شَدش

 باز عیسرهک زد زنگو گفتناهللبسمهی با وبشه اول روزهیشب و ادیب در

 و شیآراتهکمی و دهیکش صورت بازهیمزهیر دختر هیکه یمنش...شد

 لقبهفته...کرد برخورد باهاشکه بود یکس نیاول بود فرم لباس

 نایس...شناخت اونو عیسر یمنش و بودندهید روگهیهمد بوداومدهکه

 سالمشو جواب زدو حیمل لبخندهی جوابش دراونم و کردسالم اول

 کی..دارنجلسه فعال مهندس یقاآ... لطفا نینیبنش گفت دادو

 و بودنکرده محولپروژههی بهش بوداومدهمصاحبهواسهکه قبلهفته

 قبولش اه طراح سیرئ و ادیبرب یخوببه َپسش از تونستاگه گفتن

 .کنه کاربه شروعتونهیمکنه
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 رو...تگرفیم ینیسنگ یهاپروژه و بود یبزرگ وشدهشناخته شرکت

 اونجا دکوربه نظرهی...نشست یمنش یبرورو یآسمون یآب مبل

 بودشده جادیا راتییتغ یکسریهفتههی نیا  عرض در انگار انداخت

 و ذوقکه ییصدا با یمنشکه زدیم دید اطرافو یکنجکاو با داشت...

 گفت دیباریم ازش یشاد

 صدر؟ یآقا نیشد راتییتغمتوجهشمام_

 گفت یمنشبه رو زدو یلبخند نایس

 دیدج رنگ نیا مخصوصا...گرفته روح دفتر انگارشده خوب یلیخ_

 نیا....استرهیت یاقهوه اون از بهتر یلیخ.....بخشه آرامش یلیخکه

 ...داده فضابه یمثبت دایشد یانرژ... محشرنکههام گل

 ادش یلیخ...شده عوضمنمهیروحکنمیم حسهفتههی نیا...موافقمآره_

 کار همش...نمیبیم اروه گل نیا و یبند رنگ نیاشمیم

 وقت چند هر...شونیا هستنقهیسل و ذوق با یلیخ......مهندسهخانوم

 متفاوت دیبا معمارا دفتر گنیم کننیم متحول رو نجایا دکور

 .ذارهیم اثرهم ها یمشتر یرو و کننَدست کسل یکنواختیباشه
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 فک فقط...هیدرست حرف واقعابله_

 هندس؟؟مخانمکدوم...باشمشوندهیدنکنم

 ناریسم... نبودن نیاومدکه قبلهفته...دشونیشناسینم شماآره آخ_

 ناهاشنیا...گهید هستن ها طراح مسئول همون.....بودن رازیش

 اومدن خودشون

 مهندسخانم یبرا شد بلند جاش از انیگوسالم و گفت نویا یمنش

 ردکیمشارها یمنشکه بود یسمت اونبه پشتکه نایس شد بلند یمنش تا

 یکس...گرفت وجودشوهمهکه بود ُبهت تنها... چرخوند کامل سرشو

 اونو تنهانه...بکنه تصوربتونه یمنشکه بود یاون از آشناتر دیدیمکه

 یزندگ داشت خاطراتش و ادی با یعمربلکه شناختیم

 دور ابلمیفهی مثل کردو پرت قبل بهسال اونوکه ییهاخاطره...کردیم

 .شد رد اشچشم یجلو از تند

 سرجاش و دیپر صورتش رنگ هادهید روح مثل روبروش دخترک

 .شد خکوبیم

 نشواک نیا مطمئنًا بودنکرده پرت رو یمنش حواس تلفن یصدااگه

 .شدیم سؤال یحساب براش مهندسخانم
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 دلش باکه کارهاچه یاقهوه مات یهاچشم نیا

 یحت... اشکاشونو و هاغمهم بوددهید هاشونوخندههم...بودننکرده

 یزندگ الشونیخ با ای باخودشون عمر کی...ُبهتشونو مدل نیا

 خودشبه...دیجنگیمهم الشونیخ باگهید بود اماسال...بودکرده

 لعس رنگبهگاهاهیسگاه یها یاقهوه نیابه کردن فکر بودکردهحرام

 عمل ندویم یتو حضور قبل تا فقط انگار کردنشمقابله تواِن اما...رو

 بودباخته خودشو یحساب لرزون یلهیت  دوتا نیا یجلو حاال و بود

 .رو خاطرات کردیم مرور مرتب ذهنش و
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 کرد رافاعت بهش بار نیاول یبرا یوقتکه بود یُبهتهیشب ُبهت نیا

 لیطتع بعد سرش پشت یواشکیکه یروز همون...دهیُسر براش دلش

 .بودافتادهراه رستانیدب از شدن

 وشده ضیمر روز اونستاره خواهرشنکهیا سر بودشده یکفر درچق

 رسوندن یبهونهبه تونستینمگهیداونم... مدرسهبرهپونه بانتونسته

 ودوج با یحت...کنه یهمراههم روپونه و رستانیدبدمبره علنًاستاره

 و بود زشتهیهمسا درو یتوبازم بودنشون واریدبه وارید یهیهمسا

 در حرفخانومحهیمل وجاسم آقا دختر تک سر پشت استخوینم

 یهابچه شتریب و خوردنیمقسم سرشهمهکه یجاسم آقااونم...ادیب

 .داشتن دوست جونشون مثل رو اخالق خوشمعلم نیا محل

 اون خوردویم روز اون دردبه قایدق ریخ سبب شود َعدو گنیم

 روپونه یجلو اومد خلوتکوچه یتوکه یمزاحم

 شتپ از داد کف از طاقت  باال زد آمپرشکه دینکشهیثانبه...گرفت

 الاصلحظه چندپونه....شد زیگالو پسره با جلو رفت اومدو در وارید

 صورت روپسره مشت یوقت...کنهیم بزن بزنپسره بادارهکههیک دینفهم

 شد خارج یهنگ ازتازه شد ولو پاهاش یجلو نایس و نشست نایس
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 تر بزرگکلشمیه.داشتهم ینیسنگ دست مردک...اومد در غشیوج

 بوداومده جوشبه یجور نایس رتیغ اما بودساله ینایس از

 رو نایس لباسگوشهپونه...فهیحرهم رو اروی اون برابرده داشتحتمکه

 رفتیم پا رقص نایسواسه داشتپسره...بشه دعواادامه مانع تا گرفت

 ادیب درونهپ یدستا از تا دیکش لباسشو نایس...کردیم دعوتش دعوابه و

 دیتوپ بهشمحکم و

 خونه برو یستادیوا هنوز چرا تو_

 نیاول و دیدیم یعصب و نیخشمگ نقدریا رو نایس بود بار نیاولکهپونه

 غضب و دیلرز لباش بوددهیشن مرد جنس از انگار کالکه بود یادیفر

 تنهاهن اون...بوددهیتوپن بهش یخیتوب ینجوریا حاال تاپدرشم...کرد

 بهش تر نازک گل از و بود مادرش پدروبچه تکبلکه دختر تک

 گفتنینم

 یستادیوا چراپونه بروگمیم_

 سمت رفتخونه یجابه اما افتادراه اشک از ِسیخ صورت باپونه

 دوتا نیا نبودمعلوم شدیم دعوا نیا الیخیباگه...کوچه سرمغازه

 بدکه بوددهیدراه تو بار چند روپسره نیا...ردنآو یمهم سر ییبالچه
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 قرص دلش شدیم باعث نایس وستاره حضورشهیهم اما...کنهیمنگاه

 بوددهیفهم صبح از یوقت امروز اما...نداره باهاش یکارکهبشه

 خوب شولیدل حاالکه بودگرفته یبیعجدلشورههی ادیبتونهینمستاره

 .دیفهمیم

 نیا کردن جداواسه اونا و نبود دارهامغازه ازنهپو خواستن کمکاگه

 ونشیکی افتادن پس تا یکار کتک اون اومدن ینم یزخم ریش دوتا

 .شدیم دارادامه

 دوبارهردهگیبرم گفت زدو صدااسمبه روپونه ختویر شویینها َزهرپسره

 فکر از...کرد فوران آتشفشان مثلپسره زدن صدا کیکوچاسم از نایس

 با...بوداومده جوشبه خونشداره یسّر َسرو باهاشهمپونهنکنهنکهیا

  دیپرس ازششده ُبراق یچشما

 کجا از زده؟اصال صدا اسمتو ن؟چرایدارهم با یصنمچه_

 ده؟؟یاسمتوفهم

 دوباره تهمت نیا یناراحت ازپونه یشده خشکتازه یچشما

 .شد دور نایس از قهر حالتبه شدو اشکُپره
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 و ودب اونهیواه االتیخ نیا از تر بینجپونه...رفته تند دیفهم نایس

 ُخب... بودزده صدا روپونهتازه خودش...مسخرههم سواالتش

 دهیفهم اسمشو کجا ازپسره بودمعلوم

 یعس و دیکش چادرشبهآروم دستشو...دیدوئ دنبالش یعذرخواهواسه

 همچنان رکدخت یچشما...دارهنگههیبقتوجه جلب بدون اونو کرد

 ریزآهسته...اومد یم دردبه دنشونید با نایس قرار یب دل و بود سیخ

 گفت دخترک گوش

 نیبارون چشات یوقترمیمیم...نکنهیگر_

 ...بود امروزنگاه نیهم مثل دخترک یزده ُبهتنگاه

 نارویس یها تیحماشهیهم...کردینمهم یاعتراف نیهمچهی تصور

 خودشواسه کردیم یسع اما دیچسبیم دلشبههم دایشد و دیدیم

 اما...ستاره حضور یپا ذاشتیم زویچهمه ونکنه یالک ِیپرداز الیخ

 تتونسیومبزنه اون یپا زویچهمه بخوادکه نبود یاستارهگهید االن

 رکپس نیا دلبه دل وبده بال پروکمی شیشبانگاه یاهایرؤ نیابه

 نیریش لبخندهی هتبُ ریغ روز اون...  بده عاشقهیزخم صورت
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 امروز ماا بودنشسته لبهاش ُکنج نایس دلچسِب اعتراف اون خاطربههم

 .نبود زبانیم رو یلبخند چیه لبهاش
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 وتهرف اونجا از یکپونه دینفهمکه بودشدهگذشته خاطرات غرق چنان

 زد داص رو نایس یمنش یوقت... کنهیمنگاه شیخال یجابه فقطداره اون

 یمنشبه واج و هاج و برگردوند شدتبه سرشو و خورد یاکهی

 کردنگاه

 ن؟یدیشنبودم شما با صدر یآقا_

 ؟یچ دیببخش_

 دییبفرما شمان منتظر مهندس یآقا_ 
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 دیبا... دیکش قیعم نفسهی گذاشتهم رو چشماشولحظه چند

 اومدن یبرابده دست از شغلو نیا تونستینم...کردیم کنترل خودشو

 با اما... دیدیم هاشو زحمتجهینت دیبا...بودکرده تالش یلیخ نجایابه

 شوک چنان باشنختهیر سرش رو خی آب سطلهی انگارپونه دنید

 فکر...درستمیتصم یبرا کردینم یاری مغزشکه بودشدهزده

 ایکنه کار نجایاتونهیم شرکت نیا تو اون وجود با واقعا حاالنکهیا

 شیپ سالکه یزجر خواستینم...نشجوبه افتادخوره مثلنه

 براشدوباره بودکرده زاریب مؤنث جنس یچ هر از اونو و بوددهیکش

 دیبا پس...بود یاتیح براش یلیخ یلیخ شغل نیا اما...بشه یآور ادی

 .شیمیقد عشق گرفتندهیناد یبرا تالش...کردیم خودشو تالشتمام

 و زد بود یلوعط مهندسکه تیریمد اتاق دربه یاضربه مکث با

 .شد وارد دیشن رو مهندس دییبفرما یوقت

...... 

 

 دست بهش و کرد ینگاهنهیآ تو اشدهیپر رنگ صورتبه

 شحواس یمنش کرد خداروشکر...دنیلرزیم وضوحبه دستاش...دیکش
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 یتلفمخ یفکرا قبل سال...بودداده یسوت بدجوروگرنه بودشده پرت

 یبرا و بودکرده ورتص خودش یبرا مختلف یبرخوردها با

 بودکرده یادیز تالش نشن لیتبد تیواقعبه فکرها اونتمامنکهیا

 یابر و بدن گوش دکتر حرفبه بودکرده یراض پدرومادرشو یحت

 و دود نیا از پدرش یشده داغون یهاهیرهم تا شمال برن یزندگ

 رس استرس بدونکمی مادرش ضیمرشهیهم قلبهمکنه دایپ نجاتدم

 .هکن

 ذاشتویم قرار نایس با کباری ییکذا میتصم اون و اتفاق اون بعد کاش

 اون چرابگه بهش کردیم دایپ جرأت کاش... زدیم دلشو حرف

 نیآخر کاش...شیزندگ رازنشه داستان نیا تاگرفته رومیتصم

 یسرباز از برگشتنماه3 بعد خونشوندم روز اون برخوردشون

 .شدینم

 توشکه ینگاه...زدیم شیآت رو دلش نایس بلقلحظه چندنگاه ادی

 ...یناراحت...خیتوب...نفرت...خشم...ُبهت...داشت یچهمه

 نوشت براش یجور سرنوشت.بودکرده تا پسر،بد نیا با

 .زهیرب عشق پاشبه بود قشیال پسر نیاکه اونجور بودنتونستهکه
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 دست فروغش یب یچشمابه کردننگاه از خورد زنگکه شیگوش

 .رداشتب

 امیم االنشرکتم تو...بله_

 نیربدت دیشاکه شدیممواجه یکس با سال بعد دیبا... رفتیم دیبا

 دیبا یالعمل عکسچه دونستینم.بودکرده حقش در رو ینامرد

 سر از ایدهب ییآشنا د،ینباکه یکس شیپ نایسنکهیا ترس...بده نشون

 با اما..ردکیم تر ستس هاشوقدمبزنه گذشتشون از یحرفانتقام ونهیک

 مشکل اومدن وجودبه باعث دیشا شدوینم درست یزیچهم نرفتن

 .شدیم یدیجد

 چند نایسکه ییجابه ینگاه یرچشمیز...رفت رونیب سیسرو از

 اتاق داخل اآلن حتما پس...بود یخال...انداخت بودنشسته شیپقهیدق

 یبرا قیعم نفس چند...ستادیا ریمد اتاق در یجلو.. بود ریمد

 یها سالتموم برعکس.. دیکش وجودشبه آرامش برگشت

 .نده یتیاهم بهش نایس کردیم خدا ،خدا عاشقانشون
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 زیم یجلو بهش پشت نایس...شد داخل ریمد دییبفرما با و زد در

 .دادیمنقشه راجب یحیتوض داشت بودوستادهیا ریمد

 خندلب با همزمان و جلو ادیب کرداشارهپونهبه و کرد بلند دست ریمد

 گفت نایسبه

 ...بده رو یینها نظر دیبا شونیا نجایا یولاومدهخوشمکه من_

 ...پونه سمت دیچرخ نایسنگاه

 و ها طراح سیرئ یطاهرخانمنمیا...انگار نینشد آشناباهم یراست_

 صدر؟ مهندس یآقاشونمیا...بندهخانوم

... دیفهم نویا یخوببه نایس و دیترس وضوحبهپونه یهاچشم

 .شد فکش شدن ومنقبض نایس یدستا شدن مشتمتوجهپونه

 گفت سرش حرکت با فقطپونه یچشمابه مجددنگاه بدون
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 خوشبختم_

 بودشدهخفه گلو توپونه یصدا

 نیب نیسنگ جوبه ادیز شد باعثنقشه دادن نشون یبرا بهروز اقیاشت

 نکنهتوجه دوتا اون

 رو یینها دییتأ مهر شماکرده؟؟البتههچ مهندس یآقا نیا نیبب ایب_

 از یاهفتههیکردمینم فکر ییخدا...اومدهخوشم یلیخ من یول ایزنیم

 ورنقشه خودش جانپونه بود قرار مهندس یدونیم...ادیب بر پسش

 ...کننیم کچل آدمو نارهایسم نیا امابکشه

 نیبهتر توکردم فکر بوداومدهخوشم کاراتنمونه از چونمنم

 ودب سخت واقعاهم ییتنهاالبته...شما گردن افتاد زحمتش...یانهیگز

 ُخب...میکنیم فیوظامیتقس شرکت نیا تو نجایا بعدبه نیا از

 ه؟؟یچ نظرتخانوم

 ییجوراهی و نداشت یمشکل واقعا...کرد یبررس رونقشهقهیدق چند

 زا بهروزکههم یفیتعرهمه اون با...بوددراومده آب از یعال

 دیشا...شدیم مشکل باعث فقط ازش گرفتن رادیا اآلن بودکردهنقشه
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 یدواریام بهش تونستیم بوددادهانجامکه یسرد برخورد با نایس

 .کننیم سرباهم رو یَتنش یب یندهیآکهبده

 ومد؟؟ین خوشت خانوم؟؟ یخوایم یلفظ ریز_

 ...نداره یمشکل...خوبه...یعنی...نه_

 ایکنیم دییأتشکسته پا و دست ینجوریاکه ینیبیم یاشکاالتهی انگار_

 پرت حواسشو نایس یشده قرمز ومونده مشت همچنان یدستها

 کردیم

 خوبه یلیخ...ستین یمشکلکهگفتم_

 جواب نیا با ینکردقانعمنکهیا با...باشه_

  گفت شوق و ذوق با نایسبه رو

 تدست اخالقش نیکنیم کارهم با حاال...نهیزبیر یادیز ماخانوم نیا_

 .رونیبکشهیم ماست از رو مو...ادیم
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 شویاخالق یب اما...دستمهوقته یلیخ اخالقش"گفت دلش تو نایس

 "نکردم درک هنوز

 روپنجشنبه نیا یشدخسته یحسابدونمیم چون جان مهندس خب_

 روزمیبردارم دیجد بار کارو یحسابکه ایبشنبه از...یمرخص

 متأهل؟؟ ای یمجرد یبودگفتهرفتهادمی یراست...سرت

 چقدر...کشونده اون سمتبه روپونهنگاه سوال نیا کرد حس نایس

 فیح امابسوزه یکمهمپونه دل دیشا تامتأهلهبگه خواستیم دلش

 همجنسش یچ هر از اونو و بود اون ییتنها مسبب دختر نیهمکه

 ستونتیم خواستیم دلش دایشد.بودکرده اعتماد یب و زانیگر بود

 دبو گفتن دروغآدمنه بود دستش یاحلقهنه امابده آزار دخترو نیا

 پس...ارهیب وسط رو نداشت وجود اصالکه یاگهید دختر یپاکه

 داد جوابآمرانه یلیخ

 مجردم_

 دنینش از بوددهیکش یاآسوده نفسپونه واقعا ایزدهتوهم دونستینم

 یطرف از و داشت رفتن لو ترس یطرف از دختر نیا...حرف نیا

 !!!!   حرف نیا دنیشن از شدیم خاطرآسوده
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 یرحمتکه شما بانو دیببخشالبته...کمتره دردسرات پس خب_

 و بهروز یعاشقانه یها پروندنکهیت و موندن تحملگهید نایس

 .نداشت

 هست؟ سالت چند_

 هشت و ستیب_

 هوی دیشا...هست واست وقت هنوز اما...یکتریکوچازم یسال8هی_

 میکرد بند دستتو خودمون

 

 رخب یطلوع مهندسچارهیب..نشست لبشبهغم از یکوتاه پوزخند

 ودبزده یاگره شیپ ها سال رو پسر نیا دل بند جانشپونه نداشت

 .بکنه باز اونو کورگره تونستینم یدختر چیهکه

  یبر یتونیمگهید_

 .نیکرد لطف ممنون_

 یباش موفق...خودتهَجَنم ازهمه ستین یلطف_
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 اجازتون با_

 حاال...شد خارج اتاق از و کرد جمع لشویوساپونهبه ینگاه بدون

 شاعتقادات در و بودحروم اونبه کردننگاهگهید داشت صاحبپونهکه

 درببه و برگشتلحظه چند دیرس هاپله کناربه یوقت...دیگنجینم

 دیپرس خودش از لب ریز و شدرهیخ شرکت

 نیا خدا آخ...حضورشوکنم تحملتونمیم یعنیتونم؟یم یعنی_

 اجهمه نیا نیب از چرا...سخته تحملش بود؟؟واقعا یا یبازچهگهید

 زودتر چرا!!!باشه؟؟ یطلوع زن دیبا چرا!!!نجا؟؟؟یاامیب دیبا

 اجیاحت وبودمدهینکش زحمت کار نیا یبرا نقدریا کاش!!دم؟؟ینفهم

 کنرحمدلمبه...کنرحمبهم خودت خداااا آخ...نداشتم

 اما کرد ُپر اشک از یاهاله رو چشماش... نداد امونشگهید بغض

 نترلشوک تا دیکش قیعم نفسهی...قطرات نیا ختنیرسخته مردهی یبرا

 .شد ریسراز هاپله از سرعت با وارهیب بدست

 و یکودکتموم عشقکهکنه کار یشرکت تو دیبا شدینم باورش

 تشرک اون یتو یحت وشرکته اون سیرئ همسر شیجوان و ینوجوان
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 کردیم فکر یحت و نبودهضم قابل براش اصال...کنهیم کار خودش با

 .نهیبیم خوابداره

 

 

 

 

 

 :گفت وخونه داخل رفت شوق باستاره

 رمیبگ یمژدگونبگم مامانبهرمیم_

 وحالش یب یچشما و دیچرخ یآرومبه نایس سر رفتستاره یوقت

 اما...بود سوال هزارها توشکه ینگاه...تدوخپونه یچشمابه

 از اشک بزرگقطره دو فقط.نداشت سواال اون یبرا یجواب چیهپونه

 سمت رفت سرعتبه انداخت نییپا سرشو و دیچک چشماش

 یداص یوقت...نداشتنگاهشم با کردنبدرقه توان یحت نایس...نیماش

 و ونستند زیجا رو شدن خورد و موندنگهید دیشن نویماش حرکت
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 کرد رتپ خودشو فقط سمتشبرگرده وبزنه دور نیماشنکهیا قبل تا

 .شد ولوپله رو و اطیح داخل

 مادرشکه کردیم پردازش رو قبل یهاصحنه داشت مغزش هنوز

 رفتنصدقه قربون کرد شروع و گرفت آغوش تو اونو

 باالت و دق قربون...نشسته نجایهمپسرمشدهخسته نقدریارمیبم یاله_

 نیا یدونینم...یسالمکه شکرت ایخدا یوا.؟؟.ینداد خبر چرا...بشم

 یایب نذاستن ؟؟چرا گرفتن سخت نقدریا چرا...منبه گذشت یچماه3

 ریگب دوشهیخونه برو پاشوپسرم پاشو...خداروشکربازم..؟؟یمرخص

 پوستهی یشد.. یریبگ جونکنم درستخوشمزه یغذاهی برات من

 ..استخون و

 نیاهمستاره..گفتیم هاش یدلتنگ از و زدیم حرف مرتب مادرش

 هنوز نایس اما کردیم یحسود مثال شدویم یشاک زدویم غر وسطا

 فرار یراب و کردبسنده محو لبخندهیبه فقط بوددهیدکه ییزهایچ منگ

 شدنیم یسؤال داشتنکمکم رفتاراش دنید باکه ییهانگاه از

 شدو آوار سرش رو قتیحق کل هویمحمو دوش ریز.بردپناهحمومبه

 لوجمحکمنره رونیب هقش هق یصدانکهیا یبرا و شکست بغضش
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 فرو و شدنیم یقاط اشکاش با آب یهاقطره...گرفت دهنشو

 .شدیم ترمچاله اشنهیس یتوساله3پسر نیا دل و ختنیریم

 مات هوی هاشهیگر وسطکه بود یطورضربه نیا شدت

 از بهش ینجوریا حاال شیدلدادگ ابراز اون باپونه شدیممگه.موندیم

 پولدار خاطربه!؟؟!کردیم ولش دیبا چرا اصال.!!!بزنه خنجر پشت

 از مادرش ساعت بعد یوقت...شدینم باورش طرف؟؟؟هنوز بودن

 دوشهی و برداشت الیوخ فکر وهیگر از دست زدحموم دربه ینگران

 .رونیب رفت و گرفت یسرسر

 اون اما...انداخت وحشتبه مادرشو بودشده قرمز بس از چشماش

 نیا از شتریب غرورش تا کردبهونه چشمشو تو رفتن شامپو

 دعا شدل تو مرتب.. نداشتبپرسه یزیچستاره ازنکهیا جرأت.نشکنه

 خودشوارهد فقط دونستیم اماباشهدهیداشتباهباشهدهیشناشتباه کردیم

 شد جمع جمعشون و ناومدهم دیسع و سهراب یوقت.زنهیم گول

 .کرد یباز غذاش با فقط نایس اما. گذاشت روسفره مادرشون
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 سمت تونستینم یحت االن بودخورده حسرتشوماهسهکه ییغذا

 یرفتارهاکه مادرش.ارهیم باالبخوره یچ هر کردیم حس.ببره دهنش

 گفت و کرد بلند اعتراضبه لبکنه درک تونستینم رو نایس بیعج

 شده؟؟؟تو عوض اتذائقهنکنه ؟؟یخورینم یزیچ چرا ادرم ِاِاِاِا_

 یداشت دوستمهیقشهیهمکه

 بغض نیا دیشا تا خورد آب وانیلهی.ادینم در صداش کردیم حس

 گفتگرفته و دار خش یصداهی با بعد.بره فروهم یلعنت

 فک...غذاتونشده خوبهم یلیخنشده عوضامذائقه...جان ماماننه_

 مبش بهتربخوابمرمیم...منوگرفته نیماشاومدم ساتوبو باکنم

 اتاق تسم رفت شدو بلند عیسربده یکسبه اعتراضاجازهنکهیا بدون

 دیکش دراز خودش یمیقد تخت رو و دیسع و سهراب با مشترکش

 :گفتبشنوه نایسکه یجور شدو بلند عیسر بودشده نگرانکه مادرش

 نخواب زود مادرشه خوب حالتکنمیم درست دمنوش برات االن_

 .بکش درازکمی



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

26 

 یرفتارها.ببرهکه کرد اصرارستاره اما کرد درست رو دمنوش مادرش

 یزیچ خواستیم...بودانداخته شکبه دایشد اونو برادرش بیعج

 نیقیبه رو بوداوردهین زبونبه تاحاال اما بودزده حدس بود ها مدتکه

 .کنه لیتبد

 ودشوخ بودوگذاشته دستش رو ساعدشو نایس اتاق داخل رفت یوقت

 وهبشچشم توچشم یکس با خواستینم بود،چونزده خواببه مثال

 .کنه رسوا اونو چشماشدوباره

 

 

 

 

 

 حال یب .بودشدههیتخل بدنش یانرژ کل انگار دیرسکه پاگرد نیاولبه

 وجودشوهمه بودن پوچ و بودن یخال حس.پله رو کرد ولو خودشو

 سخت یلیخ براش بودافتاده شیپلحظه چندکه یاتفاقات اورب.بودگرفته
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 نیآخردکمه.کنهیم خفشداره گلوش تو بغض کردیم حس بود

 اشوموه.دیکش نفس وجودهمه با بار چند و کرد باز دشویسف رهنیپ

 .کردخم زانوهاش یرو سرشو و گرفت چنگ

 دیاب.کردیم حجتاتمام باخودش دیبا گرفتیممیتصمهی االن دیبا

 حملت روپونه حضورتونهیمبفهمه تا کردیوام خودش با سنگاشوهمه

 بودن یمعمول کارمندهی اون.نه ایکنه تصور یعادآدمهی مثل اونو وکنه

 و اه طراح مسئول عنوانبه باشه،مطمئناداشته برخورد باهاش یگاهکه

سال تالش کردهبود این دختر رو فراموش کنهاما دردی کهاز طرف 

اون کشیدهبود انگار بهمغز استخوناش نفوذ کردهبود و قابل فراموشی 

نبود.نتونستهبود تو این مدت بههیچ دختر دیگهای فکر کنه.نهاون 

دخترهایی کهمادرش بهبهونههای مختلف بهش معرفی کردهبود 

نهدخترهایی کهخودشون داوطلبانهتو محیط دانشگاهیا محیط کارهای 

قبلیش بهش پیشنهاد دادهبودن.بیشترهاون دخترا هماز سر بهزیر بودن 

و توجهنکردنش بهدخترای دیگهخوششون اومدهبود.نمیدونستن این 

پسر با اولین تجربهاش چنان ضربهسختی خوردهکهدیگهنگاهش 

ترسیدهاز جنس مؤنث. 
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 یبرخوردها باهاش شدیم مجبور شرکت سیرئ همسر مخصوصا

 .کردیم رو یزیچ هر فکر دیبا واشهبداشته یادیز

 ترس اون نگاهش با کاش بودزده نشناختنبه خودشوپونه کاش

 انگار زد پوزخندپونه تفکربهلحظههی.بودنداده نشون رو بیعج

 یاون.هببر شوهرش یجلو آبروشو بوددهیترسکه شناختینم نارویس

 .هکنیم ینامرد اون کردیم فکر حاال اما بودپونه بودکرده ینامردکه

 ندادن،با یمرخصماه3 بعد یوقتخونه در یجلو روز همون از

 زیچهمه بود،برگشته ،یسرباز یباسالهیتقر یدوره اون شدنتموم

 ازکه اکپ یعشق بابت قیعم یتأسف رنگ...گرفتگهید رنگهی براش

 ابتب تأسف...بودختهیر دختر نیا یپابه بودشناخته خودشو یوقت

 رس پشت رو مرز لب سخت یها ینگهبان اون ادیبهکه ییهاشبتمام

 تا دکریم پرواز عقاب مثل گرفتن یمرخص بار هر با و بودگذاشته

 .برسه ارشی دنیدبه زودتر

 بود هول نقدریا...شدزندهدوباره چشماش یجلو ییکذا روز اون

 و ودبنخواستهراننده از پولشو یباقکه یتاکس از شدنادهیپ یبرا

 .بودکرده خودشمتوجه اونو بوق چندتا باانندهر
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 بایتقر انتظار نیا و بودشده فیرد کاراش زودتر روز چندنکهیا از

 مادرشوهمه از اول خواستیم.شناختینم پا از سر بودشدهتمومساله

 .کنه زیسورپرا عشقشوبعدشم

 ماا بودکرده فکرپونه کردن زیسورپرا مدل کی هزاروبهراه طول یتو

 فتریم یاگهید یدهیا سراغ وجلفه ستین خوب نیا گفتیم بار هر

 .اوننه بودپونهکنه زشیسورپرا بود قرارکه یکسنکهیا از غیدر

 یودد هاششهیش.بودستادهیا بلند یشاس یباال مدل نیماشهیخونهدم

 بادهز کراوات مردهی از یاهاله  فقطنهیبب داخلشو تونستینم بودنو

 بدون هاستهیهمسا از یکی مهمون کرد فکر.  دید رو یدود نکیع

 در هویکه گشتیم دیکل دنبال داشت. خونشون سراغ رفت یکنجکاو

 رنگ یاقهوه و بزرگ یچشما قفل وچشماش شد باز هوا یب

 عسِل رنگ مثل.بودشده روشن آفتاب نور خاطربهکه شدپونه

 یماچش رنگ اما شد باز ینیریش لبخندبه لباش ذوق از نایس.بهاره

 .شدرهیت ترس ازپونه

 ؟؟یدید منو یدیترس بانوووکمیعل و_
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 نیماش و نایس نیب حاال اشدهیترسنگاه داد قورت زوربه دهنشو آب

 .خوردیم چرخ

 کردنگاه نیماشبه تعجب با بودشدهپونه اضطرابمتوجهکه نایس

 ؟؟یکنیمنگاهنهیماش نیابه شده؟چرا یزیچ_

 فرو اشکش و بودباخته روهیقاف همونجاپونه دیرسینم سرهستاراگه

 بده هشب لشویوسا از یکی تا بوداومدهپونه سر پشتستاره.دیچکیم

 ؟یرفت کجاخانوم عروس_

 از خواهرش کردیم فکر چون زد یپهن لبخند دیشن نویا تا نایس

 و دیپر رخسارش از رنگپونه اما.شده دار خبر اونا نیبهیقض

 نیماشبه بعدش و نایسبه ترس بادوباره بعدستاره سمتبههنگاهی

 یغیج یخوشحال با دید رو نایسپونهسره پشت از یوقتستاره.انداخت

 نایس بغل انداخت خودشو زدو کنار روپونه و دیکش

 ناقال ی؟ایایبگهید روز چند نبود قرار؟مگهیاومد تو نایس یوا_

 براتدلم...یشد الغر قدربشم؟چ ؟؟فداتیکن زیسورپرا یخواست

 یداداش بودزده لک
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 گفت شد بلند یشاس نیماش جمع حواسش انگار هوی

 یوا...عروست؟ نیماشبشه نیاقرارهپونه...ینیماش عجب...َلهَلهاوه_

 زودتر ینگفت چرا...کهنشسته توشدامادم آخ آخ... قشنگه یلیخ

 ایب... اطیح تودمز حرف یکل..کردم معطلت دیببخش...میکنتموم کارتو

 توخونه موند جاشنلتم

 فحر و نیماش مات نباریا نایس اما بود نایس صورت مات هنوزپونه

 تونستیمنه...بودرفته نیب از شیانرژتمام انگار...بودستاره یها

 با لخت قتیحقهی...بزنه یحرف تونستیمنهرهیبگ نیماش از نگاهشو

 حس...بست درد از چشماشو...بودشده آوار سرش روجمله چندتا

 زنهینمگهید قلبش کردیم
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 کتحر چون خواببهکنهیم تظاهرداره نایس دیفهم راحت یلیخستاره

 قیمع نفس داشت دمش هر با انگار و نبود مرتب اصال اشنهیسقفسه

 .دیکشیم

 جوابداره کردیم حس شد کباب برادرش حال نیا یبرا دلش

 و گذاشت نایس دست روآروم دستشو.کنهیم دایپ سؤالشو

 گفت بشنون دوتا خودشون فقطکه یجورآهسته

 ؟؟یداشت دوستش_

 تشصور رو از ساعدشو بودخوردهکهیستاره یناگهان سوال ازکه نایس

 خواهرشکدونهی یکی یچشما تو شدرهیخ برداشتو

 سرشو تونست فقطستاره و زدیم داد ویچهمه نایس یچشما

 داشت گونش رو برادرش با یهمدرد ازکه یشکابه و نییپابندازه

 .بره خودشوراهبدهاجازه شدیم یجار

 یااشک تحمل وشده رو زهوششیت خواهرواسه دستش دیفهمکه نایس

 زد لب بغض همون با نداشت روکدونهی یکی نیا

 یخواهر نکنهیگر_
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 کردو شتریب اشکاشو شدتستاره کردنآروم یجابه حرف نیا

 یاه یها برادرش قرار یب دلواسه و نایس بغل تو ردک پرت خودشو

 .کردهیگر

 پشت و کرد باز اتاقو درزده وحشت دیشن روهیگر یصدا تا مادرش

 اومدنهم دیسع و سهراب بندش

 ستاره؟ یکنیمهیگر چراشده یچ مادرشده یچ_

 کردیم نوازششآروم و بود بغلش توستاره وسر بودشده زیخمین نایس

 زا خودشو عیسرشهیم رسوا داداششنگه یزیچ االناگه دیهمفستاره

 بلند شتدا و کردیم نیف نیفکه همونطور رونویب دیکش نایس بغل تو

 گفتدهیبردهیبر شدیم

 گهیدلوسم...بودشده تنگداداشم برالم دل...یچ یه_

 یقدردانواسه وهیچ دونستیم نایس فقطکه گفت یبغض با حرفو نیا

 دیپاش روشبه غمناک لبخندهی خواهرش یهمدرد از

 گفت و کرد بغلش و گرفت دخترشو دست مادرش
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 رو نایسکه یکردیم غر غر یکلتازه. نازکت دلواسهرمیبم یاله_

 ایبود ماهمه از تر دلتنگ خودت نگو ستین توبه حواسمونمیدید

 گفتخندهتههی با سهراب

 یسرباز از من ما یآبج نیا...کنما یحسودمنه نوبتگهید_

 بودنشده دلتنگهمه نیابرگشتم

 :گفتذارهیم سرشبه سرداره سهراب دیدکهستاره

 دشینممیحالبودم کیکوچ من موقع اون...هیحرفچه نیا داداش ِاِاِاِا_

 شدم بزرگتر خب االن

 روزاست نیهم...خانوماخانوم یشد بزرگهم یلیخگهیدبله_

 مابه یبگ یبا یبا دوستات مثلمتوا وبشهَکنده درپاشنهکه

 نجامیهمشهیهمرمینمچوقتمیه من ِاِاِاِاداداش_

 ؟یبترش یخوایم دخترمیدیخردبهمگه_

 گهیم یچ نیبب ماماااان_

 انجپونه مثلتوام بختاهلل شاء ان یول...دخترمو کن ولش سهراب_

 باشهخانواده با و کماالت با و تیشخص باآدمهی
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 نیا اب حاالکه یینایس سمت دیچرخستاره نگراننگاه مداوپونهاسم تا

 نییپا بودانداخته سرشو بودوشدهفشردهنهیس یتو قلبشجمله

 عیسرهدار ازین ییتنهابه نایس وشهیم خرابدوبارهداره جو دیدکهستاره

 گفت و دیکش مادرشو دست

 احتراست نایسمیبر نیایب ایشدخستهدستم از یلیخ جان  مامان_ 

 بخوابهچارهیبنذاشتمهامهیباگرمنم..کنه

 فکر بغلهی با رو نایس و رونیب رفتن اتاق از و کردن یرویپ ازشهمه

 بودهشد ذکرش و فکر قبل روزسه دوتمام...گذاشتن تنهاته سرو یب

 و بودمونده اون زیسورپرا واِج و هاج حاال اماپونه کردن زیسورپرا

 رشس تومدام سوالهی تنها اما.کنه فکر یچبه دیبا دونستینم اصال

 کرد؟ ازدواج چرا؟چراکه شدیم تکرار

 مدل نیماش اون دنید بانکهیا با..دیفهمیم دیبا گرفتیم جوابشو دیبا

 اون یمال تیوضع جواب نیاول مادرش یدهایتمج تعرف و باال

 وهساد و پاک دخترهیپونه چونکنه باور نویا تونستینم اما بودپسره

 یرادیا خانوادش و نایس یمال تیوضع از چوقتیه و بود یقانع

 و بودمعلم پدرش...بودن همسطح ییجوراهی یعنی بودنگرفته
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 هست وننشیب یخاصفاصله گفت شدینم داشتن یمتوسط یزندگهی

 دونستینم اما دیفهمیم دیبا پس..باشهشده انتخاب نیا باعثکه

 دار خبر ماجرا ازکه بود یاارهست راهش تنها االن دیشا...یچطور

 .کردیم درکش و بودشده

 پرت االشیخ و فکر از روبروش یشلوار و کت یآقاهی چرخش با

 دیخشببهی با و کرد جمع لشویوسا برد دست عیسر و تیواقعبه شد

 خاطرات نیا یادآوری.شد ریسراز هاپله ازدوباره یلب ریز

 چیه انگار اون از رارفواسه و آورد یم دردبه قلبشوشهیهم

 ارسپ پژو نیماش عیسر نگیپارکبه دیرس یوقت.نداشت یخالصراه

 سرعتبه و کرد روشن بودودهیخر انداز پس باسال ایتازگکه یدیسف

 .شد خارج دردآور ساختمون اون از
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 وانریسهیخوشحال غیج یصدا گذاشت اطیح اولپله یرو پاهاشو تا

 دوبه داشتکه کشوند خودش سمتبه ونگاهش سهراب یساله پسر

 اومد یم سمتشبه

 ناااااایس عمو آخجون_

 باالهب بار چند و هواچرخوندش تو و گرفت توبغل اونو ذوق با نایس

 دیخند دلته از روانیس و کرد پرتش

 باالتر.... باالتر عمو_

  عموجانخطرناکه_

 ِکش نِدلبخ با اطیح داخل اومد یموهیم ظرف با داشتکهستاره

 گفت اونابه رواومده

 ها نیگذرونیم خوشبرادرزاده عمو خوب_

 باالبفرستمهم تورو یخوایمنکنه_

 روس نیا باشهیم دایپ دوقلوهاکله سرو االنگمونمبه یولنهکه من_

 َابرا رو یبفرست دیباهم اونارو... شما یصدا
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 شمیمشمام وروجک دوتا اون یفدا_

 رفتن شونییدابهگهید زادن حالل_

 خواهرجان بود وروجککجام منآخه_

 ززززمممممیعز یخاکستر ریز شیآتکه شما_

 گفت تعجب با هویکه ستادیا نایس یمیقد کی یتوستاره

 چرا چشات نایس_

 حرفو کننیم رسواشدوباره االن چشماش دونستیمکه نایس

 گفت چوندویپ

 بچلونمشونخوامیم..ناز دخمل دوتا اون انیب بگو_

 نایس منو چونینپ_

 چونمتیبپمیچگوشتیپمگه_

 خنده از رفتسهیر عموش حرف نیا با روانیس

 هیچگوشتیپ عمو...هیچگوشتیپ عمو_

 کن یباز دوقلوها با برو بدو... حرف نیاَبده جانعمه ِاِاِاِا_
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 من...کننیم یباز اوناعروسک...پسرم من دخترن اوناخوامینم_

 مکن یباز تفنگ عمو باخوامیم

 یهابچه.استخسته عمو االنمیدار مهمون یکل امشب جانعمه_

 عمهههه؟؟باشه نیکن یبازعالمههی اطیح تو اومدن لیفام

 عموش از یدفاع چیه چون و داد یتینارضا چرخشهی لبشو روانیس

 .توپش سمت رفت شدو الیخیب دینشن

 عوض لباسرهیبگ دوش ومدنینهیبق تا داخلبره خواستهم نایس

  گرفت بازوشوستارهکهکنه

 ؟یپکر نقدریا شده؟چرا یچ_

 االن خواستینم دلش اصال و داشت چوندنیپ در یسعکه نایس

 لب رو یلبخندبشهتازه دلش داغ و وسط ادیبپونه بحثدوباره

 گفت و گذاشت

 ؟یخواهرزدم یپکر یحرفا من_

 تنشناسماگه من..هیخبرهیکه زننیم داد دارن چشات اما ینزد_

 رمیبمبرم دیباکه
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 یحساب و درستروزه چند فقطخستم...هیچ حرفا نیانکنه خدا_

 بپرس مامان از یندار باور...نکردم استراحت

  هست تیزیچهی نایس...ستین تو یخستهافهیق نیا اماگفته مامان_

 ست؟ین یچیه_

 ستاره؟ جون بگو_

 ستاره یدیمقسم چرا_

 ...چشا نیاشهیمرمذک و فکر امشب کل ینگاگه چون_

 حد از شیب انکار دونستیم و دیدیم سالح خلع خودشوگهیدکه نایس

 و دیکش قیعممهین نفسهی...دوخت نیزمبه نگاهشوکنهیم بدتر کارو

 گفت دنیشن دوتا خودشون فقطکه یجور لب ریز

 دمشید امروز_

 ونا تدونسیم و بودشناخته برادرشو یخوببه سالها نیا بعدکهستاره

 یکنعلباندازه چشاشکه یجورزده بهتکنهیم فکر نفر کی به فقط

 بودگفتشده

 !!!رو؟؟؟پوووونهههه_
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 وختود ها کیموزائبه چشماشو و داد تکون بغض با سرشو فقط نایس

 چشماشغم تا گرفت یبازبه روزهیر سنگ چندتا کفشش نوک با

 نکنه تیاذ خواهرشو

 کرد؟ کارو اون چرا تن؟گفیزدباهم ی؟حرف شیدید کجا_

 همبهمینگفتکلمه کی یحت...یاتفاق دمشید فقط...نه_

 

 یزیچشرکتشه سیرئ همسرنکهیا راجب خواستینم نایس

 رفتنگ ینگران و استرس و همانا گفتن دونستیم چونبگهستارهبه

 هماناستاره

 نگفت؟؟ یزیچ بود؟چرا کجا شیدید یاتفاق یچطور_

 مجبور اما بود دردناک و ریگ نفس نایس یبرا لحظات اون یادآوری

 سنف مرتب نشیماب و کردیم فیتعرشمردهشمرده..کنه انیب بود

 بده قورت گلوشوراه بغض تا گرفتیم

 چشماش از... دیترسیم... نگفت یزیچ بودشوهرشم چون_

 گذشتمونوبدم لو منترسهیمدمیفهمیم
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 یفکر نیهمچکهشناسهینم رو تو اونمگه ؟مسخرستیبد لو_

 وونهیددخترهزدهتوهم...کنه

 ...ستاااااارههه_

 تدلاالنم یحت...بشه ناراحت ستین نجایاکه اون...تو دست از یوا_

 سال...یاون از تروونهید تو...بگه راجبش یزیچ یکس ادینم

 اقتیل ونا...یباش خودت دیجد یزندگ فکر دیباگهید تو...نایسگذشته

 یکی بارفته ینیبیمخودتم...نداشته رو تو عشق

 ؟ینشست یچ دیامبهآخه...باهاشههنوزمگهید

 و کیکوچ حوض لب و دویکش موهاش تو یچنگکالفه نایس

 نشست اطشونیحشده رنگتازه

 یهرچ انگار امروز اماکنم فراموششدمیکش زحمت سال...دونمینم_

 یارکهی دیبا اما...امکالفهخودم دست ازخودمم...شدپنبهبودمدهیسیر

 باشهداشتهادامه دینبا وضع نیا...بکنم

 نهست برت دورو دختر یکل بخدا...بشمخودمدهیفهم داداش قربون_

 چندتاشون امشب نیهم...شکوننیم دست سرو باتو بودنواسه دارن

 نشست دلتبه شونیکی دیشا...کنتوجه بهشونکمی...مان مهمون
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 ...انهیتونمیمدونمینم...دونمینم_

 نمیبب تویداماددارم دوست چقدر یوا...بکن توخود یسع_

 دیبوس رو نایس لپ ذوق باستاره

 !!!آبداره بوسات چقدر...ستاره یکردسمیخ_

 بوسمیم قشنگهم یلیخ... حساسُخبهُخبه ِاِاِاِا_

 یزدتوهمگفته نویا رضایعل بس البداز_

 ترادخ دل یتونیمنمیبب...کن پیخوشت ریبگ دوش برو پاشو...ادب یب_

 نه ای یببر یحساب امشب رو

 ...دلبرمشمینجوریهم من_

 رهید پاشو پاشو...لعنت منکرش بر_
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  ادیب جا حالش تا زد صورتشبه آب مشتهی نایس

 تیمأمور ازگردهیبرم یِک رضایعل یراست_

 گفت حرص با شستیم حوض تو هارووهیمکه همونطورستاره

 راست و چپ...که کننینم ولشون...کردنشهیش روتو خوِنشون_

 ننیبینم باباشونو اصالهامبچه...شدمکالفه واقعاگهید...تیمأمور

 عشق شربت نقدریا یخواستیم خونمون اومد یمکه موقع اون_

 هچل تو یفتیب اآلن ینجوریاکه ینکن تعارفش

 کچل نیا با سربازهمه اون نیب یگشت...گهید بود یجنابعال قیرف_

 یشد دوست خان

 کچل یگفت بهشگمیم بهش ادیب رضایعل بذار آخ آخ_

 نیابه مو اصال...کچلهنمیبیم یوقتکنمیمعشقمتازه..ترسمیممگه بگو_

 جلوکهکردم دایپ اشویمجرد عکس چندتا من...ادینم بشر

 یاومد یم موقع اوناگهگفتم بهش...ومدینخوشم اصال...موداشت

 شدیم یمنفجوابممیخواستگار

  یدیم بهش یبنفس اعتمادچه...یکنیم خرش یچطور بگو پس_
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 ...هوی شنونیم هابچهزشته...ناااایس ِاِاِاِا_

 یکنیم یمخمل گوشاشو دیببخش_

 پرروبچهنکردم ستیخ تا تو برو_

 هشب وقتهیکرده جمع دستش توستارهکه یآب تا زد یجست نایس

 شدکه خونخ وارد.نخوره

 رو سحر اشماهبچه داشت شمادر اتاق داخل ترانه داداشش زن  

 .کردیم خواب

 یباز عروسکشون با داشتنهمستاره یساله3 یدوقلوها َمهان و هانین

 مثلاونام یوقت و گرفت آبدار بوس چندتا لپشون از رفت. کردنیم

 .آشپزخونه سمت رفت و دیخند حرفشونبه کردن اعتراض خودش

 .دیخررفته زد حدسکه نبود سهراب از یخبر

 امشب. کردیم مرتب ینیس داخل هارو استکان داشت شمادر

 پدرش مرگ از سالنکهیا با مادرش و بود پدرش فوت سالگرد

 لیفام کل شب نیا سال هر بود،گذشته خواب تو یقلبسکته خاطربه
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 حق پدرتون گفتیم هاشبچهبه.شام یبرا کردیم دعوت رو

 .میکن خرج براش سال تو کشبی حداقلداره

 کرپ تا گذاشت لبش کنج لبخندهی وآشپزخونه داخل برد سرشو

 نکنه نذارش حالمتوجههم مادرشو بودنش

 قلبم؟ سلطانکنهیمچه_

 قلبش رو گذاشت دستشو و خورد یاکهی مادرش

 میترسوند مادر یوا_

 زا اونو و سمتش رفت و کرد تر یواقعخندههی مادرش حرف از نایس

 .داد فشار خودشبهمحکم و کرد بغل راستش سمت

 وجود یازگرما رو اشرفته دست از یانرژتمام خواستیم انگار

 .رهیبگ اون یخالصانه محبت و مادرش

 شقپرع و داغ تابستونهیبه اونو روح یب و سرد یزندگکه ییگرما

 .کردیم لیتبد

 وقت هر وداره یعلتهی نایس رفتار نیا دونستیم خوب مادرش

 .کنهیم طلب رو بیعج آغوش نیاخورهیم مشکلبه
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 لذت از سرشار یگاه و نگران یگاه مادرشوکه یآغوش 

 .کردیممادرانه

 کردیم نوازشکه همونطور و گذاشت نایس یبازوها یرو دستشو

 :گفت

 شده؟ یچگهیدندفعهیا...رهیگینم موش خدا یرضا محضگربه_

 مادر؟ نکردن قبول پروژتونکنه:گفت ینگران با بعد

 خوششون یحساب...رهیشرهیش االن شماهگرب جان ماماننه_

 بوده شما یدعاها بخاطراونم...اومد

 خوراک و خوابروزه چند...مادر بود خودت زحمت...خداروشکر_

 .گذاشتم دهنت تولقمه زوربه...یندار

 تبرا خوشگل زیچهیخوامیم شماست مال شرکت نیا حقوق نیاول_

 بخرم

 عالف خداروشکرکه من..یکن دازان پس خودتواسه دیبا تودلمزهیعز_

 ندارم یازین

 ستین وارد اعتراضگهید_
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 یکن کارو اون...خوامیم ازتگهید زیچهینه حقوقت اماباشه_

 شمیم خوشحال

 بخواه جون شما_

 ادیمهمترنم امشب_

 

 

 

 

 نتیکاببه و کرد باز دستاشو. هیچ مادرش منظور دونستیم نایس

 رفح ادی هویکهکنه باز اعتراضبه لبشهیهم مثل خواست. دادهیتک

 .پونه ادی و افتادستاره با قبلشقهیدق چند یها

 .نداشت یمعن کردن اعتراضگهید

 .کردیم شروع جاهی از دیباکنه فراموش خواستیم واقعااگه
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 ساِلهک قلبشو دِر تونستیم بود مادرش دل باب دًایشدکهترنم دیشا

 .بده نجات ینشدن فراموش عذاب نیا از اونو وکنه باز بودبسته

 از ،سال حقوق سانسیل آخر سال و بود سهراب زن خواهرترنم

 یندمگ پوست ودهیکش وصورت متوسطاندام. بود کتریکوچ خودش

 از و بود یخوشگل دختر کل در. داشت یخاکستر درشِت ِیچشما و

 .بود پسندهمه و مؤدب یلیخهم رفتار و اخالق نظر

 اون از خواستیم دلش بودو یراضترانه خواهرش از یحساب مادرش

 .رهیبگهمگهید عروسهیخانواده

 ارانگ دادو قورت دهنشو آب. بشکنه مادرشو دل نخواستگهید نایس

 گفتگهیم رو جمالت نیآورتر عذابدارهکه

 چشم مامانباشه_

 و ماچ کرد شروعزده ذوق نداشت جوابو نیا انتظار اصالکه مادرش

 پسرش صورت سروبوسه

 دلبه آرزوکه یرشیپ...یکرد قبولکهخوشحالم چقدر مادر یوا_

 منو یذارینم
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 آشنا فقط...نیشد خوشحال نقدریاندادم عقد سربلهکه من_

 یزیچ عالئقش و اخالقش از...دونمینم یزیچ ازش من...باهممیشیم

 جورهم با باطن در دیشا امامیبخورهمبه ظاهربه دیشا...دونمینم

 بشم آشناحاضرم فقط...مینباش

 صدنه دل کی یبش آشنا شتریب باهاشمطمئنم من...باشه... مادرباشه_

 رو شما ییآشنا مقدمات امشب من...یشیم عاشقش دل

 بده مابه ودخترشکنهیم قبول سر بابشنوهخانومنهیتهممطمئنم...نمیچیم

  نیدیمآدمبه کاذب بنفس اعتمادچقدرم_

 توحسرتهمه..آقاپارچههیکردم بزرگ پسر...هیواقعمیلیخهیچ کاذب_

 رهینگچشممخودمکنم دود اسپندبرم یوا...یخبرندار مادر خورنیم

 سلبا تا اتاقش سمت رفت زدو یلبخند مادرش یرفتارهابه نایس

 حمومبرهرهیبگ

 .ودبشده ولو صورتش رو کتاب بودودهیکش دراز تخت یرو دیسع
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 شیاصل مشّوق. خوندیم درس یحساب بودو یکنکور پشتبچه

 رو ودیپر جا از دیسع برداشت صورتش از رو کتاب تا. بود نایسهم

 شد زیخمین تخت

 شده؟ یچشده یچ_

 نرفت هوا آپولوت پروفسور یچیه_

 بودمخسته یلیخگهید ننداز دست داداش ااا_

 خودشون کتاب جمالت...یشیمهمخسته یخونیم درس ینجوریا_

 شدنیم مغزت وارد داشتن

 امروزوسهم بخدا...داداش نکن تیاذ_

 هویکهبخونم شتریبکمیگفتممیدار مهمونکهامشبم...بودمکردهتموم

 .ُبردخوابم

 کاریچ رو یشیآزما آزمونهفته نیا...میکن فیتعر ومینیببباشه_

 ایندار یوقتگهید..مهمه یکنیم

 حله باش مطمئنچشم_

 ندارن؟ یکارستاره و مامان نیبب بروشده لیتکم خوابتاگه_
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 رمیم االنچشم_

 دربه. حموم سمت رفت و برداشت کشو یتو از لباس نایس

 :گفت ذوق با و جلوش دیپرستارهکه بوددهینرسحموم

 گه؟یم راست مامان_

 داد تکون مثبتنشونهبه سرشو و دیکش قیعم نفسهی

 یخوایم یگفت من چوندنیپ یبرابازمکردمیم فکر...شهینمباورم یوا_

 استهالعاد فوق دخترهیترنم نایس کن باور...یکن فکرگهید یکیبه

 .ادیم خوشت ازش یلیخمطمئنم

 

  گذاشت لبش کنج پوزخندهی

 نیا از نقدریا...عروس ای نیداماد خواهر و مادر شمادونمینم_

 شدم کچل نیکرد فیتعر خانومتونترنم

 یایب در یکچل از تاحموم برو حاال_

 رفتمیمداشتم نیبداجازه_
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 لووووس برو برو ِاِاِاِا_

 انگار. کردمجسم ذهنش تو رو اونروز یهاصحنهتمام دوش ریز نایس

 از رو بودکردهنگاهپونهبهغم و حسرت باکه یبار نیآخر خواستیم

 خواهرش مادروبهکه یمثبت جواب با مطمئنا...کنه پاک خاطرش

 قطف وبکشه خط شویمیقد عشق دورشهیهم یبرا دیباگهید بودداده

 یها حرف و کیعلسالم چندبار جز اونروز تاکهکنه فکر یدختربه

 یتشناخ چیه بودونشده ردوبدل نشونیب یاگهید حرف چیه یمعمول

 وجسم یطوالن دوش نیا با خواستیم انگار. نداشت اتشیروح با

 ضرحا دیجدآدمهی و دیدج یزندگهی یبرا تابشورهگذشته از روحشو

 .بشه
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 رو برق قطع ای ریتعم حال دربرگه و خورد آسانسور دربهکه چشمش

 .دیکش راحت نفسهی دیند

 اما نداشت سوارشدن آسانسور از یجالب خاطراتنکهیا با

 . بود یعذاب خودشواسههم باالرفتنطبقه

 جولون ذهنش تو یحساب روز دو نیا دیجد یهادغدغه

 ریخ از بده،انجام کدومو.غلطکدومدرسته کارکدوم دونستینم.دندایم

 .بگذره کدومشون

 ریدرگ خودشو خواستیم یمیقد حسهی دست از فرار یبرا

 تو دیجد احساس نیاکه غیدر امابکنه دیجد احساسهی

 یخطرناکدمیشا وبچگانه یبازبه داشت جاشو و بودشدهخفهنطفه

 قابل براش بودکرده ازشنمترکه یخواهش هنوز.دادیم

 تخابان اونونکهیا خاطربه دیشا نبودنش، یمنطق خاطربهنه.نبودهضم

 شیپ در شیمیقد عشق یفراموش یبراکه یراه نیاول انگار. بودکرده

 یتوچهارشنبه. بودخورده بست بنبه حاال نیهم بودگرفته

 شد رارق و کرد صحبتترنم مادر با مادرش پدرش، ساگرِدمراسم

 و دنید هموالله پارک یتو روزید یوقت. ننیبب همو اوناجمعه
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 رقابلیغ و تر بیعج آورو خفقان نایس یبرا ایدن کردن صحبت

 .بودشده تر یزندگ

 رد شدنبسته یجلو یکیکه بودنخوردهطبقهدکمهبه دستش هنوز

 . گرفت رو آسانسور

 بودشده درراه سدکه یکوتاهپاشنهچرم یها کفش از چشماش

 .شد قفل آشنا یادیزچشم دوتا یتو و رفت باالذرهذره

 بهش و اومد ینمپونه سر پشتگهیدطبقه یکارمندا از یکیاگه

 شیمیقدمعشوقه ماِت همونطورداخل،پونهبره اول کردینم تعارف

 .موندیم

 ستادیا دربه رو و زد رو طبقهدکمهخانوم اون شدنکه آسانسور وارد

 .بشه خارج ترزود تا

 ِیعصب حرکت داشت یچشم ریز و بودانداخته نییپا سرشو نایس

 .کردیمنگاه رو فشیک بند یال دستش شدن مشت وپونه یپا

 توشمچ باهاشنهیآ یتونکهیا از یحت.ارهیب باالتر سرشو خواستینم

 یب از...یدلباختگ از...یاریاخت یب از ترِس. داشت ترسبشهچشم
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 بود معتقد اونقدر نایس و بود دار شوهر زنهی ناال اون...یقرار

 .دونستیمحرام خودش یبراسادشمنگاه یحتکه

 یحرفا یجابه اشدغدغه نیشتریبراه تو امروز و شبیدتموم

 .بودپونه با برخوردش ترنم،نوع

 دونستیم چون. بودکرده تصور مختلف یها تیموقع ِیتو خودشو

 برخورد باهاش دیبا چندبار یزرو حتما ها طراح سیرئ عنوانبه

 .اجبار نیا از امان وبزنه حرف وکنه

. دشیمتموم یچهمهنگاه با فقط کاش. نبود زدن حرفبه مجبور کاش

 ونهبشک روساله حصار زبونشنکهیا از...دل داغ از...زبون از دیترسیم

 لب خواستینم...اون یبرا فقط...نه...گرانید یبرانه...کنه فاش

 رورشوغ خواستینم...بپرسه کارشو لیدل خواستینم...کنه بازهیگالبه

 ...دیسفچشم دختر نیا یها جواب بابده دست ازدوباره

 ندشب پشتهمپونه شدادهیپخانوم اون و ستادیطبقها آسانسور یوقت

 قد یحت نایس با تنهابودن انگار.زد رونیب آسانسور اتاقک از

 اما...انیس مثل درست بود فرار حال درپونه.ترسوند یم اونوطبقههی

 .دنینشن جوابواسه نایس ندادن جوابواسه اون
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 اون از عجز باکه داشت ادیبه خوب رو اشچهارشنبه روز یهانگاه

 ...نگه شوهرش یجلو یزیچ وببنده فرو لب خواستیم

 سال3 بعدکه دخترک پوچ تفکرات نیازا دیکش یبار حسرتآه

 .بودنشناخته خوب اونو انگار یعلن یدلدادگ

 .شد یازنونه یها کفش یصدا توقفمتوجه دیرسکه شرکتدمبه

 نشدن رو رودر یبرا و استپونهبزنه حدس یراحتبه تونستیم

 .بشه شرکت وارد اونکهمنتظره و ادیب جلو خوادینم باهاش

 .شد وارد و نشست لبش کنج یپوزخند

 .شد بلند و کردسالم و کرد یتبسم دنشید با یمنش

 تونییراهنما دییبفرما نیاومد خوش صدر مهندس یآقاسالم_

 اتاقتونبهکنم

 ممنونم...سالم_

 زیم تا3 با یمتر اتاقهی...شد نظر مورد اتاق وارد یمنش سر پشت

 نبود اتاق داخل یکس. ستمیس تا3 و یطراح
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 انینم یگیب مهندسخانم...شماست اتاق نجایا دییبفرما_

 ظهر تاکنم فکخونه چاپرفتههم یجعفر مهندس...مسافرتن

 ایداخلهیبق وخونه آبدارهیداخل...استپنجره کنار زتونیم شما...برگرده

 نیبد اطالع نیخواست یزیچ...شدهنوشته تلفن کنار زتونیم روهم

 نیکرد لطفخانم ممنون یلیخ_

 فمهیوظکنمیم خواهش_

 .گذاشت نهات رو نایس و رونیب رفت سرش دادن تکون با یمنش

. اشهب تونستیم روز اون اتفاق نیبهتر اتاق یتو یکس نبودن دیشا

 یچهارتا دودوتا یتو وکنه فکر یکم وباشه تنها داشت ازین واقعا

 .کنه کاریچ وستهیبا کجا دیبانهیبب شیزندگ
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 یقبل یها طرحبه داشت و بود خودش یهوا و حال تو یساعت

 .شد ازب در هویکه کردیمنگاه شرکت

 یکس طبعًا و یورود دربه نداشت دید و بود ها کنزوم کمد سمت

 یصدا هوی چون. اتاقه داخل یکس دونستینمهم شد واردکه

 با انگار داشتکه دارش بغض وآروم یصدا و دیشن رو اشهیگر

 .زدیم حرف تلفن

 خوب یلیخ و بود آشنا براشهم حالتش نیبدتر تو صدا نیا

 بود سؤال براش کردیمهیگر داشت چرا اما استپونه دونستیم

 ور نایس دل بودکرده پسر نیا درحقکه یا ینامردهمه باکه یاهیگر 

 .کردمچاله یلحظات یبرا انگار

 یواشکی شیسرباز یمرخص شدنتموم بعدکه افتاد ییشبها ادی

 فقط یفحر بدونپونه و یخداحافظ یبرا رفتیمپونهخونهبوم پشتبه

 قطف نایسکه یجور دیکشیم شیآتبه رو نایس دل و ختیریم اشک

 منصرف کردنهیگر از اونو خودش جونبه دادنقسم با تونستیم

 ازکه یزیچ نیآخر تابخندونه اونو یلودگ حرکت چندتا با وکنه

 .شیبارون یچشمهانهباشه خندونش یلبهانهیبیم دلبرش
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 یلیدل ایآنهیبب تابشنوه روپونه یحرفا تا کرد زیت گوشاشو

 دز خشکش درجاپونه یجمله دنیشن باکه...نه ایگهیم هاشهیگرواسه

 نبود قرارمگه.. ینکرد منصرفش چرا...شمیموونهیددارم....ستاره_

 زرو هرتونمیکنم؟نم کاریچ من نجا؟االنیا ادین خودش یکن یکارهی

 بگم؟ یبپرسه؟چازم؟اگه نمشیبب

 شد سؤال از پر نایس ذهن

 خواهرستاره یعنی جمالت نیزد؟ایم حرفستارهکدوم با داشت

 نایسبه چرا بود؟پس ارتباط درپونه باستاره یعنی؟یچ یعنی...اوِن

 داشت؟ یلیدلچه یپنهونکار نیبود؟انگفته یزیچ

 امتق هویکهبشنوه حرفاشونوهیبق تا کرد زیت رو گوشاشدوباره

 و دیکش ینیه نایس دنید ترس از و گرفت قرار شیقدم کیپونه

 شدکهیت چند و افتاد دستش از شیگوش

 دنیفهم زا یناشکه یتیعصبان باپونه یدهیترس یچشما خیم اما نایس

 داد رونیب یحرص پر نفس بود خواهرش یپنهونکار
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 چشماش شیآت با خواستیم...کنه باز لبهاشو ُمهر خواستینم.

 نیا بگم؟و یچ بودگفتهنهپو...کنه لیتبد خاکستربه روپونه وجودتمام

 فکر و نداشت شییوفا یب یبرا یاکننده قانع جواب چیه یعنی

 وجودشوتموم دختر نیا طرف از بودشدهزده پس لیدل یبنکهیا

 .بودانداخته انیطغبه

 جمع نیزم رو از رو اششدهتکه چند یگوش لرزون یدستا باپونه

 با نایسکه کرد اتاقو از نرفت رونیب قصد یرچشمیزنگاههی بعد و کرد

 درو رو گذاشت دستشو و برداشت بلندقدم چند یآنمیتصمهی

 .شد رفتنش مانع و بست بازومهیندره

 ودنبشده گرد وشوکه قبل از شتریبکه ییچشما و باز دهن باپونه

 ششیآت تا کردخم سرشو عیسر بعد و کردنگاه نایس سرخ یچشمابه

 رهینگ دامنشو

 یاجزاتمام داشتکه همونطور و داد رونیب ییصدا پر نفس نایس

 : گفت دیکاویم رو دخترک صورت

 اج نجایا روبودهگذشته تو یهرچ رونیب یگذاشت در نیا از پاتو_

 هفت از...دمتید حاال تانهشناسمیم رو تونه من....یریم و یذاریم
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 ادوت مثل بعدبه نیا از رابطمون...یتربهیغربرامبهیغر پشت

 نپلکبرم دورودهیترس یچشما با خودیب...هیعادهیعاد...همکاره

 ناموس دنبالچشممکهنشدم رتیغ یب نقدریا...ارمیم جوشکه

 شد؟رفهمیش...باشهمردم

 فقط و دیپر توجاشپونهکه گفتمحکم و قاطع چنان رورفهمیش

 .داد تکون مثبت عالمتبه سرشو

 بودنشده چفتهمبه ترس از لباش

 در سمتبه دییبفرما عالمتبه دستشو و گرفتفاصله در از نایس

 .گرفت

 نفسهی. کرد پر رو نایسمشام عطرش رد شد رد کنارش ازکهپونه

 نیااستخونشم مغزو تو خواستیم انگارکه قیعم اونقدر...دیکش قیعم

 .بشه حک وکنه نفوذ بو
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 وخودش سرعتبه...شد خاکستر...گرفت شیآت دلش... سوخت دلش

 تو دیپاش سرد آب مشت چندتا و رسوند یبهداشت سیسروبه

 دبوکرده لیتبدکورهبه بدنشوکه یحرارت از دیشا تا صورتش

 تنشنخواس حیتوض همون با اما نخواست یحیتوض چیه نایس...کنهکم

 نبالدبه مرتب بوددهید اونوکه یروز از دخترک...زد یشتریب شیآت

 بودشده متوسلهم درآخر...گشتیم شخودتبرعه یبرا یاواژه

 اونو دبوخواسته ازش...بود دخترک اسرارمحرم تنهاکه یکس...ستارهبه

 .نشدکه نشد اما...کنه منصرف شرکت نیابه اومدن از

 خشک صورتشو دستمال با و کرد مرتب سرش یرو رو چادرش

 .کردنگاه اشنشسته خونبه یچشمابه. کرد

 صالا اون و دیپرسیم سوال و شدیممتوجه تماح دتشیدیم بهروزاگه

 دکریم حس. کنه دایپ یدروغ براشبتونهکه نبود یتیموقع تو

 .کنن رسواشقراره دروغهاشتموم

 گفت یمنشبه و شد خارج سیسرو از قیعم نفس چند از بعد

 .رونیب زد شرکت از عیسر وداره کار ییجارهیم
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 خلوت خودش با دیبا...تنداش رو نایسدوباره دنید توان امروز

 یوت ذاشتیم جا روگذشتههمه نایس قولبه دیبا...کردیم فکر..کردیم

 قلبش درونبه پاکه یمرد نیاول شدیممگه...شدیممگه اما...اتاق

 ور بودکرده یالبافیخ رو اشدخترونه یاهایرو باهاش و بودگذاشته

 داشت یرفاهجورههمه یزندگ سال نیا یتونکهیا با...کنه فراموش

 رارتکگهید بودگذاشته پاروش یمیقدمحله اون یتوکه یمحبت اما

 .رفتیفروم شتریبفاجعه نیا عمق تو روز هر باتالق مثل...بودنشده

 پرت کندو تنش از رونویب لباس و چادر و رسوندخونهبه خودشو

 حرف مرتب...نداشت کردنشونو مرتبحوصله یحت...گوشههی کرد

 آخ....تربهیغربهیغر پشت هفت از...زدیم زنگ گوشش وت نایس یها

 کمد متسبه اریاخت یب...بود آشناتر ییآشنا هر از براشبهیغر نیاکه

 یچهصندوق و کرد باز رو کمدتههیمخف یچوب باکس... رفت لباسش

 .آورد رونیب خاطراتشو

 ییوقتا فقطنفهمهصندوقچه نیا از یزیچ بهروز بود مراقبشهیهم

 سراغش اومد یم بودگرفته دلشاونم نبودو بهروزکه
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 شیشخص لیوسا تو ادیزکه ستین یآدم بهروز کردیم روشکر خدا

 لیدل نکردنش یکنجکاو نیا دونستیم هرچند. کنه یکنجکاو

 .وزوندسیم شتریب روپونه داغدار دل شیادآوریکه یلیدل...داره یاگهید

... شد زیلبروبارهد چشماش. دیکشصندوقچه اطرافبه دستهی

 کرد بازش یآرومبه

 یوغاتس نیاول...دیکش رونیب توش از رو یخوشرنگ سنگ ُبرد دست 

 پادگانشون اطراف یهاکوه تو داشت یوقت بود شیسرباز از نایس

 چشماش ادی اونو سنگ نیا بودگفته بهش...کردیم گذار و گشت

 نور یتو یگاه شنیمرهیت یگاهکه یالهیت یچشما...انداخته

 فراق ازکه. ییهانامه...برداشت روشده تلنبارهم رو یهانامه...روشن

 بو ور هانامه...بودشدهنوشته یسرباز فتیش سخت طیشرا تو عشق

 وجودش عمقبه اونارو یال یشده خشک یها اسی عطر... کرد

 باز رونامه نیاول...کردیم نوازش روحشوشهیهم عطر نیا...کشوند

 ینایس..خواستیم رو قبل ینایس دلش...خواستیم قعش دلش...کرد

 دیجد ینایس نیا از...خواستن از پر..یدلدادگ از پر..محبت از پر

 ...دیترسیم
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 رعط یهوادلم امروز چقدر یدونینم...میزندگ گل نیتر خوشبوسالم

 یول..ینکرد بو موهامو تاحاالکه تو یگیم االندونمیم...کرده موهاتو

 و تبرداش چادرتو بادبوم پشت رو یاتفاقکه یروز از منکه یدونینم

 یزندگ عطرش بادارم گرفت یبازبه بلندتو و لخت یموها

 شتپ یریمباشه حواستکهگفتم یکناخمکهنگفتم نویا...کنمیم

 نیا شاهددوباره من جز یکسخوامینم... یکن سرتهم یروسربوم

 با روزهی...منه مال اموه اون...منه مال فقطصحنه نیا...باشهصحنه

 رمیگیم جون وکشمیم نفس الشونالبهوجودمهمه

 شتریب دلشونامه نیا چقدرکه آخ...بدهادامه رونامه نتونستگهید

 آرزوشبه نتونست چوقتیه زشیعز ینایس...سوزوند

 تنتونس یحت...بکشه نفس موهاش یال نتونست چوقتیه...برسه

 وت چقدر....نهیبب رو شییخرما و بلند و لخت یموها ریس دل بارهی

 بود؟؟شدهتموم حسرتاش یعنی..؟؟.یچ حاال...بود حسرت جمالتش

 شیقدمهیداره یدردچه آخ آخ...کنه فراموشش گفتیم ینطوریاکه

 غلطبگه...دیببخشبگه و آغوشش توبرهنتونه وباشه

 چوقتیهآدمنتونهداره یدردچه آخ...کردم یبچگ...دمینفهمبگه...کردم
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 یک ات...کردهاحاطه شویزندگتمومکه یتلخ قتیحق...بگه رو قتیحق

 ...دادیم تاوان دیباگهید چقدر...زدینمدم و سوختیم دیبا

 ونواگهید خطهی...بود یکاف امشبش یبرا..جعبه تو گذاشت رونامه

 .کشوندیم جنون مرزبه

 

 

 

 

 .دادقهوه سفارش یآبدارچبه کردیم درد سرش بس از

 .کردینمِافاقه ییچا االن اما بود َملس خورش ییاچ

 .یکار روز نیبدتربه بودشده لیتبد شیکار روز نیاول انگار

 امااشهب هانقشه تو اشکلهَسرههی بود مجبور بوداومده یدریح یوقت از

 .نبود کار ِیپ حواسش اصال
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 ساعتهی مثل ذهنش تو اتاقش توپونه حضور یهاهیثان تک تک

 .شتگذیم

 .روپونه حضور دادیم کش داشت ذهنش عمدا انگار

 برعکس مغزشکنه پاک ذهنش از دخترو نیا خواستیم یهرچ

 .دادیم جواب

 دلش چقدر...شدیم نجوا گوشش تو انگارستارهبه التماسش لحِن 

 بودزده حرف یروز مثل درست...بودشده تنگ صدا نیا یبرا

 یسربازبره خواستیم بار نیآخر یبرا بودو آخرش یمرخصکه

 بودشده یچماهسه نیا و بودننداده یمرخص بهشماه3یبراگهید...

 سؤال براشهنوزم دیپر ارشی و رفت برباد هاشنقشه یهمهکه

 ...بود

 روز دو وکرده ازدواجپونهنکهیا دنیفهم وخونهدم یماجرا بعد

 اون یول رو اتفاقات نیا لیدل بوددهیپرسستاره ازشهیعروسگهید

 ...دونهینم یزیچ بودگفته

 روپونهگهید بودگفتهکه اون...بود؟ ارتباط درپونه با چرا حاال اما

 ... شییوفا یب نیا خاطربهکردهرابطه قطع باهاش ودهیند
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 فتریم زودتر یهرچ دیبا...قرارهچه از اوضاعبفهمه تونستینم اصال

 عقان یتلفن یحت...زدیم حرف باهاش یحضور دیبا...ستاره شیپ

 راستداره چقدربفهمه تا دیدیم هاشو واکنش دررو رو دیبا...شدینم

 .دروغ چقدرگهیم

 خترد نیا...خوند امویپدرهم یابروها با...دیرس بهشترنم ازامیپهی باز

 نایسکه داشتعجله جوابواسه نقدریا...بوداومده ایدنماهه انگار

 یمنف جواب وبشه ماجرا الیخیب کالعجله نیهم خاطربه خواستیم

 اعثب فقط کردنتموم یزود نیابه...نفرستاد امویپ آخرلحظه اما...بده

 دایشدترانهبه...ترانه و مادرش مخصوصا...شدیمخانواده دوتا یناراحت

 لیدال از یکی دیشا...دونستیم خواهرش مثل اونو و ذاشتیماحترام

 یاتیاخالقهمترنم دیشاهنکیا...بود نیهم مادرش شنهادیپ یقبول

 فنهمه ییجوراهی...مهربون.....عاقل...باشهداشتهترانههیشب

 دشیم...دیباریم هنر تاترانه انگشت هر از مادرخودش قولبه...فیحر

 یصلا مشّوق اون یحت...کنه شرفتیپ سهراب شد باعثترانه گفت

 اساحس پدرشون مرگ بعد سهراب...بود لیتحصادامه یبرا سهراب

 بعد. ودبخونده کیالکترونپلمید فوق تا بودوکرده یادیز تیمسئول
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 دادیمخونه خرج داشت یاطیخ باکه مادرشونبه تا سرکار بودرفته

 ترادک یبرا داشت بودوگرفتهسانسشمیل فوق حاال اما...کنه کمک

 اومدن ایدنبه قبل و بود یحسابدار ارشدخودشمترانه...شدیمآماده

 گوشویباز رواِنیس بعدگهید اما... رفتیم کار رس هابچه

 نیا از شتریب خودشو دادینماجازه بهش سهرابگهیسحر،داالنم

 اما...دبو یشعور وبافهم و مستقل زنهی مادرش مثلترانه... کنهخسته

 مراع بودن عاقل ینهیزم تو دیفهمترنم با برخوردش نیاول با  حاال

 جاشهی کردیمنگاه یجهت هر از رو بشیعج دشنهایپ...دیرسینمترانهبه

 .دیلنگیم

 کردیم ردخت نیا بارکهیتهی دیبا...آورد لبشبه پوزخندترنم مجددامیپ

 نوشت واسش...بشه خنک دلش تا

 خانومترنم گید تو یوفتیبمیحل هول از آخرشترسمیم_

 فرستاد ناراحت بعدش و متعجب یها یموجیاترنم_

دلش با این کار نبود اما دخترهبدجور التماس کردهبود و یهجورایی 

اشک تمساح همریختهبود واسهخامکردن سینا... 
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 تشوگذاشیگوش...نداشت رو یخرک ناِزاونم دنیکش نازحوصله اصال

 .نده آزارشامیپ کیت کیت یصداگهید تا لنتیسا رو

 

 

 تونستینمکه دید رو یاافهیق بار نیاول یبراستاره شد بازکه در

 لشیتحل درست

 یچهمه انگار...استشکسته...هیعصبان...ناراحته...استخستهبگه...کنه

 دیباریم نایسنگاه و صورت از

 ه؟یحالچه نیاشده یچ توچته...داداااااش_

  بعد توامیب بذار_

 منو؟ یترسوندشده یزیچ...ایب ایب_

 یبگ دیبا تو_

 مننننننن؟؟؟؟_

 بدهبهم مسکنهی اولکنهیم درد یلیخسرم_
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 بکش درازکاناپه رو توارمیم االنباشهباشه_

 دمنوش نایس یبرا تا گذاشتهم یوکتر آورد مسکن عیسرستاره

 کنه حاضر

 یاتفاق کارت محل...شده حرفت یکس شده؟با یچ یگیم نایس_

 افتاده؟

 ماساژ رو جگاهشیگ دوطرف  دستش با داشتکه نطوریهم نایس

 گفت و کردستارههب یچپکنگاههی دادیم

 نگفته؟ بهت یعنی_

 چپ یعلکوچهبه خودشونکنه تابلونکهیا یبرا و خورد یاکهیستاره

 زد

 چته؟بدونم کجا از من....؟یک....ستاین خوش حالت تو_

 گوب راستشو نکن فرض خر نیا از شتریب منوکنمیم خواهشستاره_

 هیحرفچه نیا نایس ِاِاِا_

 گفت یعصب یکم و تر بلند ُتن با نایس
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 رد باهاش هنوز چرا بگو...هیچواسه ایباز نیا بگو...کنراحتم بگو_

 ؟؟؟یارتباط

 نارک گذاشت رو یکار کتمانگهیدشده رو دستش کال دیفهمکهستاره

 خواست کمکازم...زد زنگبهم خودش_

 ها؟؟نشنوم دروغ...یارتباط در باهاش تاحاال یک از_

 یاهبچه یهمدوره...میدید همو یاتفاق...ستین وقت یلیخ کن باور_

 خارج رفت و کرد ازدواج یوقت از...گرفت شمارمو...بودمدرسه

 بودمشدهیندگهید

 ؟ینگفتبهم چرا_

 یزندگدارهگنده ُمرو ُسرودمید تویمیقد عشقگفتمیگفتم؟میم یچ_

 گفتم؟یم یحال؟؟چ و عشقکنهیم

 

 خوش شیزندگ سپ...سوزوند دلشو چقدرکلمه نیا...حال و عشق

 دامنبه دستکهبزنه بهمش نایسکه داشت نویا ترس االن و بود

 !بود؟شدهستاره
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 الشیخیب دیبا...استشدهتموم تو یبراگهیدپونه.. جان نایس_

 بابپرسم رفتادمی اصال یوا...یباشترنم فکر االن دیبا...یبش

 نذاشت؟ یخاص شروط و ؟شرطیدیشد؟پسند یچ یزد حرفترنم

 

 شرط ازدختره...ذاشتیم دلش یکجاگهید نویا...ترنم...ترنم

 شیصبع شتریب بهش کردن فکرکه بودخواسته یزیچ...بودگذشتههم

 .کردیم

 

 شدیمستاره وجدان عذاب باعث نایس سکوت

 و ایب...دمشید ایتازگمنم باهام؟بخدا یقهر یداداش... نایس_

 ستاره جان...کن فراموشش

 رفت هشب یاغرهچشم نایس
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 صاحاب یب دل نیامگه...خودمه دستمگه...ندهقسم_

 چرا اچرآخه...ِبرهبشه َپر لیدل یب یدلدادگهمه اونتونهیممگه...ذارهیم

 کرد؟ کارو نیا

 دنیشک عذاب دنید...کرد نییپا سرشو و گرفت دندونبه لبشوستاره

 و بودنخوردهقسم هاشوبچه جون کاش...بود سخت براش برادرش

 بود محال اماارهیب زبونبه بودوگفته براشپونهکه یقتیحق تونستیم

 نایس وکنه باز لب خودشپونه کاش کردیم دعا دلش تو...کنه باز لب

 ییوفا یب لیدل تا نایس دونستیم...بده نجات عذابهمه نیا از رو

 نبودمعلوم دیفهمیماگرمتازه...شهینمآروم دلشنفهمه روپونه

 کنه پابه ییغوغاچه

 نقدریا..کنمیم حاضر دمنوش برات االن..داداش کن استراحتکمی_

 نکن الیخ و فکر

 

 زد لب دیلرزیم بغض ازکه ییصدا با نایس

 دیکش پر صداشواسهدلم_
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 یچ داداششکه آخ...کرد خکوبیم درجا اونو نایس حرف

 و وندرسآشپزخونهبه خودشو عیسر...بمونه نتونستگهید...دیکشیم

 .غمو نیابده نیتسک اشکاش وبترکه داداشش یبرا بغضش ذاشتگ

 

  

 

 

 

 بهروزهب نداشت رمق یحت...بودگرفته بدنشوهمه درد و یکوفتگ حس

 ومدا رونیب ازش یمانندناله یصداهی...نده تکونشمحکم نقدریابگه

 گهیم یچبشنوه تا جلو ُبرد سرشو نگران بهروزکه

 ؟یشینم پا ؟چرایخوب...پونه_

 از ربدت اوضاع دیفهمتازه گذاشتپونه یشونیپ رو یوقت دستشو

 سوزهیم تب توداره ناجورپونه وکردهیم فکرکههیاون
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 تب چرا ینداشت سرماکه ؟تو.یداغ نقدریا چرا تو_

 ؟یخورد یزیچ رونی؟بیشدمسمومنکنهنمی؟ببیکرد

 

 حرو از بخرا حال نیا دونستیم...داد باال ابروهاشو فقط زوربهپونه

 بهروزبه تونستیم یچ اما...شدش داغون روح از...خرابشه

 کونیف کون اونو شیمیقد عشق ادیبگه...بگه

 وزه؟سیمخشم اون شیآت توداره ودهید نشویزتریعزخشمبگه..؟؟.کرده

 دختر یریم دست از یدار...دکترمیبر پاشو پاشو_

 

 یحرکت چیه یناپونه دید اماکنه بلندش تا دیکش روپونه یبازو بهروز

 نداره رو

 یستین یاومدن تو...ادیب دکتربزنم زنگبرم... بابا یا_

 گزن بود پزشککه فرزان دوستشبه شیگوش سمت رفت عیسر

 رفت همزمان  و زیم یرو گذاشت کریاسپ حالت رو ویگوش... زد
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 نیا ازکمی اتاق یهوا تا کرد روشنش و َزن رطوبتدستگاه سراغ

 دایب در یخشک

 

 شد بلند فرزان شنگ و شوخ یصدا

  زیانگ دل صبح طلوع برسالم_

 تببده حالشخانوممشدم مزاحمت؟شرمندهیخوب جان فرزانسالم_

 خونمون؟ یایب یکن لطفشهیداره؟م

 خونه؟کدوم انوقت_

   کرد خارج کریاسپ حالت از ویگوش عیسر بهروز

 زودتر فتنه؟گ پرت و چرت وقت االن...کدومهمنظورمکهمعلومه_

  ممنونباشه....ایب

 شاشچکه یاپونهبه و داد تکون سرشو  تأسف با کردو قطع ویگوش

 .اتاق از رونیب رفت و کردنگاه بودبسته
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 مکالمشون جمع حواسش اما سوختیم تب تو داشتنکهیا با

 از فرزانبود؟نکنه یچکدوم از شد،منظورش سوال ذهنش تو...بود

 داره؟؟ خبر یزیچ

 

 االن اما رونیب دیکشیم ماست از رو مو حتما بود خوب حالشگها

 یخبر یبعالم توِبره خواستیم...خواستیم خواب فقط دلش

 

 واشی و خوردکهی نشست شیشونیپ روکه یسردحوله تماس با

 کرد باز چشاشو

 

 برسه فرزان تاکنمیم اتهیپاشوکمیدارم...ستین یزیچمنم_

 

 انداخت مکالمشون دای اونو باز فرزاناسم

 نداشت زدن حرف توان اماهیچهیقضبپرسه خواستیم
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 یبر یبش خل بازکهاومده باروننهسرده هوانه...سؤالهبرام واقعا_

 ؟؟یشد ینجوریا چرا پس...رشیز

 

 شد بلندپونه از ینامفهومنالههیدوباره

 

 ستایکینزد نیهم گفت... ادیب فرزان که ؟؟االناستیخوایم یزیچ_

 منصرفبزنه خواستیمکه یدیجد حرف از اونوخونه زنگ یصدا

 کرد

 اومده... زادست حالل_

 

 فتگ رونیب رفتیمکه یحال در و زدپونهبهسرمهینهیمعا بعد فرزان

 وارد بهش یروح فشارکنم فک...نداره یخاص یضیمرعالئم_

 افتاده؟ یاتفاق...شده
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 عیرس..بشه منظورشمتوجه بهروز شد باعث بهروزبه شیسوالنگاه

 .کرد ییراهنما اتاق رونیببه اونو و گرفت بازوشو

 

 یادیزعالقهخودشم...بزنن حرف اون یجلو خوانینم دونستیمپونه

 اون سر یکافاندازهبه...هیچ انیجر بودزده حدس ییجوراهی...نداشت

 یزمان تواونم خودش حماقت یادآوریگهید...بوددهیکش عذاب ماجرا

 نایسگها دونستینم...شدیم تر دردناک فقط براش بوددهید رو نایسکه

 دیبا اصال...دهیم نشون یالعمل عکسچهکرده یحماقتچه اونبفهمه

 داستان لاصحقشه نایس بودگفته بهش بار نیآخرنه؟ستاره ای دیفهمیم

 نارویسشهیهم قتیحق ندونستن چونکنه فراموشبتونه تابدونه رو

 اما...بدونه مقصر خودشو جاها یلیخ دیشا وگردونهیم بر عقببه

 رشتیب خواستینم...دیدینم خودش تو رو یکار نیهمچ جرأتپونه

 بت خواستینم...بشه فیخف و خار نایس شیپ هستکه ینیا از

 الاقل خواستیم...بشه خاکستر و پودر بودساخته ازش نایسکه یعشق

 .دیرسینم بهش چوقتیهاگه یحت...بمونه یباق نفرهی عشق
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 بودرفته فرزان ایگو..شد اتاق وارد بهروز

 

 رازیش از...کنه درست یمقو یغذا برات ادیبخانوم سیفرنگگمیم_

 بعدبه نیا از...اصفهانمیدار ناریسمگهیدماه...ایشد داغون کال یبرگشت

 .شرکت یهابچه از یکی با ایخودم با ای...یرینم تنها

 

 گفتینم یزیچ و کردیم نگاش فقطپونه

 

 

 فقط یبزنحرفم یندار ؟جونیکنیمنگام یجورهیکنمیم حس چرا_

 و یکاظم مهندس با... شام یجلسهبرم دیبا من...یکنیم یفکر آدمو

 سیفرنگ تا کن استراحت...اورانینپروژهواسهدارم قرار یبلوچ

 نم ...ِیروح فشار  از گفت فرزان...نکنهم یالک الیخ و فکر...ادیب

 احتماال.. کن استراحت روز چند..؟.یا یروح فشارچهفهممینمکه

 سفرتهواسه
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 .رونیب رفت گفتو نویا

 

 امن آغوشهی یهوا دلش چقدر. رفتار نیا از گرفت دلشپونه چقدر

 غلب منوبگه خودش شوهربه تا داشت توانشو کاش. داشت رووگرم

 خاصتوجهذرههی...وامخیم عشقذرههی منبگه...بشه بهترحالم تا کن

 دونب... کتاب و حساب بدون... فکر بدوندارم دوستتذرههی...خوامیم

 نفس فقط انگار اما بودکرده یزندگ سال...نگاه با فقط... یاکلمه یحت

 بود بهروز یجابه نایساگه کرد فکر...بودنکرده یزندگ و بوددهیکش

 ...کردیم کاریچ

 ...تهگذش خاطراتبه شد پرت باز

 

 ِیمرخص نیاول نایسکه یروز همون..افتاد شیسرماخوردگ ادی

 ...بوداومده شویسرباز
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 سهراب یاه کبوتر داشتپونه منتظربوم پشتگذشته روال طبق نایس

 .دادیم دون و آب رو

 

 ونداشت شدن بلند ینا یحال یب و درد بدن از امروز مثل اونروزپونه

 انیسبه نویا یچطور دونستینم یحت... بره قرار سر نتونست

 فیعرت براش بعدا نایس...بود خراب بود روز چندشمیگوش چون...بگه

 ،کرده کزگوشههیبوم پشت یسرما توتموم ساعت روز اونکه کرد

 یبراو دنبالش اومدستارهنکهیا تا بود، نایاپونهخونهبوم دربه چشمش

 دستشو ینگران با مادرش سفره، سر رفت یوقت...زد صداش ناهار

 گفت و گذاشت نایس سرد دست یرو

 اب باال اون ساعت دو یریم...فهیضع بدنت یاومدتازه تو جان مامان_

 دیجد یها روسیو االن...ایکنیم بد خودتو کار؟؟حالیچ کبوترا اون

 امروز نیهم...یاپرنده یمرغ روسیو...چه اسمشدونمینماومده دیمد

 دیخریم مویل داشت یفروشوهیمدمخانومحهیمل صبح

 تکوننداره ناکهشده ضیمر چناندختره گفتیم...پونهواسه

 باشه حواستون دیبا یلیخ االن...بخوره
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 یب سپ...کرد پر رو نایس قلبهمه ینگران شیضیمر و اومدپونهاسم تا

 ونستتینم بود یمرخص یوقت تااگه...ومدنین سرقرار نیا نبود لیدل

 رفتیم ینگران با ی؟چطوریچ شدینم بخو حالش؟اگهیچ نتشیبب

 ...دلش گرفتینمآروموگرنه دتشیدیم حتما دی؟با

 روزهینکهیا تا نبود یخبر امابوم پشت رفتیم قرار یها ساعت روز3

 بعدونهپ پدر...کننیم کاریچپونه یخونه یاعضانهیبب دیکش کیکش

 یبرا الاح بودوبازنشستهمعلم...شییبنا کار سر رفت بعدازظهر خواب

 مامان...کردیم ییبّنا مشغول خودشو ازظهرا بعد شیکاریب اوقات

 نایس مادر دنبال نایا نایسخونهدم اول رفت قرآن ئتیه یهوابهامپونه

 اوناخونهومب پشت رو دیپر...بود فرصت نیبهتر...رفتن ییدوتا بعدش

 نیچ پاور و یواشکی و کرد باز  درو کردن ِخس ِخس یکم با و

 هر...شدیم وارددومطبقه تو بود بار نیاول...خونه تو رفت نیرچپاو

 بود ییرایپذ و هالکه نییپاطبقه نجایا اومدن یم یمهمون وقت

 حاال...باالطبقه اومدن یمپونه اتاق یهوابه دخترا و نشستنیم
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 دید کوچولوهی.بود بازمهین درها از یکی یال...اتاقهکدوم دونستینم

 .دید نماز حال درکرده پشت روپونهکه زد

 نمازش... کردنگاه روپونه خوندن نماز و نشستگوشههی رفتآروم

 گفتهنترسپونهکه یآروم یصدا بازنهیم حیتسبداره دید شدوتمومکه

 باشه قبول_

 با کردونگاه عقببه کرده هول صداش بودنآروم یهمه باپونه

 گفتگرفته یصدا

 یاومد ی؟؟چجوریکنیم کاریچ نجایا تو...دمیستر نااااایس یوا_

 تو؟؟

 

 تگرفیم چادرشوگوشهکه یهمونطور و کرد تر کینزد خودشو نایس

 گفت کردیم بو شوینیب سمت

 قرار؟؟ سر یاینم یوقتکنمیم دق من یگینم معرفت یب_

 

 دیکش باال دماغشو کوچولوهی 
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 خوردم سرما بد یلیخ...نبود خوبحالم بخدا_

 اپ از ینطوریاکه یستین خودت مراقب یچواسه...معلومه صدات از_

 ؟؟یفتیب

 دکر تیسرامنمبه دیبوس منو داشت سرما...دخترخالمه ریتقص_

 زد یثیخب لبخند نایس

 بودم اون یجا من کاش_

 

 از دید هاش لببهرهیخ رو نایس یوقت و کرد نگاش یسوال اولپونه

 نییپا انداخت سرشو و شد سرخ هاشگونه خجالت

 

 کنمیم دایپاجازهمنم یروزهیباالخره_

 نااااایس_

 ایشد ضیمرگهیدنمینب...نایس عمِر...نایس نفِس...نایسجانه_
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 انگار...بودداده جال روحشو و قلب نایس یهاعاشقانه روز اون چقدر

 االح اما...شه خوب زود تا داشتکم رو نایس نیتامیو فقطپونه بدن

 هاعاشقانه اون حاال...آورد؟ یم بدست رو نیتامیو نیا یچطور

 شتریب روپونه جون و روح هربارکه یزهربه بودنشده لیتبد

 .کردنیممسموم

 

 

 

8 

 

 دلش یکجاگهید نویا...رونیب کرد فوت نفسشو خوندکه روترنمامیپ

 ذاشت؟یم

 خواستیمبارمهی...بودگرفته یباز سر باهاش یزندگ انگار اصال

 ودب یزندگ خوِد نیارهیبگمیتصم شیزندگواسه یمنطق وعاقالنه
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 گلوش از خوش آبهی ذاشتینم و کردیم احساسات ریدرگ اونوکه

 ...بره نییپا

 

 ضرب زیم رو خودکار با و بودگرفته دستشکنمچهکنمچهکاسه

 ازتونهیم واقعا دونستینم اون و خواستیم جواب ازشترنم...زدیم

 و جزع یول نبود یمنطق کارش اصال...نهای ادیب بر یکار نیهمچ پس

 نهکیم فکر راجبش بودگفته و بودکردهنرم اونو دخترک التماس

 

 حتما دنیفهمیم بعدااگه...بده؟ خواستیم یچ مادرشو جواب

 با انیس یحت وبفهمه یزیچ یکس نبود قرار هرچند..شدنیم ناراحت

 طقرار،فق سر یحرفا کردن فیتعر بر یمبنستاره یها اصرار وجود

 ،رو روهیقض اصل اصال و بودکردهبسندهسادهجمله چندتابه

 ازب خواستینم و شدیم بدخودشم یبراترنم از ریغ چون...بودنکرده

 از ترشیبستاره مطمئنا...رهیبگ قرار ها ینگران و ها حتینص آماج ریز

 رو نایس یگذشتهنکهیا خاطربهاونم... دادیم نشون واکنش مادرش

 .وندترسیم اونودوباره یشکست از ترس و دونستیم مادرش از تربه
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 امکیپترنم یبرا رو مثبت جواب و شد کردن فکر الیخیبباالخره

 .کرد

 

 ازش دیفهم شدیم امکشیپ داخل یها یموجیا ازکه یذوق باترنم

 داخلگهید روزسهواسه رو قرار نیاول و کرد تشکر یحساب

 .گذاشتکافههی

 

 بهشهک بود یمنش...گذاشت کنار شویگوش زشیروم لفنت تماس با

 .داره کار باهاش یطلوع مهندس اتاقبره گفت

 

 شرکت تو اونو و گذشتیمپونه با برخوردش از روز دو

 ونکرده برخورد باهاش بازکه بود خوشحال اول روز...بوددهیند

 یبیعج حس روزید از اما یفراموشبهبکنه یکمک دیشا دتشیند

 بعد یوقت قلبش انگار...یدلتنگ ای استدلشوره دونستینم...داشت

 ارهادید نیابه داشت بودنکرده فوت خاکسترشو ریز یهاشعله سال
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 مهندس اتاقبه رفتن با االن دیشانکهیا فکر...دادیم نشون واکنش

 ...بودشده جادیا توش یرپوستیز جانیههینهیبب روپونه

 شرت خودشبه و دیکش قیعم نفسهی مهندس اتاقبه شدن وارد قبل

 ...زد

 داره شوهر اون...یکن نگاشاگه یناموس یب_

 مهندسبهمیمستق فقط کرد یسع....اتاق داخل رفت فکر نیا با

 دیفهم شدیم راحت یلیخ اما... نتشینبنشسته اطرافپونهاگه تاکنهنگاه

 سِتین اتاق داخل مهندس جز یکسکه

 

 دارم کار یکل براتدوبارهکه نیبش ایب جان مهندس ایب_

 

 دوختچشم منتظر و نشست مبل رو

 نیا ازودمبگفته...هیبدقولآدم عجب یبگبگم بهت االنترسمیمواهلل_

 یاهرط مهندس...یشانسکمکمی تو انگار یولشهیم کارمیتقس بعدبه

 زحمتش...کنه کارپروژه روتونهینم وضهیمرروزه چندمتأسفانه
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 مهندس...گستیدماه بایتقرکهاصفهانه ناریسم مال نایا...تو نگردفتهیم

 ات ریبگ دست نارویا تو فعال کمکت ادیم شد خوب حالش یطاهر

 مینمون عقب

  

 اب و رفت برداشت رو هانقشه و گفت یاباشه منگ و جیگ نایس

 چش یعنی ست؟ینروزه چندکهضهیمرپونه پس...کرد فکر خودش

 سرما ستین سرما فصلکه اشت؟االند یا یضیمرچه بود؟

 داشت الشیخ و فکر...باشه؟داشته یجد مشکلنکنه...باشهخورده

 فکرپونهبه داشت باز اون...اومد خودشبه هویکه دیرسیم بد یجاهابه

 آب صورتش رو چندبار و ییدستشو سمت رفت... کردیم

 چرا...رونیببره شیزندگ از نبود قرار انگار دختر نیا...دیپاش

 مرتب بشه؟؟چرا خالص دستش از نبودش در یحت تونستینم

 بودشده ناموس یب نقدریا تاحاال یک از..؟؟.شدیم اون ریدرگ فکرش

 ؟؟؟!!!!کردیم فکر دار شوهر زنبهکه

 دشگر نیتواول..رونیب رفت و کردنگاهنهیآ تو خودشبه یعصبان

 .یکیبه خوردمحکم هوی اتاقش سمتبه راهرو
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 ییصدا با کردو جمع درد از صورتشو و گرفت بازوشوترهدخ

 ااغماض،مخصوص یکم باالبتهبده نشون دنویکش درد خواستیمکه

 :گفت نایس کامل زدن دید بعد

 مراقب نیکنیم کلیه خوشهمه نیااهلل ماشاء... شدکندهدستم یوا_

 نینکن خورد روهیبق نیباش

 ایبره تشردختره یزیهشمچهمه نیابه دیبا دونستینمکه نایس_

 رفت و دیببخش گفت فقط لب ریزبخنده

 زد کمربه دستدختره

 ...یکیعلهی یسالمهی وااا_
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 کرد فکر...زد زلدختره صورتبه و برگشت تعجب با نایس

 نشناختبازم اما شده، ناراحت نکردنشسالم ازکه آشناستدختره

 

 اوردمین جابه دیببخش_

 ردومر از یداشت یخودت تو نیهمچ...آقا حضرت نیرایب جابهدمینبا_

 یشدیم

 یچ دونستینم و بودمونده ماتدختره یزبون بلبلهمه نیا از نایس

 بگه

 نجامایا من الو...شد غرق افق توبازم_

 گفتنهیطمأن بادوباره و داد تکون اطرافبه چندبار سرشو نایس

 ارمینم خاطربه رو شما منشرمنده_

 نیاریب خاطربهکهمینشد آشنا_

 کرد دراز دستشو و کرد یط روفاصلهقدم دو و گفت نویادختره
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 یآقامونهیم ادتی ابد تا منو اونوقت..میشیم آشنا حاال_

 پرت حواسپهیخوشت

 نیا خوردیمدختره باز پیتبه...کردنگاه دستشبه تعجب با نایس

 نبودنامحرمبه دادن دست اهل نایس خب اما حرکت

 تکون چشاش جلو دستشوکرده ریگ دستشبه نایسنگاه دیدکهرهدخت

 گفت و داد

 فقطکنه رتیگ نمک دیشا... هانداره خیم بخدا_

 دیخند زیر زیر بعد

 یطلوع مهندس یصداکه بودنداده نشون یالعمل عکس هنوز نایس

 شد بلند

 ؟یشد آشنا ما دیجد مهندس با ؟ِاِایینجایا بهناز_

 گفت خاروندیم سرشوکه نطوریهم بهناز

 دستهی شدکندهدستمهی من...یبدون یچ رو ییآشنا تاواهلل_

 آقا نیا با ییآشنا یبرا شد خشکگمید

 ه؟یچ منظورت_
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 کننینم حسابآدم روبنده شما دیجد مهندس جان داداش یچیه_

 مهندس خواهر دختر نیا بودافتاده شیدوهزارتازهکه نایس

 فشحر وسط دیپر عیسرهیطلوع

 ماکردمیم فکر فقط...نداشتم یاحترام یب قصدشرمندم من دیببخش_

 شناختتون یبراکنهینم یاریذهنم من یول ومیشناسیم همو

 م؟؟یبش آشنا یشناخت حاال...یچ دستمو_

 با... اشدهیکش  یها انگشت و فیظر دستبه زد زلدوباره نایس

 دونستینم...  و شدنکاشته زدنیم دادکهشده کوریمان ییناخونا

 ادین شیپ یدلخورکهبزنه یحرف ای یحرکتچه یطلوع مهندس یجلو

 خواهرشو دست...شد فعال هاش شاخک زود یلیخ یطلوع مهندس

 گفت و گرفت خودش دست تو

 یکنیم دراز دست لکسیر کایآمرنهرانهیا نجایا من خواهر_

 بخورمشکهنخواستم_

 زشته بهناااااز ِاِاِاِا_
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 فکبپرسمکه خودش داره؟ازاسمم پتونیخوشت هندسم نیا حاال_

 گمینم بهت ینامحرمبگهکنم

 شد یعصبهم دیکش خجالت یکمهم حرف نیا از نایس

 کردیم قضاوتش زود داشتدخترهکه

 یزودچارهیببدشانسهچه...اومدنتازه...هستن صدر مهندس شونیا_

 یخورد ُپستشبه تو

 تنهانه...دهید منوبلنده بختشهم یلیخ...شانس بد چرا ِاِاِاِا_

 کردههم یلمسهیبلکهدهید

 درچق...دونستیم لمس رو برخورددختره... دیپر باال ابروهاش نایس

 اثر روش کایآمر فرهنگ بدجور بودمعلوم...بود رو پر بشر نیا

 حالشوپونه فکر باز...پونه عکس بر....نداره ایح اصال...گذاشته

 دندوناشو فکر نیا خاطربه تیعصبان از و کرد دگرگون

 دیسائهمبهمحکم

 

 سوزونهیم منو چشماش شیآت االنمیبر ایب داداش یوا_
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 خوب حالشو خواهرش بودن شنگ و شوخ یحسابکه بهروز

 بردیم در سمتبه اونو داشتکه همونطور و گرفت دستشو بودکرده

 :گفت

 با یخورد مردموبچه... مارو مهندس نیا کن ول_

 دستت ازبکشه نفستونهینمچارهیب...چشمات

 

 ندچ نایس سمتبهدوباره و کرد جدا داداشش دست از دستشو بهناز

 کردیم فکر چون. رفت عقبقدمهی نایسکه یجور برداشتقدم

 کنه بغلش خوادیمدختره

 ...خورمتینم...نترس یریم کجا_

  کردآروم صداشو

 باشمنتظرم وقتشبه خورمتینم االن_

 رفت و کرد نایسحواله کچشمهی

 دختر؟ یکرد خودتو کار_
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 بلهههههه_

 یردخت عمرش تو...کردیمنگاه رفتنشونبه واج و هاج نطوریهم نایس

 با...یگبامزه یحت دیشا...بوددهیند دختر نیا یحیوق و ییایح یببه

 ندپوزخ وبخندونه تونستیم لحنش با راحت اما بود ادب یبنکهیا

 .بود نیهماسهوهم نایس لبگوشه

 

 

 

 

 

 نفرهی مال تونستیم فقط هال تو ِیهاخنده و غیج یصدا

 و بود یانرژ بمبپونه نظر از دختر نیا...بود بهنازاونمباشه

  یهیروح تا داشت ازین شیزندگ تو یآدم نیهمچبهپونه االنچقدرم

 صورت شدو باز هوا یب در...ارهیب بدست رو اشرفته دست از

 کرد ییخودنما در یال از بهناز خندون
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 هست؟؟؟اجازه_

 !!ه؟؟یچواسه اتاجازهگهید یاومدکه تو_

 نشه ادیز زحمتتاومدممهیننصفه رونیب یکنپرتم یبخوا دیشاگفتم_

 باشه؟؟دومم بار نیاکهکردم شوتت بار چند_

 مارو یزد ییروپا تا چندنهکه شوت_

 کنم؟؟ جتاخرا نیزم از ایدروازه داخِل یایم حاال_

 متوُد دنیند...مظلومهپونه گنیم یالک...یاهیپاخودم مثل ادیمخوشم_

 !!!آوردم؟ درهمُدم...نکنه درد شما دست_

 بافتنواسهدهیم جونکه ها یاسبدم اون ازچجورماوه_

 زولندرجههی اتتیادب یایمدفعه هر تو...دختر بگو پرت و چرتکم_

 کرده

 شمینم نازلشبه کی نیکن خداروشکر_

 شده یخبرهینکنم غلط...خونهیم خروس کبِکت خوب یول_

 پونه پشت زد بهناز
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 دست...شده زیت یحسابهم اتشامه ادیمخوشم_

 کردنت تیترب شاگرد نیا باگرم دمت بهناز ولیا...یخودمپرورده

 استااااد؟شده یچ یگیم حاال_

 یبوس بغلهی امروز...یشنویم یچهیگمیم یچهی... یدونینم اوف_

 نگووووووکه شرکت تو بودراهبه

 کرده؟ یکار ی؟؟؟کسیچ یعنی...بوس بغل_

 یوا...ارمیم راهشبهخودم یول... زدیم مقدس خشککمی طرف_

 گرفتن یکولواسهدهیم جون داشت یکلیهچه

 تو؟ یگیم ویک_

 صدر مهندس...صدر اها...صدرا..صدور...بود یچ اسمش_

 

 وقش و ذوق با نقدریا بهناز...نایس یلیفام ندیشن از کرد خیپونه

 ور زیم رو یشیآرا لیوسا با همزمان و کردیم فیتعر داستانو داشت

 نبودپونهدهیپر رنگبه حواسش اصالکه رفتیم
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 پسر نیا چقدر...شدم عاشقنگاه کی باکنمیم حسپونه یوا_

 شارز ایدنهیبرام ندادنش َدست همون اصال...بود آقا و جنتلمن

 یکی با بود من دیِزاگه...دارنا تیمالک حس زنا ستین خودیب...داشت

 اخالقشخوبه...دمیبریم خیب تا خیب سرشو من دادیم دستگهید

 هرخوامیم...شدم حساس روش االن نیهم از یوا...ستین ینجوریا

 کایآمر توهمه نیا...خودمه مال پسر نیا...بزنم مخشو هست یجور

 حس اما نشد یبدردبخور اری یشکیهدمیپرشاخه اونبهشاخه نیا از

 ارمیب دستشبهخوامیمکه یهمون...خودشهخوده نیاکنمیم

 

 روپونه مات و گنگ صورت یوقت دادو خودشبه یچرخشهی بهناز

 داد تکون جلوش دستشو دید

 روپسره نیانمیگفتم؟؟بب یچ یدیشن اصال... ییکجا...یاوهو_

 یدونیم...دهیجد گفتیم شرکت؟بهروزاومدهوقته ؟چندیشناسیم

 زد؟ مخشوشهیم یچجور

 نیشده؟؟ا بد باز ه؟؟حالتینجوریا روت و رنگ باز چرا تو اصال

 ؟؟یبخور تودهیم یزیچ جانت سیفرنگ



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

103 

 

 سمت رفت شد بلند جاش از فقط یحرف بدونپونه

 ...کنه رسواش داغونشچهره خواستینم...ییدستشو

 شیضیمر یپا االن تونستیم شویدگیپر رنگ بود نیا شیخوب

 کاریچ گرفتویم نشأت دلش لرزش ازکه صداش لرزش امابذاره

 کرد؟یم

 یمیقد عشقواسه داشت اون...کردیم حسادت بهناز حالبه دلش تو

 بهش تونستیم کاش...دیکشیمنقشهپونه آخر و اول و

 نبود مجنونتمام...هاشوعاشقانهتمامهم خودشوهم شناسمشیمآرهبگه

 از اددینماجازه اشکپرده...تشویعصبان خشموتمام حاال یحت و...اشوه

 رو نایس ای.. .بشه دوست نایس با بهنازنکهیا فکر...نهیبب خودشونهیآ تو

 یکس خواستیم دلش..کردیم وونشید داشتکنه عالقمند خودشبه

 روبله بهروزبهکه یروز...کنههیگر بلند یصدا بابتونه تانباشهخونه

 و...شهب بشینصهم نایس زبون ازبله دنیشن روزهی کردینم فکر دادیم

 ودناب رو عشقش اون...کردیم درک رو نایسخشم داشتتازه االن دیشا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

104 

 دیشا رو کار همونهم نایسنکهیا فکر حاال وبله اون با بودکرده

 .کردیممچاله قلبشوبکنه

 ییدستشو سمت رفت و شد متعجبپونه ادیز ریتأخ از بهناز

 که؟ ینرفت حال ؟؟ازیخوب...یخواهر..پونه_

 

 گفت توان نیآخر با و اومد یم درچاهته از انگارکه ییصدا باپونه

 دارم ضعفکمی...خوووبم...نههه_

 رونیب ایب زودتر..بکشه غذاتو سیفرنگگمیم االن_

 ممنونباشه_

 بتصاحواسهکه ییهانقشه با بهناز روز اون کل مثبت یانرژ یجابه

 .دبوگرفته ازشهم رو یانرژموندهته همون دیکشیمپونه جلو نایس

 و بود ناراحت خودش شیپ بهناز بودن ازکه بود یبار نیاول

 از یکینکهیا تصور یحت...مادرشخونهبره زودتر کردیم یشمارلحظه

 رو اششدهکهیت هزار قلببشه یعمل بهناز یهانقشه

 سال نیا عدب نایسقهیسل کردیم فکر خودش با....کردیمکهیتکهیتدوباره
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 نیاتلهبهدم عمراباشه قبل ینایس هموناگه...کرده؟ یراتییتغچه

 توقانهعاش یریگ خفت یهاتله بهناز یهاتله شتریب چوندهینمدختره

 اما...بود جاها جور نیا و یخال شرکت و آسانسور مثل ییفضاها

 دخترهیکهپونه از خوردنزخم بااگه... ؟یچباشهشده عوض نایساگه

 الدنب وباشهشده زاریب اون مثل ییهاآدم از حاال بود ایح با ومحجبه

 یرییتغ نیهمچاگه مطمئنا....؟یچباشه یامروز و باز یها پیت

 ...بازهیم روهیقاف بهنازاشارههی باباشهکرده

 

 

 

 

 

 از کردیم دعا...شدیم تلنبار فکر نیا با افسوس هزار هزارها دلش تو

 بهنازباشه نایس باقرارهکه یآدم اون الاقل کاش خواستیم خدا

 شیپاونمنهیبب شیزندگ تو مرتب شویمیقد عشق تونستینم...نباشه
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 اردیدبه مجبورناخواهخواه و بود خواهرشوهرشکه یکس...گهید یکی

 موفق ازنبهاگهالبته...بزنهبهم رو ونشونیم تونستیم کاش...شدنیمهم

 .شدیم

 یالیخهچ بهناز فهموندیم نایسبه دیبا...شدیم یعمل هانقشه نیا دینبا

 بودیم بمراق شتریب شده،کههمپونه از نفرتش خاطربه نایس دیشا...داره

 سبتن یحس نایسنکهیا از قبل تا دیبا...دادینم  بهناز یهاتلهبهُدم و

 .تگرفیم روفاجعه جلو کردیم دایپ بهنازبه

 

 و تخت رو شدیم پهلو اون پهلو نیا مرتب دنیخواب موقع بهناز

 .بودشده اون یخوابیب یمتوجه کامالپونه

 

 شتیپخوامیم یکرد لوس خودتو نقدریا...گهید بخواب ریبگ_

 ؟؟یخوریم وول نقدریا چرا حاالبمونم

 کنمیم فکر توبهدارم_

 دادهیتک آرنجشبه و شد زیخمین متعجبپونه
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 دیدج ینقشه یدار حتماگفتم...یبگ نویا االنکردمینم فکر اقعاو_

 بدبخت اون یبرا یکشیم

 تمومه داستان یریگ خفتهی با...حّلهکه اون_

 ها یمطمئن یلیخ_

 ؟؟یستین تو_

 نه... یکرد فیتعر توکه ییزهایچ از_

 فازش یحاج نیا ادیبدستم دیبا فقط...دارن یقلقهی مردها یهمه_

 هیچ

 شو الیخیبگمیمکه من_

 تست ویکیخوامیم واقعاباره نیاول...ارزه یم امتحانشبه...نه_

 ...نه ایدهیم پانمیببکنم

 ؟؟یچ کرد عتیضااگه_

 کار مثبت یجهینتشهیم خب_

 ؟یچ یعنی_
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 امتحانم توشهیم قبول یعنی_

 وااا_

 پرستم مثبتمنم...گهیدمثبتهبچه یعنینده پا...کهنداره واا_

 یشدوونهید تو_

 نه ای ادیممیخونگروهبه یوونگیدنمیببخوامیم...نشدم هنوز...نشدم_

 

 بهناز انگار...دیخواب پشتبهدوباره و دیکش یقیعم نفسپونه

 بودگرفته شویینهامیتصم

 

 کردم؟یم فکر بهتداشتم چرا یپرسینم_

 دوب یچ حاال...بگم یچکردم یقاطمنم یتیحاج اون کِف تو بس از_

 افکارت؟؟؟

 ؟؟یشینم جدا چرا_

 شدرهیخ بهناز مرخینبه چرخوندو سرشوپونه
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 اومد؟ در کجا از نیا_

 گهید من افکار از_

 برم؟؟ یکنیمردم یداردستم از یشدخسته_

 وارد تو یوقت از...یخواهرم مثل تو...هیحرفچه نیا...مسخره_

 شده بهتر زیچهمه یماشد یخونواده

 ؟؟؟!!یدیمقهیعت شنهاداتیپ چرا پس_

 نیا ستین حّقت...یخوب یلیخ تو...براتسوزهیم واقعادلم چون_

 یزندگ

 ؟؟!!ستینحقمکهکنمیم کار ُکزت مثلدارممگه_

 چونینپ پس...هیچمنظورم یدونیم_

 گوشتا گوشبفهمه داداشت...نده شنهادیپ پسهیچدردم یدونیمتوام_

 هاهکنیم تیحاجمیتقدَبره یم ُبّره،یم سرتو

 لطوغ نیا بهروزذاشتمینم موقع اون...بودم رانیا من شیپ سال کاش_

 بکنه
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 نبود تنهاکه بهروز_

 گرفتمیممیکی اون یجلو_

 شدهکههیزیچگهید_

 یاومدکوتاه زود...یکردیم تحمل شتریب دیبا تو_

 نبود ینرمال تیوضع...راحته گفتنش_

 کن ِلنِگشگمیم گود پشتنشستم...دونمیم_

 هیکاف یکنیمدرکم و یهستکه نیهم_

 

 صورت رو دستشو...بودنچشم توچشم حاال... دیچرخ بهناز

 دیکش وار نوازشپونه

 یخوشبختدلم...یزندگ نیا از یکن فرار یبتون روزهیدوارمیام_

 خوادیم تویواقع

 یگقشن یهاخواهرانه وقتشبه دختر نیا...داد لشیتحو یلبخندپونه

 .دادیمهیهد بهش
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 ادشی صبح...سوختیم بودشدهرهیخستمیسبه بس از چشماش

 داشت قطف بودشده داریب یوقت از...ارهیب رشویگرفله نکیع بودرفته

 اصال. ..نه ایدرسته کارش واقعانکهیا و کردیم فکر قرارشون وترنمبه

 .شرکتاومدهشده حاضر یچجور نبود حواسش

 

 شوخود و کرد یاستندبا وستمیس داد کارشبهکه رو الیمتر نیآخر

 سکیم یکاف طلب و گرفت رو یآبدارچشماره و یصندل رو کرد ولو

 .کرد
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 یلوعط مهندس شیپ بودرفتهکه یدریح ازنه. بود تنها اتاق تو فعال

 بودرفته بودوبرگشته سفر ازتازهکه یگیبخانم ازنه بود یخبر

 .چاپخونه

 یاگهید یجاهابه نسبت رکتش نیا...ظهر قبل خوابهی دادیم جون

 درنقیا یصندل نیهم...داشت یبهتر امکانات یلیخ بودکرده کارکه

 و اومدکه در یصدا...یبزن چرت یبدلم دادیم جونکه بود راحت

 شویصندل یآبدارچ رسوِل آقا یهوابه دیشن رو استکان تلوخ تلخ

 با اما دز یپهن و پت لبخند برگردوندو بودچرخوندهپنجره سمتبهکه

 .شد گرد چشاش روبروشآدم دنید

 دبوکردهخم سرشو و بودگرفته سمتش رو ینیس یجورهی بهناز

 لبخندهی دید رو نایس تعّلل یوقت...هیخواستگارمراسم انگارکه

 زد لب و کرداضافه لبش کنجبههم ینیشرمگ

 ن؟یداریبرنم_

 نجونوف و کرد دراز دست شدینم رفتارشمتوجه اصالکه نایس

 برداشت

 ن؟؟یدیکش زحمت چرا شما..ممنون_
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 بازوهات روبشه گوشت...زحمتا نیا ازباشه تا... جان نوش_

 دیکش یاخم یزبازیهبهکرده شروعدختره نیا باز دیدکه نایس

 صورتشبه

 داد تکون اشارشو انگشت و زد کمربه یدست بهناز

 

 باشمگفته..ندارما دوست اخمو شوهر من_

 

 ندید با بهناز...کرد بلند سرشو ضرببه نایس اومد وهرشاسم تا

 تداشحتم نایسکهخنده ریز زد چنان نایسزده رونیبحدقه از یچشما

 کسُب نیهمچ انتظار اصال...اتاق تو زنیریم شرکت یکارکناهمه االن

 .نداشت رو یا یَسر

 

 زوربهکه یحال درکرده شتریب رو نایساخم اشخنده دیدکه بهناز

 :گفتدهیبردهیبر کردیم جمع اشوخنده داشت

 بود باحال یلیخ.. اتافهیق یول دیخششش....بب.ب_
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 نیببر فیتشربهترهکنم فکر یول لطفتون از ممنون_

 

 اومدمتازهبرم کجا_

 

 ووخودش ستادیا نایس یسانت چند و زد دور زویم گفتو نویا بهناز

 یصندل یهادسته رو گذاشت دستاشو  و کردخم

 یطرف یک با یدونینم هنوز_

 

 یسعکه یحال در و اومد جوشبه خونش یکینزدهمه نیا از نایس

 :گفتکنه کنترل رو تشیعصبان کردیم

 

 خانوم نیگرفتاشتباه طرفتونوشمام_
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 ستمینخانوم من بخدا_

 

 بود ایح یب دختر نیا چقدر...شد گرد حرف نیا از نایس یچشما

 یچشما قفل چشماش و شد باز اتاق ربدبده جوابشو خواست تا...

 .شدپونهشدهشوکه

 

 

 

3 

 

 کلش یبیعج یشادهی دلشته انگار دتشیدیم روز چند بعدنکهیا از

 دار شوهر زنهیبهبزنه لبخند بخوادکه نبود یتیموقع االن اما بود،گرفته

 .کرد تر ظیغل اخمشو فقط و

 رو نایساخم انگارکه یاپونهبه چشمش و گرفت رو نایسنگاه رد بهناز

 افتاد بوددادهادامه
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 ؟یکند تختت از دل؟باالخرهیچطور...جان داداش زن ِاِاِا_

 

 دارم کارت ایب_

 

 اومدمتازه ؟؟؟من کجاااا_

 

 برد خودش با و دیکش رو بهناز دست اومد جلوقدم چندپونه

 ایبگفتم_

 

 نجونف دور دستشو و دیکش یقیعم نفس نایس شدبسته در یوقت

 زد پوزخند روش طرح دنید با و گرفت قاب رنگاهیس

 خامه با قلب طرحهی..بودکردههم ینیزایدچهدختره
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 .خودش اتاق برد بهنازو یعصبپونه

 

 شده؟؟ چت تو...پونه یکند دستمو_

 

 کاریچ یدار شرکت تو هستتو؟؟معلوم ایشدهچم من_

 یخوایم ینجوریاکهمیآوردراه سر از آبرومونو ما؟؟مگهیکنیم

 !!یکن حراجش

 

 فقطزدم حرفکالم ؟؟دویشد یشیآت توکهکردم کاریچ من_

 

 دنیرسیمگهید یهمکارها من یجابهاگه...باهوش..عاقلآخه_

 ؟؟منیبودستادهیاکه ییبایز یهیزاو از کردنیم یفکر؟؟چهیچ

 ...نیدارکردم فکر اول یلحظهخودم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

118 

 زد یزیآم طنتیش لبخند بهناز

 

 ریتقصمنحرفه فکرت شما... بابانه...کاراااااا؟؟؟؟ اون ؟؟ازیچ نیدار_

 زدمیم گپداشتم فقط من...هیچ من

 

 من خواهر بزن شرکت رونیب برو هاتو گپ_

 

 نکن فیکث خودتو خون شماباشه_

 

 رونیببره اتاق از افتادراهپونه

 

 ؟یریم کجا_

 

 بخوام معذرت ازشرمیم_
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 ااانکاروهاایا ینکن یوا_

 

 بود یبد حرکت واقعا چوندمیمانجام اتفاقا_

 

 حرفمینم باهاتگهید یبخوا معذرتاگه_

 

 بابابزرگت مثل کن دیتهد همشتوام_

 

 ؟؟یکنیمسهیمقا اون با منو ِاِاِا_

 

 کنم؟؟سهیمقا نداشتت یعمه با پسنه_

 

 اااااینر_
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 خوبه؟؟ ازشخوامینم معذرت...کارتوکنمهیتوج فقطرمیم_

 

 داره پاهی مرغتخودم مثلتوام...ستین یاچارهگهید_

.... 

 درکه بودنخورده  کسیم یکاف از یحساب و درستجرعههی هنوز

 شدن ظاهر جلوش چشما همونبازم و شد باز هوا یبدوباره

 

 مشغول و نییپا انداخت سرشودوباره و شدرهیخ بهشهیثان چند

 .شد فنجون بخار یتماشا

 

 خوادیم اون کردیم حس نایس...برداشت اون زیم سمتمقدهیپونه

 از ای...باشه دوربرش ادیز نداشت دوست...کنهیم دل دل امابگه یزیچ

 تنندونس هاشغصه وغم یاصل لیدل...نخوادکهنه...بزنه یحرفگذشته

 یالک یهاهیتوجحوصله اصال االن اما بود شدنشگذاشته کنار لیدل
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 روپونه انتیخ تونستینم یلیدل چیه رشنظبه...نداشت روپونه

 یاکهیپونهکه زیم رو کرد پرت و خودکار حرص از...کنههیتوج

 .خورد

 

 برسمکارامبهخوامیبود؟م یامر_

 من...من_

 ؟یچ_

 نباش باهاش... باهاش_

 

 یاصحنه خاطربه حتما...بهنازه منظورش دیفهم راحت یلیخ نایس

 دلش چرا دونستینم اما...بودشدهتفاهم سوء نیا دچار بوددهیدکه

 دلشبه دختر نیامگه...کنه رفع روتفاهم سوء نیا خواستینم

 نایس یتالف نوبت بودکههم ینوبت...کنهرحم اون حاالکه بودکردهرحم

 .بود
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 رن؟؟یگیممیتصم داداشا زن تاحاال یک داره؟؟از یربط شمابه_

 

 زد لب غضب با و شد دارنم چشاش حرف نیا ازپونه

 

 ناااااایس_

 

 رو تشودس تیعصبان با...بردیم رو نایس قلب زدن صدا ینطوریاکه آخ

 .کوبوند زیم

  

 ینطوریا خودت؟مگهینرفت خودتمگه المصبده_

 ؟هان؟یطلبکار من از چراگهی؟دینخواست

 

 اددیم حق...کردیم اشخفه داشت بغض...بگه یزیچ نتونستپونه

 لباش...اون ازباشه پر دلش وبشه یعصبان ینطوریاکه نشیزتریعزبه
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 دبع و دنیچک چشماش از محابا یب اشکقطره چند.. دیلرز بغض از

 .رفت رونیب اتاق از سرعتبه

 

 کنهیم شتریب رو پسر نیا داغ اشکاش با دونستینم

 

 دل اب یخواست یکار هرکه ؟؟؟تویکنیمهیگر چراگهید معرفت یبده_

 ؟یخوایمجونم از یچگهید...یکرد بودنا منوکه تو...یکرد من

 کشوند خودشبه اتاق درب از نگاهشو شیگوش یصدا

 ساعتشبه..بودگذاشتهگهید ساعتمین یبرا رو قرار بودودادهامیپترنم

 سرهب موقعبه تا کارش کردنتمومبه کرد شروع عیسر...بود  کردنگاه

 .برسه قرار
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 اب...کرد پر مشامشو گاریس و ونیقل یبو شدکه شاپ یکاف وارد

 دایپ روترنم ظیغل دود اون نیب از و کرد جابجا رو هواکمی دست

 :گفت دلش تو...کرد

 نداشت؟؟ سراغ یبهتر یجا_

 

 ور فضاها مدل نیابفهمونهترنمبهکه بود نیا کارها نیاول از یکی

 دش باعثکه ستادیا روبروش نه،یبشنکهیا یجابه.....نداره دوست

 ارهیب در یگوش تو از سرشوترنم وفتهیب زیم رو اشهیسا

 

 ن؟یاومد یک...سالم_
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 بودندهشاهیس چشماش انگار...کردنگاهترنم یچشمابه تعجب با نایس

  بودن یطوس قبال بود مطمئن یول

 

 ن؟؟ینیشینم چرا_

 

 نجا؟؟یا_

 

 داج یصندل از ترنمو عیسر دود خاطربه نایس یشدهدرهم یافهیق_

 کرد

 

 !!!نیندار یمشکلکردم فکر من دیببخش_

 

 از یادیز شناختنکنم گمون...ستین بد نیبپرس قبلش_

 میباشداشتههم
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 گردمیبرمکنم حساب زمویمبرم من... باشماست حقبله_

 

 کنمیم حساب من رونیب نیبر شما_

 

 رونیب رفت مخالفت بدون و زد یلبخند نایسجنتلمنانه حرکتبهترنم

 

 دیشک قیعم نفس چندتا...زد رونیبکافه از عیسر و کرد حساب نایس

 برگردهدوباره اشرفته دست از ژنیاکس تا

 

 اما...فضاها نیابه عالقمندن یلیخ شما سنهم یپسرها...بهیعج_

 ؟؟؟؟!!!شما

 

 یزندگ حرفواسهاومدم من..یگذرون خوشواسه رنیم اونا_
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 اطراف نیهم پارکمیبربهتره_

 

 ستننش ازنمیشیمستمیس یپا بس از...ستین بد نیبگهمهرا تو_

 نیندار یمشکلاگهالبته...کنم یروادهیپکمیخوامیمشدمخسته

 

 خوبههم یلیخ...نه_

 

 واقعا انگار...انداخت بهش گذرانگاههی نایس...زدنیمقدمهم دوشادوش

 بودنشده یمشک چشماش

 

 نیکنیمنگام تعجب باکنمیم حسشده؟؟؟آخه یزیچ_

 

 دمیداشتباه شاپ یکاف توکردم فکر فقط... یچیه_
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  و؟؟؟یچ_

 

 چشماتونو رنگ_

 

 ...درسته..نه_

 

 انگار قبالآخه_

 

 خدا...شهیهم بایتقر...ذاشتمیم لنز یلیدالبهبه...بود یطوس قبال...آره_

 یدادیمعذابمنهمهیاکهکنه کارتیچبگم

 

 .ستادیا متعجب یچشما با نایس
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 شما؟؟ باکردم کاریچ من_

 

 نینبود شمامنظورم دیببخش آخ_

 

 ؟؟یزیچبپرسم دیبا من ای مطلب اصل سر نیریم خودتون...یاوک_

 

 زد یشاد از یحیمل لبخندترنم

 

 نیکرد قبولشهینمباورمهنوزم_

 

 داشتم؟؟مگههم یاگهید یچاره_

 

 ن؟؟؟ییییشد مجبور نیبگ نیخوایم االن_
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 ن؟؟؟یشیم کار اون لایخیبآرهبگماگه_

 

 ..نه_

 

 زد یپوزخند نایس

 

 قاطعچه_

 

 از حرفدارم...بدمانجامخوامینم کارو اون یگذرون خوشواسهمنم_

 زنمیم یزندگ

 

 انگار داشت یدراز زبوندختره نیا...شد صدادارتر نایس پوزخند

 کنه یتالف خواستیم یزودکه
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 ه؟؟یسکیر یادیز کارتون_

 

 دقوگرنهبکنم یکارهی دیبا منباالخره...دهیم جوابمطمئنم_

 آخر تابره شیپ بخواد ینجوریاکنمیم

 

 نیباشداشته ویچهمه تحمل حاالدوارمیام_

 

 ادهیزصبرم من_

 

 نمیبیمدارم_

 

 ن؟؟یکنیممسخره_
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 از نهاتو امکیپ روز چند نیا...بوده صبردمیند ازتونکه یزیچ تنها_

 دادنیم خبر صبرتون یکاسه شدن زیلبر

 

 بود یاورژانس مورد واقعا نیا...دادمامیپ یلیخ ظاهرا دیببخش_

 

 باشه بخشجهینت شما ِیزندگ اِءیاح اتیعمل نیادوارمیام_

 

 نیارینکم شما دیبا فقط...هست_

 

 یاپ تاگمیم زویچهمه دیفهم یکساگه اماگمینم یزیچ یکسبه من_

 نباشه وسط من

 

 نیدیم دیامآدمبه چقدر_
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 فعال چونکنمیمنکارمیا...ستمین دغل و دروغ اهل منکهفتمگ_

 یاگهید کس ایترانه بعداندارم دوست...گردوئه پوست تودستم

 شماهیزندگ خاطربه رنیبگ مقصر منو وبفهمه

 

 ییکارها و یبعد قرار کردن نییتعمونهیم فقط حاال...قبول...باشه_

 .دمیکش یعال ینقشههی من...میبدانجام دیباکه

 

 .کارهاشون یپ رفتنکدوم هر بعد کردن صحبت یاقهیدق حدود
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 ونیدکوراس بخش طراِح یشاهپور دنید از گذاشت اتاق توکه پاشو

 . کرد تعجب خودش زیم پشت شرکت، یداخل

 

 :گفت یخیتوبهم بود یسوالهمکه یلحن با

 

 افتاده؟ یاتفاق_

 

 نکشویعکه یدرحال و کرد بلندستمیس یرو از سرشو یشاهپور

 :گفت کردیم جابجا

 

 ؟؟؟یاتفاقچهنه... مهندس جنابسالم_

 

 من؟؟؟ زیم نجا؟؟؟پشتیا شما_
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 نجایا منقراره...شده عوضباهم ن؟؟؟اتاقمونیندار خبرمگه..آهان_

 من اتاق شماباشم

 

 اونوقت؟ چرا...شما اتاق_

 

 دادن دستور یطلوع مهندسدونمینم_

 

 بردارم لمویوسا من پسباشه_

 

 کردم جابجاشونکمی من دیببخش_

 

 ستینمهم_
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 نیا تو...یشاهپور اتاق سمت رفت و کرد جمع لشویوسا عیسر

 کیش و تر بزرگ اتاق الحق و  اون اتاق بودرفته بارهی فقط مدت

 .بود یتر

 ستد بهش کاذب غرور بودگرفته یاختصاص اتاقنکهیا از ییجوراهی

 تونست فقطکه بود ادیز نقدریا دستاش ادوت لیوسا...بودداده

 .ستدروب پا با و شد وارد بعد نییپا بکشه رورهیدستگ کوچولوهی

 قایقد ز،یمهی پشِت ازپونه یستادهیا قامت گذشتکه یمتر یراهرو از

 خیم سرجاش...اومد چشمش یتو یشاهپور یقبل زیم یروبرو

 یعنی....نبود ندیخوشا براش گذشتیم ذهنش توکه یزیچ اصال...شد

 نیهم؟؟ا یروبرو قایدقاونم باشه؟؟؟ اتاقهمپونه با بود قرار

 اتاقبرگرده کردیم صحبت یطلوع با دیبا...نبود تحمل قابلگهید

 توچشمپونه بالحظه هر و روز هر تونستینم...خودش

 هرز براش یکافاندازهبه بودتشدهیدکه یچندبار نیهم...بشهچشم

 .بودشده

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

137 

 یلوعط اتاق قصدبه و گذاشت زیم رو لویوسابگه یزیچنکهیا نبدو

 کرد وقفشمتپونه یصداکه بوددهینرس دررهیدستگبه دستش...برگشت

 

 رونیبرفته....ستشین_

 

 عقب هاشپنجه با موهاشوکه نطوریهم و سمتش برگشت حرص با

 ناک غضبنگاههی کردیم یخال سرشون حرصشو و دادیم

 تانداخپونهبه

 

 نجا؟؟؟یا یکشوند منو ه؟چرایچواسه ایبازبچه نیا_

 

 نبود من کار_
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 شرکت نیا ریخ از یکن یکار یخوایبوده؟م من یعمه کار پس_

 برم؟؟؟بذارم وبگذرم

 

 خواست بهروز...نبوده من کارکهگفتم...نه_

 

 ه؟یک بهروز_

 

 کرد نگاش تعجب باپونه

  

 گهید یطلوع مهندس_ 

 

 داد لشیوتح یپوزخند نایس

 

 شوهرمممممم؟؟؟ یگینم چرا... آهان_
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 نییپا انداخت سرشوپونهکه گفت یظیغ چنان با روشوهرم

 

 هان؟ ینکرد مخالفت چرا توخواسته اون خواسته؟اصال چرا_

 

 کردیم شک_

 

 :گفت حرص با نایس

 

 ؟یچبهآخه_

 

 میکن کارهم با اصفهانپروژه خاطربهخواسته م؟اونیندادامهشهیم_

 

 کنم یکار نیهمچ عمرا_
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 نایسکنمیم خواهش_

 

 تشوانگشکه یدرحال و برداشت سمتشبهقدمهی تیعصبان با نایس

 :گفت بودکرده بلند وار دیتهد

 

 شد؟مفهوم...یکن صدا کیکوچاسمبه منو یندار حقگهید_

 

 دلش...چسبوندنهیسقفسهبه رو اشچونه و کردخمدوباره سرشوپونه

 دش باعث بغضش...بودشده ریخاکش خورِد نایس یزاریبههم نیا از

 اب....نموند دور نایسنگاه ازکه بلرزنهیثان از یکثر تو هاشچونه

 با...نداشت دوست روصحنه نیا اما داشت دختر نیا از یپر دلنکهیا

 :گفت تشر همون

 یکنیم یینمامظلوم...یریبگآبغوره من یجلو یندار حقگهید_

 یطاهرخانومشده روبراموقته یلیخ ؟؟دستتبشه؟ یچکه
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 یاهر نایس یبراگهید دیچک زیم رو چشماش ازکه یبزرگ اشکقطره

 تماشا هاشوهیگرستهیوا تونستینم...بودنذاشته رفتن جزبه

 رفتیم چشماشصدقه قربون چنان بود قبل سالاگه...کنه

 یکی اون ودب جن یکی االن اما...کنه فراموش کردنوهیگرپونهکه

 ..اهللبسم

 

 کردیم حس...یکیبه خوردمحکم گذاشت رونیب پاشو تا

 هیتکرارصحنه
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 اشتماش داشت باز شین با نباریاکه بود بهناز..بود درست حدسش

 .کردیم

 

 یروکک ادیب سیپل دیبامیکن تصادفندفعهیا...لیسهستارهبهبه_

 یتگارخواسواسهگهیدمیکند کلکشو ُمنکرات بردنموندمیشا...هابکشه

 نشدگرفته وقتمون مراسماتهیبق

 

 درنقیاهم دختر...گفت دلش تو و داد لیتحو بهش یپوزخند نایس

 ...واهللنوبره لوده؟؟؟

 

 ؟؟؟ شمااااااا نیپسندیمقلم لفظهیچ_

 

 .داد باال ابرو تعجب با بودخونده رو نایس ذهن انگار
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 .داد گردنشبه یاعشوه بهناز

 

 ها یخاصکمی توالبته...دارم مفّصل ییآشنا شما جماعت با من_

 وت چرادونمینم یول.... فراوون و َفت... دمیدتوام از تر پیخوشت...

 !!!یگرفت چشمو بدجور یکی

 

 گرفته یاشتباه چشمتون_

 

 درستهدرسته آدرس اتفاقا_

 

 نم؟؟؟یبب دیبا ویکباشه درستنخوام من_

 

 آستهآسته...یخواااایم_
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 .شد رد بهناز کنار از و داد تکون تأسفبه یسر نایس

 

 :گفت لب ریز بهناز

 

 ملخک یدست تو یسوم ملخک یجست دوبار_

 

 تاکه بود یفرارراه تنها شیقبل یکارها یریگیپ یبراچاپخونهبه رفتن

 قولبهکه یطورهی دیبا...بوددهیرس مغزشبه یطلوع مهندس اومدن

 اما...کنه عوض اتاقو کردیم خواهشنشه شک دچار بهروز پونه،

 .دیرسینم فکرشبه یحلراه یچیه

 

 برگشت ها طرح با و شدتمومچاپخونه تو کارشکه بود ساعت

 مهندس دییتأبه هارو طرح اونکه یهمونطور خواستیم...شرکت

 اطیحهی شرکت ِیالبگوشه...کنه صحبتهم اتاق راجبرسونهیم

 از...داشت دوست قسمتو نیا...قشنگ یها گل یکل با بود خلوت
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 مغزش دیشا ورهیبگ دلخواهشو عطر و ژنیاکس تا شد رد کنارش

 یصداکه شدیم رد کنارش از داشت... خوب یبهونههیواسهبده یاری

 زدیم حرف تلفن با داشت اطیح داخل... دیشن رو بهروز

 دیشا کرد فکر اماکنه مطرح رو موضوع نجایهم خواست اول ستادیا 

 نلح و حرفکه بودبرنداشتهقدم کیبشه یطوالن بهروز بتصح

 .کرد متوقف اونو بهروز بیعج

 

 

 

 

 

 رو تو...امیم حتما امشب...شلوغهسرم بخدا..دیببخشکهگفتمزمیعز_

 بشم تییایدر یچشا اون قربون...نکنهیگر خدا
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 تسرعبه ذهنش...اومد ینم باالنهیس از نفسش...بودمونده مات نایس

 ینطوریا یک با داشت بهروز...هارو حرف نیا کردیم لیتحل اشتد

 زد؟یم حرفعاشقانه

 ییایدر چشاش اصال نبود زنگبه ازین بود شرکت یتوکهپونه

 حرف یباکداره پس....سبزه چشماشخواهرشم یحت...نبود

 زل بمتعج یچشما باباشهکرده قتیحق کشفنکهیا مثل بعد...زنهیم

 اطیحبه زد

 ممکنه؟؟چطور چطور...بود؟؟پونهبه بهروز انتیخشاهده النا یعنی

 کس با یبخوابازمباشهآدم زِنپونه مثل یکیممکنه

 عاشقش اون چوندمیشا...بودتموم یچهمه زنهی؟؟پونهیباشگهید

 وننشکه یاونطور بهروزممکنه یعنی... دشیدیم ینطوریا داشت بود

 یباشه؟؟واگرمگهید یجا سرش االن ونباشهپونه عاشق دادیم

 قتیحق نیا دنیفهم با شدیم نابود دختر اون...دیفهمیمپونهاگه

 

 ستون نیاول پشِت رفت و داد تکون جاش از اونو ییپاها یصدا
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 آسانسور سمتبه کرد ،حرکت باالرفته بهروز شد مطمئن یوقت

 کرد شکار اونو بهناز خندوننگاه شد بازکه در

 

 شدمیم دیام ناداشتمگهیخوب؟ده؟؟چیاومد ِاِاِا_

 

 کرد نگاش یسوال

 

 کلک؟؟ یرفت کجا...رهیم سرامحوصله یستین یوقت_

 

 :گفت حرص با قبل اتفاق از یعصب نایس

 

 ن؟؟یبشادهیپ نیخواینم_

 

 باال تاامیب باهاتخوامیم...نه...خشنچهاوه_
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 شازفاصله نیدورتر در و نشوند یشونیپ رو یاخمدوباره نایس

 ندرسو لونیاپسبه روفاصله زدنهمبهچشمهیبه بهناز اما...ستادیا

 

 ؟یایم کجا...خانوم یکنیم کاریچ_

 

 صابون دلتبه یلیخ...دستت بغل یعنی...بغلت_

 ستمین یدستدماونقدرام..نزن

 

 کنم عرضچهواهلل_

 

 بدجورکردم برخورد بهتکه یادفعه دو...خوشبوئه یلیخ عطرت_

 ه؟یچ اسمش...ردک مست منو
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 خورهینم شما دردبه_

 

 خورهیمکهپسرم دوست دردبه_

 

 شد گرد چشماشدختره ییایح یب ُبهت تودوباره نایس

 

 یباز شیروسر اززده رونیببلونده. لخت یموها ازدستههی با بهناز

 :گفت ناز با و کرد

 

 تورم تو یفتُیمکهباالخره یول...نگلمیس فعال_

 

 :گفت لب ریز نایس

 

 ینیبب خوابشو_
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 کنمیم رشیتعبدارم...ددددمید_

 

 !!!؟؟یگرفتاشتباه طرفتوبگم چندبارمحترمخانوم_

 

 :گفت و ستادیا روبروشطلبکارانه بهناز

 

 ستم؟ین کلیه خوش ستم؟ین م؟خوشگلیچطور منمگه...چرااا_

 نیریمیمکه یرانیا یمردا شما...بلوندهموهامم...هیرنگکهچشمامم

 موبلوندهیرنگ چشواسه

 

 فکر سطح یلیخ...دخترک تفکر طرز نیابه زد یپوزخنددوباره نایس

 دو را پسر نیا دل نداشت خبر...داشت یانانهیب ظاهر وگانهبچه

 برده رنگ یاقهوهلهیت
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 خودت از یاریمکم حرف تا چرا تو...زد پوزخند بشر نیا باز_

 ؟یاریم در شکلک

 

 شد ازب آسانسور دِربده جوابشوکه متشس چرخوند سرشو تا نایس_

 قبل قیدقا ادیدوباره....شد ظاهر جلوشپونه داغون و پکر صورت و

 بو ماجرا ازنکنه"گفت خودش با... افتاد بهروز یها صحبت و

 :گفت و شد نگران اریاخت یب"...باشهبرده

  

 ؟یطاهرخانمشده یزیچ_

 

 شدن ازبمتوجه یحت و بودهرفت فرو فکربه قیعملحظه اون تاکهپونه

 بهنازهب بعدش و نایسبه گنگ و خورد یاّکهی بودنشده آسانسور درب

 ازکه همانطور و گرفت رو درب شدنبسته یجلو نایس...دوختچشم

 :زد لببشنوهپونه فقطکه یجور شدیمادهیپ آسانسور
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 ؟یخوب_

 

 امالک سرشو اریاخت یبکه بود آور تعجبپونه یبرا نقدریا حرف نیا

 قدرت انگار...زد زل شیشیم یچشما تو و چرخوند نایس سمتبه

 مه؟مه برات ؟واقعایبود من بابپرسه خواستیم دلش..نداشتتکلم

 

 اومد خودشبه بهناز توسط دستش شدندهیکش با

 

 شهیمبستهداره درگهید تو ایب_

 

 بدون نایاماس کرد،بدرقه رو نایس چشماش بالحظه نیآخر تاپونه

 .شرکت سمت رفت نییپا انداخت سرشونگاه
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 راچ دونستینمخودشم اماشدهپونه تعجب باعث لحنش دونستیم

 نگران حد از شیب...بودشده اریاخت یب خودش از نقدریا

 قطف اما...خواستیم یتالف دلش یگاهکه بود درست...بودشدهپونه

 تاوان استخوینم...گهید کسنهبکنه کارو نیا داشتاجازه خودش

 .رهیبگپونه از ینامرد باگهید یکس رو اششکسته دل

 

 با شمشترک اتاق  سمت رفت بهروز اتاق یجابه شد دفتر وارد یوقت

 کردازیم منع اونو ییروینهی قبل ساعت چند عکس بر حاال...پونه

 چون ستین یدلتنگ دونستیم...کنه عوض رو اتاقنکهیا

 داغون یافهیق و بهروز یها حرف اما. بود یکفر یحسابهنوزم

 ودبشده کنجکاو ییجوراهی...بودبرده فرو فکربه اونو دایشدپونه

 باهاش بهروزکه یآدم اون قایدق وهیچجور دوتا نیا روابطبدونه

 جوابهب تونست یمپونهبه بودن کینزد با فقط نیا و...هیکزده حرف

 قطف یکنجکاو نیا و زدیم گول خودشو ینجوریا داشتدمیشا..برسه

 فتهیبپونه یبرا یاتفاق انیجر نیا سر خواستینمکه بود نیا یبرا
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8 

 

 و بود نایس" ِیخوب"کلمه کی همون هنگ هنوزخونهبه دنیرس تا

 ...بودکرده جور براش استدالل هزارتا

 آخر دستکه ییجا تا نبود بهناز یها یحرف پربه حواسش اصال

 یصدا...شدادهیپ و بست رو نیماش درمحکم و شد یشاک بهناز

 بهنازبهدهیترس و آورد خودشبه اونو در شدنبسته وحشتناک

  یچهره با و بودستادهیا نیماش یجلو کمربه دست بهناز...کردنگاه

 چونهیعصبان یچ از بهناز دونستینم...کردیم نگاش داشت یعصبان

 شدست از یحساب دونستیم فقط اومد ینم ادشی حرفاشو از یچیه

 ختس و سفت رو یکس یب یروزها نیا ِقیرف تنها نیا دیبا وهیشاک

 شدادهیپ نیماش از لبخند با...بشه ریدلگ ازش یراحتبهنذاره ودارهنگه

 جلو کرد مشت دستشو دید لبخندشو تا بهناز...کنه پابه صلح مثال تا

 دهنش
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 یرینم رو از تو...هزنیملبخندم منواسه نیبب رودهیورپردختره ِاِاِاِا_

 منو...کنمیم ینظرخواه ازت...کنمیم ِور ِور براتدارمساعته دو...نه؟؟

 تو...ینکرد خارج مبارک دهن ازکلمههی..ینکرد حساباسبم ِپهِن

 ت،شرک نییپااومدم تو از زودترقهیدق دو چته؟؟من هستمعلوم اصال

 اشت؟گذ تنهاتشهینمقهیدق دو...یاومد یشد کونیف کون تو

 

 رینگ دلبه...بانووو دیببخش_

 

 وقتاست اون ازبازمگهیددونمیم...گرفتمهیکلبهنگرفتم دلبه_

 چوندنهیپ کال قصدت و یبزن حرف یخواینمکه

 

 ستین زدن حرف یجاکه نگیپارک تو...میزنیمحرفم باالمیبر_

 حثب تاکنهیم ترک جرموصحنه...چوندنیپ یشگیهم روشنمیا ایب_

 بشه وضع کال
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 کشتم ویکیکنهیم فکرندونه یکی_

 

 روزهی انازندم االن...یکرد مرگ دق...منو...دختر تو یکشت منو_

 رمیمیم تو دست

 

 کنم ستدر توپ شربتهی براتمیبر...یمنف فاز یرفت باز...نکنه خدا_

 

 هاااباشه بهارنارنج_

 

 رو ستد تورفسهیرخنده از بهناز یناگهان موضع رییتغ نیا یبراپونه

 گذاشت چشماش

 

 بانوووچشم_
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 یطورنیا منو یچکیه...گفتنت بانو نیا از ادیمخوشمپونه یدونیم_ 

 بزنهصدام ینطوریاشوهرمم خوادیمدلم یلیخ...زنهینم صدا

 

 ؟یداد روبله مادرجونبهباالخره پس...شوهراوهاوه_

 

 ؟بدمبلهرهقرا یکیبهکمکمکنم فک یولهیچ مادرجونبه بابانه_

 

 طونیش یکبه_

 

 نیماش یتوزدمیم حرف راجبشداشتم ساعت دوکه یهمون_

 

 ومدین ذهنشبه یزیچ کرد فکر یچ هرپونه
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 عمراهک یبود هپروت تو نقدریا تو...ارین فشار پوکتکلهبه نقدریا_

 یباشدهیشن یزیچ

 

 خوشبخت؟؟ داماد نیا هست یک حاال_

 

 کنه؟ ازدواج من بااگهوشبختهخ نظرتبه واقعاپونه یوا_

 

 بدبخته یکن فکر تونکهیامگه_

 

 یکس هر از منمگه...اقباله خوشهم یلیخرمینخ_

 اون مثلباشه آس طرف دیبا!#!..ادیمخوشم

 

 م؟یزنیم حرف یک راجبمیدار_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

159 

 کرف یکسبه نایس ریغ منمگه روزا نیا.. ها یشوت کال توپونه یوا_

 !!کنم؟؟یم

 

 بود مشغول فکرش نقدریا...بزنه خی بدنش شد باعث نایساسم

 اخلد بهناز و نایسنکنه...بودنشدهمتوجه رو یواضح نیابه یزیچکه

 زدن؟؟یم حرف زایچ نیهم راجب داشتن آسانسور

 تو ارانگ ییجوراهی بودنستادهیا کینزدهمبه یلیخ دید رو اونا یوقت

 یقتو یحت... بود نطوریهم نایس اتاق ِیتوهم ظهر موقع...بودنهم بغل

 اون...نداره یربط بهش بودگفتهنباشه باهاش خواست نایس از

 کردیم فکر بهروز و خودش بحث جروبه بس از آسانسوردملحظه

 مشغول اونو نایس حرفبعدشم و نکرد شک دوتا اون رفتاربه

 اون بهش محبت یرو از نایس کردیم فکرکه بودابله چقدر....کرد

 آسانسور تو هانقشه خودش یبراداشته نگو...دهز حرفو

 حواِس کردن پرت و یکنگم ردواسه حتماحرفم اون...دهیکشیم

 بودهپونه
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 فکر تو یرفت توکه باز_

 

 ینعی...."شد حک ذهنش توگنده سوالهی بعد...کرد نگاش گنگپونه

 "برده؟؟ رو نایس دل دختر نیا

 

 مامانمخونهرمیمکنمیم قهر یکن ینجوریا یبخوا بخداپونه_

 

 دمینم طالقت من_

 

 الیخ و فکر از نباش ها چل و خل مثل...هان؟؟؟ االنچته بگو پس_

 و فکر وتبرم دیبا من...تخته التیخ یکرد شوهرتوکه تو...رونیب ایب

 شوهر الیخ
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 امروزشون بحث جرو...نداشتش واقعا اما داشتپونهکه یزیچ...شوهر

 و بودشدهگذاشته اول از قرار نیانکهیا اب...بود نیهم سرهم

 یمکم واقعا ییجاهاهی اما بودکرده قبول طویشراهمهپونه

 یزرگباشتباهچه بوددهیفهم نایس دنید باکه روزا نیا مخصوصا...آورد

 رو نایس یجا تونستینم چکسیه کردیم اعتراف دلش یتو وکرده

 رهیبگ قلبش تو

 

 رستد شربت سراغ رفتنشه یشاک نیا از شتریب بهنازنکهیا یبرا

 بهناز داشتننگه یراضراه تنها دونستیم...شام تدارک و کردن

 یسوز یچرب...خوردیم غذاهیبق برابر دو اما بود الغرنکهیا با...شکمشه

 رو افاتاضهمه رفتنباشگاههفته تو بارهی با و بود خوب یلیخ بدنش

 راقبمشهیهم و بود باال شیقچا استعدادپونه برعکسش...سوزوندیم

 یاشتها دفعات، معدود جزبه سال چند نیا چند هر...بود غذاش

 چوقتیه و بود تنها مواقع اکثر چون نداشت خوردن یبرا یادیز

 .دیچسبینم بهش غذاخوردن ییتنها
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 اداکان وفرانسه و کایآمربه بهناز یسفرها خاطرات مرور  با شب اون

 تتونسیمنکهیا با و بودفرانسه ازدواجش اولماه چندهمپونه...گذشت

 فرهنگ با چندان...بودنداده نشون یاعالقه امابرههم کایآمر و کانادا

 .بودرفته اجباربههم روفرانسه و نبود راحت کشورها اون

 

 و دیند رو بهروز نیماش...شرکت رفت اونکه بود خواب بهناز صبح

 لیوسا دنید با شدکه اتاقش وارد...شرکتومدهین هنوز زد حدس

 اتاق نیا تو نایس موندن دادینمکه یاحتمال تنها.. جاخورد زیم رو نایس

 یوقت داشتحتم داشت روزیدکه یتیعصبان و تشر اون با...بود

 چرا حاال...خودش اتاقرفته وکرده صحبت بهروز بابرگشته

 ...بودشده سوال براشنرفته
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 نایس و شد باز درکه بودننشده جابجا وبخ ذهنش تو سواالت هنوز

 ینگاهمین...شد وارد کردیم خشک دستمال با دستشوکه یحال در

 یسوالنگاه نیا دونستیم...زشیم سمت رفت و انداختپونهبه

 ستنشیمکه یحال دربدهخاتمهنگاه نیابهنکهیا یه؟برایچ یبراپونه

 :گفت

 

 با رو یکار مسائل فقط...هستم انجیابشهتموم اصفهانپروژه تا فقط_

 ندارمهیحاشحوصله...لطفا دیکن مطرح من

 

 نایس دیفهم زودنگاههی با...خودش زیم سمت رفت یحرف بدونپونه

 امان درپونهمیمستقنگاه ررسیت از تاکرده جابجا یکمک زشویم

 ...داد رونیباندوه با نفسشو...باشه

 دیشا یحت...اومد یم کنارمتنفره شاز نایسکه موضوع نیا با دیباگهید

 وصامخص...نهیبب بهناز با اونو یباز عشق چشمش جلو شدیم مجبور

 ییهان ریت خواستیم و بوداومده خوشش نایس از دایشد بهنازکه حاال

 .بزنه رو
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 و قیعم یها نفس نقدریا...نداشت کردن کار دماغ و دل اصال

 یچشم ریز...شد لشحامتوجههم نایس یحتکه بوددهیکش نیغمگ

 هاشو حالت نیا خوب یلیخ...دییپا یم روپونه داشت

 اریاخت یب و رفتیم خودش تو شدیم پکرپونه وقت هر...شناختیم

 یبرا...لحظه اون مثل درست...رو کاغذ کردیم یخط خط

 بلند اشج از ویآرشلوله گرفتن یهوابهکشهیم یچدارهپونهبفهمهنکهیا

 درآور یباال از بود زونیآوپونه چپ سمتکه رولوله و شد

 بودشده تکراربرگه رو بارهاکه یاکلمهبه خورد چشمش تا...برداشت

 شد خکوبیم سرجاش

 

 

 

3 

 

 مختلف یها نقش و ها طرح با نایساسم از بودشده پربرگه
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 انیجر نینوشت؟؟ایم اونواسمپونه دیبا چرا...شد سؤال از پر ذهنش

 پس...بخته خوش اون بودنگفتهستارهمگه ه؟؟؟شیمدهیچیپداره چرا

 نا؟؟؟یسسهینویم بهروز یجابه چرا

 

 لقب و شد باز در هویکه رفتنیمرژه ذهنش توهم سر پشت سواالت

 دیرس گوششونبه صداش ادیب دید تو بهناز کلیهنکهیا

 

 ؟یینجایا...پونه_

 

 شتشم تو و برداشت روپونه دست ریزبرگه عیسر زدو یجست نایس

 بود یناگهان نقدریا حرکتش...خودش زیم سمت رفت و کردمچاله

 ...شدشوکهپونهکه

 با...رفتهگ برگشو حاالکهستادهیا اونجااومده یک نایس بوددهینفهم اصال

 "نوشته؟ یچدهید یعنی" گفت خودش
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 نهات حاال...گرفت نایس از متعجبشونگاه دید زیم جلو بهنازو یوقت

 خواستینم حتما....بوددهیفهم نارویس یهانناگ حرکت علت

 ببره شونیمیقد عشق رازبه یپ دشیجدمعشوقه

 

 ن؟یاتاقهی توباهم شماشهینمباورم یوا_

 

 :گفت یعصبکمیپونه

 

 سالااام لکیع_

 

 داخلامیبتونمیمبخوام وقت هر حاال...هیعال نیاسالااام یوا_

 ناو مخصوصا...مهندسها دوتا اون با بود ناجور یلیخاتاقه اون...اتاق

 بود؟ یچ اسمش...کوتولهخانوم
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 هو؟ی شنونیم بهناز نذار بیعمردم رو_

 

 گهید استکوتولههیچ خب_

 

 ستینکوتاه اونبلنده قدت شما_

 

 هنازب پهن و پت لبخند وپونه یزدگ بهت باعث و زد نایس حرفو نیا

 شد

 

 !!!!شما؟؟؟ در کرد اثر اری جمال ُحسنباالخره پسبهبه_

 

 گذاشت روبرگههمه از اول...شد کارشسرگرم و کرد یاخم نایس

 بارهی خواستیم... زباله سطل تو انداختن یجابه کشو داخل

 بفهمه روپونه نکاریا لیدل دیشابخونه کامل روبرگهگهید
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 خودشوسمتش و نشستیم یورهی نایس زیم روکه همونطور بهناز

 :گفت حسرت باکنهیم کاریچرهدانهیبب تا کردیمخم

 

 یشانس خوش نیا ازوگرنه...زیتبربرم دیبا یروز چندکه فیح_

 کردمیم رواستفاده نیشتریب

 

 دیپرس تعجب باپونه

 

 ؟ییهوی شده؟چرا یزی؟؟چ زیتبر چرا_

 

 زامرو...بگم بهت بودرفتهادمی...دوستامه از یکی یعروس بابانه_

 ریدرگ یاهفتههی..افتادادمیازهت کرد لیمیابرام دعوتو کارت

 و ییدابه...میبذاردوره لیفام یهابچه باروزمهیقرارهآخه...شمیم

 رد برات حرف صدتا ینزن سر شونیکیبه...بزنم سر دیباهمخاله
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 یزود...بستشهینم جماعتو نیا دهن در...ارنیم

 یبمون تنها  ادیزذارمینم...یخواهرامیم

 

 دنبوخونه شوهرشمگه...بودکرده تعجب یحساب حرف نیا از نایس

 بود؟ تنهاپونهکه

 

 مختر دختردمیداومدم...اینکن یطونیشستمینهفتههی من مهندس یآقا_

 اااااینگفتکه ینگ....گفتم االن از..کنمیم یچیق بالشوشده پرتدم

 

 ازهک یلبخند...زد لبخندناخوادآگاه نایسکه بودبامزه نقدریا بهناز لحن

 .آورد دردبه دلشو و نموند دورپونه یچشما

 

 رو جوکهپونه رفت و کرد یخداحافظ یروبوسپونه با بهناز یوقت

 سمت رفت..رونیب زد اتاق از دیدیم نیسنگ خودش یبرا یحساب
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 رو دوتا اون یها کردن یعاشقذرهذرهداره شدینم باورش...سیسرو

 ...نهیبیم

 نیا اسرارمحرم و یواقع قیرف تنهاو بود زیعز یلیخ براش بهناز

 با...کنه قسمت یکس با اونوبتونهپونهکه نبود یکس نایس اما...سالهاش

 ییوفا یب و بودکرده خراب سرشو پشت یها پلهمه خودشنکهیا

 تحمل و دونستیم خودش یبرا رو نایس دلشته هنوز اما بودکرده

 .نداشتوجه چیهبه روگهید یکی با بودنش

......... 

 با النا چرا... رهیبگ دستشو نایس بودندادهاجازه شونیعاشق دوران تو

 یهوشکمآدم...دهیمانجام رو بیعج یرفتارها نیا شوهرش وجود

 فتارهار نیادمیشا... داشت یمنطق لیدلهیپونه یتارهارف مطمئنا..نبود

 راجب نایس یها حدس دیشا...داشت بهروز روزید یحرفهابه یربط

 مشکالت دچارپونه و داشت قتیحقگهید کس با بهروزرابطه

 و شد باز درکه گذشتیم ذهنش از افکار نیا...بود یزناشوئ

سینا اصال سر در نمی آورد از این رفتارهای عجیب 

پونه...نمیدونست پونهکهاینقدر اعتقادات سفت و سختی دارهکهحتی  
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 لشدته انگار...هیچ انداست دیفهمیم دیبا اآلن نیهم...برگشتپونه

 کنه اعترافگهید بارهیپونه خواستیم

 

 

 

3 

 

 روستادهیا کمربه دست رو نایس اتاق تو برگشت یوقتپونه

 بود؟ کاغذهی دستشهی توکه دیدپنجرهبه

 

 یخط خط کاغذکه دیفهمگهیدقدمهی با... نبود سخت یلیخ حدسش

 خودشه یشده
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 پشت دستشو حالت همون با نایس اومد در شدنبسته یصدا تا

 گوشهب واضحکه دیکش بندش پشت یقیعم نفس گذاشتو گردنش

 ..دیرسپونه

. 

 اومد نایس یخیتوب یصداکه بودنشسته یصندل رو هنوز 

 

 ؟یبد حیتوض یخواینم_

 

 زهیرن فروخشمکوه نیا شیپدوباره تا کرد جمع بنفسشو اعتمادتمام

 

 !!!میبزن حرف یکار مسائل راجب فقط بود قرارکنم فکر_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

173 

 تاچند با رفتیمراه اعصابش رو داشتپونههیجواب حاضرکه نایس

 یطور....روش کوبوندومحکم رسوند زشیمبه خودشو بلندقدم

 نایسبه زد زلدهیترس و دیپر ازجاشپونهکه

 

 گرون منواسهنهیبب یکی هارونوشته نیا یگینم المصبده_

 خواهرشوهرتکهبودمدهینقاپ دستت ازاگه...شه؟؟یمتموم

  هااااان؟؟ یبد یداشت یجوابچه اونوقت...بودشدهید

 گفتم؟؟یم یچ دیبا من

 باهاشبرده سویرئ زن قاپاومدهروزه دو گنینم

 ..الیو یواگهیدشدهکهاتاقمهم

  بست؟؟؟شهیم مردمو دهن در

 هاااان؟

 

 نزن داد من سر_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

174 

 یحت...دمینم باج یکسبهآبروم یپا من...زنمیمخوبشمزنمیم داد_

 یطاهرخانم...تو

 

 ازش انیسنگاه اماکنه یمال ماست روهیقض سکوت با خواستیمپونه

 ونیهم داشت قایدق زیم یجلو از نرفتنش کنار و خواستیم جواب

 کردیم دیتأک

 

 کردمیم فکرداشتم فقط من..من_

 

 یکردینم فکر شرکت نگهبانبه مطمئنا_

 

 دیبا یحیتوضچه دونستینم...خجالت از شد سرخ صورتشپونه

 روزش چند نیا فکرتمام...بگه دروغ تونستینم خودشبه...بده

 شدنمسخره فقط کردینم دوا رو یدرد گفتنش االن اما...نایس بودشده
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 نایس طرف از بزرگتر سوالهی دیشا و داشت یپ در رو نایس طرف از

 کنه؟؟یم فکر بهشداره شوهر وجود با چراکه

 

 یطاهرخانوممنتظرم_

 

 شوقلب حیتوضواسه دادنش طول خاطربه نایس یعصب و خشک لحن

 ...فشردنهیس تو

 یبرخ سابق ینایس از اصال...بودشده نفرت از زیلبر پسر نیا چقدر

 ...نبود

 استقبالشبه آلود غضبنگاه و دعوا و تشر با بار هر روز چند نیا

 مدفون خاک از یتل ریز رو،گذشته شخو خاطراتتمام و بوداومده

 ...بودکرده

 یخوبکلمه اون جزبه.... یکالم نرمشنه... یلبخندنه یمستنگاهنهگهید

 بود منظور باکه آسانسوردم روزید
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 یطاهرخانمشمام با_

 

 یب دیشا...رو خشونتهمه نیا کردیم جبران دیبا...اوردین طاقت نباریا

 حق نایس و داشت لیدل کارش یبرا اما حقش در بودکرده ییوفا

 ...بده آزارش ینطوریا لیدل دونستن بدون نداشت

 رو نایسنگاه غضب وخشم کرد یسع و شدرهیخ چشماش تومیمستق

 برگردونه خودشبه

 

 دراگه...ستین نجایا شأن در رفتارشما...کاره محل نجایا صدر یآقا_

 ...مبرابشه یآور ادیخوامینممنم...رفتهشدهتمومبوده یزیچگذشته

 یهرکس یبراهیعیطب...بوده یذهنمشغله خاطربه فقطهمنوشته اون

 بحث نیا دیکنتموم و نیند کش خواهشاگهید پس...ادیب شیپ دیشا

 رومسخره

 

 ...رفت وا یواقع یمعنابه نایس
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 یچیه انگار کرد تمومش و گفتگذشته از یجورپونه

 ...بشه یادآوری نداشت دوست االنکهبوده بد نقدریادمیشا...نبوده

 

 اونو کامالپونهکه گرفت یقیعمغم از یرنگ نایسنگاههیثان از یکثر تو

  دیفهم

 

 ...خودش قصاوتهمه نیا از گرفت شیآت دلش

 ...بده عذاب ینطوریا رو نشیزتریعز تونستیم چطور

 حاال دبونکرده سر نایس فکر بدونهم روز کی سال نیا کل تو یوقت

 نایسپارهپاره قلببه خنجر برنده و زیت یحرفا با تونستیم چطور

 !!!...بزنه؟؟

 

 ...ناستیسخوده کاراش نیا لیدل تنها دونستیم
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 ...کنه خودش ریدرگ رو پسر نیا نیا از شتریب خواستینم

 ...بکنه دل ازشکه کردیم برخورد باهاش یجور دیبا

 ...بشه آشنا یکی باقراره بودگفته بهشستاره

 از بهنازو نکاریا دیشا تا کردیم باز دویجد دختر یبراراه دیبا پس

 کندن جون مثل براش دنیکش پس پا نیا چقدر وکنه دربه دونیم

 ...بودشده سخت

 

 یداص با لب ریز تنها و...کرد خوش جا نایس لب کنج یتلخ پوزخند

 ...کردزمزمه بود همراهش قیعم نفسهیکه یآروم

 نبود یزیچههههآره_

 

 غمهمه نیا از ستادیا دخترک قلب
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 گاران..آشغال سطل تو انداخت و زکردیر زیر کاغذوپونهبهنگاه بدون

 ... ختیر یم دور روگذشته کل داشت

 مهندس سراغ مشورت یبرا رفت و برداشت رو ییهانقشه بعدش

 ...یدریح

 زیچ نیرت تسخ...دیترک بغضشنداده فرو اما دیکش یقیعم نفسپونه

 نایس نرفتراه یحت دنویکش نفس و حرف...بود نایس شکستن براش

 یزندگبههم یدیام یکورسو یحتگهیدکه بود نیا مثللحظه اون

 ...ستین

 

 رونیب زد شرکت از برداشتو فشویک

 

 

 

3 
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 کاشگهب بهش  تونستیم زدیم داد نایسکه ییهالحظه خواستیم دلش

 یذاشتینم کاش...یزدیمخونهدم تیبازسر انیپا روز دادهارو نیا

 پاتجورههمه یگفتیم یگرفتیم جلومو کاش...بشم نیماش اون سوار

 شتریبروزهمبه روز وبرم باتالق نیا تو یذاشتینم کاش...نروستادمیوا

 رفککهکردم یانتخاب..حقمه چونبگمتونمینم یچیه االن...شم غرق

 ....خودم اال بودهممهه صالحبه...استهمه صالحبهکردمیم

 

 اتفاقهی چطور..شد ینجوریا چرا واقعا...دیچرخیم سرش توخودم اال

 ا!!! کنه رو رویز ینطوریا هارو یزندگتونهیم

 

 روبرو بهروز نیماش باکه آورد یم در نگیپارک از نویماش داشت

 ادد روشهیوش ستادیا بغلش درست گرفت کنار یکم بهروز...شد

 نییپا

 

 شد یسؤال براشپونه قرمز یچشما
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 ؟یریم کجا_

 

 سالم_

 

 ؟ینگفت...سالم_

 

 دارم کار ییجارمیم_

 

 کجا؟_

 

 بگم؟ دیبا_
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 قتچویهپونه اما...نداره یربط توبه یعنی لحن نیا دونستیم بهروز

 کنهینم یادب یب

 

 ه؟؟یکارقرارهکردم فکر_

 

 ...یکس باندارم یقرار...ستیننه_

 

 دیباریمپونه جمالت ازغم

 

 اد؟یم بر من دست از یکار_

 

 نه_

 

 ؟یکن حساب من یرو یتونیم یدونیمکه تو_
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 بندمب حسابارو یبعضخوامیم...شدمخسته کردن باز حساب ازگهید_

 

 وبگکنده پوس و رک یدارگله من ؟ازیزنیم حرف دوپهلو چراپونه_

 

 مکن روشنخوامیمخودم با فمویتکل....دارمگلهخودم از...نه_

 

 امشب من...یخودت تو یادیزوقته چند...کن استراحتخونه برو_

 میزنیم حرفباهمامیم

 

 ؟یمطمئن_

 

 :گفت بعد.. داشت وا فکربه رو بهروز یکمپونه یدیترد یپرسشنگاه
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 دیبا...امیم حتما امشب یول...شده یقاطهامبرنامهوقته چنددونمیم_

 شد بهتر حالت دیشامیبزن حرفباهم

 

 میکن فیتعر ومینیبب_

 

 شب تا فعال...مینیبیم_

 

 فعال...باشه_

 

 .شد شرکت واردهم بهروز و گرفت شیپ در روخونه ریمسپونه

 .انهیتونهیمکه بود شکبه دوخودشم اما بودداده رو شب قولپونهبه

 دختر نیابه یلیخ...کردیمراهروبه روپونه حال بود یجور هر دیبا

 تیحما ازش چکسیهکه بوددهیرس دادشبه ییاروز...بود ونیمد

 دایز دیشا...بود اون وجود خاطربه داشت االنکه یزیهرچ...بودنکرده
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 قدرشناس رفتاراش با کردیم یسع اما کردینم تشکر ازش یزبون

 ضیمرهمپونهکهکرده یانگار سهلبوده یوقت چند ایگوالبته...باشه

 فشار از شیضیمر بودگفتهدکترشم...نداره دماغ و دلهمشده

 وغم یتوته یحساب دیبا..کردیم دقت یلیخ دیبا پس...هیروح

 ...بکنه یکمک حلش توبتونه تا آورد یم در روپونه یهاغصه

 یب اما گرفت رو یاشماره شیگوش با چندبار و شد یالب وارد

 ...دفتر سمت رفت بوددهیفا

 اطرافبهنگاههی...خورهیم زنگداره شیگوش دید دیرسکه راهرو داخل

 ...کردن صحبتآرومکردبه ،شروع ستادیاگوشههی و کرد

 شتپ درست اومدو رونیب دفتر در از نایسکه بودنگذشتههیثان چند

 توجهشو اونامکالمهبازمکنهسالمنکهیا قبل اما گرفت، قرار سرش

 کرد جلب

 

 هاشبا دیبا امشب..؟؟؟یفهمینم چرا ستین خوب حالشپونه_

 موردو یب بحث نیاکنمیم خواهش...چشهنمیبببزنم حرف
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 انیجر درخواستم...بشنوم رو زایچ نیاکهنزدم زنگ بهت...ندهادامه

 خداحافظ...امیمتونستم آخرشبباشه...ینمون منتظر و یباش

 

 ...دارهرابطه یکی با مهندسکه بودشده لیتبد نیقیبه شکشگهید

 از کرد کپلحظههی و سمتش دیچرخ بهروزکه بودرفتهتوهم اخماش

 افتاد من و منبه بایتقر و نایس دنید

 

 نجا؟؟یا..شما..سالاام...ِاِاِاِا_

 

 لحنش ات کرد تالششوتمامکنه کنترل خشمشو تا کرد مشت دستاشو

 ...نشه مهندس شک باعث

 ی،برا کردیم ُقل ُقل خونش تو داشتکه یرتیغ خواستینم

 ...بشه دردسرپونه

 داوم ینم دلش اما بودختهیر دستش رو رو یپاک آبپونهنکهیا با

 بشه آزار و تیاذ خودش ریغ یکی طرف از مظلومش دخترک
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 وفامنش شرکترفتمیمداشتم..مهندسسالم_

 

 خداحافظ...برو..خب...ِاِاِا_

 

 خداحافظ_

 

 ...بودمونده مشتخشم از دستاش نیماشبهبرسه تا

 ...کوبوند فرمون رو حرص اب بار چند شدکه سوار

 مطمئن بایتقر حاالکه اومد یم در آب از درست اتشیحدس نیااگه

 ...بودخورده رکب بدجورپونه پس بود

 باعث  دیبا دیشا شدیم داغون ماجرا دونستن باپونهنکهیا فکر

 دادیم شوینامرد تاوان چون...شدیم شیخوشحال
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 کرف نیابه ینامرد اون دبعهم بار کی یبرا یحت دونستیم نایس اما

 نشذه یتوته تو یگاه دیشا...بکشه کارشو نیا عذابپونهکهنکرده

 بهروز کردیمسهیمقاهم االن یهرجور چون دادیم حق دختر اونبه

 داشت یچهمه بودکرده ازدواجپونه باکههم موقع اون و بود سرتر

 ازتازهکه کینالکتروپلمید فوق با بودساله3 جوونهی فقط نایس اما

.. .نداشت یزیچ یمجرد انداز پسکمی جز و بودبرگشته یسرباز

 نیا دخترا از یلیخ...باشه قرص دلشکه نداشتهم یپولدار پدر

 آس شیچهمهکه گردنیم یکی دنبال و کننینم قبول طویشرا

 داشتمکی نویهم فقط دیشاکهافهیق و پیت...کار...نیماش..خونه...باشه

 و کار دادن،االنرشته رییتغ و شیاصلعالقه و استعداد دنیفهم با

 یاپونهگهید اما کیکوچ یخونههی رهن حد در پول و داشت نیماش

 بذارهخونه اون تو پاکه نبود
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 روزهاشو نیا حال... کرد ولو مبل رو خودشو قبل یروزها مثل پکر

 توانشونه...اومد ینم بر دستش ازهم یکار اما...نداشت دوست اصال

 ...داشت شویدلشکستگ وتخم واخم تحملنهبگه نایسبه قتویحق داشت

 لیتبد یناراحتبهخشم از نایسنگاه رنگکه یآخر  یلحظه اون چقدر

 بگه ورهیبگ دستشو خواستیم دلش شد

 یهاخنده اون یهوا دلش چقدر"...بخند فقط تونفسمکردم غلط" 

 تو افتادن موقعکه ییهاخنده همون از...بودکرده رو نایس یدلته

 .بوددهیشن ازش حوض

 

 ناو خاطرات مرور دیشا...رسوند لبشبه یجونکم لبخند روز اون ادی

 کردیم بهتر حالشوکمی روز
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 نایاپونهخونه یمهمونا بود منتظر و بودگرفتهپناهبوم پشت رو نایس

 رشههی از شونمهمونا...نهیبب عشقشو روز دو بعدبتونه تا ، برن

 پشتبه رفتن یبرا یابهونه بودنتونستهپونه و بودنگهید

 بودنرفته باباش همکاِر یدخترا با دوبار...کنه جور ییتنهااونمبوم

 و خودش نبودن معذب یبرا و بودشده پنهون فقط نایس اما بام،

 اتاق یتو بودرفته زودپونه

 

 بودگرفته ِکرِمش دایشد نایس...کنه یخداحافظ مهمونا با خواستیم

 درآورد رو یاپرنده یصدا مخصوص سوت با.... بترسونه اونو

 ...بود رمزشون عالمتشهیهمکه

  صدا سمت دیچرخهمه سر هوی

 انداخت خودشو  رفت بلندقدمهی با ننشیببنکنه کرد هول بس ازپونه

 وت افتاد ملقکله و کرد ریگ حوضلبهبه پاشکههیبق دید یجلو

 نایس سمتبه لبخند باهمه...نایس یحت شد بلندهمهقهقهه یصدا...آب

 مشکلحاال کرد،نگاه نایسبه یخیتوباخم با مضطربپونه و کردننگاه

 یاحتر نفسهی نایس کنارستاره دنید با اما...بودشده بدترنشده حل
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 دیدواسه مادرش پدرو مطمئناوگرنه بود همون شانسشون تنها...دیکش

 ...شدنیم یشاک یحساب نایس ِنزد

 .برد خوابش یِک دینفهمکه کرد خاطرات مرور نقدریا

 رونیب خواب عمق ،از دادنیم نوازش گونشوکه ییدستا

 یمرد یهیسا ازدهیترس هوی... دیدینم درست یکیتار یتو...دنشیکش

 دیپر جاش از بود روبروشکه

 

 هو؟ی یشد یچ...منم نترس_

 

 دز صداش حرص باپونه

 بهرووووززززز_

 کنما دارتیبآرومخواستم مثال...دیه؟ببخشیچ جان_

 ترسمیم خبکهیتار...یکردیم روشن چراغارو الاقل_

 ؟؟یکرد دایپ یکیتار یایفوب_
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 نیا تو ستین داتونیپ کال کهنهآخه...کردم دایپ شوهر یایفوب رینخ_

 ترسهیمآدم یایم یوقت...خونه

 

 همزمان و شربت کردن درستهواسآشپزخونه سمت رفت بهروز

 زدبرقم دیکل

 امیم من بازخوبه...این اصال یگفتیمکه بود توبهاگه_

 بهناز سرصدقه ازاونمآره_

 ؟؟؟یندازیمکهیت یدار االن_

 کنمیم بارت ُدرشتدارمنه_

 اهراظ یول...ارمیدرب یناراحت از توروکردم کنسل کارامو امشب مثال_

 شهیم دعوا فقطبمونم

 ارینبهونه یبمون یخواینم_

 ینبند رو از ریشمشاگهبمونمخوامیم_

 ...میتسل بفرما_
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 چته؟؟وقته چند نیا یبگ یخواینم_

 باشه؟ دیباِچم_

 یخودت تو ناجور_

 ستینمیزیچ_

 

 داد دستش شربتو وانیل بهروز

 

 زنهینم حرفبهنازم_

 ؟؟یپرسیمخودم از بعد یکرد تجّسس اول_

 یباشهگفت یزیچ بهش دیشاگفتم...یبود تر راحت اون باشهیهم تو_

 ستین یزیچکهگفتم_

 !!!دهنو؟؟؟ یکردموم و ُمهر کال پس_

 دهیجد یکارا مشغولفکرم..خستم فقطکمی_
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 یهست یخوبه؟؟راض کاراشپسره نیا حاال...نطوریاکه_

 تر راحت ینجوریااتاقت؟؟گفتماومدهکه یندار یازش؟؟؟مشکل

  ییتوالپروژه سر نیکن کار نیتونیم

 

 گرفت یقیعمدمپونه

 

 میندادانجام یخاص کارکه هنوز...خوبه...آره_

 خوب یلیخزده حاال تاکه یکار تا چند نیهم... ادیمخوشم ازش_

 واقعا...ادهد رییتغ بعد...بوده کیالکترون اشرشته قبال گفتیم...بوده

 ارهد استعداد کار نیا تونظرمبه...کرده یخوب کارهم

 داره..آره_

 !!!پونههههه؟؟_

 بله_
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 گفتن زا انگار... گرفت دندونبه لبشو و زدهم شربتشو قاشق با بهروز

 بود دودل زیچهی

 

 من؟؟ ای یزنیم حرف شربتت با یدار_

 

 زد یپوزخند بهروز

 ... امابپرسم یسؤالهیخوامیموقته یلیخ_

 ؟؟یچ اما_

 بشم عیضا کال یبگ یزیچهیترسمیم_

 هست؟ یچ_

 آشناهم باگهید جور تو و مناگه و....افتاد ینم اتفاقات اوناگه_

 ؟؟یکن ازدواج من با یبود حاضربازم...میشدیم
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 ازش یبیعج اعتراف بهروز... وانشنیلبه شدرهیخ و کرد سکوتپونه

 صورت اون در یحتپونه اما...شدیم یاونجور واقعا کاش...خواستیم

 ودب یاگهید کس شیپ قلبش چونکنه دواجاز باهاش نبود حاضرهم

 

 گفتم؟؟ پرت و چرت یلیخ_

 

 اتفاقات اون یهمهکه فعال....اگه یگیمخودتم_

 من شدیم یگیمکه ینیااگهنمیبب وگذشتهبهبرگردمتونمینممنم...افتاده

 ؟؟یپرسیم یچواسه اصال...شدیم یچجوابم

 بودشده ییچشما ومح قیعم و بودکرده سکوتکه بود بهروز حاال

 بودهگرفت روزها نیاکه یبیعجمیتصم ادی اونو دنشونید با بار هرکه

 و کردیم دل دل مرتب کردنش یعملواسهکه یمیتصم...نداختیم

 .بودنکرده دایپ جرأتشو هنوز

 

 ؟یگرفت سکوتروزه تو حاال_
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  شد بلند جاش از بهروز

 یکنجکاو سر ازبدونمخواستم فقط...یچیه_

 شد؟ برطرف تیکنجکاو الحا_

 دونمینم_

 اتفاقات اون مرور چون نداشت زدن حرف یبرا یاصرارگهیدپونه

 .کردیم تیاذ خودشو فقط

 

 

 

3 

 

 زنگ تلفنشکهنه ایبرهترنم با سرقرارشتونهیم کردیم فکر داشت

 خواسته دفترشبه اونو یطلوع مهندس گفت یمنش خوردو

 .بودرفته قبلشقهیدق چندهمپونه
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 پاشپونه اونو بحث یفردا ازکه بنرها طراح یشجاعخانمبه کرد رو

 .بودشده باز اتاقشونبه

 رو بنر یطراحپونه دونستیم نایس...خونگرم و بود متأهل

 .باشن تنها اتاق تو ییدوتا خواستینم چونکردهبهونه

 

 چندتاگردمیبرم زود یطلوع مهندس اتاقرمیم من یشجاعخانم_

 شهیم خوب بنرواسهاومدهنظرمبهدمیجددهیا

 

  حتماباشه_

 

 یداصکه بوددهینرسرهیدستگبه دستش یطلوع اتاق سمت رفت

 دیشن رو اونامشاجره
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 یمخودمتونستمیماگه من...یریگیم یالکبهونه یدارپونه_

 باالسر دیباخودم..رهیم برباد یچهمهامیب..دارممناقصهکه ینیبیم...اومدم

 باشم کار

 

 نباشهبهونهمناقصهدوارمیام_

 

 .دبوبرده ییبوهاهیهمپونه پس...گرفت روپونهکالمکهیت نایس

 یارچندب دفتر،دم بهروز یحرفا دنیشنبعدشم و روز اون بحِث بعِد

 اماجنبهیم شوهرش گوش سروبگهپونهبه کرد قصد خودش

 اصال تگفیماگرم و نبود مطمئن درصد صد هنوز چون...دیترس

 ...کنه باور حرفشو چقدرپونه نبودمعلوم

 دیشا...گهیمکهباشه یکس اون خواستینم دلشهم یطرفهی از

 زاریب نایسکهگهید تفکرات یلیخ وکنهیم یحسودداره کردیم فکرپونه

 ایبده لو خودشو خودش بهروز تا بودشده الیخیب پس...بود

 بودکرده حس ییبوهاهیپونه انگار االن وببره بو خودشپونه
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 صدر یآقا داخل نیبر_

 

 داخل و زد در و گفت یچشمهی بعد و جاخوردکمی یمنش یصدا با

 کردسالم اول و شد

 

 بده نجات منو نیبش ایب... جان صدر ایب_

 

 و ردکنگاه دمق و آلوداخم یپونهبه گنگ نشستیمکه همونطور نایس

 بهروز یچشما تو زد زل

 

 درخدمتم_

 

 خدمتبره دیبادونهیم خودش پسر نیاخانم ینیبیم_
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 ؟؟؟ خدمت_

 

 :وگفت زد نایس گشاد یچشمابه یلبخند بهروز

 یشرکتهی خدمت...پسرجوننه یسرباز خدمت_

 

 کدوم؟_

 ییتوال شرکت_

 م؟یدیکشنقشه براشکه ینیهم_

 آره_

 اصفهانهکه اون_

 ؟یندارکه یمشکل اصفهان یبر دیباگهید خب_

 نه ...واهلل_

  دوتا شماعهدهبه شد نیاخوبه پس_
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 معج درحال لکسیر یلیخکه یبهروزبه اول گردتر ییچشما با نایس

 وختدچشم قبل از تر نیاندوهگ یپونهبه بعد و بود لشیوسا کردن

 ؟؟یک و من_

 

 ...گهید یطاهروخانم تو_

 نم یجابه توکهشده کنسل من رفتن...بره بود قرار اول ازکهپونه

 یریم

 

 شد هول یحساب بوددهیفهم روپونه یرفتارها لیدلتازهکه نایس

 نیبفرست رو یدریح یآقاندارمتجربه ادیز من..خب..خب_

 

 ادوم...کنه شرکتمناقصه تو من باقرارهداره کار خودش یدریح اوال_

 ستین یمشکل ینگفتمگه تو ثالثا...نبود خلوت سرش یاگهید کس

 یخودتکهشمیاصل ؟؟؟طراحهیچواسه اتبهونه
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 انگارمهپونه امابکنه یکار اون دیشا تا کرد یآلود التماسنگاهپونهبه

 ...بودنشسته دونست،ساکتیمشدهتموم زویچهمه

 

 روز...استراحت اول روز...حلهروزه3...گرفتم براتون یخوب هتل_

 تمومه نیبزنبهمچشم...ناریسمسوم روز..جلسهدوم

 

 شد بلند دو هر ادنه ازآه_

 

 کرد اتاقو از خروجعزم اونا از زودتر بهروز

 

 نیفتیبراه ظهر فردا تاشمام..نشده رید نیا از شتریب تابرم من_

 

 بهروز؟میبر دیبا یباچ_
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 نیماش با دیبالغوه فعال پروازها گنیمبده یجو طیشرامتاسفانه_

 خداحافظرفتم من...تره راحت نیبر من بلند یشاس با...نیبر

 

 اب و کردخم زانوهاش سمت سرشوکالفه نایس بستکه رو در بهروز

 گرفت چنگ موهاشو حرص

 

 شهینم نیا از بدترگهید_

 

 

 

3 
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 نیا چقدر..بودشده خیم نایس یموها و دستها روپونه نیغمگنگاه

 نیا موهاشو خواستیم دلششهیهم...براش بود یخواستن مو رنگ

 تحسر با فقط رفتیمشگاهیآراکه هربار ازدواجش بعد...کنه یرنگ

 یم نایس یموها رنگ ادی کردویمنگاه رنگ کاتالوگبه

 بودنکرده رنگ شویپرکالغ یموها چوقتیه...افتاد

 

 پونهنگاهبه خوردگره شدوکنده نیزم از نایسسردرگمنگاه

 من ینکرد اصرار م؟؟چرایبر دیبا واقعا یعنی؟یبگ یزیچ یخواینم_

 امین

 

 پنجرهبه دوخت چشمشو دادو رونیب مانندآه نفسشوهپون

 نکرد قبول... گفتم_

 

 تخواسیم یشتریب زیچ اما بوددهیشن روپونه اصرارخودشم نایس

 یکردیم اصرار شتریب دیبا_
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 کردیم شک_

 ؟؟یچبه_

 

 کنم حساسش یالکخوامیبرم؟نم تو باخوامینم چرانکهیابه_

 !!!ستین یزیچکه ما نیب_

 دوخت نایس یدرموندهنگاهبه نشستشوغمبهگاهنپونه

 بودکه قبال_

 

 دیکش یاکالفه پوف نایس

 ستگذشتهواسه اون_

 

 هاشون زنگذشتهبه حساسن مردها_

 

 یشناخت رو مردها خوبچه_
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  کردمچاله قلبشو نایسطعنه

 

 سفر نیابهامیبتونمینم من_

 

 ؟؟؟یترسیمنکنه...چرا_

 

 بهش دوختچشم تعجب با نایس

 ؟؟یچ_

 

 بندازه لج سر رو نایس خواستیم انگارکه زد رو یحرفپونه

 ازم؟؟ یترس یم_

 

 بترسم؟؟ دیبا چراگرفته تیشوخ_
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 کنم؟ اغفالت یترسیم_

 

 نگو چرند_

 

 ؟؟یاینم چرا پس_

 

 یباشچشمم جلولحظه هرندارم دوست چون_

 

 سمتبه یناراحت از  سرشو...شد پودربلکه نشدمچالهپونه قلب

  گرفت گاز لباشو و چرخوندپنجره

 

 کت از خودشو خواستینم حاال اما بودزده حرفو نیا اریاخت یب نایس

 بندازه تا و
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 قولبه واقعابلکه تنفرش خاطربهنه بود یفرار دختر نیا دست از 

 .دیترس یمپونه

 

 الیخیب رو اتاق ضیتعو یماجرا گرفتمیتصمکه یروز از

 یدلرحم نیا از دیترسیم و...کنهیم یدلرحم بازداره بوددهیفهمبشه

 هر..مغزش تو ادیبپونه فکردوباره یدرصدصدم یحت خواستینم...ها

 مجدد خواستن فکر اما بود فکرش تو روز و شب کالاالنشم چند

 بودگذشته خاطرات مرور و فکر همش نبود

 انعق شوهرتو خودت...یباشگهیدآدمهی فکربهبهتره...زدم حرفمو من_

 کن

 

 گمینم بهش یزیچ من_

 با رو نایسشده یجور هر خواستیم...لجدنده رو بودافتادهپونه

 خودبه خود خودش زیچهمهکه حاال خواستیم...ببره خودش
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 شقشع با سفرهی وبرسه شونیعاشق دوران یآرزوبهاونمرهیم شیپداره

 باشهداشته

 

 !!!یبر من با یخواستینمخودتمکه تو...؟؟؟یکنیم لج یک با یدار_

 

 مثل لطفاشمام پس...کنه پر دیترد و شک مویزندگخوامینم من_

 رو بحث و نیاریب فیتشر نیبکش زحمت شناسفهیوظ کارمندهی

 نیکن تمومش

 

 ردستیز و بودن کارمندکهپونه یدستور ییجوراهی و یرسم لحن

 وبوندکمحکم مشتشو و کرد یحرص اونو دیکش نایس ُرخبه رو بودن

 زیم رو

 

 از چند هر...یطاهرخانم ارین در هارو سیرئ یادا منواسه_

 یدادبله ینجوریاکه یبود استیر عاشقمعلومهاولشم
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 یکفر اونوپونه قبول لیدل و بهروز بودن پولداربه نایسطعنه

 ول خودشو خواستینم اما...کردیم قضاوت و دونستینم یچیه...کرد

 بسوزونه شتریب رو نایس ددا حیترج...بده

 

 موندم؟یم کاریبهی منتظر نیکرد فکر پس_

 

 در یشمنبزنه یحرف خواست تا شدبرافروختهخشم از صورتش نایس

 شد اتاق واردنزده

 

 نزد زنگ ییتوال شرکت از..شدممزاحم مهندسخانم دیببخش ِاِاِاِا_

 نجا؟یاکنم وصل

 

 کن وصلشآره_
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 بده رو تلفن جواب تا بهروز زیم پشت رفت و گفت نویاپونه

 بودنزده رونیب فشار وخشم از هاش رگکه کردشوگره مشت نایس

 رونیب اتاق ازپونهبهنگاه بدون و زدضربه گشید دست کف بار چند

 زد

 

 عیسر...کنهیمداره یصحبتچه ییتوال شرکت با دیفهمینمپونه

 و تینعصبا شیپ فکرش بدجور...کردتموم رو صحبتجلسهبهونهبه

 حرف اون کاش کرد فکر خودش شیپ...بودمونده نایس یها مشت

 لج سر بودخواسته نایس شدنهمراهواسه فقط اون...زدینم هارو

 دورتر خودش از اونو فقط و کرد عمل برعکس دیشا اما بندازتش

 .بودکرده

 

 با شمشترک اتاقبه یوقت...ادیم باهاش فردا نایس شدیم مطمئن دیبا

 نایسکه گفتاونم و گرفت سراغشو یمنش از... دیند اونو رفت نایس

 و دیخواب بادش...رفته شرکت از واومده شیپ یکار براش

 شوسفر لیوسا تا رفتیم زودتر دیبا...فشیک سراغ رفتافسرده
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 وجود یهمراه سفر نیا تو دونستینم اصال چند هرکنه فیرد

 .نه ایداره

 

 

 

3 

 

 کی  درست یکیکه گشتیمترنم دنبال داشت پاساژ تیجمع تو

 دادسالم و ستادیا شیقدم

 گفت هادهیپر خواب از مثل هوی بعد و نشناخت اصال اوللحظه

 ن؟یشمائ_

 :گفت تعجب باترنم

 ن؟ینشناخت_

 ...بگم؟؟؟ یچ_
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 بوددهیدافهیق و پیت اون با روترنم یوقت بودکرده هنگ

 شدم؟ بد یلیخ_

 

 ر؟؟ییتغهمه نیابه بود ازین... فقط...بگم یچدونمینمواهلل_

 نیاولکنم فک شما...زدم مویشگیهم پیت فقطنکردم رییتغ من_

 نینیبیم منو ینطوریاباره

 رو دختر نیا یگهید یروهی داشت انگار...داد باال ییابرو نایس

 لنزوبارهد چشاشبه... یپیتچهبود؟؟؟اونم نیا شیشگیهم پیت...دیدیم

 شدیم روشاگه... بودزده تنگشظمیغل شیآرا هی بودوگذاشته یطوس

 یرو انگارکه یشال...کنه پاک رو یزرشک ُرژ اون االن نیهم گفتیم

 سرشو وسط یموها از وجبهیاندازهبه فقط و نبود سرش

 پشت یموها و تاپ و چیپ با جلوش یموها و بودپوشونده

 روز دم طبقهکمانتوشم...دیرسیم کمرش کینزد تا لخت لختسرشم
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 ازب یجلوکمی شالش یدمباله فقط...قزنهی یحتنه داشت یادکمهنه

 ...گرفتیم بودنشو

 یلیخ یلیخ لباس وزده رونیب یموهاکمی و یروسر باشهیهم 

 ظاهر جلوشگهیدآدمهی انگار امروز اما..دتشیدیم یتر مناسب

 زدیم حدس ییجوراهیکارشم نیا لیدل هرچند...بودشده

 

 "افهیق و پیت نیا باکنه ریخبه امروزو خدا..." گفت دلش تو

 کنسل ویچهمه حتما بودنگرفته قرارشدهانجام عمل یتواگه

 و سبک تو اصال ها یژگیو نیا با یآدم بااونم یپاساژگرد...کردیم

 ...نبود اون اقیس

 

 نایس سکوت از دیکشهم در ابروترنم

 ن؟یساکت چرا_

 بگم؟؟ دیبا یچ_

 م؟؟یبر..الیخیب..یچیه....فقط...دونمیمن_
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 زد لباکراه با نایس

 میبر_

 

 دازیترسیم...دوختچشم نایس دهنبه مضطرب یکمترنم

 باشهشده مونیپشنکهیا

 ن؟یشد مونیپش_

 

 میبرس کارمونبهمیبر کردن بحث یجادمیم حیترج_

 

 وممات نایس خواستیم دلش...هامغازه سمت افتادراه یدلخور باترنم

 باشه خدمتش در کمال

 

 نداشتهبکن خواستیمکه یکار نیابه ینانیاطم اصال دلش توکه نایس

 افتادراهترنمهمراه و سپرد خدابه خودشو فقط
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 شد کیزدن نایسبه محسوس یلیخترنم دنیرس نظر موردطبقهبه یوقت

 دبوزدهکه یتند عطر یبو و بودفاصله سانت چند فقطکه یطور

 دادیم آزار رو نایسممشا

 

 گفت لب ریز و کرد ترآهسته صداشوترنم

 الزمه_

 دلم راجب کردن صحبت کرد شروع و ستادیامغازههی یروبه رو بعد

 ندوند یها لبخند مرتب کردیم یسع و نایس از خواستن نظر و لباس

 ییجا ات کردیم یسعهم نایس....کنه نایس نثار یبیدلفر ظاهربه و نما

 آورد لببه لبخند بار چند زوربه وکنه شیهمراهتونه یمکه

 

 فمختل یهامغازه یجلو کارشون نیابه داشتنکه بود یاقهیدق دیشا

 زد خشکشترنم هویکه دادنیمادامه
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 ویلندب قد وچهارشونه پسر شونیقدم یتو و گرفت اونونگاه رد نایس

 و تداش تتو جشآرن تا مچ ازکه ییدستها و جذب شرتیت هی با دید

 ساعت و سرش یرو نکیع از...بود یسانت چندکوتاه سرش یموها

 درده یب یهامرفه اون از دیفهم شدیممارکشم کفش و

 

 همزمان... اومد جلوقدمهی بعد و موند ماتلحظه چندپسره

 ... گرفت رو نایس لباس یگوشه و اومد عقبقدمهیترنم

 

 

 

3 

 

 تاکنه سکوت داد حیترج اما...دهیترسترنم کرد حس نایس 

 ...کشهیم کجابههیقضنهیبب

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

219 

 جلو اومدگهیدقدمهیپسره

 اام...بفهمه اضطرابشوترنمنامنظم یها نفس از تونستیم نایس

 بزنه آببه ُگداریب خواستینم

 تیبعت نایس و حرکت عالمتبه دیکشکمی رو نایس لباسگوشهترنم

 :گفت پوزخندهی باپسرههک بودننشده رد هنوز اما... کرد

 اقتیل یب_

 ...شد دور ازشون عیسر ییهاقدم با بعدش و

 

 یتو بارها و بارها رولحظه نیا...بودمونده واج و هاج همونطورترنم

 رو یدیجد رفتارهی بار هر و بودکردهمجسم خودش یبرا مدت نیا

 کرف رچطو...بود انتظارش از دور کامال یکی نیا اما کردیم نیگزیجا

 فکراتت مطابق یرفتارممکنه تکبر و غرور سراسرپسره نیا بودکرده

 رانگاکه کردیمنگاه رو رفتنش ریمسزدهماتم چنان...بده؟؟انجام اون

 یکل...ودبنرفته شیپ اشنقشه طبق زیچ چیه...بوددهیرس آخربه ایدن

 طقف االن و بودساخته مختلف یها یفانتز ذهنش تولحظه نیا یبرا
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 نداشت اقتیل یحت اون یعنی...بودشدهتموم زیچهمهکلمه کی با

 ؟؟یلفظ یدعواهی حداقل ایبشه؟؟؟ یتر یحساب و درست خیتوبهی

 

 رابخ اوضاع بوددهیفهم و بوددهیشن واضح روپسره یصداکه نایس

 ستادیا روبروش ،رفتدهیهنگترنم وشده

 

 مینیبش جاهیمیبربهتره_

 

 انداخت ریزبه سرشو بودشده فیخف خارو یحساب نایس شیپکهترنم

 افتادراه مادرش دنبال اردکجوجههی مثل و

 یحرف چیه سفارششون اومدن تا و نشستن پاساژ یکافه داخل

 اششده کوریمان یها ناخن روترنمزدهماتمنگاه فقط...نشد ردوبدل

 کردن خوشگلواسه چقدر...کردیم یباز ناخنشگوشه با یه و بود

 با ناخون کوریمان و دیجد تیال یها...بودکردهنهیهز امروز
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 ویکس حسادت فقط تا بودشگاهیآرا تو چندساعت.. گزافنهیهزهی

 بودکرده اش یفنضربهجملههی با فقطکهبندازه انیغلبه

 

 نکن فکر بهش_

 لیس وبشکنهترنم اشک سد شد باعث فقط نایسدهنده یدلدارجمله

 بشه یجار ندامت

 

 گرفت سمتش و دستمال نایس

 کن فکر همون_

 

 زد تلخ لبخندهیهیگر نیبترنم

 خوامیم معذرت_

 

 کردمیم فکرشو...ستینمهم_
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 چرا؟؟آخه_

 

 اون از تر ینیب شیپ قابل ریغ آدمها...نکن تلف وقتتو یکس هر یبرا_

 مینیبیمکه نیزیچ

 

 نکرددعوام یچرا؟حت دینپرس یحت اون_

 

 نبوده؟روزه چند هوس و هواهی وبوده یواقع اشقهعال نیمطمئن_

 اشخانواده یجلو تونستینم فقط...ندارم شک اصال...مطمئنم_

 خترد با خواستن...بمونهخانواده تو راثشونیم خوانیم اونا...ستهیبا

 کنه ازدواج اشعمه

 ...دیشا_

 بپرسه ینگران باترنم شد باعث نایس مکث
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 ؟یچ دیشا_

 

 دهیرسجهینت نیهمهباونم دیشا_

 ؟یاجهینتچه_

 

 نده دست از پولو وباشهخانواده تو دیبا راثیمنکهیا_

 

 بودم؟ پولش دنبال منمگه_

 

 کردنیم فکر ینطوریا اشخانواده ظاهرا_

 

 بعدچندماه تا یحت من..ستمین ینطوریا مندونهیم اون یول_

 پولدارن چقدر اونادونستمینم مونییآشنا
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 نگفته؟ بهتون چرا نشد لسوا براتون_

 

 نهگفتممنم...میپولدار چقدرمهمهمگه گفت ینگفت چرادمیپرس_

 

 آره نیگفتیم کاش_

 

 

 چرااااا؟؟؟؟_

 فطرتوجه جلب یبرا ایباشه دروغ ایداره امکانشکههیجوابنه چون_

 رو تونیطبقات اختالف اول همون از وآره نیگفتیماگه اما....بشهگفته

 با دیجنگیم االن و آورد یم مانیا بهتون شتریب دیشا نیکردیم مطرح

 کاًلکه نبود ها کردن یباز تئاتر نیابه یازینگهید و اشخانواده

 بره دست ازهم دیام مثقالهی
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 اشکقطره چند و دیکش یبار حسرتآه حرف نیا دنیشن باترنم

 ...دیچک چشماش ازگهید

 

 نیشب وصلت نیا الیخیببهتره...گردهیبرنم اون کردنهیگر با حاال_

 

 نیشاه بدونرمیمیم ؟منیچجور_

 

 یبازهی ما یرابطه نیکن اعتراف بهش دیبابرگرده نیخوایم_

 باشهنداشته روخانواده مشکلبازماگهالبته..بوده

 

 رهیمآبرومبده یلیخنه_

 

 دمینم شنهادیپ یراه صداقت جز من_
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 ؟؟یچ نکرد باوراگه_

 

 پرسهب من از دیبگ_

 

 همون وقت اون...نکنه قبولبازم وبگمترسمیم...ترسمیم_

 کس با منکنهیم فکر ینجوریا حداقل...رهیم دست ازهمغرورمذرههی

 میاگهید

 

 نیشبا باهاش عمرتمام عوضش وبشکنه غرورتون بارهی نظرتونبه_

 بالعکس؟؟ ایبهتره

 

 زدم یگندچه ایخدا یوا_
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 و کردن یخداحافظهم از شدتمومکه اشونقهوه...نزدن یحرفگهید

 از یکیکه شدیم نیماش سوار داشت نایس...رفتن خودشونوراههرکدوم

 .کرد نیزم پخش اونو پهلوشبهمحکم لگدهی با و دیکش قشوی پشت

 

 

 

38 

 

 ونابیخ کنار جدول با سرش شدیم پرت تر طرف اون سانت چنداگه

 یکی اون و بودگرفته درد یحساب راستش دست مچ...کردیم برخورد

 ...بودشدهزخم یحسابهم

 کردن شروع کشت قصدبه دونفرکه بودنچرخونده سرشو هنوز

 غوندا تا بودگرفته گارد صورتش جلو دستاش با فقط...زدنشبه

 ...نشه
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 و کرد قالب پاشو فقطلحظههی...شه بلند جاش از دادنینم مهلت

 کتک از دستهم یکی اون شد باعث و شد نیزم نقش اونا از یکی

 قشیرف سمتبره وبکشه یکار

 

 ؟یخوب شد یچ نیشاه_

 

 .... روبزمجه نیا بزن...آره_

 

 نیشاه دوست تا...هیچ  یثمره ها خوردن کتک نیا بوددهیفهمتازه

 نثار راست و چپهی و شد بلند و زد جستهی سمتش ادیب

 نیا و کسبوباشگاه تو سخت نیتمر سال چند...کردقهیرف

 صورت تا نیشاه...خوردیم دردشبه الاقل جاهی دیبا یبدنسازهمه

 گرفت گارداونم و جلو اومد یزخم گرگ مثل دید قشویرف یخون

 ...داشت بوکس از یارشته سرهیاونم انگار
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 نایس و ستین اومدنکوتاه اهل دادیم نشون نیشاه یچشما

 یابونیخ یدعوا اهل اصالنکهیا با...گرفت باال گاردشو ناچاربههم

 نیشاه اول و زدن چرخ چندتا... نبودهم خوردن کتکآدم اما نبود

 رهگذر و دارمغازه چندتا...کردیم دفاع خوب نایس... کردحمله

 ..کردنیم تماشا و گرفتن دورشونو

 الیخیب گفتیم یکی...راست گفتیم یکی..بزن چپ گفتیم یکی

 ...نیبد صلوات نیش

 ندیکشیم هورا و غیج و دست تیجمع زدنیمکه یلکمهضربه هر با

 ای نگرفتیملمیف داشتنچندنفرم...بوکسمسابقه بودناومده انگار

 یوتورم سیپلکه بودشده پلوغ شلوغ جو نقدریا...ذاشتنیم یاستور

 دست دید و سیپل تا نایس...بشن متفرق ملت تا کرد دار صدا رشویآژ

 نییپا گاردش دید تا و کرد ینامرد نیشاه اما داشتنگه

 وشینیبنامحکمیس... زدفواره خونکه کرد دماغش نثار مشتهیاومده

 و... نیشاه دست زد دستبند عیسر سیپل...نشست و گرفت

 کردمیقا تیجمع تو خودشونمیشاه قیرف...نایس سراغ رفتهمکارشم

 راماج اول از بایتقرکه دارهامغازه از یکیکهنشه شر براش ماجرا تا
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 جلو داد هول اونو نایس سر ختنیر یدونفر اونا دونستیم و بود

 :گفت و سیپل

 نیا سر ختنیر ییدوتا... سروان جناب استپسره اون با نیا 

 ...جوون

 

 قبل سیپل و بود مرد اون حرف دییتأنشونهپسره یخون صورت

 نیشاهبهماون دست و دیقاپ دستشو مچباالفاصلهبره دربتونه اوننکهیا

 ...زد دستبند

 سآمبوالن تا...آمبوالنس زدن زنگ بود دیشد نایس یزیخونر بس از

 سوار قشویرف نویشاه داشت سیپل...کردن سوارش رو نایس اومد

 ...ندارم یتیشکا من گفت نایسکه کردیم سیپل نیماش

 ادوت خاطربه االن کردیم فکر...انداخت بهش یمتعجبنگاه نیشاه

 نایس سمتکه یسیپل...ادینمهمکوتاه وهیاکش یحساب حتما بودنشون

 گفت بود

 اتوندعو نیاواسه نیبازداشت تاتونسه هر فعال...بعدهواسه تیشکا_
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 شینیب خداروشکر...کردن درمان اورژانس یتو ییسرپا رو نایس

 .بودکردهورمهم یحساب...انداختنش جا و بودرفته در اما بودنشکسته

 

 سرنگهبان اتاق بردن تاشونوسه واداره ردب اونو درمان بعد سیپل

 

 رسکه نطوریهم و انداخت بهشون یهیسف اندر عاقلنگاهحاتم سروان

 :گفت دادیم تکون

 

 بوده؟ یچ داستان خب_

 

 وسط دیپر نیشاه دوست

 آقاهیناموس_

 

 بهش دیتوپ نیشاه
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 دیفرخفه_

 

 :گفت یخیتوب سیپل

 تو یبوده؟زن یچ سر دعوابده حیتوض یکی... نیکن صحبت درست_

 بوده یناموس نیگیمکهنبوده محل

 

 ماست کرد شروع ادیب وسطترنم حرف اصال خواستینمکه نیشاه

 کردن یمال

 کرده یقاط صورتش توخورده مشت... سروان جنابگهیم چرت_

  

 ه؟یچ داستان بگو ینکرد یقاطکه شما_

 

 خودش ارنبیا وسط ادیبترنم بحث خوادینم نیشاه بوددهیفهمکه نایس

 کرد یدست شیپ
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 دادن یناموس فحش چون شد دعوامونندادم پولوبدهکارم بهشون_

 

 نایسبه شدنرهیخدهیباالپر ابرو دیفر و نیشاه

 

 خوانینم وهیاگهید زیچهیقض بوددهیفهم دوتا اون رفتار ازکه سروان

 ...نداد یادیز ریگ بدن لو

 شهمعلوم فتونیتکل ادیب کیکش یقاض تابازداشتگاه نیریم

 گفت یزود دیفر

 ستین یشاک گفتکه نیا.....؟؟؟.چرا بابا یا_

 

 اظاهر...نیکن لیم خنک آبکمی دیبا شماهم نباشن یشاک شونیا_

 بودههم چاقو مبارکتون بیج یتو
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 افتاد التماسبه دیفر

 دعوا فقط...اوردمین رونیببمیج از رو چاقو اون منمادرم جانبه آقا_

 بود لگد و شتم با

 

 نایسبه کرد رو سروان

 

 پس...تنت توبره چاقو اون بود ممکن...ینکن ازشون یالک دفاعبهتره_

 نه؟؟ ای یشد دیتهد چاقو باکه بگو راستشو

 

 دشونیترس و منتظر یچشما ودهیپر یرو و رنگبهنگاههی نایس

 انداخت

 دمیند ییچاقو مننه_
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 صادر یقرارچه نینیبب تا نیباش کیکش یقاض منتظر دیبابازم_

 رفک نیکردکه یکاربهکمی تو اون نیرفتخوبه...واستونکنهیم

 نیتونیماالنم...بشهدهیکش یبدتر یجاهابه بود ممکن...نیکن

 نیبد اطالع خانوادتونبه

 

 ستین ازین گفتن فربد و نیشاه

 

 از یکی شیپ امشبو گفت و زد زنگ مادرشوبه شد بلند نایس

 .شدتموممکالمه زود و نکرد یخاص سوالمادرشم...مونهیم دوستاش

 افتاد فردا اصفهاِن سفر ادیباالفاصله بعد

 

 

 

3 
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 حرف اما ادینم بودگفتهپونهبهنکهیا با

 االن...کردیم تشیاذ یحساب بودانداخته اونوکه یلج وپونه آخِر

 ادرص نقرارشو کردنیم صبر دیبا...نبود امکانشهمبره خواستیماگه

 طول فردا تا حتما... بودگذشتههمدادگاه یادار وقت از...بشه

 شدن اغفال ازکه رو فکر نیا نرفتن با خواستینم... دیکشیم

 نیا یجلوجوره چیه خواستینم...کنه تر یقوپونه ذهن ی،توترسهیم

 ونا از ریغ...رهیم براش دلشهنوزمکنه فکر اون تا ادیبکوتاه دختر

 از و.. .برهپاشه تنها خودشبشه باعثپونه یباز شقهکل دیترسیم

 سروان از...دیترسیم شتریب انگار سفربره ییتنها اوننکهیا

 .بزنه زنگ گرفتاجازهدوباره

 

 حفظهم اوللحظه همون و بودگرفته قبال یمنش از روپونهشماره

 النانکهیا حرص از نیشاه گرفتیم روشماره داشت یوقت...بودکرده

. .کرد مشت ودستشو گرفت گاز لبشوبده خبرترنمبه خوادیم

 .بودشده کبود تیعصبان ازصورتشم
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 نایس دل دیچیپ یگوش توپونه آهنگ خوش ونرم یصدا تا

 یل،ک یکارت تلفن صف تو یسربازکه افتاد ییروزها ادی...ختیر

 ورمجب دلش یحرفا زدن یبرا اون و بودن منتظر سرش پشت قیرف

 رفتیمسهیر اونکلمه هر باپونه وبزنه حرف یرمز بود

 

 سالم_

 دیرسپ بودنشناخته صداشو نایس یصدا یگرفتگ خاطربهکهپونه

 د؟شما؟ییبفرما_

 نامیس_

 از شولب و صدر مهندس گفتیم دیبا افتاد ادشی اما گفت نویا نایس

 دادادامه پس کرد شیکار شدینمگهید اما گرفت گازاشتباه نیا

 نینر تنهاشمام...رمیگ ییجا اصفهانامیبتونمینم فردا من_

 

 داشص یگرفتگ خاطربه و دیدینم یدلخورگهید نایس لحن ازکهپونه

 :گفت بودشده نگران
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 افتاده؟ یگرفته؟اتفاق صدات شده؟چرا یزیچ_

 

 تنها دافر فقط...برخوردم یمشکلهیبه من ادیزکنم صحبتتونمینم_

 نینر

 

 خواست...شده نگران نایس بوددهیفهم خوب دید واون اصرارکهپونه

 کنه تشیاذ

 

 ستین یشخصهیقض...برممجبورممنم...یاینم یگفتاولشم از شما_

 رمیم کارواسهدارم... که

 

 فقطکنه دعواش وکنه دادیب داد سروان جلو تونستینمکه نایس

 نرفتنبه یراض روپونهکه یمیمال لحن با و کرد ترآروم صداشو

 زد حرفبکنه
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 امیم حتما..فردا پسواسه نیبذار...امیبتونمینم واقعا من_

 

 با شدزده ذوقمونهیم هاش قول روشهیهم نایس دونستیمکهپونه

 حرف نیا دنیشن

 

 رهیم مونآبرو... ایاینم ینگ فردا پس یول...کنمیم شیکارهیباشهباشه_

 

 خداحافظباشه_

 

 .ادیب لبشبه لبخندگاهناخودآ نایس شد باعثپونه ذوق

 لبخندش دید رو نیشاه یبرزخ صورت و برگردوند روشو یوقت

 .شد لیتبد پوزخندبه
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 بازداشتگاه تو انداختن تاشونوسه

 

 وارید چفت اونو و دیچسب رو نایسقهی نیشاه شدنبازداشتگاه وارد تا

 کرد

 

 

 

 

 

 دیلرزیمخشم از نیشاه

 

 تو...ونمایمد بهت یتنگف یزیچ سروان جناب شیپ نکن فکر_

 پاساژ یایم من نامزد با یحقچهبه اصال...یبدهکاربهم یادیز

 !!!؟؟؟یگرد
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 سروان؟ جناببه ینگفت چرانامزدتهاگه_

 

 ستینپاسگاه تو زن یجا...وسط ادیب اون یپاخوامینم_

 

 پاساژه تو ستینپاسگاه توبله_

 

 کنماااایم خورد دهنتوزنمیم نیببب_

 

 ها زن حق در یبکنهم ینامرد و یبزن ینامرد یلدب فقط شما_

 

 یاقافله دزد تو...ستمین نامرد من...جوجهبفهم دهنتو حرف_ 

 

 یبرداشت دور شما... پاساژاومدمنامزدم با فقط من_
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 ستین تو نامزد اونکهیمرت شوخفه_

 

 خبر تو از اشخانواده یاعضا از یکس چرا توئه؟؟پس نامزد پس_

 ندارن؟؟؟

 

 نداره یربط توبه اونش_

 

 قبول نامزد عنوانبه اشخانوادهکهام یکس من...شازدهداره ربطده_

 یداشتیم نگهش یداشتُعرضهاگه...تونه دارن

 

 دیاب چرا اون اصال...خونشون؟؟ یرفت یحقچهبه تو...اریدرن منو کفر_

 برسه بهشدستم دیسف چشدختره...کنه؟؟؟ قبول
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 یراض خانوادتو ینتونست تو...تونهمنه امزدن...کن صحبت درست_

 مرع آخر تاتونهینم...کرده؟؟؟ یگناهچه اون شیخواستگار یبر یکن

 کهبمونه تو منتظر

 

 ؟یدونیم کجا از نارویا تو اصال_

 

 میکنینم یمخفهم از ویزیچ ما_

 

 ؟؟یداشت خبر یچهمه از پاساژ تو یدید منو تو_

 

 آره_

 

 کرد ول رو نایسقهی و شد شل دستاش نیشاه

 گذاشت؟؟ کنار منو یراحت نیابه...نامرده یلیخ_
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 ؟؟ینکرد یراض خانوادتو چرا یداشت دوستشاگه_

 

 ارث از....استیسادگ نیابه یکرد فک...خوشه دلت...هه_

 خاطرشبه کننیممحرومم

 

 ترنم ای پول ای....خودته با مشیتصم_

 

 اد؟؟یمطرفمخانوم همونبشم پول یب یکرد فکر_

 

 خودتواسهنکهیانه...یشدیم مطمئن اشعالقه از دیبا خب_

 یریبگمیتصم

 

 پولن یبنده همشون ها زن_
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 رخب لیاوا گفتیم درضمن...بزن حرفو نیا بعد بشناس طرفتو_

 یپولدارنداشته

 

 وافهیق و پیت نیا با ستینکه خنگ اما دونستینم دیشا مقدارشو_

 پولدارمنفهمهرپامیز نیماش

 

 انه؟؟ی یدار دوستش واقعا تو حاال_

 

 کرد نگاششده زیر یچشما وشدهدرهم یابروها با نیشاه

 نامزدته؟؟ ینگفتمگه...یرتیغ یب چقدرگهید تو_

 

 ستهگید یجا دلشکه یدختر باتونمینم یول... ستمین رتیغ یب_

 کنم یزندگ
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 زد برق چشاش نیشاه

 منه؟؟؟؟ شیپ هنوز دلش_

 

 از ها زن...یبش الشیخیب یبخوا کالنکهیامگهطورهنیاکه ظاهرا_

 .شنیم دور کنن تیامن احساس ششونیپ توننینمکه ییمردها

 

 سر ریز همش...تهیِافر  یدخترعمه اونبه لعنت...شانس نیابه لعنت_

 مادرش و پدر گوش تو نویا نقدریا...عاشقتم یبچگ ازگهیم...اونه

 تو نکرد پاشونو اتفاقبههمه... گفتن نم یبابا مامانبهاونامکهخونده

 یب ارثوگرنه یریبگ نویا دیبا بال و االکه کفشهی

 بابهتره ودردسره یلیفام ازدواج گفتیم مایقد ازمامانموگرنه...ارث

 میش لیفامبهیغر

 

 یش وارد مامانت همونراه ازبهتره خب_
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 ؟یچ یعنی_

 

 بعدا ردسراشد یلیفام ازدواج کن قانعش یجورهی برو_

 شهب کنسلبخونه بابات گوش توبره اون کن یکارهی....اوناستواسه

 

 نشده...بشن الیخیبکردم تمنا و خواهش یکلنداره امکان_

 

 تا ینکیم روکوه نیا و یکنیم شتریب تالشتو ای...خودته باگهید_

 برسه شیزندگبهاونم یذاریم و یشیم الشیخیب ای یبرس نیریشبه

 

 باشه یاگهید مرد بانداره حق....منه الم اون_

 

 داره خودت تالشبه یبستگ یچهمه...نشو یرتیغ یالک_
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 شمیم خلدارمگهید_

 

 دادهیکت و کرد بغل سرشوبازداشتگاهگوشه رفت گفتو نویا نیشاه

 ثالم تا شونش رو گذاشت دستشو کنارشو رفتقشمیرف...واریدبه

 دادهیتک سرشو و نشست الفمخگوشههم نایس...بده شیدلدار

 و شد یتداع خاطرش توپونهزده ذوق لحندوبارهلحظههی...واریدبه

 .نشست لبش رو یقیعم لبخند

 

 

 

 

 

 یراننده رضا آقا با فقطبشه مجبور و ادین نایسنکهیا استرس از

 .بودگرفته ضرب نیزم رو پاهاش  بره،با ییکذا سفر نیابه شرکت
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 .بودپوشونده رو نگیپارک ساکت سالن کل کفشش یپاشنه یصدا

 با دستاشو داشت بودوکرده چک نویماش روغن و آب رضاکه آقا

 پونهبه کرد ،رو کردیم زیتمپارچه

 

 حاضره نیماش مهندسخانوم_

 

 دیکش یپوف نایس ریتأخ ازکالفهپونه

 

 ادیبهم صدر مهندس تامیکنیم صبرگهیدکمی...  رضا آقاباشه_

 نیرسیمنجلسهبهمیبر رید یادیز...نیریبگ تماس باهاشون جسارتاَََ_

 

 ندارم شمارشومتاسفانه_

 

 نیریبگ یمنشخانم از_
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 نبودادمیکهگرفتمیم دیبا روزید...ومدهین هنوزکه اون_

 

 نیریبگ مهندس یآقا از خب_

 

 خاموشه کالَََ شیگوش..نبود یمشکلکه دادیم جواباگه_

 

 ندارن؟؟گهید یکسا_

 

 شد بلند سرش پشت از نایس یصدابده جوابپونهنکهیا بلق

 ندارن؟؟ ویچ_

 

 ردک روشو و دیکش راحت نفسهی نایس یصدا دنیشن اززده ذوقپونه

 :گفت همزمان و سمتش
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 شدمیم دیناامداشتمگهید_

 

 دید رو نایس کبود یهارچشمیز وشده یچیپاندپ دماغ یوقت اما

 جاخورد

 

 !!باشه؟؟دومم بار نیاکهزدمقولم ریز یک من_

 

 باکه ودبشده یروز مثل قایدق اشافهیق نایس... بود شوک تو هنوزپونه

 .بودشده دعواش رستانیدبراه سرمزاحم  یپسره اون

 

 کرد یدست شیپ رضا آقاکنه باز لبنکهیا قبل

 

 شده؟ یچ صورتتون.. مهندس یآقانده بد خدا_
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 داشت ادببه اجیاحت ییخدابندههی رضا آقا یچیه_

 

 ناااایباش دعوا اهل ادینم بهتون_

 

 ینطوریا کرد ینامرداونم بود، خود از دفاع فقطستمین_

 ...نشده رید تامیبرگهید...شدم

 

 آقاکهنیا قبل...کرد باز عقبو درهمپونه و جلو یصندل نشست نایس

 بغلنهیآ تو ازنهیبش وکنه جابجا رو نایس لیوسا رضا

 انداختپونهبهنگاههی

 

 بودمگرفته ،عزامیبر ییدوتاقرارهکردم فکر خداروشکر_

 

_آرهآقا بریمبدین وسایلتونو جابجا کنم 
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 خاطربه فقطکه رو یا ییکذا سفر خواستینم دیکش یقیعم نفسپونه

 زهر خودشبه االن نیهم از روکنه تحمل خواستیم نایس وجود

 نهیآ تو نایس یچشما تو زد زل...رهیبگ دلبه رو نایس یحرفا وکنه

 

 با...جلسههب رفتن یبرامینباشخسته ما تا ادیب آقارضا خواست بهروز_

 ینگفت چرا...؟؟یاومد چرا نبود خوب حالتاگه..شده؟؟ دعوات یک

 ه؟؟؟ینطوریا وضعت

 

 کنمیم باز باندومیدیرس اونجا نیباش منافهیق نگران خوادینم شما_

 

 نبود نیامنظورم_

 

 رمینگ یاگهید منظوردمیم حیترج_
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 واقعاکه یکار...پونه یها ینگران برابر در کردیم مقاومت داشت نایس

 پسرو نیا دل و دستپونه العمل عکس هر و بود سخت

 انگاربشه روبرو دختر نیا با کمتر کردیم یکار هر...لرزوندیم

 دلکه دیترسیم...افتاد یم دامش تو شتریب و شدیم برعکس زیچهمه

 .کنه زائل عقلشو وبده دستش کار روزهی قرارش یب

 

 آقا یگاه فقط...نشد ردوبدلپونه و نایس نیب یحرف چیه برسن تا

 یعضب بد ِیرانندگ سرهم یگاه و دیپرسیم یسطح سوال چندتا رضا

 .کردنیم صحبت ها

 

 داغونچهره دنید ازهربارم و زدیم دید رو نایسنهیازآ مرتبپونه

 .شدیم ناراحت و کردیم ُبغ شاشده
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 شدنشمچ توچشمباهمدوبارم یکی و دیفهمیم هاشونگاه ینیسنگ نایس

 .بده نشون الیخیب خودشو کردیم یسع اما

 

 یروبرو قایدقکه خودشون اتاق رفتنکدوم هر هتل دنیرس یوقت

 .بودهم

 .لهت رستوران رفتن ناهار یبرا و کردن عوض لباس گرفتن، دوش

 

 دیترد باهپون..بودنشستهدونفره زیمهی پشت و بوددهیرس ودترز نایس

 بخورن ناهارباهم بخواد ازشاگه دونستینم...رفت سمتشبه

 حرف تا بود فرصت دنبال ییجوراهی...بکنهممکنه یبرخوردچه

 یول بودرنجونده رو پسر نیا یلیخ بهروز اتاق بار نیآخر...بزنه

 واستخیم وکنه سفر یراه تنها اونوکه بود نیا از مردتر پسر نیابازم

 .کنه تشکر شیرپوستیز تیحما نیا بابت ازش یجورهی
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 :دیپرسآروم یلیخ و استرس با

 

 نم؟؟؟یبش نجایاشهیم_

 

 .کرد نگاش فقط و برگردوند بودپنجره سمتکه سرشو نایس

 .زدیم ذوق یتوکمی هاش یکبود هنوز اما بودکرده باز دماغشو باند

 

 بدم؟ جواب دیبا_

 

 تنهام من...لشیفامخونهرفته رضا آقا_
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 باشه ادیز یخال زیمکنم فک_

 

 ادینمخوشم خوردن غذا ییتنها از_

 

 بکشم؟؟ شمارو ومدنین خوشجوره دیبا من_

 

 بزنم حرفخوامیم_

 

 دیبذارکاره راجباگه...ندارم شما با یا یخصوص حرف چیه من_

 ناهار بعد یبرا

 

 بزنم فحر دیبا_

 

 ندارم یحرفگفتممنم_
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 ومدا گارسونکه بودندوختهچشمهمبه التماس باپونه وخشم با نایس

 

 قربان؟؟ نیکرد انتخاب_

 

 گرفتپونه از نگاهشو نایس

 دنیند رو ِمنو هنوز اومدنتازهخانم_

 

 شمیممزاحمگهیدقهیدق چند پس...بله_

 

 فسن و نشست بودهگرفت رو مثبت جوابکهپونه و رفت گارسون

 دیکش یقیعم

 یزاریب و نفرت داستان نیا ییجاهی دیبا زدیم حرف دیبا

 استرس وبشه رو رودر نایس با مرتب تونستینم...شدیمتموم
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 استرس زا انگشتاشو بودوزدهگرهبهم دستاشو...باشهداشته برخوردشو

 خواستیم کمک ازخدا دلش تو و دادیم فشارهمبه

 

 بکنم؟؟ هشخوا هیشهیم_

 

 زد لببرداره هتل رونیب حوض از نگاهشونکهیا بدون نایس

 

 نه_

 

 نایس صراحت نیا از کرد خی تنش

 

 ؟یبشنو یخواینم یحت_

 

 نه_
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 ؟؟یشد عوض نقدریا چرا_

 

 کردنعوضم...نشدم عوض_

 

 ؟؟ینباش متنفرازم نقدریاشهیم_

 

 نه_

 

 شدمچالهپونه دل

 

 !!!!؟؟؟؟ چرااااا_

 

 خوردگرهپونهدرموندهنگاهبه نایس نیخشمگنگاه
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 بدم؟؟؟ حیتوض چراشو دیبا واقعا_

 

 بشه ینجوریاخواستمینم من..من_

 

 شد یول_

 

 چون...چون شدآره_

 

 لقبو قابل من نظر از یبزن یحرف هر...ندارم ازین یهیتوج چیه من_

 ستین

 

 ینبود انصاف یب نقدریا قبال_
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 یبودنکردهولم قبال_

 

 انااااایس_

 

 کرد رو رویز رو نایس دل و آورد زبونبه اسمشو دختر نیا باز

 

  برد جلو سرشو شتریب یخشم با

 

 نوم یندار حق...کنمینم تکرارگهید... باره نیآخرنمیاگفتم قبال_

 یکن صدا کیکوچاسمبه

 

 یکن صدا منو تودارم دوستهنوزم من یول_
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3 

 

 

 خواستیم انگار...رفته رد دهنش از حرف نیا چرا دونستینمپونه

 نبود اقرار جز یاچاره وکنهنرم رو نایس

 

 زدبهم گارسون مجدد حضور رو نایسزده بهتنگاه

 

 قربان؟؟؟ نیکرد انتخاب دیببخش_

 

 جوجهپونه و داد سفارش برگ خوراک نایس
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 دشرهیخ و دیکش موهاش تو یدستکالفه نایس رفت گارسون تا

 پونه یچشما عمقبه

 

 نسبتنه...ندارمشگهید من....ه؟؟یچ اعتماد یمعن یوندیم_

 یانداختراهکه یا یباز نیا...ییتوهم مسببش...هات همجنسنه...توبه

 یب تونهناموسم یب مننه...ستین چکدوممونیه نفعبه

 یباشنشده عوض سال نیا یتواگهالبته...ایح

 

 دوخت نایسبه دلخورشونگاهپونه

 ادی زهایچ یلیخ ها سال نیا...نشدم یعوض اماشدم عوض_

 بود نیا نشیترمهم...خوردم رو زهایچ یلیخ حسرت....گرفتم

 کارمو لیدلبدم حیتوض براتنتونستمکه

 

 همون...ُمردپونه من یبرا...شدهتمومگهید یداشت یلیدل هر_

 شد نیماش اون سوارکهلحظه همون...روز
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 تتونسینمخودشم یحتکه دآور یم زبونبه رو یجمالت داشت نایس

 یباز قلبش با دختر نیانگاه و حرف هرهنوزم چون...کنه باور

 خنک شدل تا کردیم یتالف حتما دیبا انگار...گفتیم دیبا اما...کردیم

 اما...خوردینم بدردشپونه اعترافگهید...برداره تکاپو از دست وشه

 آورد یم جا حالشو یکم دیشا یتالف

 

 خواستیم دلش...کردیم شیعصبپونه یشستهن اشکبه یچشما

 ...یکنهیگر یندار حقبگهبزنه داد سرش

 دادیم حیترج...شد بلند جاش ازپونه آورد رو غذاکه گارسون

 رو نایس نفرت وخشم از پرنگاه قاشق هر بانکهیا تابکشه یگرسنگ

 کنه تحمل

 

... یدلنصبه دادهیتک و بشقاب تو کرد پرت چنگالشو رفتکهپونه

 یچ ها حرف نیا گفتن از منظورش اصال...چشه دختر نیا دیفهمینم
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 نیا بود نیا ریغاگه چونبخورهقسم بود حاضرپونه یپاک رو...بوده

 یکس وبدونه مجرد پسرهی با زدن الس یپا تونستیم رفتاراشو

 از اتریباح و تر معتقدپونه اما...داره شوهرشوبه انتیخ فکرکهباشه

 براش نایس دنیبخش نقدریا یعنی...بود ها رفح نیا

 نارو ینطوریا چرا..بود؟؟کرده ولش چرا اصال بودمهماگه..بود؟؟مهم

 چیه بدون ییدعوا چیه بدون یلیدل چیه بدون...بود؟؟زده

 شد بلند جاش ازنکردهتموم غذاشو نداشت تحملگهید...یمشکل

 

 ...داشتنجلسه ییتوال شرکت ساعت یبرا

 ودبنتونسته یحت...بود حرفاش و نایس شیپ فکرش مدتتمام

 یوجل نشست شونیپر یموها وشده سرخ یچشما با...بخوابهقهیدق

 ...نهیآ

 ...دیباریم روش و سر از یخستگ

 با شونینیسنگ کردنکم یبرا تونستینمکه ییهاغم فشار از بودخسته

 یاه یباز براش یبیعج شکلبه یزندگ...بذاره ونشونیدرم یکس
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 یلمشک دیدینم رو نایسعمرشم آخر تااگه دیشا...کردیم درست دیجد

 ...اشکرده زیعز دنید با بودشدهتازه دلش داغ اما...اومد ینم وجودبه

 اون با...افتاد نایس داغون صورت ادیبزنه آفتابشو ضدکرم خواست تا

 ... بود ناجورکمیجلسهبه اومدنافهیق

 ...کرد دایپ پودرکرمهی  شیشیآرا لیوسا تو برد دست

 ...نه ایبده نایسبه نویاببرهکه بود دودل

 تسم رفتنهیبب نایس از یبرخوردچهقراره بازنکهیا از مستأصل

 ...اتاقش

 

 کرد نگاش یپرسش فقط و کرد باز درو نایسکه زد زنگو دوبار

 

 بشه رهتب اتیکبودکمی صورتتبه بزن...پودرهکرم...آوردم برات نویا_

 

  ستین ازین_
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 بدبرداشتممکنه...شده داغون یلیخ اتافهیق...هست_

 ؟اونوقتینگفت چرا بود بد حالت نقدریا یوقت...مهمهجلسه...کنن

 نداشت اومدنتبه یاصرار بهروزگهید

 

 یوقت یحت...دیترسیم سفربفرسته تنها اونونکهیا ازبگه تونستینم نایس

 ادند نشون الیخیبکه بودنشده راحت لشایخبازم بوددهید روراننده

 اتفاق زاره ایبخوابهراه توبشهخستهراننده دیترسیم چون...بشه خودش

 فتهیبگهید

 

 باالخره؟ شیریگیم_

 

 کنمینماستفاده من خانوماست لیوسا نایا_
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 روکمی طفق...نداره یفرق..صورتتبه بزنکنندهنرم ای آفتاب ضد مثل_

 ونهپوشیم هاتو یکبود

 

 شدن خودشون اتاق واردکدوم هر و کرد قبول ناچاربه نایس

 

 زدتقه دوتاپونه...منتظره نییپاکه زد زنگ رضا آقا شدنآماده بعد

 یانگار کرد صورتشبهنگاههی...اتاقش از اومد رونیبهم نایسکه

 انداخت وسرش فقط نایسکه زد تمندیرضا لبخندهی...بودشده بهترکمی

 شدنتهبس قبل شدن آسانسور وارد تا...آسانسور سمت رفتن... نییپا

 گرفت درو یجلو نفرهی در

 

 سوارشممنم دیببخش_

 

 و ییمویل بلوز و یطوس شلوار و کت با قامت بلندشونه مردهی

 دید روپونه و شد آسانسور وارد تا مرد....بود ییمویل یطوس کراوات
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 اشرهیخنگاه از نایسکه یطور... برد ماتش و شد گرد چشماش

 صورتش توبکوبونه خواستیم اولهیثان همون

 

 

 

 

 

 :گفت جانیه با مرد

 

 امروز رفتادمی آخ آخ....کجاااا؟؟؟ نجایا کجا شما...سالاااام_

 نیباش هتل نیاکردمینم فکر....میدارجلسه

 

 .کردبسندهآرومسالمهیبه فقطپونه
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 صورِت دنید باکههیک طرففهمهب تا انداختپونهبه یپرسشنگاه نایس

 یجوابنکهیا یبرا و کرد تعجب اششده دیسف وارید گچ مثل

 :دیپرس حالتش نیا یبرارهیبگ

 

 مهندس؟؟خانم دیکنینم یمعرف_

 

 لوج دستشو خودشهمراههپونه با نایس بوددهیفهمتازه انگارکه مرد

 .آورد

 

 تشرک معاون... یلیلج مهندس... هستم یلین؟؟؟جلیهستهم ِاِاِاِابا_

 شما؟...ییتوال

 

 ُبرد جلو دستشواکراه یکم با نایس
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 گسترسازه شرکت طراح...هستم صدر_

 

 فیتشر هتل نیادونستمینم... دنتونید ازخوشوقتم یلیخ_

 بهروز آقا یراست...بزنم سر دوستان از یکیبهبودماومده...نیدار

 اده؟؟؟یز اتشونیمشغولبازم...کجان

 

 :گفت بود مشخص نایس یبرا کامال لرزششکه یلحن باپونه

 انیب نتونستن... داشتنمناقصه_

 

 :گفت پوزخند با یلیجل

 

 ما تنبه تنشون کاش...هیعال مناقصشونبه دستاهلل ماشاء_

 میبر من نیماش با نیاریب فیتشرمیریمسهمکه حاال...بخورههم
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 داد جواب عیسرپونه

 

 هستش منتظرمون نییاپمیدار نیماش ما ممنون_

 

 فیتشر ها نطرفیاوقته یلیخ...مهندسااااخانم دیکنیم تعارف_

 میکردیم ضیف کسب یکم...نیاوردین

 

 :گفت یدلخور با بعد

 ام ییرایپذنکهیا مثل...نیومدین ها نطرفیاشهیم یماههیکنم فک_

 قبل یسر...نیکنینم ضیمستف مارو دارتونید ازکهنبوده قبول قابل

 نیودنب شما فقط...نبود تنهاهم یلیخالبته...بوداومده تنها خانبهروز

 

 بودکرده سکوت گرفتیم گاز لبشوکه یدرحالپونه
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 نیا از دایشد اما دیشنینم مرد اون از یاادبانه یب حرفنکهیا با نایس

 یم جوشبه خونش داشت هاش حرف و ها یچاپلوس

 دایشد انگارپونه...بودشده علت دیمزهمپونه بیعج یرفتارها....اومد

 .کردیم بودن معذب احساس مرد اون حضور از

  

 دار کشونگاه یخداحافظهی با یلیجل یورود دنیرس یوقت

 .شد خودش نیماش سوارپونهبه

 

 دو هنوز... کردن حرکت خودشون نیماش سمتبههمپونه و نایس

 شدتهبکه ییصدا با و داد دست از ارشویاخت نایسکه بودننرفتهقدم

 :دیپرسنده نشون تشویعصبان و حرص کردیم یسع

 

 کرد؟؟یم یخوارپاچه نقدریا چرا...بود؟؟؟ ینجوریا چرا اروی نیا_
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 نیا یبرا دلش چقدر....بودشده نایس حالتمتوجه وضوحبهپونه

 قبللحظه چند یناراحت اونگهید...رفت قنچ شدنش یرتیغ

 اام بود یلیجل یها یچاپلوس مدل نیشاهدا بارها بهروز...دیپرکش

 العمل عکس چیه و بودنشدهپونه بودن معذبمتوجه چوقتیه

 بودنداده نشون خودش از یرتیغ

 

 ؟یدینم جواب چرا_

 

 اخالقشه...خببگم یچ_

 

 اهلل االالاله...داره انگار...کهیمرت..کرده غلط_

 

 یفحر هر..نگه یشتریب زیچ وکنه کنترل خودشو کرد یسع نایس

 ..کردیم رسوا عالقشو و خودش شتریب زدیمکه
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 االن اما...نباشه متنفرکهشهینم بودگفته دختر نیهمبه قبل ساعت

 .!!!گهید مردهی یچاپلوس خاطربه دادیم جر خودشو داشت

 

 یلیجل از یخبر چیهجلسه لیاوا ییتوال شرکت دنیرس یوقت

 و هانگاه اون بار ریزگهیدنکهیا ازپونه...بودن خوشحال دو هر...نبود

 ناجورچشم یکسنکهیا از نایس و شدینم معذب ها حرف

 ...دوختینمپونهبه

 .شد وارد دیببخشهی با یلیجل...دینکش طول شتریب شونیخوشقهیدق  

 اما رفت بهشغرهچشمهی بود یلیجل همسر ییداکه شرکت ریمد

 نگفت بهش یزیچ مهمونا یجلو

 

 ای مدتتموم و بودکرده انتخاب روهپون یروبرو عمدا یلیجل

 نایسکه یجور...دیپائیم روپونه داشت یرچشمیز ایمیمستق

 وسط همونجا شدیم بلند دیکشیم طول شتریبجلسهقهیدقاگه
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 خاطربه بود مجبور اما...کردیم نابود رو مردک چال وچشمجلسه

 ...نهیبش سرجاششده مشت دست با فقط پونه، و شرکتشون یآبرو

 

 ینیسنگ بار هر وگهیم یچداره دینفهمجلسه کل یتوهمپونه

 .کردیم پرت حواسشو یلیجلنگاه

 

 بایتقر و کردخمپونه سمت خودشوکمی نایس شدتمامکهجلسه

 :زد پچ رگوششیز

 

 نکردم ناقصشنزدم تامیبر زودباشخارهیم تنش مردک نیا_

 

 اونهرابطبه اونو و وندنم دور یلیجلچشم ازکه زد یقیعم لبخندپونه

 .کرد مشکوک دوتا
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 و یس سمت برن گفت رضا آقابهپونه شدنکه نیماش سوار

 اج حالش تابگردهکمی خواستیم دلش و بود غروب یدمادم...پلسه

 کنه دور خودش از استرسوهمه نیا فشار و ادیب

 

 :گفت و شدادهیپپونه دنیرس یوقت

 رضا آقاگردمیمبرخودم من نیبر شما...ممنون_

 

 دنبالتونامیب نیبگ شد ازین...خانومچشم_

 نیکن استراحت نیبرشمام...رمیگیم یتاکسهی...شهینم ازیننه_

 خداحافظباشه_

 

 نیماش از وتهسیوا گفت رضا آقابه نایسکه بودننرفته شتریب متر چند

 شدادهیپ
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 :گفت وپنجره یشهیش رو گذاشت دستشو

 

 رو مهندسخانوم من...نی،بر نیبر نیخوایم ییجااگه اشم رضا آقا_

 امانت ما دست شونیا...باشن تنها ستین درست...کنمیم یهمراه

 هستن

 

 تسین درستشهیم شبدارهکمکم...شماست با حق مهندس یآقابله_

 جوونبده رتیخ خدا...بمونن تنها

 

 اجازه با...استفهیوظ_
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 همراتبه خدا_

...... 

 

 تماشا رو آب حرکت و بودستادهیا ها طاق از یکی لداخپونه

 وادبخهم نایس از تونستیم کاشکه خورد حسرت دلش یتو...کردیم

 .بودشده درخواستش مانع رضا آقا حضور امابمونه باهاش

 

 مرگشه؟؟چه یلیجل نیا دیبگشهیم_

 

 صدا سمت برگشت بهت باپونه

 

 اول واریدبه و بودکرده فرو کرمش کتان شلوار بیج تو دستاشو نایس

 بودزدههیتک طاق
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 ؟؟؟ینرفت_

 

 بارهگیمبهم یحسهی....بود ایح یب یلیخ مردک نیا...که نینیبیم_

 یچ منظورش...دوپهلوئه حرفاشتمومکردمیم حس...نبود اولش

 بود؟؟

 

 ها تحالمتوجه راحت یلیخ دونستیمپونه و بود باهوش یلیخ نایس

 ونشدهتموم کارشون تا خواستینم اماشده یلیجل یها حرف و

 گفتن یبرا یمیتصم چیهبعدشم یبرا یحت...بگه یزیچ برنگشتن

 وبشه َشر انیجر نیا خواستینم... بهروز یبرا یحت نداشت ماجرا

 یها یچاپلوس و بودگذاشته گریج رو دندون سال... رهیبگ دامنشونو

 تحمل هاشو ییایح یب وپرده یب وزننده یحرفا یگاه و یلیجل

 یبیعج ترس بوداومده بهروز بدونکه یبار نیآخر از اما...بودکرده

  از یکی یحت.... بودکرده دایپ یلیجل یحرفا و رفتارهابه نسبت
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 تونستینم واقعاندفعهیا...بود نیهمهم نایس حضور یبرا لشیدال

 ..ادیب سفر نیابه نانیاطم قابلهمراههی بدون

 

 مهندس؟؟؟خانم نیدب حیتوض نیخواینم_

 

 رفتار ضامنکه من...نیبپرس خودشون از...ندارم یحیتوض_

 ستم؟ینهیبق

 

 سر یپرت حواس اون و آسانسور یتو یدگیپر رنگ اون پس_

 بود؟؟ لیدل یب افتاد یم اتفاق مردک اون یهانگاه باکهجلسه

 

 نیزنیم حرف یچ راجبدونمینم_

 

 لطفا نکن فرض خر منو_
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 .شدیم آشکار تداش نایسخشم

 

 واون دلشته هنوز نایسنکهیا حس و بودشدهزده ذوقپونه طرفهی از

 از دادیم قلقلک وجودشوشهیم یرتیغ براشکهداره دوست

 ناجور وبشه ورشعله تیواقع دنیشن با نایسخشم دیترسیمطرفمهی

 بهروز شرکت یبرا خواستینم...شه خراب یچهمه وبسوزونه

 ادیب شیپ یمشکل

 

 و حالکمیاومدم...خستم یلیخ م؟منیندادامه بحثو نیاشهیم_

 بشهاضافهنکهیانهبشهکمهام استرس از وبشه عوضهوام

 

 ز؟؟یه مردک اون یهانگاه خاطربه استرس_

 

 تو دنینبخش خاطربه رینخ_
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 رشویشمش موقتاهم نایس...کرد حرکت پل ریمس تو و گفت نویاپونه

 ودب مطمئن...رونیببکشه رزبونشیز از فرصت سر تا کرد غالف

 رهیمطفره گفتنش ازپونهکه هست یاناتیجرهی

 

 بودنگرفته دورشو هابچهکه یفروش پشمکبه ذوق باپونه

 سفارش دوتاپشمکه عاشق اون دونستیمکه نایس...کردیمنگاه

 نبود حواسش اصال و بود چرخش درحال هابچه یروپونهنگاه...داد

 ...دهیخر پشمک براش انیس

 

 ..داشتنگه صورتش جلو پشمکو نایس

 

 زدهمبه دستاشو کف ذوق باپونه
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 یاشکال واقعانخوردم نایا ازوقته یلیمنه؟؟؟؟خ مال یوااا_

 بخورم؟؟نداره

 

 :گفت متعجبهم بود خوشحالهمپونه ذوق ازکه نایس

 ؟؟یاشکالچه_

 

 مخصوصابخورم یزیچ رونیب من ادینم خوشش بهروزآخه..آخه_

 پشمک

 

 االنهنکیا فکر...دیدزد ازش رو نایس قبلهیثان چند یخوش بهروزاسم

 درآورد حرصشو گستید یکی مالکهزنهیم حرف یاپونه باداره

 

 رو یلیجل مردک نیا حاال تا چرا پسهیرتیغ نقدریا شوهرتاگه_

 رتقو توروداره چشاش با یچطورنهیبینم...ننشونده؟؟؟ سرجاش

 مسافرتهاااا؟؟؟؟ نیابهفرستهیم توروهم ییتنها بعد ده؟؟یم
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 دونهینم یزیچ بهروز_

 

 :گفت قبل از تر یعصبان و تر متعجب نایس

 

 شوهرتدرآورده یباز زیههم قبال یعنی...یچ یعنی_

 کوره؟؟ده؟؟مگهینفهم

 

 هستآدم یکل نجایا ینزن دادشهیم_

 

 نمنز داد تابده یحساب درست جوابمو_

 

 مربوطهخودمبه موضوع نیا_
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 پونهههه_

 

 بعدسال...کرد نگاش عشق باپونه اما زد صدا اسمشو حرص با

 ...بوددهیشن نایس زبون از اسمشودوباره

 

 

 

 

 

 یوتس خاطربه  دیکش یاکالفه پوف دید روپونهزده ذوقنگاهکه نایس

 کرد تماشاش پشت ازپونه...دادادامه خودشراهبه بعد...بوددادهکه یا

 ییروزا مثل درست...رفت باالش و قدصدقه قربون دلش تو و

 قربون و کردیمنگاه رفتنشوبوم پشت از و یسرباز رفتیم داشتکه

 ...رفتیم اشصدقه
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 اترتئ و یقیموسگروه چندتا دنید با اطرافش و پل یرو یساعت دو

 ییفاو یب و یلیجل راجب یحرفگهید... گذروندن وقت یابونیخ

 ...نشدزده

 

 نیا بذارن و کنن یزندگلحظه تو بودنگرفتهمیتصم جفتشون

 ...بگذره خوش بهشون بودنهم کنار چندساعت

 

 ستشود و شدیم ادیز تیجمعکه یوقت مثل نایس یتیحما حرکاتپونه

 و ردکیمنگاه عشق با رو نزننتنه بهشهیبق تا داشتیمنگه دورش

 اونبه ور نیا از نارویسکه دادیم لیتحو نایسبه بشویدلفر یلبخندها

 ...دختر نیا برابر در شدیمنرمموم مثل و کردیم رو

 .پونهبهنهبده خودشبهنه یواه دیام تا کردیماخمبازم اما

 

 تا دش منتظر یالب تو نایس و اتاقش رفتپونه هتل دنیرس یوقت

 ..بخورنشام رستوران برن و ادیبپونه
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 کرد ارشک رو یلیجلپونه یجابه نایس منتظرنگاهکه دبونشدهقهیدق

 ...رفت رونیب هتل از و  شدادهیپ آسانسور از لببه لبخندکه

 

 شیگوشلحظه همون...افتاد دلشبهدلشوره هوی اون حضور از متعجب

 رفتبرهیو دستش تو

 

 نباشه منتظرخورهینمشامکه بوددادهامیپپونه

 

 ورآسانس سوار سرعتبه...شده یخبر گفت بهش ششمش حسگهید

 پونه اتاقبره تا شد

 

 آب ِسیخ یصورت باپونهکه شدیم نگران داشتگهید... زد در بار چند

 کرد باز درو
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 ؟؟ یدینم جواب چرا_

 

 یلیجل با برخوردش از یناش اضطراب کردن پنهون در یسعکهپونه

  نییپا انداخت سرشو داشت رو

 

 بخور توخورمینمشام من...شستمیم وصورتمداشتم دیببخش_

 

 بود؟ نجایا مردک نیا_

 

 نگفت یزیچ اما کرد بلند سرشو ضرببهپونه

 

 باز گفتیم یچ...بود نجایا...بوده درستحدسم پس_

 کنمیم اشخفههان؟؟خودم
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 دییدو دنبالشپونهکه آسانسور سمتبه کرد تند پا نایس

 

 نداره زششوار بخدا...کن ولش... نایس خدا رو تو_

 

 متأهل زنبهکشهینم خجالتکهیمرت...هان؟؟نداره ارزش یچ_

 هرته شهرمگه...رسمیم حسابشوخودم...دارهچشم

 

 نرو من جان... خدا رو تو نایس_

 

 بودنداده قسمش جونشو حاال تا...شد متوقف آسانسور یقدم کی

 

 پونه سمت برگشت یعصبان
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 دستش کف حقشو یذارینم چرا..چته؟؟؟ تومعلومه المصبده_

 بخداشمیم یکفر نگو دروغ بذارم؟؟؟فقط

 

 بدونه دینباکهدونهیم رو یزیچ اون_

 

 ؟؟یچ ؟؟سریدیم باج بهش یدار_

 

 بگمتونمینم_

 

 داره؟ بیعبدونم مننداره یبیعبدونه اون_

 

 کن درکبگمتونمینم... نایسکنمیم خواهش_
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 در یجلو روز همون از...دونمینم یچیه کال من یکردتوجه_

 یچیهدونمینم یچیهگهیدخونه

 

 خودش اتاق رفت و زد رو یاصلطعنه ادیفر با نایس

 

 و ردک ولو خودشو در پشت...اتاق داخل رفتافتاده ییهاشونه باپونه

 ...زد هق و گرفت گاز نشویآستنره رونیب صداشنکهیا یبرا

 

 یرازهاهمه یبرا..شیکس یب یهالحظههمه یبرا کردهیگر

 اماکنه انشدرم تونستیم کاش...نایسشکسته دل یبرا...شیزندگنگفته

 گهید کردینم عوض رو یزیچ قتیحق گفتن یحت

  

 یرفتارها...بخوابه نتونست صبح تاکالفه نایس

 مرتبپونهبه زشیه یهانگاه وهیکر یلبخندها...کالماشکهیت...یلیجل
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 خودشو کردیم حس...ردبیم باال فشارشو و رفتیمرژهچشمم جلو

 ...کنهیمسکته ادیز خوردن حرص ازنکنه یخال

 کار حساب یلیجل ایکنه باز زبونپونه ای کردیم یکارهی فردا دیبا

 ..ادیب دستش

 .کنهیم یمخفدارهپونهکههیچ یکوفت راز نیا دیفهمیم دیباهمه از اول

 

 

 

 

 

 یوتس خاطربه  دیشک یاکالفه پوف دید روپونهزده ذوقنگاهکه نایس

 کرد تماشاش پشت ازپونه...دادادامه خودشراهبه بعد...بوددادهکه یا

 ییروزا مثل درست...رفت باالش و قدصدقه قربون دلش تو و

 قربون و کردیمنگاه رفتنشوبوم پشت از و یسرباز رفتیم داشتکه

 ...رفتیم اشصدقه
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 اترتئ و یقیموسگروه چندتا دنید با اطرافش و پل یرو یساعت دو

 ییوفا یب و یلیجل راجب یحرفگهید... گذروندن وقت یابونیخ

 ...نشدزده

 

 نیا بذارن و کنن یزندگلحظه تو بودنگرفتهمیتصم جفتشون

 ...بگذره خوش بهشون بودنهم کنار چندساعت

 

 ستشود و شدیم ادیز تیجمعکه یوقت مثل نایس یتیحما حرکاتپونه

 و ردکیمنگاه عشق با رو نزننتنه بهشهیبق تا داشتیمنگه دورش

 اونبه ور نیا از نارویسکه دادیم لیتحو نایسبه بشویدلفر یلبخندها

 ...دختر نیا برابر در شدیمنرمموم مثل و کردیم رو

 .پونهبهنهبده خودشبهنه یواه دیام تا کردیماخمبازم اما
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 تا دش منتظر یالب تو نایس و اتاقش رفتپونه هتل دنیرس یوقت

 ..بخورنشام رستوران برن و ادیبپونه

 

 کرد ارشک رو یلیجلپونه یجابه نایس منتظرنگاهکه بودنشدهقهیدق

 ...رفت رونیب هتل از و  شدادهیپ آسانسور از لببه لبخندکه

 

 شیگوشلحظه همون...افتاد دلشبهدلشوره هوی اون حضور از متعجب

 ترفبرهیو دستش تو

 

 نباشه منتظرخورهینمشامکه بوددادهامیپپونه

 

 ورآسانس سوار سرعتبه...شده یخبر گفت بهش ششمش حسگهید

 پونه اتاقبره تا شد
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 آب ِسیخ یصورت باپونهکه شدیم نگران داشتگهید... زد در بار چند

 کرد باز درو

 

 ؟؟ یدینم جواب چرا_

 

 یلیجل با برخوردش از یشنا اضطراب کردن پنهون در یسعکهپونه

  نییپا انداخت سرشو داشت رو

 

 بخور توخورمینمشام من...شستمیم صورتموداشتم دیببخش_

 

 بود؟ نجایا مردک نیا_

 

 نگفت یزیچ اما کرد بلند سرشو ضرببهپونه
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 باز گفتیم یچ...بود نجایا...بوده درستحدسم پس_

 کنمیم اشخفههان؟؟خودم

 

 دییدو دنبالشپونهکه آسانسور سمتبه کرد تند پا نایس

 

 نداره ارزششو بخدا...کن ولش... نایس خدا رو تو_

 

 متأهل زنبهکشهینم خجالتکهیمرت...هان؟؟نداره ارزش یچ_

 هرته شهرمگه...رسمیم حسابشوخودم...دارهچشم

 

 نرو من جان... خدا رو تو نایس_

 

 بودنداده سمشق جونشو حاال تا...شد متوقف آسانسور یقدم کی
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 پونه سمت برگشت یعصبان

 

 دستش کف حقشو یذارینم چرا..چته؟؟؟ تومعلومه المصبده_

 بخداشمیم یکفر نگو دروغ بذارم؟؟؟فقط

 

 بدونه دینباکهدونهیم رو یزیچ اون_

 

 ؟؟یچ ؟؟سریدیم باج بهش یدار_

 

 بگمتونمینم_

 

 داره؟ بیعبدونم مننداره یبیعبدونه اون_

 

 کن درکبگمتونمینم... نایسکنمیم خواهش_
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 در یجلو روز همون از...دونمینم یچیه کال من یکردتوجه_

 یچیهدونمینم یچیهگهیدخونه

 

 خودش اتاق رفت و زد رو یاصلطعنه ادیفر با نایس

 

 و ردک ولو خودشو در پشت...اتاق داخل رفتافتاده ییهاشونه باپونه

 ...زد هق و گرفت گاز نشویآستنره رونیب صداشنکهیا یبرا

 

 یرازهاهمه یبرا..شیکس یب یهالحظههمه یبرا کردهیگر

 اماکنه انشدرم تونستیم کاش...نایسشکسته دل یبرا...شیزندگنگفته

 گهید کردینم عوض رو یزیچ قتیحق گفتن یحت

  

 یرفتارها...بخوابه نتونست صبح تاکالفه نایس

 مرتبپونهبه زشیه یهانگاه وهیکر یلبخندها...کالماشکهیت...یلیجل
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 خودشو کردیم حس...بردیم باال فشارشو و رفتیمرژهچشمم جلو

 ...کنهیمسکته ادیز خوردن حرص ازنکنه یخال

 کار حساب یلیجل ایکنه باز زبونپونه ای کردیم یکارهی فردا دیبا

 ..ادیب دستش

 .کنهیم یمخفدارهپونهکههیچ یکوفت راز نیا دیفهمیم دیباهمه از اول

 

 

 

 

 

 فرانسکن سالن یتوگهید شرکت چندتاهمراهبه داشتن ناریسم صبح

 یتجار مجتمعهی
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 یوربخ بدرد حلراه چیهبه...بود دمق یحساب قبل شب یخواب یب از

 چیه دنکر اصرار ،بزنه یحرف نخواد یوقتپونه دونستیم...بوددهینرس

 ...نداره یادهیفا

 

  رو سالمش جواب یحت صبح بود یکفرنهپو دست از بس از

 مطمئنا...بودشده سرخش وکرده پف یچشمامتوجه اما...نداد

 بودنگذرونده رو یخوب شباونم

 

 راجبکمی اول...بود رضا آقا زدیم حرف نیماش یتوکه یکس تنها

 از حرف بعدش گفت تهران با اصفهان کیتراف فرق و هوا و آب

 وبخ تاببره کجا وهیچ مشکلش تدونسینم...شد شیگوش یخراب

 ...کنن رشیتعم

 

 لیوبام تو موقت کردن کار و خوندن کیالکترون خاطربه قبالکه نایس

 و گرفت ازش شویگوش آورد یم در سر راتیتعم از ها یفروش
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 تا داشت ازین یبروزرسانهی فقط نداشت یخاص مشکل...کرد چکهی

 با...گذشت نایس ذهن از برق مثل زیچهی هوی...ادیدرب یهنگ از

 تشدس یگوش فعال گفت آقارضابه شدیم حل یگوش مشکلنکهیا

 .کرد قبولخواسته خدا از هم آقارضا...کنه حل مشکلشو تابمونه

 

 بهش ونهپو دست داد ویگوش نایس شدنادهیپ و دنیرس مقصدبه یوقت

 : گفت

 ؟ یدارنگه تو نویاشهیم_

 

 من چرا گفتزنهیم حرف شباهادارهنکهیا از متعجبپونه

 ادیم فشار بهشکهیکوچفمیک من چون_

 

 باشه_
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 تا...یارتج مجتمع سمت افتادنراه و گذاشت فشیک یتو ویگوشپونه

 گفتپونه گوش ریز نایس دنید رو تیجمع و شدن یالب وارد

 

 نجایاپلوغه شلوغ یلیخبهتره تراسش یتومیبر_ 

 

 تراس دار نما آب و گل پر یفضا تو رفتن و کرد موافقتهمپونه

 نشستن

 

 دایپ رو یلیجل تا کردنگاه اطرافو خوب تراسبه رفتن موقع نایس

 دونفر کنار اونو...بود اشنقشه کردن ییاجرا دنبال... کنه

 ییتشودس یبهونهبه و نموندپونه شیپ شتریبقهیدق چند...دیدگهید

 .شد جدا ازش
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 یلیجل دست یوقت...داد دست نفرشونسه هربه و یلیجل سمت رفت

 فشار شتریب جواب درهم یلیجل... داد فشار دستش توکمی گرفت رو

 گفت و داد

 

 دستمو ینشکون جوون_

 

 نیمن از تر یکلیه یلیخماشاهللکه شما نیدار اریاخت_

 

 جون پسرتالشهجهینت_

 

 یعضالن یها آمپولدمیشا: گفت دلش تو نایس

 

 ن؟اوردین فیتشر مهندسخانم_
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 وت رفتنکنم فک بودن اطراف نیهم داشتن کارشمام با اتفاقا چرا_

 تراس

 

 ترف و شد جداهیبق ازاجازه با باگفتن زدو یبرق چشماش یلیجل

 پونه شیپ

 

 یبهونهبه ها مهندس اون از و زد یا یعصب پوزخندهم نایس

 هربهبتونه قایدقکه ییجا رفت سیسرو یجابه اما...شد جدا سیسرو

 یفکر اون دونستینم...باشهداشته تسلط دید نظر از نفرشون دو

 کنه اثر کردیم دعا فقط...دهیمجهینت چقدرکردهکه

 

 ودشوخ و نشست کنارش یلیجلکه بود نایس منتظر تراس توپونه

 طرفش کردخم

 

 ؟؟یشدرامباالخره_
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 رو مادرش امیپ جواب داشت و بود شیگوش یپ حواسشکهپونه

 گرد نگاش و خورد یاّکهی داد،یم

 

 یایمکوتاهدونستمیم_

 

 ن؟؟یگیم خودتون یبرا یچ_

 

 پونه نیبب_

 

 یلیجل یآقاهستم یطاهر_

 

 تورو قدر بهروز ییخدا...یندازیم پنجولگربه مثل ادیمخوشم_

 ندونسته
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 د؟؟ینش منمزاحمبگم چندبار هارو حرف نیا دیکن بسشهیم_

 

 مزاحم؟ یگیم منبه اونوقت یخواست خودت_

 

 چرا آقادارم شوهر من...بخندمجدم هفتبه من...بکنم غلط من_

 نوم یپا چرا نیدار  همسرتونوبه انتیخ فکراگه شما..ن؟؟یفهمینم

 ؟؟؟!!!نیکشیم وسط

 

 شهیم حساب یاجتماع روابط جزءهمه نایاهیچ انتیخ_

 

 ه؟یاجتماع روابط کجاش شماشرمانهیب شنهاداتیپ نیا_
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 مرد تا صد با روز طول یتوزنم یوقت...ستمین یابستهآدم من_

 یآزادبرام من ارم؟؟یدرب یباز ُاّمل دیبا من چرا...کنهیم چتبهیغر

 مهمه

 

 نده آزار رو گرانیدکهخوبه یوقت تا یآزاد_

 

 بهتشهینم ناراحت بهروز نترس...خوادیم دلتتوامدونمیمکه من_

 دهیم حق

 

 

 

8 

 

 گرفت گاز کردشو مشت یدستا حرص ازپونه
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 برخورد باهاتونگهید جورمجبورموگرنه دیکن بسکنمیم خواهش_

 کنم

 

 یکردیم برخورد شیپ همونسال یکن برخورد یخواستیماگه تو_

 

 کرده یگناهچهچارهیب اون...بودم همسرتون فکر_

 

 نومهفتهبههفتهشلوغه سرش نقدریا...ستینچپشمبه اصال اون_

 یدورهم...یقیموس کالس...وگای کالس..رقص سکال...نهیبینم

 یدوستا باموندهکم...رستانیدب دوستان یدورهم...دانشگاه دوستان

 دنبالشگاهیآرا روزش 8روزه یهفته...بذاره یدورهمکودکشم مهد

 ..بذاره منواسهکهمونهینم براش یوقت اصال... دشهیجد ولعاب رنگ

 

 کنه؟؟ پر جاشو نیگردیم یکی دنبال نیهمواسه پس_
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 منن طرف ازنگاهمینهی منتظرکه ییها زن...شده پر جاشکه اون_

 یکی دنبال...یدار ناز ادیز وسط نیا فقط تو...خانوم ستنینکم

 اون ابشده باب االنکه ییها تفاوت نیانه....باشه متفاوتکهگردمیم

 رفکمنم زن...باشه بکر بکر تو مثلخوامیم یکی...ییکذا یها عمل

 صورتو یجاهمه ازبس...شهیم متفاوت ها یجراح عمل اون با کردیم

 نیا از یکی نیعشده...ستین خودشهیشبگهید اصالزده دست بدنشو

 فکنمیبیم شونویکی ابونیخ تو یگاه...ینستاگرامیا یها پلنگ

 واسم ستین ییشناسا قابلگهید...زنمهکنمیم

 

 نیکنتوجه بهش رشتیب شماکهکرده کارهارو نیا حتما_

 

 روز هر...قاشهیرف و دوست با یچشمهم وچشمواسه فقط بابانه_

 یدست شیپ ای...دوئهیم دنبالش ُبدو ُبدواونمکنهیم کارهی یکی

 ِژل روزهی...کنهیم قیتزر لببه ِژل روزهی...باشهگروه اول نفرکهکنهیم

 کریپ روزهی...هکشیم پوست روزهی...دارهیم بر پلک روزهی...گونهبه
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 کارومهه نیافهممینم اصال...کنهیم نگیکروبلدیم روزهی...رهیم یتراش

 وت رییتغ بدون یجا سوزن سرهی...کنهیمادهیپ بدنش رو یچجور

 هیمصنوع کاًلکنمیم فکر وقتا یگاه...ستین تنش

 

 شهینم درست ینجوریابشه حل مشکل تا نیبزن حرف باهاش دیبا_

 

 ادیز هامشاوره نیا از من!!!!..مشاوره کالسشده نجایا_

 ونچ نداشتدهیفا اماکنهیم یکمککردمیم فکر لشیاوا...زمیعزرفتم

 مشاور مطب پاشوبارمهی یحت نشد حاضر اصالخانومم

 شیپامیب اونوقت ها، یدورهمتموم یتومشاورمخودم منگهیم...بذاره

 ومشاورهبه اجیاحتهکمیروانخلم؟؟مگه منمگه..بشه؟؟؟ یچکه مشاور

 باشم؟؟؟داشته روانشناس

 تنها...شمب الشیخیب کالدادم حیترج...بردمینم شیپ یراه ییتنهاکهمنم

 ازش شدن جدا...شم جدا ازشنخوردم خر مغزمنمکهطالقهراه

 جانش ییداگندم شانس از...همانا بخوان شرکت یتومنم عذر...همانا

 ...زنمه یها یخوارپاچه خاطربههم همش...داره دوستش یلیخ
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 از یکار من..نیکن حلگهید جور رو مشکلتون دیبا شماگمیمبازم_

 ادینم بردستم

 

 اب تیچهمه اصال تو...َکفتم تو هنوز ناجور من...کناشارههی فقط_

 توام کشف دنبال بیعج...داره فرقبرم دورو یها زنهیبق

 

 ماشکهستمین مجرد دخترهی من..نیستینمتوجه چرا یلیجل یآقا_

 یپنهان روابطبههم یاعالقه چیه...متأهلم من...نیکنیم شییهوا نیدار

 ...نیکن درک دمنویعقا درصد کی من یافهیق و پیت از الاقل...ندارم

 

 یپیت نیهمدارم رسریزکه ییاونا از چندتا...شهینم مالککه پیت نیا_

 وت فرداش دیوعوعده دوتا با...سراغشونرفتم تو فکربه اصال...ان

 ودب یک هر...کرده ریاس منو تو بودنمحکم و قرص نیا...بودنتختم
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 بدجورممن ویکنیممیزخم شتریب هربار تو اما...بودداده وا سال نیا یتو

 گرفتم پاچتو ناجور یدید هوی...رمیم درکوره ازکمکمدارم

 

 هبش شماتوجه جلب باعثکهنکردم یکار چوقتیه من_

 

 یچنمیببکنم کشف چادرو نیا ریز خوادیمدلم ادیمخوشم نتیهم از_

 جولپن تو...ادنیزروروبرم ها یپت و لخت نیا ازوگرنه...یدارچنته تو

 ...کننیمناله اونا یکشیم داد تو...کننیم لوس فقط اونا یندازیم

 

 نیرسوند یاعل حدبه رو وقاحت_

 

 افتخارمه باعث_

 

 گرفت شیپ در رو جخروراه یعصبپونه
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 !!!ستم؟؟؟ین یخوب نگهدار راز مننرفتهکه ادتی_

 

 ...بودشده زیچهمه خالیبکه بودشده یعصب نقدریاپونه

 نیبکن نیخواست یغلط هر_

 

 هشب پشت از نایس....گشت نایس دنبالچشم با و شد خارج تراس از 

 شد کینزد

 

 نجامیا من_

 

 نشه الشحمتوجه نایس تا چرخوند فاطرابه شویعصب وکالفهنگاهپونه
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 باهات داشتدمید...یبکن بودن خوببه تظاهر من شیپ خوادینم_

 ره من...یکن شرکت نارویسم نیا خوادینم هتل برواالنم...زدیم حرف

 رمیگیم سیوو ایکنمیم ادداشتیباشه ازین یچ

 

 و دش خوشحال ،کنه خلع تیمسئول از اونو یکی بود منتظر انگارپونه

 :گفت نایسکهبره خواست یمخالفت چیه بدون

  

 کنمیم درستشبرمیمخودمبدهداده ریتعمواسهکه رضا آقا لیموبا اول_

 

 .لهت رفت ،بعدش داد بهش رو یگوش و کرد فشیک تو دستپونه
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 رضا قاآ یگوشبه زد رو یهندزفر...ییدستشو سمت رفت عیسر نایس

 .نه ایشده یعمل شانقشهنهیبب تا گوشش گذاشت و

 

 وشجبه خونش بودگفتهپونهبه یلیجلکه یاتیچرند دنیشن با

 خجالت از یحساب حتما بود یتر مناسب تیوضع تو االناگه...اومد

 اطرخبه بودبسته دستش اما... اومد یم در فطرت پست یلیجل اون

 ...بده لو رو یزیچ خواستینمپونهنکهیا

 

 ریاس نطوریا روپونهکههیچ یلعنت راز اون بوددهینفهمحرفاشونم از

 .کرده فیکث مرد نیا یچنگاال

 

 .اومد رونیب سیسرو از و آورد در گوشش از رو یهندزفر

 

 .شرکتشون سیرئ همون یعنی یلیجل همسر یِیدابه خورد چشمش
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 یپِل براش رو صدا وبذاره دستش کف ویچهمه جلوبره کرد دل دل

 یمخفواسهدارهسالهکههیچپونه راز دونستینم...شد منصرف اماکنه

 ُگداریب تونستینم بودو یجد یلیخهیقض دیشا...کنهیم تالش کردنش

 یچهمه وکنهَرم کار نیا با یلیجل بود ممکن...بزنه آببه

 .بشه بدتر و تر سختپونهواسه

 

 وارد و کردنگاه بودواومده وجودبهکه یخوب تیموقع حسرت با

 .شد نسکنفرا سالن

 

 نشست کنارش درست یلیجل ، بد ای بود خوبش شانس از

 

 کجان؟؟ مهندسخانم...میخوردهمبهکهبازمبهبه_
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 نیا گردن و دندونانزنه همونجا تا گرفت گاز لبشو حرص با نایس

 بشکنه مردکو

 

 هتل رفتن نبود خوب حالشون_

 

 یعال حالشونکه زدنیم حرف من با..هو؟؟ی شد یچ بابا یا_

 ادتشونیعبرمشده واجب!!!...بود

 

 بزنه یدستهی گرفتمیتصم...رفتیم درکوره از داشت نایس

 

 حتما...میشیم یراههم امشب...هستم من نینکش زحمت شما_

 ندارن دماغ و دل ستین شوهرشون

 

 ؟یکنیم یفکر نیهمچ واقعا...هه_
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 دادیم جواب داشت انگار زدنش یدستهی

 

 نم؟؟بک یفکرچه دیبا پس_

 

 ودشونوخ توشون...کشته مردمو رونشونیب ایبعض گنیمکه نجاستیا_

 

 ه؟؟یچ منظورتون_

 

 ستین یکنیم فکر شماکه اونجورهیقض_

 

 شمینممتوجهبازم_

 

 بکشه حرف ازش شتریب کردیم تالش داشت نایس



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

321 

 

 ستنین یکنیم فکر شماکه یمجنون و یلیل دوتا نیا...واضحهمنظورم_

 

 نشونیبنمیبیم یادیز یقهعالکه من یول_

 

 کردمیم فکرو نیهم لیاوامنم...نجاستیاکشته مردمو رونشونیبگفتم_

 

 ن؟ینکرد فکرو نیاگهید شد یچ_

 

 نه؟؟مگهمیبشناس خوب همو جنس مردها ماکنم فک_

 

 !!!....؟؟؟ یطلوع مهندسنهیا منظورتون_
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 ییخدا یول...بشه فاشمردم راز ستین درست...کنمینم بازشگهید_

 پر بعدا...هاباشه خودمون نیب حاال...شد فیح مهندسخانوم نیا

 ؟؟ییجانشه

 

 گمینم یکسبه یزیچ من رینخ_

 

 اون ضعفنقطه از یدار خودت زیه مردک:گفت دلش تو بعد

  یکنیماستفاده سوءچارهیب

 

 به بتنس خودشکه یحدس...هیچهیقض بوددهیفهم بایتقرگهید نایس

 ...کردیم دییتأ داشتهم یلیجل انگار بودزده بهروز یرفتارها

 

 حتما و بود شوهرش یکارها انیجر درپونه پس اوضاع نیا با

 از لشیدل دیشا...کردیم یکار پنهون داشت آبروش خاطربه

 که بود نیا گفتینم یلیجل یرفتارها راجببهروزمبهنکهیا
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 بندتر و دیق یب بهروز وبشه بازهم یرو تو روشون خواستینم

 ...بدهادامه رفتارهاشو

 

 داشتادیجملههی بودنتونسته یحت ودهیشن یچ دینفهم ناریسم کل

 بوددهیکش مدت نیاکه یزجر وپونه شیپ فقط فکرش...کنه

 .دیچرخیم

 

 باپونه چراکه بود نیا بودکرده مشغول ذهنشوکه یدیجد سؤال

 اجد ازش کنه؟؟چرایم یزندگ بهروز باداره هنوزهیقض نیا دونستن

 ور خّفت نیا داشت نشدنمطلقه و آبروشواسهبازم یعنی شه؟؟ینم

 کرد؟؟یم تحمل
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 فکرش اما زدیم دو دو داشت قبل شب یخوابکم از چشماش

 یرو اتاق زنگ یصدا...بخوابه تونستینم بودو ریدرگ همچنان

 فتر و دیکش شونشیپر یموها یتو یدست...کرد زشیخمین تخت

 ییزهایچ نیا بعد دونستینم...استپونه دید یچشم از...دردم

 ...کنه برخورد باهاش دیبا یچطور بوددهیفهمکه

 

 تونستینم چوقتیه اشتباهشبه کردینم اعترافپونه یوقت تا مطمئنا

 ...کنه صاف باهاش دلشو

 

 کرد باز مکث با درو

 

 اتاق داخل رفتیم داشت در کردن باز از بودشده دیناامکهپونه

 نایسبه شدرهیخ قیعم نفسهی با و برگشت در یصدا باکه خودش
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 ن؟؟یداشت یحرف ای نیکننگام فقطقراره_

 

  یلخورد فاز تو رفته یعنیزنهیم حرف یرسمداره نایس باز دیفهمپونه

 

 رکتح صبحگفتم رضا آقابهبگمخواستم یدادینم جواب تویگوش_

 دمش نگران...یومدینشام یبرا چرا...تدمیند اصال ناریسم بعد...میکن

 

 نشدهحلوام وقت هنوز_

 

 افتاده؟ یاتفاق_

 

 نه_

 

  ؟؟یباش روزید مثلشهینم_
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 چطور؟؟ یعنی_

 

 مهربونکمی...کمی_

 

 کرد نثارش شو یشیآتنگاه نایس

 

 حس ن؟؟االنیهست رفتارتونمتوجه یطاهرشم؟؟خانم مهربون...هه_

 مدل نیانمیبب اصال...شده؟؟ بیغر بیعج هاتون درخواست نیکنینم

 ؟؟؟یلیجل یآقا ن؟؟مثلیکنیمهمگهید یکسا از هارو درخواست

 

 زد لب بوددهیشنکه ینیتوه نیا اززده بهتپونه

 

 ناااایس_
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 شما چیپاپ دیبا یلیجل مثل یکی چراوگرنه...گهیداحتماالته جزءنمیا_

 بشه؟؟

 

 ؟؟یکنیم ینیتوه نیهمچبهم یدارکنم باور_

 

 ودشخ از دفاعواسه تابندازه لج سر روپونه یحساب خواستیم نایس

 کنه باز زبون

 

 نیکن باورآره_

 

 محض یناحق نیا...بودافتاده لرزبه بدنش نایس صراحت نیا از

 شدن زیسررواسهدارهکه یاشک یجلو کردیم رو تالششتمام...بود

 رهیبگ روکنهیم تقال
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 ؟؟ینبچسبوبهم یخوایم یَانگچهگهید ؟کار؟ نیا باشهیم خنک دلت_

 

 نیکنیم حاشا چرا...نیکن دفاع خودتون ازدروغهاگه_

 

 بخدا...نبود نیتوه نیاحقم اما...دارم قبول...حقت درکردم بد من_

 نبود

 

 تبسمحکم درو و شد اتاقش وارد سرعتبه...نداد َامون بغضشگهید

 

 ودب تودار یلیخ دختر نیا...دیکوب در چهارچوب یرو حرص با نایس

 .گرفت یبخور بدرد اعتراف ازش شدینم یراحتبه و
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 االننکهیا فکر...بره ییدلجو یبرا دادینماجازه غرورش

 یعصبان و ناراحت شتریب حرفا اون خاطربهکنهیمهیگردارهپونه

 ...شدیم

 

 وابشخیب شتریب دیجد فکر نیا حاال بودکم قبل یها الیخ و فکر

 ...بودکرده

 

 یحساب... کردینم نگاش اصالپونه...نییپا رفت آقارضا زنگ با صبح

 سکوت باهم تهرانبه رفتن اصفهانبه اومدن مثل...بود دلخور ازش

 .شد یسپر دلخور یهانگاه یتالق یگاه و دوتا اون
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 کیتراف باعث نیماش چندتا توقف شدکه شرکت ابونیخ وارد

 معطل یکل دیباوگرنهآورده شو رموتو کرد خداروشکر... بودشده

 ...شدیماضافه صبحش موندن خواببههم ریتأخ نیا شدویم

 

 نیماش نیآخربه...کرد رد خودشو نایماش یالبال از از موتور با

 از...کنه توقف شد باعث زنهی یآشنا ادیفر دادو یصدا دیرسکه

 ادعو یاگهیدراننده بودن مقصر سر داشتکه دیدیم رو زن پشت

 چرخشلحظههی باکههیک یصداارهیب خاطربه تا کرد فکرکمی... کردیم

 یوقت امابره وبشه الیخیب خواست اولش...بهنازه دیفهم زن صورت

 وهباش تفاوت یبکه دیدیم ادب از دورگهید خوردگرههمبه نگاهشون

 نکنه یکار

 

 ات رخوندچ نایماش نیب رو اشموشکافانهنگاه و شدادهیپ موتور از

 وهاشباز دور بهناز دست شدن چفت با هویکهبوده یک مقصرنهیبب

 شد گرد چشاش
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 ابتونحس حرفگهیدنمیبب..من نامزدنمیا...مردنمیا نیایب نیخوایم مرد_

 ارمیب براتون شرکت نیهم از قشونهیبرمکمهاگه..ه؟؟؟یچ

 

  دیکش پشتشکم یموهابه یدست بود بهناز مخاطبکه یمرد

 

 یکنینم قبولگمیم یچ هر یافتاد لج سر شمامحترمخانم_

 

 یکنیم فکر ینیبیم زنهی تا آقاشما!!!...شما؟؟ ایکنمیم لج من_

 منحرف بهشنزنمخواستم اومد سرعت با ویفرع آقا نیا...مقصره

 االن؟؟؟مقصرم فقط من چرا..شمابهخوردم بعدشدم

 

 وهاشباز از دستشو نازبه دست با تماس بدون کردیم یسعکه نایس

 :گفتآرومکنه جدا
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 ن؟؟؟؟یکنولمشهیم_

 

 خب بگو یزیچهی توزمیعز_

 

 یِک اصال...ز؟؟یعز گفت اونبه...کرد نگاش یشتریب بهت با نایس

 نداشت؟ خبر خودشکه بودشده زیعز حاالکه بودنشده نامزد

 

 :گفت نایسبه روملتمسانه مرد

 

 دیبا من نیماشبهزدهباالخره.. بگو یزیچهی خانومتبه شما آقا_

 بده خسارت

 

 یبتنس وزدهتوّهمخانم نیابگه تیوضع اون تو تونستینمکه نایس

 :گفت و داد بهناز نشون پوزخندهی فقطنداره باهاش
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 شماست با حقبله_

 

 !!!!!زززززمیعز ِاِاِاِا_

 

 ردا صدا پوزخندش نایسکه بودگفته روزمیعز یجورهی بهناز

 یجور بهناز گوش ریز...بودخورده رو ایح واقعا دختر نیا...شد

 :گفت نشنونهیبقکه

 

 گوشگهیم شوهرت یهرچ یباش یکن گوش حرف زنبهتره شما_

 یکن

 

 و کرد نثارش یپهن و پت لبخند بودکرده ذوق نایس یشوخ ازکه بهناز

 کردنگاه بهش شنگول یچشما با
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 بگه آقامون یهرچ_

 

 شما نیرینم رو زاهم اصال_

 

 که خوادینم رو... نه_

 

 نهیقزو یپا سنگاهلل ماشاء_

 

 گفت مردبه رو و کرد نازک یچشمک پشت بهناز

 

 کنهیم حسابشوهرمخسارتته چقدر بگو آقا_
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 نیا یباز وارد یالک یالک...چرخوند بهناز سمت سرشو یتندبه نایس

 بود؟؟ یکهگید نیداد؟؟ایمخسارتشم دیبا حاال بودشدهدختره

 

 رو انیس دست بودشده باز بناگوش تا ششین یخوشحال ازکه مرد

 داد فشار

 

 یاومد یم زودتر کاش آقابده رتیخ خدا_

 

 سارتخ االن دیبا واقعا بودمونده...کردیمنگاه یشاک مردبه جیگ نایس

 ودبرفتهکه یبهناز شیپ رفت افتاد شیدوهزار هوی بعد...بده؟؟؟

 نشیماش سمت

 

 نیبد رو تونمهیب طفال_
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 ندارم_

 

 ؟؟؟؟؟!!!!نیندار_

 

 مسافرتکه یدونیمرمیبگنکردم وقتشدهتمومروزه چندنه_

 کنمیم تصادف اول روز هموندونستمیمچه...بودم

 

 ه؟؟؟؟یچ فیتکل االن_

 

 گفته شوهرجانکه یهمون یچیه_

 

 گرفته؟؟ تونیشوخ_
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 بهشونمندار یزیچگذاشتم جا پولمو فیک من...رینخ_

 شما ندارن حرفا نیا ازکه شوهر و زن...بود نیهمواسهدعوامم...بدم

 کردم حساب من انگار یکن حساب

 

 !!!!شوهررررررر؟؟؟؟...بله آها_

 

 لقب بهش ایبخنده دختر نیابامزه حاالت و حرفابه دونستینم نایس

 بشه یعصبان ازش وبده حیوق

 

 روهچاریب اون نیا از ترشیب تونستینم....یشاک مرد سمت کرد رو

 مرد اون یبرا روز چکهی و آورد در رو چکش دست...کنه معطل

 سوار بعدش...هیسرکارنکنه فکرکه دادهم شرکت کارت و نوشت

 سوار تا...شد شرکت وارد بهنازبهتوجه بدون و شد موتورش

 شدبسته در اما رسوند بهش رو خودش سرعت با بهناز شد آسانسور
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 نازبه لیتحو یپوزخند آخر لحظاتهم نایس و بشه ارسو نتونست

 .داد

 با کشمشتر اتاق  سمت افتادراه و کردسالم یمنشبه شدکه دفتر وارد

 یم اتاق داخل از یپرحرص وآروم یصداها و بود بازمهین در...پونه

 .اومد

 

 

 

 

 

 زدیم حرف تلفن با داشتکه بودپونه یعصب یصدا

 

 خوادیم دلتون یغلط هر اصال... نیننک دیتهد منو نقدریا_

 منبه نینزن زنگگهید..نیبکن
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 همونکهبذاره زیم رو سرشو خواست کرد پرت زیم یرو رو یگوش

 شد نایس یپرسش ورهیخنگاهمتوجهلحظه

 

 آره؟؟ بود یلیجل_

 

 یادیز نشیتوه...بود دلخور ازش هنوز...بده جواب خواستینم دلش

 بودسوزونده رو دلش

 

 بود یکمربوطهخودمبه_

 

 البدمربوطهشوهرتونمبه_

 

 منظور؟_
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 نه ایزنهیمهم زنگقهیدقبهدم یلیجلبفهمهشهیم خوشحالدونمینم_

 

 ؟؟یکنیمدمیتهد یدار_

 

 بفهمهداره احتمالباالخره...دمیم هشداردارم...رینخ_

 

 یگفت تو یعنیبفهمهاگه پس..ییتوداره خبرکه یکس تنها_

 

 نگه بهش یلیجلخودهمعلوم اکج از_

 

 بده؟؟ لو خودشو یگندکار دیبا یچ یبرا اون_

 

 رازتون از...گهیم شما از...گهینمکه خودش از_
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 کنهینم یغلط نیهمچ_

 

 کردیم دیتهد داشت االن_

 

 گستید زیچ هدفش...گفتیم قبل سالبگه خواستیماگه_

 

 گهیدچادره ریز کشف هدفش_

 

 

 و بودگفته بهش یلیجل روجمله نیا..کرد نگاشدرهم یابروها باپونه

 نگفته نایسبه یزیچ بود مطمئن

 

 گفته؟؟ بهت یک نویا_
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 دهان زا کنفرانس سالن تراس رو جاِنتون یلیجل...نگفتهبهم یکس_

  کردن بلغور مبارکشون

 

 بودم تنها اونجا من_

 

 بود شتونیپکه رضا آقا یگوش_

 

 کرده ییکارهاهی نایس شدمتوجهپونه

 

 ؟؟یکرد یکاریچ_

 

 آبروشو کرداضافه غلط...دارم صداشو...کردمیم دیباکه یکار همون_

 برمیم
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 هیخصوصمسئله نیا..بود یکارچه نیا_

 

 شوهرت مثلمنم یکرد فکراگهداشته برت هوا...؟؟؟هههیخصوص_

 یدراز دست بهتستمیوا یداشت انتظارنکنه...رتمیغ یب

 ادین درکمیجبکنههم

 

 امیم برخودم پس از من_

 

 سالشده باعث یچکنمینم درک واقعا...یاومد بر چطوردمید_

 ناو هاشو، یزبازیههمه نیا و یبد باج یصفت گرگآدم نیهمچهیبه

 گهید شناسمتینمکنمیم احساس...یریبگ دیند فشویکث یها حرف

 

 رو یلیجل یشرمانه یب یحرفانکهیا فکر...شد سرخ هاشگونهپونه

 انداخت نییپا رو سرش و بودکرده اششرمنده یحسابدهینش
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  کرد موهاش یتو دستکالفه نایس

 

 گفتآهسته کرد نییپا سرشو دمقپونه

 

 من دنیکش عذاب ازباشهشده خنک دلت دیباکه تو_

 

 و شنگول بهناز و شد باز شدت با درکنه باز لب خواست تا نایس

 شد وارد خندون

 

 ؟؟؟ ااانجاااا شوهر یچطور_

 

 ...کردنگاه دو هربه یزدگ بهت با و اکمد باال سرش شدتبهپونه
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 صدا شوهر اونو بهنازکه بودشده یمیصم نقدریا روابطشون یِک

 کرد؟؟یم

 نداشت؟؟ خبر اونکه بود یزیچ یعنی

 

 زشیم سمت رفت و زد پوزخند فقط نایس

 

 روونهپ پل برد دستپونه زیم رو ذاشتیم فشویککه همونطور بهناز

 دیکش

 

 گلممممم؟ داداش زن یچطور شما_

 

 ؟؟یباشهفته کی زیتبر یبر نبود قرارمگه تو_
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 وقت...اومدمچوندمیپ رو ها،بچه اوردین طاقتدلم امارفتمبله_

 نیهمکه ییها یبعض دنید و نجاستیامهمادهیز رفتن زیتبرواسه

 شوهرجان شدن گرفتندرجه عیترف امروز

 

 زبهنازشته_

 

 نیربقراره نینگفت چرا...دودور َدَدر نیرفت من بدونکهنهیا زشت_

 اصفهان؟

 یکرد آسفالت ظاهرادماغتم...کبوده صورتت چرا شوهرجان یراست

 کردن سرباال یجا

 

 آسفالت کار توبرمشدم مجبورمنم زدن یخاکجاده ها یبعض_

 

 خنده از رفتسهیر بهناز
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 ردک آسفالت اون فقط حاال..یزنیم الباح یحرفا موقعبه ادیمخوشم_

 ؟یدراومد خجالتش ازتوام ای

 

 ستین یپاچلفت و دست شوهرت نباش نگران_

 

 دییتأ تداش...گفتیم یچ نیا...کردنگاه نایسبه قبل از تر متعجبپونه

 رو؟؟؟ نسبت کردیم

 

 داد گردنش سروبه یقر بهناز

 

 ؟؟؟یشدرمیاس یکرد اعتراف پس...لهله او_

 

 یکرد ریوزنج غل مارونکردهجرم شماهللوا_
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 شامبه یکن دعوت منو دیبا امشب شوهرجان پس خب_

 

 یبدشام دیبا شما فعال_

 

 من؟؟ چرا_

 

 گهید مافات جبران_

 

 زد یثیخب لبخندنهیماش خسارت چک منظورش دیفهم زودکه بهناز

 بود مونییآشنا ینیریش اونکنم فکر_

 

 دمیند ییسرا ینیریش چیه رو رونگ یناپلئون مدل نیاواهلل_
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 شهیم سرو طال با ماواسه_

 

 الماس با ینگفت خداروشکر_

 

 وقتشبهاونم_

 

 خش یصدا با شدیم یکفر داشت دوتا اون دادنقلوه و دل ازکهپونه

 :گفت تیعصبان از دار

 

 برسن کارشونبه مهندس یآقا یبداجازهبهتره جان بهناز_

 

 داداشبه سرهیبرم من...شد یزخبر مهندسخانم یوا یوا_

 ....دارم کارشبزنم
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 نایسبه کرد رو شدیم خارج اتاق ازکه نطوریهم بعد

 یبا یبا...شرکتدم نجایهم8 ساعت_

 

 فتنشور باز دهن بارهیبگ یجد هاشو یشوخ بهناز کردینم فکرکه نایس

 .کرد تماشا

 

 

 

 

 

 هاش یشوخ یتو وداده بهناز دلبه دل چرا دونستینمخودشم

 ونوا وداره یادیز مثبت یانرژ دختر نیا دونستیم فقطشده کیشر

 العمل عکس دنیدهم ییجوراهی...دهیم نجاتاندوه وغم حالت از

 بودهباخت رنگ یطورهیپونه...بود بخش لذت براشپونه متعجب یها
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 اون حال رییتغمتوجه کامال نایس و افتاد یم پس داشت انگارکه

 .بودشده

 

 یبش الشیخیب یتونیمگهید رفتش_

 

 بود انیع کامال بودپونه یصدا توکه یحرص

 

  زد یپوزخند نایس

 

 هیباحال و یانرژ پرآدم_

 

 داشت فرق اتقهیسل قبال_

 

 بود؟ یچطور_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

352 

 

 یدیپسندینم یپیت نیا_

 

 رییغتبهترهکردم فکر دینپسند منودمیپسند منکه یپیتواهلل_

 رمیبگ یاجهینت دیشابدمقهیسل

 

 بده؟هم یاجهینت یکنیم فکر واقعا_

 

 یکی قبال روُبزه یبگ شمانکهیامگه...حاضر دزد حاضر ُبز...نهکه چرا_

 یقبل ُبز مثل...دهیدزد

 

 صاحابه یب کامال بزتون رینخ_

 

 خورمینم رکب قبلدفعه مثل...شد حل پس خداروشکر_
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 نزده رکب شمابه یکس_

 

 زده رخنج.... رفتادمی آها_

 

 بلند اشج ازاونهواسه فقط شکستش دونستیمکه یبحث ازکالفهپونه

 .کرد رفتنو رونیب قصد و شد

 

 نده جوابشوگهید_

 

 نایس سمت برگشت تعجب با

 

 قرار و زرابه یکارگهیدپرهیم هرزدارهنمیببندفعهیا...گمیم رو یلیجل_

 آب روزمیریم شوهرت شیپ کامل و اشپتهخودم...ندارم مدارتون
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 نکندمیتهد_

 

 کن فرض یدار دوست یهرچ_

 

 شما...شمباشماداشته یها مراقبتبه اجیاحتکهستمین کیکوچبچه من_

 نزنه دزد باش ُبزت مراقب

 

 نکننپارهکهیت ها گرگ مویقبل ُبزنهیارهیدرگفکرم فعال_

 

 کیدنز سمتشبهقدم چند نایس ضینق و ضد رفتار از متعجبپونه

 .شد
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 ازش دیبا اتونخونه در جلو روز همون...یدیرس رید...شدپارهکهیت_

 االننه یکردیم مراقبت

 

 شوزد بارون یهاچشم تا رفت رونیب اتاق از سرعتبه و گفت نویا

 نهینب نایس

 

 درحال ذهنش تو سوال هزارتا...کردنگاه رفتنشبه واج و هاج نایس

 دنبالش؟؟بره اون وزاونر داشت انتظارپونه واقعا...بود چرخش

 باشه؟؟داشته ازش یتوقع نیهمچ تونستیم چطورپونه اصال

 بوددهکر لرز و تب روز چند تاکه بود نیسنگ براش نقدریا شوک اون

 یافسردگ سال ماجرا اون سر...بخورهجم ازجاش تونستینم یحت و

 تا شناسروان نظر تحت بودرفته رضایعل وستاره اصراروبه بودگرفته

 و پیتبهگهید  یحتکه بودباخته خودشو یجور...شد بهتر الشح

 سال... لویبودکشده لویک8 از وزنش و دیرسینمهم اشافهیق

 تا بودگرفته ییغذامیرژ..رفتیمباشگاههفته هر داشتمداوم
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 رفک یچ خودش با واقعا دختر نیا...کنه نرمال وزنشودوبارهبتونه

 خترد دوست دنبالافتادههم اون رفتنش بعِد بودکرده بود؟فکرکرده

 نبوده؟؟ الشیخ نیع و یباز

 ؟؟!!!کرده فراموش وزخم اون کال ونداره یغم چیه کریم فکر

 بهش رو یاعتماد یب شیزندگدوره نیبدتر تو دونستینم

 چشونده؟؟

 یهامشاورهاگه وکنه فکر یزن چیهبه خواستینم یحتکه یجور

 یروح و یزندگ یفشارها مقاطع یبعض یحت دیشا نبود روانشناس

 رسوندیم یخودکش حدبه اونو

 

 از یخبر سال...بود یرمنطقیغهمکنه درکشپونهنکهیا انتظار

 خودشواسه بهناز با اون یرفتارها دنید با حتما حاال و نداشتنهم

 شده الیخیب یمردها جنس ازاونمکرده فکر وزده یفانتز یهاتوهم
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... هبهتر حالشکمی کرد حس زد، صورتشبهکه سرد آب مشت چندتا

 .اومد در ییدستشو از

 

 با ودب بهتر...دادیم آزارش نایس دنید و اتاقبه برگشتندوباره فکر

 واقعا...خودش اتاق گردوندیبرمدوباره رو نایس کردویم صحبت بهروز

 یزمان کیکه یکس دنید...کنه تحمل تویوضع نیا تونستینم

 ردکیم یورز عشقگهید یکسا با داشت االن و بود شیگزند زیچهمه

 یصداکه بهروز اتاق سمت رفت...کردیم منجمد بدن تو خونشو

 .اومد بهناز شنگول

 

 شهینمباورمباشه مبارک ی؟؟وا یگیم راست واقعا_
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 با و شد وارد زدن در بدونبشه کنجکاو شد باعث بهناز یشادکهپونه

 :دیپرس لبخند

 

 ن؟؟یخوشحال نقدریا برادر هرخواشده یچ_

 

 در بهروز بغل از خودشو بهناز...دیماس دوشون هر یها لب رو لبخند

 ارهیببهونههی کرد یسع و آورد

 

 سرخوشمشهیهمکه من یچیه_

 

 :گفت دادو نیچ ابروشو بودشده مشکوککهپونه

 

 بود؟ یچواسه کاتیتبر پس_
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 :گفتهیقض یمال ماستواسه عیسر بهروز

 

  بودمناقصه بابت یچیه_

 

 وهباش خوشحال نقدریامناقصه بابت بهناز بودنشده قانعکهپونه

 :گفت و کرد شتریب اخمشو بودبردههم ییبوهاهی

 

 وغدر از یول نینگ نیگینماگه!!!...ن؟؟؟یبگ نیتونینمکههیخبر_

 .ادینمخوشم

 

 و متشس رفتکنه ناراحت ماجرا نیا سر روپونه نداشت دلکه بهناز

 .کرد بغلش

 

 گفت دروغ بهتشهینم یباهوش نقدریا تو... دیببخشزممممیعز_
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 بگو راستشو پس_

 

 رشوس بوددهیکش خجالت انگارکه بهروز..کردنگاه بهروزبه مردد بهناز

 کردخم

  

 راستش...راستش_

 

 بهناز نگو دروغ فقط_

 

 شدمعمه من...من_
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 دبع...کنه یحّلاج بهنازو حرفمفهوم تا دیکش طوللحظه چندپونه

 هروزببه و ادیب رونیب یخشک اون از تا داد قورت دهنشو بزاق زوربه

 ...بزنه دیبا یحرفچه دونستینم...کردنگاه

 ناراحت...؟؟!!باشه ناراحت ای بهشونبگه کیتبر وباشه خوشحال دیبا

 خودشکه بود یانتخاب نیا...خودش بیغر و بیعج اقبال و بخت

 ...ستادیمیوا پاش آخرش تا دیبا و بودکرده

 

 زد بازوش دور دست بهناز

 

 میکن ناراحتتمیخواستینم بخدا_

 

 یسک رو قشیعم یناراحت وبزنه یحرف تا کرد جمع توانشوتمامپونه

 حرف نیا دنیفهمینم و دنیدیم روهیقض ظاهر اونا...نشهمتوجه

 یبرا یراه چیهکه یدرد...کرده یتداعدوباره براش رو یبزرگ دردچه

 نداشت وجود نشیتسک
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 افتاد یم اتفاق نیاکهباالخره...باشه مبارک...نشدم ناراحت...نه_

 

 کنه یتالقپونهنگاه با تا نکرد بلند سرشو اصال بهروز

 

 برم من_

 

 ...ستایوا...پونههه_

 

 یندار انتظار االن...کن درک طویشراکمی خواهشا جان بهناز_

 کنم؟؟ یشاد شما یپابه پامنمکه

 

 حالتوفهممیم بخدا...نه_
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 ندهادامهگهید یفهمیماگه_

 

 ضیتعو راجب حرفش الیخیب و کرد جدا بهناز یدستا از دستشو

 دیجد طیشرا نیا با خودشو دیبا... اتاقبه برگشت و شد نایس اتاق

 تدونسیم... دیکشیم نفس فقط رو یزندگ نیا دیبا...دادیم وفقهم

 کیهمنتظر وبرهیم جلو خودشوداره فقط و ویزندگ نیاکنهینم یزندگ

 .ادیدرب صدابه انیپا سوت روز

 

 داشت بغضش چون شد خوشحال...دیند رو نایس شدکه اتاق وارد

 وبرهب ییدستشوبهپناهدوباره بودنخواسته و کردیم تشیاذ بدجور

 .کنه اشخفه خواستیم

 

 دستشکه ورهمونط وبترکه بغضش شد باعث نایس نبوِد اما 

 .زد هق گرفتیم گازومحکم
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 تصور اما بودکرده تصور خودش یبرا رو روز نیا بارها و بارها

 داشت دلش...داشت فرق یلیخ تیموقع در گرفتن قرار با کردن

 یخوش...بودآوردههجوم بهشکه یغم ادیزحجم اون از شدیمپاره

 ور یزیچ یخوش نیا اما شدینم شیناراحت باعث چوقتیه گرانید

 .بود سالش نیا بزرگ درد نیدومکه بودکرده یادآوری بهش

 

 

 

 

 

 و کرد جور و جمع خودشو عیسرپونه اتاقبه برگشت نایس یوقت

 .داد نشون کار مشغول

 

 زا نایس امانشه سرخش یچشمامتوجه نایسکه بودکردهخم سرشو

 از قدرنیا یولکردههیگر بوددهیفهم کردیمکه یزیر یها نیف نیف یرو
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 وپرسهب حالشو خواستینمکه جاشیب توقع خاطربه بود یکفر دستش

 .بزنه دنینفهمبه خودشو داد حیترج

 

 و رونیب زد اتاق از یخداحافظ بدون نایس شدتمومکه کارشون

 سمت برگشت بودنخم ساعت چند بعدپونه بار حسرتنگاه

 خوبکه یکی...بده یدلدار بهش یکی داشت ازین امشب چقدر...در

 نیا از...بدههیهد بهش رونداره هاست سالکه یآرامش وبشناسه اونو

 .رهیم لیتحلداره کردیم حسهم پشت فشارهمه

 

 قاتا یتو اومد شوق و ذوق با بهنازکه کردیم جمع لشویوسا داشت

 

 دارمبرنامه یکل برات امشبمیبر بدو بدو_

 

 کنم حتاستراخونهبرمخوامیم بهنازامخسته من_
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 شجلخو لباسهیمیریبگ یحساب دوشهیمیبر...میبر دیباکهخونه_

 میبربعدشممیبپوش موشجل

 

 سرته؟؟ تو یچ م؟؟بازیبر م؟؟کجایبر_

 

 بده؟؟شام خوادیم شوهرجان رفت ادتیگه؟یدشام_

 

 نزدشام از یحرفکه بهروز_

 

 گمیم خودمو شوهرجانهیچ بهروز_

 

 کرد نگاشزده بهتپونه

 

 شام؟؟ یبر باهاش یخوایم یجد یجد تو...هناااازب_
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 میبرنه یبر_

 

 نداره امکان م؟من؟اصالیبر_

 

 شوهرت از اجازتو...ستین وارد یاعتراض چیه_

 بزنم مخ تو کمکبهمیبرقرارهگرفتم

 

 گرفته؟؟ تیشوخ_

 

 رونیبواسه بذار رو گپ یگفت خودت...ام یجدهم یلیخرمینخ_

 اااایاومد نگیپارکبرم من تا بدو بدو...شرکت

 

 رونیب رفت و ندادپونهبه رو یاگهید اعتراضاجازه بهناز
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 بودمونده واج و هاجپونه

 

 ؟باشهتهداشرابطه بهناز با خوادیم نایس واقعا یعنی بودشده سؤال براش

 رو اونا یعاشقانهبره... بود خون دلشکم بره؟ دیبا چرا اون اصال

 !!...بمونه؟؟ سرپانتونهگهیدشه نابود شیانرژ نقدریهمنهیبب

 اما...دیجد اتفاق کی یبرانداره ِکِششگهید امروز بود مطمئن

 ستتونیم تر راحت رفتیماگه...بودشده کیتحر ناجور شیکنجکاو

 ...شدیم اونا یرابطه مانع حضورش با دیشا...کنه کنترل رو بهناز

 .کردیمن قبول رورابطه نیا عیسر اون با یلجباز سر از نایساگهالبته

 

 اشتذیم کالهشو داشتکه یینایسبه رسوند خودشو سرعتبه بهناز

 بشه موتورش سوار تا
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 تو؟ ایکنم انتخاب من_

 

 دیکشهم در ابرو و کرد نگاش منگ نایس

 

 و؟؟یچ_

 

 گهید رستورانو_

 

 دیبا یبزنغمیت دوبار روزهی یتو یتونیم یکرد فکراگه_

 خانووووم یکرد رفکاشتباهبگم

 

 ابحس باهاتهم یکی اون...یمن مهمون...یبزنغمیت توخوامیم نترس_

 نیدهریزبرهسرم من...ذاشتمیم سرتبه سرداشتم خان سیخسکنمیم
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 ازت روبلهکه یوقتواسهبمونه من یها زدن غیت...مونمینم یکس

 گرفتم

 

 ییهوا رو کال..ستاینمعلوم اصال تیجد و یشوخ شما_

 

 شم ینیزم نییپا ِبِکش منو شما_

 

 زنمینمنامحرمبه دستشرمنده_

 

  ایح باچه یاله_

 

 ستمینگربهکه منبازه یزید در_
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 قولگذرهینم بد بهت ما خورون یزید ایب امشبهی کن لطف حاال_

 دمیم

 

 سازهینمبهم اشیلوب نخود ممنون_

 

 ام یاری محتاج دایشد اریننه بهناز جون_

 

 ا؟؟؟یلوب نخودهضمواسه_

 

 :گفتدهیبردهیبر وخنده از رفتسهیر بهناز

 یباحال... واقعا.. ییخدا_

 

 خودتونه از_
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 کنم جبراندمیم قول کنکمکم ایب امشب_

 

 دعوا؟؟ یبر یخوا ی؟؟م یچ کمک_

 

 کنم خوشحال ویکیخوامیمنه_

 

 نه؟ َسَن و من_

 

 شهیم منحرف فکرش دیشاکمی یباش تواگه_

 

 شو من الیخیبخانوماستغفراهلل...انحرافبهچه منوآخه_

 

 بهناز جون_
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 ن؟؟یدیمقسمکشکه جونتونمگه_

 

 جمع؟؟ ایمفردم مندمینفهم آخر_

 

 سیرئ خواهر شما_

 

 ایب بزن خفن پیتهی برو کن گوش حرفموسمیرئ خواهراگه پس_

 گمیمکه یآدرسبه

 

 نه؟؟ یشینم الیخیب_

 

 ندارهراهواهللنه_

 

 ام؟یب کجا_
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 کنمیم اس براتبده شمارتو اول_

 

 یبزن مخ یبلد خوب_

 

 استادشاگردتم_

 

 خداوندااااا_

 

 پروردگاراااا_

 

 یاشماره شیگوش با زدو بهناز یشنگولهمه نیا از یلبخند نایس

 متس افتادراه بعد.. انداخت براش تکهیو گرفت گفتویم بهنازکه

 خونه
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 نیا اب یدختر باپونه ریغ حاال ات..شدهمیتسل راحت چرا دونستینم

 اشتد رفتاراش تو بهنازکه یتیمیصم دیشا...بودنگرفته خو سرعت

 ...بود اتفاق نیا باعث

 زن از شتریب ازش دیبابهروزه خواهرنکهیا خاطربه معمول حالت در

 خواستیم فقط و داشت یتفاوتیب حس فعال اما بودیم متنفرگهید یها

 درمقکه یاونجور یزندگ انیجربذاره ونکنه تلخ خودشو شِب و روز

 ...بره شیپ خودششده

 

 اون از و کرد استراحتکمی و گرفت دوش اولخونه دیرس

 زدبرگردونه بهش بودرفته ادشی بودوداده بهشپونهکه یپودرکرم

 ...صورتشبه

 پیتهی بهناز درخواست طبق گرفتمیتصم...شدن بهتر ها یکبود

 نشون یحساب بازوهاشوکه شویطوسکوتاه نیآست زبلو...بزنه خفن

 دیپوش نیج دیسف شلوارهی با دادیم

 چشمشبه نکیع و گردنش دور انداختهم قرمز گردن شالهی
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 زا پشیت از شدن یراض عطرو زدن بعد و کردشلخته ییهوا موهاشو

 وارد تا.بودداده بهنازکه یآدرس سمتبه رفت و رونیب زدخونه

 پونه منتظرنگاهبه خوردگره نگاهش شد رستوران

 

 

 

 

 

 قلبشلحظه چند یبرا کرد حسافهیق و پیت اون دنید باپونه

 ...ادینم باال نفسش وزنهینمگهید

 شد رت داغون داغونش قلبزده پویت نیا بهناز خاطربه نایسنکهیا فکر

 

 شخوشحال خوادیمکه یکس اون از بهناز منظور کردینم فکرکه نایس

 ذهنش تواونم ییجوراهی...شد کینزد زیمبهاخم باباشهپونههکن

 ...بودپونه پیترهیدرگ
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 سفر یحت ای کردیم تنفرم لباس ومقنعهشهیهمکه کار محل برخالف

 یرتصو خوشرنگ یروسرهی حاال بود،دهیپوشساده لباسکه اصفهان

 متقس... دبو تنشهم دیسف یمانتوهی و بودکرده سر زیر یها گل با

 ازهبودککارشده ییبایز یها یدوز سنگ با اشجلوتنه و نیآست یها

 یخاص یها یکار نینگهم چادرش یحت...بود مشخص رچادرشیز

 ... داشت

 

 چیه نتونستن اونا و برگشت سیسرو ازهم بهناز دیرس زیمبه تا

 بزننبهم یحرف

 

 یپیتچهبهبه.. یاومد خوش...؟؟؟!!شوهرجان یاومد_
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 فجاران یبرا بود یتیکبر حرکت نیا و زد لبخند اریاخت یب نایس

 سمت رفت" اجازه با"هی با و دیپر جاش از ِفشنگ مثلکهپونه

 سیسرو

 

 بهنازبه کرد رودرهم ییابرو با نایس

 

 ؟؟؟!!باشههم یطاهرخانمقراره یبودنگفته_

 

 شدنشعمه انیجر از هنوزپونه کردیم فکرکه بهناز

 دوختمچش نایسبه گرفتوپونه رفتن ریمس از وسشویمأنگاهناراحته

 

 بده حالش یلیخ براشرمیبم_

 

 دیپرس متعجب نایس
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 ؟یک_

 

 .کنم بهتر حالشو آوردمش امشب...بده حالش...گهیدپونه_

 

 :دیپرس عیسر شدو کنجکاو نایس

 

 بده؟؟ حالشون چرا...هیفضول ایبپرسمدرستهدونمینم_

 

 یولبگمتونستمیم خواستیمدلم واقعا..گمبتونمینم دیببخش_

 من یحرفابه امشب...دارم خواهشهی فقط...شهینم

 کن یکارهی..بزن باحال یحرفها بگو جوک یتونیماگهخودتم...بخند

 ینم بر پسش از ییتنها بخدا...شه خوب حالش دختر نیا

 ادیمغصه وغم حرفبازممیباش تنهادونستمیم...امشباومدم
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 از قطف پسمیبگمیتونینممیکنیم مراعات یهستکه تو یول...وسط

 میگیم ها یخوش

 

 اب بودن شب کی...داشت ازین بهشهم نایسکه بود یزیچ نیا دیشا

 یقبل یناراحت ای استرس ودغدغه بدونپونه

 

 ؟؟؟یاهیپا_

 

 ه؟؟یپاسه ایهیچهارپا_

 

 یباحال یلیخعاشقتم_

 

 !!!نکردما تعارف ییچا هنوز من_
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 باشمگفته حاال نیهم ازشمیمدخترخاله زود من یول_

 

 مبرهنه و روشن کاماًلگهید_

 

 نسوزون کنتور فقط...روشنهکه خداروشکر_

 

 گهید شماست یپاسوزوندم_

 

 هشیم طلبت یکی...بده یاری منو امشب تو...قبول یبگ یچ هر_

 

 نمکینم قبولهینس من...بشه نیسنگ یادیز حسابتونترسمیم_

 

 کنمیم حساب یقدن_
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 :گفت ولع با بهنازکه اومدلحظه اون همزمان گارسون

 

 هممون یبرابدم سفارش رستورانو نیا مخصوص یغذاخوامیم من_

 

 من بیج از سر فاکتورش آخرشاگهالبته...کنهینم یفرق من یبرا_

 ارهین در

 

 رفتسهیردوباره بهناز

  

 فکر دمتید اول روز...ها یجوک یلیخ تو...بودپونه کاش خدا یوا_

 آورد حرفت زوربه دیباکه یاداده قورت عصا یپسرها اون ازکردم

 

 متعجب ادیزشمامشناسمینم خودموخودمم روزها نیاواهلل_

 دهیم وفق یچهمهبه خودشو زادیآدم..نباش
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 بتونههمپونه کاش_

 

 و؟یچ_

 

 دادنو وفق نیهم_

 

 ؟یباچ_

 

 دیبخشببدم حیتوضتونمینم...اومده ودوجبه براشتازهکه یمشکل با_

 یروزهی دیشا یول...رفتارم نیاهیادب یب...واقعا

 ؟؟یدیدخداروچه...بگمتونستم

 

 کنم؟؟ کمکدونمینم یزیچ یچطور_
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 بکشه حرف بهناز زبون ریز از بود تالش در همچنان نایس

 

 یلیخ ماجرا نیا سرپونهدونمیم اما...گمیمباشه منبه_

 ...کنهیم قهرباهام کالزدم یحرف منبفهمهاگه...حساسه

 

 ؟؟یچدونمیم ییزایچهی منبگماگه_

 

 کرد نگاش واج و هاج بهناز_

 

 ؟یدونیم ویچ_

 

 ن؟یکنیم یمخف نیدارکه یزیچ همون_
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 یبدوننداره امکان_

 

 دونمیم اما_

 

 ؟؟یبدون دیبا کجا از توآخه کلک؟؟؟ یکشیم رزبونیز یدار_

 

 یاتفاق ریغهم یاتفاقهم_

 

 نه ایدرستهبگم بهت تاهیچ بگوباشه_

 

 دفهمون بهش ابرو وچشم با بهنازکه بودنکرده باز لب هنوز نایس

 یزیچگهید و کرد سکوتهم نایس...اومدهپونه چونباشه ساکت

 ..نگفت
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 با دارن اونا بودشدهمتوجه...نشست یحرف بدون برگشتکه زیم سربه

 شده صحبتادامه مانعاشاره با بهناز و نزنیم حرفهم

 

 بگو؟؟ بهمون خودت ازکمی شوهرجان خب_

 

 !!یبزن حرف شما بود قرارکنم فک_

 

 اشماهبه نوبتگهید...مینیبش دیبا صبح تاکنم شروعاگه من_

 پرحرفم چقدر مندونهیمپونه...رسهینم
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 دادن گوشبهدارم عادت من...ستین یمشکل_

 

 چندتا یاشنو گوش حاال تا...ایستین مثبتمیادیزنکهیا مثل کلک یاِ_

 ؟؟یبود اقبال خوش یبانو

 

 رمشِک باز امانشسته دستت بغلکه یاون فقطبگه خواستیم نایس

 کنه تیاذ روپونه گرفت

 

 رفته دردستم از آمارشدونمینم_

 

 !!!یانکارهیا پس...بابانه_

 

 .شد تمالدس کردنکهیتهکیت مشغول بهش کردننگاه بدون یعصبپونه
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 بارهی شونیکی...بلدم ییکارهاهی باشه؟ یچ منظورتوننکارهیا تا_

 یبریم دل ینکنهم یکار تو گفتبهم

 

 بهشاهنگ بدون نایس...بود خودشجمله...کرد بلند سرشو ضرببهپونه

 .کردیمنگاه بهنازبه داشت بودداده نسبت اونبهکه یپوزخند با

 

 :گفتاشاره و مایا با و سالنگهید سمت کردخمکمی سرشو بهناز

 رو یدلبر نیانمیبیمدارم...البتهبلهبله_

 

 دوختچشم بهنازنگاه ریمسبه و دیکشتوهم ابرو نایس

 

 نایس یرو قایدق و اونا زیم رو نگاهشونکه فشن پیت با بودن دختر تا

 .بودشده متمرکز
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 :گفت و کرد جمع لبشو نایس

 

 سمشناینم_

 

 :گفت یطناز با بهناز

 

 ن؟؟ییییییبش آشنا باهاشون نیخوایم_

 

 مییییییبش آشنا شما بامیاومدکه فعال_

 

 گردنشبه قرهی با و زد دخترا اونبه ییما مرگ مکش لبخند بهناز

 گرفت اونا از روشو
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 از ستد دیرسیم اوجبه داشت تشیعصبان دخترا اون دنید باکهپونه

 رفتن ور شیگوش با کرد شروع و برداشت اه دستمالعام قتل

 

 باشه ممنوع یگوش بود قرار...پونهههه ِاِاِا_

 

 بشن آشنا شما باقراره شونیا...یدار کاریچ من با_

 

 الاص...خانوم خوشگلشدمینم تومزاحمکه بود یخصوص مجلساگه_

 یاقات...یاخونه دیبا...گرفت رستوران توشهینم رو یخصوص مجلس

 

 ازبهنااا_

 

 ویگوش ونا کنار بذار خب...گهید فازرفتمیمداشتم دیببخش دیببخش_

 نزنم ربط یب یها حرفمنم تا
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 شدن آشنا کن شروع شما..یگوشنمیا بفرما...باشه_

 

 بهت منو خوادیمشده ریس من دست از یحسابمنم داداش زن نیا_

 شوهرجان کن جمع حواستو خوب...بندازه

 

 شدم یافعمخورد ادیز شین من نترس_

 

 انداخت بهش یچپکنگاهپونه

 

 میازین پادزهر امشب پس_

 

 متأسفانهنداره یکس_
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 رو دار درپوش یها بشقاب و زیم سر دیرس سرو زیم با گارسون

 جلوشون گذاشت

 

 گفت ذوق با و زدبهم دستاشو کف بهناز

 

 انجیا مخصوص یغذانمیا..دییبفرما...غذا بعدواسهباشه ییآشنا_

 

 و غذاهب اول نایس وپونه متعجبنگاه برداشتن رو بشقاب سر یوقت

 دوشونو هرکه ییغذا... بود گویمشاه غذا...شددوختهگهیهمدبه بعد

 قبل چندسال خاطرات تو کرد پرت

 

 انشرستیدب یدوستا از یکی شیپ النیگ بودرفته روز چند نایس

 عنوانهب شتبرگ یوقت...اونجا بودنرفته پدرش یانتقال خاطربهکه

 .بودآورده گویمشاه سوغات
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 دست شویسوغات یجورهینکهیا یوبرا بودکرده دیص خودش

".. برمیم ینذردارم نویادمید خواب" گفت مادرشبهبرسونهپونه

 نویا پدرت یبرا ستجمعه شب" گفت بود یمعتقدآدمکهمادرشم

 "هاهیهمسا از یکیخونهمیدیم

 

 صدا روستاره عیسر باشن نایاپونههیهمسا اون خواستیم دلشکه نایس

 یبراببرهستاره داد و توظرف گذاشت گویمشاه چندتامادرشم...زد

 دوست ییایدر یغذاها یلیخ مادرش دونستیم چون نایاپونه

 ....داره

 

 یصداکه بوددهینرس ساعت چندبه دادن یسوغات شوق و ذوق نیا

 ...کشوند ابونیخبهزده وحشت همشونو آمبوالنس ریآژ
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8 

 

 دچار خوردنش بعدداره تیحساس گویمبه دونستینمکهپونه

 دکتر...بودنکرده خبر اورژانس ترس از پدرومادرش و بودشدهحمله

 مکانا دیرسیم اورژانس رترید ای و خوردیم ادتریزکمیاگه بودگفته

 بشه قطع تنفسش کال داشت

 

 جدا تنش از روح دید نکاردبرا یرو روپونه یوقت شب اون نایس

 یقرار یب از شب کل....بشه ازین اورژانساونم بود کینزد...شد

 یتو دیکشیم سرک و اطیح یتو رفتیم ای..بوم پشت رفتیم مرتب

 ...ارنیم مارستانیب از یک روپونهبفهمه تاکوچه

 

 نتونست دشونید یوقت...آوردن روپونه صبح اذان یدمادم بایتقر

 یعذرخواهپونه مادر پدرو از و رونیب رفت عیسرکنه کنترل خودشو

 شیسوغات بابت کرد
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 بهش یبد حرف بودن یشعور وفهم با یهاآدمکهپونه مادر و پدر

 چکسیه" بودگفته و بودگذاشته اششونه رو دست پدرش...نزدن

 سرزنش خودتو پسپونه خود یحت دونستینم روپونه تیحساس

 "نکن

 

 اما...نهیبشپونه یچشما توکه ومدین باال اصال نایسشرمندهنگاه

 باعث و"....بودخوشمزه یلیخ شد فیح..."گفتآروم آخرلحظهپونه

 بزنه لبخند نایس شد

 

 گرفت اشخنده دید غذابه رو دوتا اون ماتنگاهکه بهناز

 

 گویمشاه حاال تا..ن؟؟یشد ینجوریا چرا دوتا شما_

 .شد سرد نیبخور استخوشمزه یلیخ...ن؟؟؟یدیند
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 زد لب اریاخت یب نایس

 

 تونهینم_

 

 دیپرس متعجب بهناز

 

 تونهینم ی؟؟چیچ_

 

 حرفش وسط دیپر عیسر بوددهیفهم رو نایس یسوتکهپونه

 

 یکرد یولخرجهمه نیاباشه تیواقعتونهینمنهیا منظورشون البد_

 ؟؟یستین بشونیج فکر...تو

 

 نیوربخ نیباش الیخیب سپ...خودمه یپا حسابش جانپونه نترس_
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 تیحساس گویمشاهبه من کنن عوض منوواسهِبدهخانوم خوشگل_

 دارم

 

 دمینفهم تاحاال من ؟؟؟چرایدار تی؟؟؟حساس...!!!درووووغ_

 

 افتخاربهاالنم...یبکن یمدل نیا یولخرج ومدین شیپ چون_

 گهید نیشد زبانیم شوهرجانتون

 

 فتنگ شوهرجان...دیکشهم وت ابروهاش سرش کردن بلند بدون نایس

 دلش یول بود مسبب خودش هرچند...بود یشوخهی بهناز

 بندازهکهیتپونه خواستینم

 

 خودتآوردم شانس...دونستمینمکهخوامیم معذرت واقعا یوا_

 بود حساس ییغذاهیبه دونستینمدوستام از یکی بارهیآخه...ایدونیم
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 رستوران اون اومد در وندماغم از کال...رستوران تو شد بد حالش

 رفتن

 

 زمیعزنداره یبیع_

 

 داد گارسونبهگهید یغذاهی سفارشپونه

 

 کردیم یباز غذاش با داشت مدتتمام نایس

 

 :گفت لبخند با بهناز

 

 آش...نکن کشش زجر الاقل بدبختو نیا یبخور یخواینم نایس آقا_

 شد الش و
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 خورمیمدارم چرا_

 

 دلششدهگرفته حالش وافتاده خاطرات ادی نایس بوددهیفهمکهپونه

 فقط داشتنباهمکه یخاطرات یادآوری خواستینم...سوخت براش

 بشه نایس عذاب باعث

 

 وحساسم غذا نیابهدونستمینم بار نیاول من_

 با...بود خوب یلیخ...زبونمه ریز اشمزههنوزم...خوردمش

 ودبدادهبهم اونو یزیعزهی چون اماشدم مارستانیب یراه بعدشنکهیا

 خاطرات نیتر نیریش جزء...شهینم پاکذهنم از اشخاطره چوقتیه

 .بودکرده دشیص خودشآخه...مهیزندگ

 

 :گفت ذوق با بهناز

 

 حاال؟؟ بود ی؟؟ک واقعا_
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 زمیعز شیشناسینم_

 

 بوده مرد پس_

 

 گفتکرده هولپونه

 

 بوده؟؟ مردگفتم یک من_

 

 االنهوگرن ستاین بهروزمیآورد شانس...کرده دیص خودش یگفتآخه_

 .شدیم پابهشنگهالم

 

 رد یخی حالت اون از و دنیخند تاسه هر بایتقر بهناز حرف نیا با

 اومدن
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 دونستیم روزها نیتر نیریش جزء رو روز اونپونهنکهیا از نایس

 انیجربذاره داشت قصدکه یهمونطور کرد یسع و شدآروم یکم

 ...نده نشون یخاص العمل عکس ورهب شیپ خودش یزندگ

 

 ییدانشجو خاطرات از و بود مجلس دار سکان بهناز شب اون کل

 و گفتیم خودش دارخنده یها یسوت و آدمهاشونو و کایآمر تو اش

 قالح و دنیخندیم اون یها یسوت هاو یبازلودهبه فقطپونه و نایس

 الخوشح شب اون جفتشونو بودتونسته خوب یلیخ بهنازکه

 یسوت زا یبعض ادی یوقت دنیخواب موقع یحت نایسکه یحد تادارهنگه

 .زدیم یقیعم لبخند افتاد یم بهناز یها
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 یتعارف چیه بدون بودپونهخونه یشگیهم مهمون مدت نیاکه بهناز

 .کرد ولوکاناپه رو خودشو خونشو اومد رستوران بعد

 

 یخوب شب قدرچ...گرفتم درد دلمیدیخند امشب چقدر یوا_

 بودااااا

 

 بودفتهر بهناز اصراربه و نبود رفتنبه یراض اصال اولشنکهیا باپونه

 ...داشت بعدازظهر از یبهتر حس حاال یول

 

 دلته از یهاخنده دنیشن و ها سال بعد بودنهم کنار همون انگار

 نممنو بهناز از بابت نیا از واقعا...بودکرده عوض رو اشهیروح نایس

 بدارآ بوس چندتا حتماوگرنهبگه یزیچ تونستینمکه فیح... ودب

 .کردیم نثارش االن هاش اصرار اون خاطربه
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 نمشیبیم هربار من....هاهیباحال پسر یلیخداوکپونهگمیم_

 یشوخ اهل نقدریا اومد ینم بهش اصال...نمیبیم ازش دیجدوجهههی

 بار نیاول...ناجووورا زشااومدهخوشم...استهیپا یلیخ...باشهخنده و

 انگار...دبو باوقار نبود نچسبنمیبیم االن امانچسبه یلیخکردم فکر

 خفن یها پیتکه ییدخترا اونبه اصال...ستین یباز دختر اهل

 داشتکرده سیگ مو اون یچطور یدید...کردینمنگاه بودنزده

 و پوزش و دکبرم بود کینزد ییخدا...داد؟؟یم قورتش باچشمش

 شأن درباکالسه یلیخ رستورانشدمید یولارمیب نییاپ

 داااابوشده طیخ بیعجدختره نکرد نگاشهم نایسالبته...دمیندخودم

... 

 

 ناب یهالحظه اونمدام.. کردیمنگاه لبخند با فقط و زدینم یحرفپونه

 فاکتور رو اصفهان رستوراناگه...شدیم یتداع جلوش بودنکنارهم

 راندو تو روابطشون...بود اونا رفتن رستوران نیولا نیا م،یریبگ

 یبوم پشت و یگیهمسا یدارهاید و تلفن حد در فقط شونیعاشق

 دست تو دست ابونیخ تو راحت امروز یپسرها دختر مثل...بود
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 رستورانبهبرسهچه بودننکرده یگردکافه و بودننزدهقدم

 یلیق یحساباونم دل بوددهیند نایس از تاحاالکه یپیت امشب...یگرد

 و بود ااون زیمبه چشمشونکسرهیکه ییدخترا اونبهبرسهچه داد یلیو

 ...بودشدهدعواشونم نایسواسه یحت

 با اونا از یکی یوقت نایسجذبه با رفتار از بودکرده فیک یحساب یول

 نایس یگوش خورد دستش یعمد و شد رد کنارشون ازنقشه

 ...ننداختنگاهممیندخترهبه و نکردخم خودشو یحت نایافتاد،س

 لشیتحواخم فقط نایس یول کرد یعذرخواه و برداشت ویگوشدختره

 ...داد

 وپونه و زدن سرش تو دوستاشدختره رفتن بعد چقدر

 بودندهیخندبهنازم

 

 عشقا اون از...کنمایم اتخفه بهروز ؟؟نگویشد عاشق تاحاالپونه_

 کنهیم یجورهی آدمو یلیخ گنیمکه
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 :گفت دلش توارهیب زبونبهنکهیا یجابه و زد لبخندپونه

 

 .دادینم رو چکسیهبه امشبکه یهمون عاشق...چجورماونمآره_

 

 شمیمپسره نیا عاشقدارمکنمیم حس یدونیم_

 

 انصافگهید نیانه...زد صدا رو خدا دلش تو...ختیرپونه قلب

 شیخوش بود قرار یزود نیابه..بود خوش چندساعت فقط....نبود

 هنازب دیبا قایدق حاال بودمونده مجرد نایس سالهمه نیا..بشه؟؟ خراب

 حضور با تر راحت بودیم متأهل نایساگه اد؟؟یب خوشش اون از

 یعاص اونو بودنش مجرد اما...اومد یم کنار شیزندگ تو مجددش

 مقصر خودشو انگار...داشت یبیعج وجدان عذاب حسهی...کردیم

 در دست دختراکه نبود یپسروگرنه...دونستیم نایس بودن دمجر

 ... بوددهید هاشونمونهامشبم یحت...بزنن اشنهیسبه
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 ؟یگینم یزیچ چرا_

 

 ویکی نیا کشش انگار بدنش...صداش تو کرد جمع قدرتشوتمومپونه

 نداشت

 

 بگم؟ یچ_

 

 بده؟ ایخوبه بگو_

 

 بده؟ ایخوبه یچ_

 

 شمب نایس عاشقنکهیا_
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 نایس عاشقکهبدهمشاوره یکیبه دیبا...بست درد از چشماشوپونه

 باشه تونستیم یچگهید بدتر نیا نه؟؟از ایبشه

 

 دونمینم من_

 

 یبد زیچ یبود همکار باهاش مدت نیبده؟؟ا یعنی؟یچ یعنی_

 ؟؟یدید ازش

 

 :گفت دلش توپونه

 نفرتش اوج تو...نه پسر نیا از امادمید یبدخودم از بد؟؟من زیچ"

 "داره نظربهم یلیجل دید یوقت اومد جوشبه رتشیغبازم

 

 هپروت؟؟ تو یرفت هست؟باز حواست اصالپونهههه_
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 شد ریاس یوقتکهدله...نداره کتاب حساب یعاشق بهنازجان_

 باازدواجم بعِد عشق...داره فرق یعاشق با ازدواج...کناررهیم عقلگهید

 ایبده ینیبیم خودت بعد یبش عاشق بذار...داره فرق ازدواج قبل

 خوبه؟؟

 

 دوست یول...نشدمکنم فک...دونماینم یعنی...نشدمکه هنوز_

 فکرمو روز و شبدارم دوست...باحاله یلیخ...بشم عاشقشدارم

 همواسه رنیمیمکه اونا از..کتابا تو یعشقا اوون از...کنه ریدرگ

 

 کتاباست توواسه اونا_

 

 یدنش عاشقکهمعلومه_

 

 :گفت دلش تو بازپونه
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 ومزد پسش یدست دوخودم...نداشتم منکه خواستیم اقتیل عشق" 

 ظرمنتلحظه هر دیبا حاال...کنمیم تماشاش دور از فقط حسرت با االن

 کس نیتر کینزد دیشاکه یکی...بشه صاحب اونو و ادیب یکیباشم

 "شمیموانهیدکنهامتحانم ینطوریا بخواداگه خداکه یوا...باشهخودمبه

 

 

 

 

 

 ود،نب شبید مثل پشیت...انداخت خودشبهنگاههی یقدنهیآ یتو از

 ...بود خوببازم اما داشت یادار کامال پیتهی االن

 بزس چراغ شدیموسوسه داشت...خواستیم یطونیش دلشکمی شبید

 باکه دید روپونه هراسوننگاه یوقت امابده نشون دخترا اونبه

 خالیبشده دخترا اون یها پچ پچ ورهیخ یهانگاهمتوجه نازبهاشاره

 ..شد



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

410 

 خودشو غرور و تیشخصپونه کردن تیاذ خاطربه خواستینم

 ...کنهجلوه دخترباز وهرزه پسرهی وببره رسؤالیز

 ...نبود نیا فقطدمیشا

 وبده حالش یلیخ بهناز قولبهکه یاپونه اومد ینم دلش دیشا

 نیغمگدوباره رودهیم نشونش دلبرشو یهاخنده اونارهدکهساعتهتازه

 ...نهیبب

 

 بهشهنوزمکه بودفهمونده بهش خوب یلیخپونه یرفتارها و هانگاه

 ...چرا دیفهمینم اماحساسه

 

 قانع لیدل چیه بدون و خوردن آب یراحتبه قبل سالکه یدختر

 بارفته وتهگرف دیند شونویپنهونهیعاشق سال نیچند یمحکم وکننده

 یینایسبه هنوز دیبا چراکرده ازدواجتموم یچهمه و پولدارآدمهی

 و مادر خرجداره هنوز وباشهخونههی رهن حد در دیشا شیمال توانکه

 ...بده؟؟ تیاهمدهیم کشویکوچ برادر
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 بهروز دنیجنب سروگوشهیقض همون سؤاالت نیابه جوابش تنها

 اومدن امابکشه حرف بهناز زبون ریز از خواستیم شبید...بود

 مطمئن درصد صد خواستیم...بودکرده خراب ویچهمهپونه

 تلفن پشتآدم اون با ینسبتچه بهروزبفهمه خواستیم...بشه

 ...باشه اشگهید زن دیشا ایزودگذره یرابطههیکهبفهمه...داشت

 

 احتارن براشکرده ریگ یتیوضع نیهمچ یتوپونهنکهیا تصور یحت

 یراحتبه دلشونداره قصدگهید مطمئنا دونستیم اما بودکننده

 ...یاگهید دختر چیهبهنهپونهبهنه...ببازه

 

 یبرااونم کردیم ازدواج نفر کی با روز کی منطق یرو از دیشا

 یدختر یروبه قلبشو در هرگز اما خواهرش و مادر دل یخوشحال

 دیفس واهیس سمانیر ازکه بودشده یکس مثل درست چون کردینم باز

 .دیترسیم
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 قرارترنم بابازم امروز...شد شرکت یراه و برداشت رو ویآرش و فیک

 فهمه،ب تا رفتیم دیبا یولهیچواسهگهید قرار نیا دونستینم...داشت

 یاماجر اصال....ننیبب همو یحضور دیبا حتما بودگفتهترنم چون

 استاند ایدهیفهم روهیقضترنم دونستینم... بودنگفته بهش رو دعوا

 .مالقات نیاداره یاگهید

 

 یروبرو درست...پونه دنیرس با شد همزمان شرکتشبه دنیرس

 دنید با بلندش یشاس از شدنادهیپ موقعپونه...بودنکرده پارکهم

 کمر انگار پسر نیا...رفت قنچ دلش ، نایس یاسرمه پیت

 یموها اونبه دیپوشیم یهرچ چرا...بودبسته اون کردنوانهیدبه

 اومد؟؟نفس یم شیشیم یچشما وکم شیرته و روشن ییخرما

 مشامشبه نایس عطر یبوهمفاصله اون از یحتکه دیکش یقیعم

 اولزده پیت ینطوریاکهداره یمدار قرار امروز حتمانکهیا فکر...دیرس

 نایس و داد بهشآهستهسالمهی...کرد دلش مهمون روغم صبح

 با...شدن آسانسور سوارباهم..داد جواب یهمونطورمه
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 از روپونه یشده دمق یچهره یرچشمیز نایس... بودنستادهیافاصله

 چرا پس بود خوب حالشکه شبید اومد فکرشبه و گذروند نظر

 دمقه؟ باز

 

 دیشک ینیهپونه..شد قطع برقش و خورد یدیشد تکون آسانسور هوی

 :گفت حرص پر نایس و

 

 !!!شد خرابکهبازم بابا یا_

 

 :فتگافتاده ریگ آسانسور نیتوا چندبار نایسمگهکه متعجبپونه

 بود؟شده خرابهم قبالمگه_

 

 بندهاستخدام موقعبله_
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 نیکرد ریگ داخلش چندبارکردم فکر نیگفت یجورهی_

 

 متعجب بستیم جمع اونو داشت حرف موقعپونهنکهیا از نایس

 حرف یرسم بودکرده یسع اون یهرچ توق چند نیا...شد

 بودزده حرف یخودمونپونهبزنه

 

 گهید یجا نجایانه اماکردم ریگ_

 

 بارمه نیاول من یول_

 

 نیترسینمبارتونه نیاولخوبه_

 

 ؟یهست تو یوقتبترسم چرا_
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 گاز لبشو مونیپش بعد و بودزده اریاخت یب حرفو نیاپونه

 انگار و بودکرده خراب کالهم بودگفته یمیصمدوبارههم...گرفت

 بودگفته یبدموقع دلشو حرف

 

 خواستیم دلش...پونه سمت گرفت سرشو آسانسور یکیتار تو نایس

 ینجوریا و یکردیم حساب من یروتمیزندگ یبرا کاش"بگه

 رقب و کرد عادت چشماشکه ییجا تا کردنگاه فقط اما" میچزوندینم

 .دید یکیتار اون تو روپونهنگاه

 

 کرد عوض حرفو عیسر شد نایسنگاه ینیسنگمتوجهکهپونه

 

 ؟؟ینگهبان ای ینشان آتشمیبزن زنگ دیبا_

 

 ای ندازنبراه رو ژنراتور ایمیکن صبر دیبا...کنهینم کار آسانسور زنگ_

 ادیب یاصل برق
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 داره ژنراتور نجایا_

 

 نشده؟ روشن چرا پس_

 

 کشهیم طولقهیدق کنم فک_

 

 کرد فرارشهینم حاالها حاال پس_

 

 کجا؟به فرار_

 

 ؟یفرار استاد شمادونمینم_

 

 نکردم فرار چوقتیه من_
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 نیبرد فیتشر فقط شما دیببخش آها_

 

 کردم انتخاب فقط من_

 

 برداشتپونه سمتقدمهی حرف نیا از یعصب نایس

 

 یطاهرخانم انتخابتون از نیباش یراضدوارمیام_

 

 

 

_ 
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 :گفتمحکمببازه خودشو خواستینمکهپونه

 

 ام یراض_

 

 گهیم یاگهید زیچ شواهد یول_

 

 ؟یشواهدچه_

 

 انگار نینابلدکمی...کنه جمع زن دیبا و مرد گنیم_

 

 ه؟یچ منظورتون_

 

 نیباش باتونیرق مراقب...واضحهمنظورم_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

419 

 داشتکه دونستیم یچ نایس...حرف نیا از کرد خیپونه

 ییوارس تینهاگهید نیا!!...بودشدهمتوجهاونمنکنه...نداخت؟؟؟یمکهیت

 یزیچ انیجر اون از خواستینم دلش اصالکه یکس تنها...بود اش

 .بود نایسبفهمه

 

 مربوطهخودمبهممیزندگ یشخص مسائل..شمینممتوجه من_

 

 شمیم تیاذدارم چونشهیم مربوطمنمبه_

 

 ؟؟یتیاذچه_

 

 نیاشب مطمئن امامربوطه نخودتوبه انتخابتون از نیشد مونیپشاگه_

 بشمدهیگز بار دو سوراخهی ازکهستمین یآدم من
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 روپونه نیا ورهینم اون سمتگهید گفتیم بهش علنًا داشت نایس

 .بودکرده یعصب یحساب

 

 بزنم شین دوبارکهستمین یمارمنم صدر یآقا نینترس_

 

 ارهیدرم ازپا طرفو اولتون شین همون چون نیزنینمآره_

 

 یچندسانت قایدق حاال برداشت نایس سمتقدم کی یعصبپونه

 ...بودشده یقاطباهم عطرهاشون یبو و بودنستادهیاهم

 

 خواست و شد مونیپش خودش یناگهان العمل عکس ازلحظههیپونه

 شد روشن ها چراغ و خورد یدیشد تکون آسانسورکه عقببرگرده

 دستهی با نایسکهفتهیب ودب کینزد.. داد دست از تعادلشو همزمان و

 گرفت بازوشو
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 ستش،د تماس ازهم نارویس بدن یگرفتگ ُگر اما نبود نایس بغل تو

 ... کردیم حس یخوببهکم یفاصله  اون از هاش نفسگرمبازدمهم

 

 دنب یداغ از انگار دستش کف هنوز اما دیکش دستشو عیسر نایس

 قبللحظه چند شوک تو و بودنشده ساکت دو هر...سوختیمپونه

 ...نداشتن دعواادامهواسه یحرف

 

 

 هر...هیفورجلسه سیرئ اتاق تو گفت یمنش شدن شرکت وارد یوقت

 تاقا سمتبه اتاق تو برن تنها باز ستین قرارنکهیا از خوشحال دو

 .کردن کجراه بهروز

 

نفس های عمیق پونهو بهچنگ گرفتن موهای سینا نشون حال خراب 

هر دو بود...بعد سال این نزدیکِی بیش از حد، تعادل هردوشونو 

بهمزدهبود. 
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 دنید ازچکدومیه اما... نایس سرش پشت و شد واردپونه اول

 .نشدن خوشحال روبروصحنه

 

 چندش وهیکر یهاخنده شاهد و ستادنیا اتاق اولکرده کپ دو هر

 .شدن مقابلشون فرد آور

 

 

 

 

 

 و خندون چشمان با و بودندهچرخو اونا سمت رو سرش یلیجل 

 .ردکیمنگاه بهشون بود مشخص کامال دندونش فیرد دوکه ییلبها

 

 :گفت متعجب بهروز
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 ن؟؟یکنیماستخاره چراگهید تو نیایب_

 

 یلبخند ابنکنهتوجه جلبنکهیا یبرا نایس اما کردسالمآروم یلیخپونه

 نشست کنارش و داد دست وبهش گفت آمد خوش یلیجلبه یظاهر

 .روبروشونپونه و

 

 ...زدهمبه دستاشو کف بهروز

 

 عیسر حاال...نیشد یمعرفهمبه قبالکه شما خداروشکر خب_

 دارن کار یلیخهم یلیجل یآقاکه امروزجلسه سرمیبر

 

 کرد نگاش یسؤال نبود یزیچ انیجر در اصالکهپونه
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 ؟یاجلسهچه_

 

 وبشه اجراقراره تهران وت ییتوال شرکت طرف ازکه یدیجدپروژه_

 خوششون شما و صدر مهندس یکارها از دایشد چون

 دادن یهمکار درخواستدوبارهاومده

 

 عیرس نداشتهیثان کی یبرا یحت یهمکاربه یلیتما اصالکهپونه

 :گفت

 

 میکن قبول دیجد کارمیتونینمشلوغه یلیخ سرمون ما یول_

 

  یگیبخانمبه دادمشکه یدارپروژههی فقط فعال شما جانپونه_

 

 بودنصفه؟کارمیچ یبرا_
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 زم؟یعزبدم حیتوض یبذار اولشهیم_

 

 شد بحث وارد یلیجلندفعهیا

 

 نیا..شمام یها یطراح یفتهیش من نیدونیمکه شما یطاهرخانم_

 یحسابخوامیم...نداره حرف شما مثل کارشکههمشازده

 ااااههیآبدار و نونپروژه...نیبترکونبرام

 

 از یلیجل آور چندش منظور بودنمتوجه دو هرپونه و نایس

 ...هیچ" فتهیش"کلمه

 

 تا انداخت نییپا سرشو و دیسائهمبه دندوناشو حرص با نایس

 نکنه رسواش اششده یگرگ یچشما
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 ات چرخوند بهروز سمت سرشو و کرد چفتهم تو دستاشوهمپونه 

 کنه تشیاذ کمتر یلیجلرهیخنگاه

 

 باناراحتههدادگهید کسبه کارشونکهیا خاطربهپونه کردیم فکرکه هروزب

 گفت متیمال

 

 نیا یدونیم..رمیگینم یالک ماتیتصم من باش مطمئن جانپونه_

 درص مهندس و تو تنهانه...کشهیم سوت سرتبگمه؟؟اگهیاپروژهچه

 کنن کمک دیباهامبچههیبقبلکه

 

 هست؟؟ یچ حاال_

 

 گذاشت شینمابهدوباره هشویکر ندلبخ یلیجل
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 عاشقمدونستیم...نیبد مشتولوقشو اول دیباشهینم ینجوریاگهیدنه_

 یجور هر نیهمواسه.... بودگفته بهروز آقا قبال...نیهستپروژه نیا

 کردم جورش براتون بود

 

 گفت صداش یتو مشهود یحرص با بهش کردننگاه بدونپونه

 

 یزندگعقلم بادمیم حیترج یلیجل یاآقستمین یچیه عاشق من_

 دلم تاکنم

 

 یاگهید حالتاگهوگرنهکوبونهیم رو یلیجلدارهپونه دونستیم نایس

 گرفتیم خودشبه حرفو نیا بود
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3 

 

 جاش از یشینما آبرو حفظواسه بودشده عیضا یحسابکه یلیجل

 شد بلند

 

 اجازه با... نیخواینم ظاهراباشه_

 

 ...گرفت زوشوبا دیپر بهروز

 

 دونب تاکه یشناسیم خانومارو بابا..ه؟؟؟یکارچه نیا فرهودجان کجا_

 دلبه چرا تو رنیگیمپاچه و کننیم داغ یبکن کارهی باهاشون مشورت

 ؟؟یریگیم
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 شما فقط من یول... َانپروژه نیا صف توکه ییآدمها ستنینکمواهلل_

 بولقخانوماگه ستین یاجبار...کرده قبول شرکت ودادم شنهادیپ رو

 ندارن

 

 ابیتقر یصدا با سرجاش نشوندیم رو یلیجلکه همونطور بهروز

 :گفت یحرص

 

 !!!!!جاااااانپونه_

 

 یباز ولمشغ فشیکدسته با نداشت یمخالفتراههم بودکالفههمکهپونه

 .شد

 

 رو یکارندارم عادت چون من... شما نیکرد لطف دییبفرمابله_

 ختمیربهمکمیبذارمنصفه
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 دیکش یراحت نفس بهروز

 

 من حاال...شد حل خداروشکر خب_

  ؟؟میدید همو کجا تهران تو بار نیاولادتهیپونه...روپروژهاسمگمیم

 :گفت و کرد بلند سر متعجبپونه

 

 ؟؟یکنیم یشوخ_

 

 منتظر فقط حاال...صادرمجوزشمشده حل نشیزم مشکل...همونهنه_

 توَان هنرمند یدستها

 

 غمدار یحساب دلش  اما...کجاست مکان دونستینم هنوز نایس

 ادن؟بید همو کجا بار نیاول...دیچرخیمجمله نیا سرش تو...بودشده

 عاشقگاهن نیاول ؟؟با یقبل قرار با ایبوده یاتفاق دارید اوننکهیا فکر

 رفتیم کلنجار داشتگهید سوال هزارتا انه؟وی شدنهم
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 آورد فرودمحکم نایس رون رو دستشو یلیجل

 

  ؟؟یستین پسر ییکجا_

 

 شماست باگوشم دییبفرما_

 

 دیابنقشه و برداشت کار عیسر بعدش... نیزم دیبازدمیریم امروز_

 بشه شروع

 

 حتمابله_

 

 دمیم خبر بهت رو دیبازد ساعت جان بهروزرمیمگهید من پس_
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 خدانگهدار...جان فرهودمنتظرمباشه_

 

 اما رونیب رفت و گرفتاجازه مهندس ازهم نایس و رفت یلیجل

 قرار مخاطب روپونهکه بهروز یصدا گذاشت رونیب پاشونکهیهم

 .کرد متوقفش بودداده

 

 بخو تا شد کینزد دربهکمی... ستین سرجاش یمنش دید کردنگاه

 بشنوه

 

 زا یکی آبدارو و نونمعاملههی بود کیچته؟؟؟نزد هستمعلومپونه_

 ینطوریا دایجد چرا تو اصال...یکن خراب زرگمونوب یها شانس

 برخورد ینطوریا یکی بادمیدیم بود بار نیاول..؟؟یشد

 ؟؟یلیجل با مخصوصا...یکنیم

 

 ادینمخوشم ازش_
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 چرا؟ اونوقت_

 

 ...خوادینم یخاص لیدل یومدنین خوش هر_

 

 چون...ادیب خوشت بعدبه نیا از کن یسع...خوادیم لیدل اتفاقا چرا_

 هان؟؟... استبهونه بدبخت اوندمیشا...شینیبب مرتبارهقر

 کرد ترنرم صداشو نشستیمپونه کنارکه همونطور بعد

 

 ؟؟یناراحت خبر اون از هنوز_

 

 نداره اونبه یربط من یناراحت_
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 یزیچ نیاولدمیشن یوقتشاهده خدا...ناراحتم من یول_

 شمب شادنتونستم اصال...یبود تو دیرسنظرمبهکه

 

 یبد برخوردچه تاحاال منمگه..یزنیم یحرف نیهمچ چرا_

 رفتارم؟؟به یشد حساس نقدریاکهداشتم

 

 مونتیمد ییجوراهی من...تهیواقع بحث...ستین تیحساس بحث_

 

 چوقتیه من...میبزن یتکرار یها حرفخوامینم کن بس بهروز_

 یمیتصم من...ندارم ازتهم یانتظار چیهدونمینمخودم ونیمد تورو

 حثوب نیاشهیهمواسه نجایهمبهترهستادمیوا پاشآخرشم تاگرفتم

 میببند

 

 یتونینمکهدارم دوستت اونقدر...داشتنمه دوست ازمینگران بخدا_

 یکن تصور
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 توبره وندونه زیجا رو موندنگهید نایس شد باعثپونه سکوت

 دوتا ونا نیب یقاتفاچهممکنهعالقه ابراز نیا بعدنکهیا تصور...اتاقش

 اتاق فتر عیسرنکنه فکرنکهیاواسه...کردیم شیروان داشتباشهافتاده

 .رونیب ادیب اونا فکر از و ادیب شیپ یکار حرِفهی الاقل تا یدریح

 

 

 

 

 

 اهارن ساعت موقعترنم با ن،یزم دیبازد برن ازظهر بعد بود قرار چون

 و موندن شرکت تو اما نداشت رفتن دماغ و دل اصال...گذاشت قرار

 .کردیم تشیاذ شتریب بود پکر هنوزکهپونه دنید
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 ابراز یحتکه کرده تیاذ روپونه تینها یب یلیباجل دارید دونستیم

 .نشده اشهیروح رییتغ باعثبهروزمعالقه

 

 رو رگبز یدود نکیعهی با دید نییپا سر روترنم کافه، دیرس یوقت

 ...چشمش

 روبروشو نشست...برنداشته نکشویع چراکه بودکرده تعجب

 ...کردسالم

 

 دایدش چپشگونه کنار یکبود دنید...برداشت رو نکیع مکث باترنم

 کردشوکه اونو

 

 افتاده؟؟ یاتفاق_

 

 شد دعوامون_
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 ؟یک با_

 

 ه؟؟؟یکمنظورم نیکنیم فکر_

 

 :گفت شتریب تعجب با نایس

 

 کرد؟؟ بلند روتون دست_

 

 داشت حق_

 

 ؟؟؟یچ یعنی_
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 دیببخش دیبا...کنم یخواه معذرت یحضورکه نیایبگفتم من_

 یکار کتک گفتبهم نیشاه...کردم درست براتون دردسرکه

 آزادتون زود شکر رو خدا...نیبودبازداشتگاه شبهی باهاتونوکرده

 یخاکچه دیرسیم زایچ نیا و یمال خسارت وقهیوثبه کاراگه...کردن

 دیفهمیمترانهاگه.!!!..دنیفهمیم خانوادتوناگه...ختم؟؟یریمسرمبه دیبا

 یسکبه یزیچکهوممنونمشرمندم واقعا...رفتیمآبروم...شدمیمچارهیب

 یچطوردونمینم...نیکرد لطف یلیخ من حق در شما... نینگفت

 کنم جبران

 

 بابره بودشده قانعکه شده؟؟اون دعواتون چرا نیبگ اولشهیم_

 کنه صحبت اشخانواده

 

 کرد صحبت_

 

 خب؟؟_
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 دختر ایکه کفشهی توکرده پاشو پدرش امانداره یحرف مادرش_

 ارث یب ارث ایعمه

 

 گفت؟ یچ اون خب_

 

 بود؟؟؟ یشکل نیاامافهیق االن بودکرده انتخاب منواگه نیکنیم فکر_

 

 کرد؟؟ بلند روتون دست چرا_

 

 جوش اماشدم مونیپشخودمم...زدم بهش یبد حرف_

 .بودگذشته کار از کارگهید یول شد ناراحتخودشم...آورد

 

 ن؟؟یبش الشیخیبقراره پس_
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 دارم؟؟مگههم یاگهید یچاره_

 

 صبر و توکل فقط دیشا...دونمینم_

 

 عقدشونهمراسمگهیدهفته...نداره یادهیفاگهید_

 

 ؟؟یزود نیابه_

 

 کنه دستبه دست اونارو خوادیم زودتربخوابه َشرنکهیاواسه باباش_

 

 متأسفم_
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 یردخت عمرهیقراره پول خاطربهکهباشه متأسف دیبا اون... چرا شما_

 شمامشرمنده من...ممنونمبازم...نداره دنشویدچشمکهکنه تحمل رو

 

 نینزنحرفشمگهید الیخیب_

 

 یراست_

 

 بود دودل حرفش نگفتن ای گفتنواسهترنم

 

 ؟؟یچ_

 

 کنهیمچمیپ سوال یلیخمامانم_ 

 

 ؟؟یچ راجب_
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 کردخم سرشو خجالت ازترنم

 

 شما راجب_

 

 :گفت دبع و کرد یباز چشیسوئ باکمی بوددهیفهم منظورشوکه نایس

 

 میکن دایپ اونا یبرابهونههی دیبا_

 

 م؟؟یبگ یچ_

 

 یهرچ...داشت فرق هامونقهیسل...مینداشتتفاهممیبگ...دونمینم_

 

 گفتآروم و نیغمگترنم
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 شدمهم کارتونمزاحمامروزم...دیببخش...باشه_

 

 من یبرا نیهستترانه مثلشمام...هیحرفچه نیانه_

  

 امستاره مثل نینگفتخوبه باز_

 

 دیکشهم تو ابرو متعجب نایس

 

 برام استستاره مثلهمترانه_

 

 دیببخش... یچیه............کردم فکر...آهان_

 

 شده؟ ینطوریا چرا صورتتون دنینپرس خانوادتون_
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 شماست کارنگفتم بهشون مطمئنا_

 

 نبود نیامنظورم_

 

 کمدم دربهکردم برخوردگفتمکنم فک...کنم فک...کردم مزاحمنم_

 

 ن؟یگفت یچ نیدونینم...جالبه_

 

 ستینباشهمهم دیباکه یکس یبرا....داره یفرقچه_

 

 ؟یک یبرا_

 

 گرفت گاز لبشوگوشهترنم
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 الیخیب...یچیه_

  

 داد حیترج اما بودشده مشکوککمی...شد جیگترنم یها حرف از نایس

 :گفت ونکنه خودیب یفکرها

 

 برگردم زودتر دیبا مننمونده یحرفاگه_

 

 هستمدوستام از یکی منتظر من... سالمتبهنه_

  

 خداحافظ...باشه_

 

 نایس شد مطمئننکهیا از بعدترنم و کردن یخداحافظهم از

 رفت سیسروبهبالفاصلهرفته
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 خودش نثار یتلخ لبخند و کردنگاه کبودش صورتبهنهیآ تو

 ونریب مرطوب دستمال برگ کی فیک داخل از برد دست بعد...کرد

 کرد شروع لب ریز و دیکش یکبود قسمت یرو حرص با و آورد

 کردن غر غر

 

 

 

 

 

 دادیم فشار شیکبودبه شتریب رو دستمال گفتیمکهجمله هر با

 مخهشیممگههم ینجوریاآخهبگه ستین یکی...من گند شانس ازنمیا_

 دارن؟ فرقهم با دوتا نیا نقدریا چرا زد؟؟ مثبتوبچه نیا

 ادرچ دیبا یکی اون یبرا...باشه ادیزآدم دوزک بزک دیبا یکیواسه

 تو یا...مندارم یبیغر بیعج یقهیسل عجب... یکن چاقچول
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 یکرد ناکار بدبختو یزد...اتیزبا َتشن غول اون با نیشاه روحت

 خر اصال...دهینم نشونبهم خوش یروگهیدمعلومه

 یخاکهچ حاال...دنیپر جفتشون...کنم نشون دو و ریتهیخواستمکهمنم

 زم؟؟یبر سربه

 

 تو شیکبود بدون صورتبه شدتمومکه دستمال با کارش

 شدرهیخنهیآ

 

 اصال...یشیم یخوب موریریگخانومترنممیخودمون_

 بس از بشر نیا...دیفهمیم بود نیشاهاگهالبته...دینفهم

 نیهمکنم فکشانسم تنها...بفهمه یزیچکهآدم روشهینمزوممثبته

 رمیبگ شیپ درگهیدراههی دیباگهیدکنم فک...بوده

 

 فقطراه تو...شد خارج شاپ یکاف از و اومد رونیب سیسرو از

 دونستیم...کردیم فکر نایس تصاحب یبرا یبعد یهاراهبه
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 عقدخطبه خوندن با وشده یافتنین دست براش نیشاهگهید

 زن بر یمبن نیشنهادشاهیپبه لیاوا...داشتشهینم یزیچبه یدیامگهید

 قذو با مادرش و اومد وسط نایس یپا یوقت اما کردیم فکر شدندوم

 رو قبل حالسال و حسدوباره بودگفته بهش یخواستگار راجب

 وت نایس دنید باترانه و سهراب ازدواج موقعکه یحس همون فتگر

 .بودگرفته شکل وجودش

 

 ...بود نایس نخ تو دایشد لیاوا

 سهراب وترانه یعروس و ینامزد مراسمات یتو چطورکه دیدیم

 یابر کردیم ترش صیحر نیا و کننیم پچ پچ نایس راجب دخترها

 ...آوردنش بدست

 

 اما...اومده نایسچشم توکهاونه فقطکنه بتثاهمهبه خواستیم دلش

 و بودنداده نشون خوش یرو چوقتیه بشر نیا کردیم یهرکار

 نهات یحساب و درست چوقتیه...بود یفرار دخترها بامکالمه از انگار

 .کنه جلب توجهشو خاص حرف وعشوههی با تا آورد ینم رشیگ
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 نایس فکر از دید ودشوخبه پسرهاتوجه و شددانشگاه واردکهکمکم

 دست و سر یکیواسه خودشنکهیا یجابه داد حیترج و اومد رونیب

 .بجنگن آوردنش بدست یبرا اونابشکونه

 

 یشب...خوردرقم یاگهید جور سرنوشتش ییکذا شب اوننکهیا تا

 .کردیم راست تنشبه مو شیآور ادیکه

 

 عوض دونستینم...بوددانشگاه یهابچه مختلط یها یمهمون از یکی 

 ..بودرفته واونطوره

 ونمیپش دایشد پسرا و دخترا نیب جو اون دنید با اول قیدقا همون

 دوستاشهیبق مثل داشت دوست نبود یمقدس خشکآدم...بودشده

 یهمونم نیهمچبه پاکه نبود یطور تشیترب اماباشه آزاد وبزنه پیت

 اروه یمهمون نیا یایفوب ییجوراهی وبذاره ییها

 قرصنباشه حواسش ها یمهمون نیا یتو دیترسیمشهیهم...داشت
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 سرش ییبال و بدن بهش یالکل مشروبات ای گردان روان یها

  و تنگرف جلوشو بودن مستکه پسر تا دو کرد خروج قصد تا...ادیب

 برد دست پسرها از یکی....چسبوندن بهش طرف دو از خودشونو

 :گفت و دیکش شویروسر

 

 ایب...التاست شب سرتازه...نشدهتموم مجلس هنوزگلهخوشخانوم_

 بده فرمت خوش کمر اونبه قرهی...بده حالهی

 

 سب از...کنه کاریچ دیبا دونستینم و بودکرده خی بدنش ترس از

 یکس صداشوبزنه غیجاگه بود مطمئن بود ادیز یقیموس یصدا

 شنوهینم

 

 جاش زا هاگرفته برق مثل...ترنم کمر یگود رو گذاشت دستشوپسره

 زد کنار روپسره دست و دیپر
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 زنمایم غیج نزن دست منبه...یعوض بکش دستتو_

 

 دار منظورنگاههی ستین فازها نیا توترنم دنیفهمکه پسر دوتا

 طور مونه وترنمبه کرد روهیکر لبخندهی با شونیکی بعد انداختنبهم

 گفت کردیم سیخ زبون با لباشوکه

 ازهت ترو یها مثبت فازواسهرمیمیم!!...یکارتازهکه نگو...ونجوووو_

 

 گفت یکی اون

 ...نخورده دستدمیشا... تازه ترو_

 

 کنمیم واجرش جر نجایهمکه نگو...نگو...کامران نگو اووف_
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 و دیکش دستشو کامرانکه کرد فرار قصد اونامکالمه یزده بهتترنم

 جلو از دستاشو دوتا و گرفت کولش رو ترنمو جستهی با یکی اون

 ها خواب اتاق سمت رفتن کردو قفل

 

 افتاد یم پس داشت دخترک

 

 ها یمهمون مدل نیا یتو پا اطالع کسب بدون بود بار نیاول

 .شهیم عمرش یمهمون نیآخربه لیتبدداره داشتحتمکه بودگذاشته

 

 .کشتیم خودشو مطمئنا شدیم آبرو یباگه

 

 .نداشتدهیفا امابره در دستشون از کردیم تقال داشت

 

 دوتاشونبهبرسهچه دیرسینمنفرشونم کیبه زورش یحت
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 نکرد شروع و کردن برخورد یکی با شدن رد موقع پسرا راهرو یتو

 ِبش و خوشبه

 

 فقرا ریفق مجلسبه...نورااایا...؟؟یچطور...گل نیشاه آقا...به_

 ؟؟؟یاومد

 

 کولت؟؟ روهیک نیا..سروش نپرونمزه_

 

 :گفت وترنم باسن رو زدمحکم سروش
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 امشبنرم و چرب یلقمه_

 

 غیج و گرفت گاز شدت با بود دهنش جلوکه رو کامران دستترنم

 کرد متعجب نویشاهکه دیکش

 

 زنه؟؟یم غیج چرا_

 

 گرفت ترنمو دهندوباره کامران

 

 تدسسهوادهیفهم...ببره باالتر نرخو خوادیم...کنهیم نازداره یچیه_

 ذارهیم باالطاقچه دنیم شتریب پول ها اول

 

 .داد هول رو سروش عیسر کامران
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 افتاد دهن از غذاکه سروشمیبر_

 

 آزادکه دستاش از یکی با حاالن،ترنمیشاه کنار از شد رد موقع

 .زد چنگ نویشاه شرتیت یسرشونه بودشده

 

 رپنگاه و اشک سیخ صورت یوقت و برگشت تعجب با نیشاه

 تجاوزههیقض شد خبردار شصتش دید روترنم التماس

 

 نمیبب نیستیوا_

 

 : گفت سروشبه و بهش کرد رو  کامران

 

 امیممنم برو تو_
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 زد غیجدوبارهترنمکه بودشده جداترنم دهن از دستش

 

 بدهنجاتم خدا تورو آقا_

 

 دیپر باال ابروهاش نیشاه

 

 ن؟؟؟یکنیم یلطغچه نیدار...افتهیم پسدارهکه نیا_

 

 نیا...داره ربط خودمونبه نشیا نیشاه داداش نیبب_

 میکن جان نوش یچطورمیبلدخودمونهلقمه

 

 ستین یراضمعلومه؟؟دخترهیدزد یلقمه_
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 بخور خودتو یهالقمهغصه برو شما...میکنیم شیراض ما_

 

 صورت و سر آزادش دست همون با و بود تقال در همچنانترنم_

 زدیم نگچ رو سروش

 

 نیبدنجاتم خدا تورو...گهیم دروغ_

 

 و ودهنش دستهی با... گذاشت نییپا روترنم و شد یعصبان سروش

 کرد چفت دستاشودستمهی با

 

 گهید باشآروم...یندازیم جفتک چقدرَاه_

 

 اتاق داخل برن کرد کمکش و سمتش رفت کامران
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 مجبورش زوربه دارن اونا و ستیننکارهیادختره واقعا دید نیشاه

 شتگذا کامران یشونه رو دستشو برداشتو عیسر قدمو چند کننیم

 

 نکرد تجاوز یجا نجایا...نشده درست شر تا نیکن ولش اآلن نیهم_

 نیکرد یکار گندبفهمه...اوِشیس مال نجایا ِیمهمون...ستین

 سرتون روکشهیم خشتکتونو

 

 :گفت حرص با کامرا

 

 ولا دست فقرا ریفق مابارمهی حاال...نشو آش از تر داغ یکاسه شما_

 کهمیاریب ریگ پول بامیتونینم شما ؟؟مثلیبقاپ یخوایماومده رمونیگ

 

 دستاشو و زدمهیخ روش خودش خوابوندو تخت رو ترنمو سروش

 گرفت باال ازمحکم
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 بهشدوباره التماس با بود دشیام تنها نیشاه حاالکهترنم

 :گفتهیگر با و دوختچشم

 

 بخدا...ستمینهرزه من بخدا...بزنن دستبهم نذار زتیعز جاِن_

 خونمونرفتمیمداشتم

 

  ور در یجلوکه کامرانو دستمحکم دیند زیجا ستادنویاگهید نیشاه

 یبازو و داد هول رو سروش...ترنم سمت رفت و زد کنار بودگرفته

 .شه بلند تا دیکش ترنمو

 

 .زدضربه نیشاه یپهلوبه دلگهی با و دیغر نیخشمگ کامران

 

 گرفت پهلوشو و شدخم زانوهاش رو نیشاه
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 کثافتهیعوض_

 

 دختر برت دوروکم...یدزدیم مارو مال یدارکه ییتو یعوض_

 گرفته؟؟ مارو یقنار نیا چشمتکه دارهیمابچهختهیر

 

 بغلشمحکم و خودش سمت دیکش و گرفت ترنمو دست سروش

 چرخوند سرشوترنمکه ببوستشلحظه همون تو خواست...کرد

 

 نزن دست منبه...کثافت نکن_

 

 پاشد جا از شیگرگ نویخشمگ یچشما با نیشاه

  

 مرع تاکهارمیم جفتتون سر ییبال ای نیکنیم ولش االن نیهم ای_

 نره ادتونی نیدار
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 زد پوزخند سروش

 

 ؟یایم بر َپسمون از یکرد فکر واقعا...دوتا ما ینفرهی تو_

 

 میکنیم یامتحانهی خوادیم دلتونکه حاال_

 

 زد نیشاهبه لگدهیدوباره پشت از نباریا کامران

 

 حاالاا یشد شاخ ما واس...یستین تر یقو اما یپولدار...نزن زر_

 

 رتشپ و گرفت کامرانوقهی َجستهی با و رفت درکوره ازگهید نیشاه

 اتاقگوشه کرد
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 شد نیزم پخش کردو برخورد شیآرا زیم با کامران

 

 پروندن لگد کرد شروع وپنجره کنار کرد پرت ترنمو سروش

 شد نیزم پخشسروشم...دیکش دویقاپ روهوا پاشو نیشاهکه

 

 دیتوپترنمبه یعصبان نیشاه

 

 گهید ؟؟؟برویمعطل چرا تو_

 

 بازوشو کامران اما در سمت رفت دیلرزیم دیب مثلکه یدرحالترنم

 دیکش

 

 واجر جرحقته امشب...یبر درذارمیم یکرد کجا؟؟فک_

 گذشتینم بد بهتباهام یاومد یمراهاگه...یش
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 گرفت پا براش سروشکه کامران سمتبره خواستدوباره نیشاه

 لگد با کرد شروع سرشو باال رفت عیسر بعد نیزم افتاداونم

 زدنضربه

 

 دست تاحاال خودتکه؟نهیعوض یاریم در یباز جنتلمن ماواسه_

 کنمیم تیحال ؟؟حاالینزد ترادخبه

 

 وت گذاشت دویکل و کرد قفل درو کامران...بودافتاده هق هقبهترنم

 گذاشتوترنم یسرشونه رو دست جلو از بعد... بشیج

 خورد جر جلو از مانتوش...دیکشمحکم
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 کرد جمع خودشو زدو یغیجترنم

 

 چندبه رو مانتو کال و دیکشمانتوشمپارچههیبق لذت با کامران

 :فتگ و دیکشترنم لخت یبازوبه یدست بعد...کرد لیتبدکهیت

 

 نمتیبب بزن چرخهی...دهیپوش رشیزمیلباسچه نیبب جوون_

 

 نگچمحکم  و قیعم کامرانو یدستا اششده کوریمان یناخونا باترنم

 گرفت دردشخودشم و شکست ناخوناش از یکیکه یجور زد

 

 ناخوناتو تک تک...یلعنت.... یکرد کاریچ نیبب...هرزه یدختره_

 کنمیم
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 قصددوباره کامران...کرد جمع وارید کنج خودشودهیترس دخترک

 ندتاچ با و شددهیکش پشت از لباسش نباریاکه داشت یدراز دست

 .نشست زانوهاش رو خون غرق صورتش،به راست و چپ

 

 سروش لگد و مشت ریز قبللحظه چندکه ینیشاهبه متعجبترنم

 دروشهگهیکه یسروشبه بعد.. کردنگاه بودستادهیا جلوش حاال بودو

 .انداختنگاه بودناله وآه حال

 

 یلیخ اماکرده خالص خودشو یچجور نیشاه بوددهینفهم اصال

 .بود خوشحال

 

 رفت آوردو در کامران بیج از دویکل حرص با برد دست نیشاه

 دبوستادهیا سرجاش همچنانترنم...در سمت

 

 بهش دیتوپ ادیفر با



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

466 

 

 نکردن زیت دندوندوباره تا ایبده..بندازم؟؟ قرمز فرش برات یمنتظر_

 

 

 از شدن خارج آخر یلحظه افتادراه دنبالش و کرد تندقدمترنم

 کرد مکث هویخونه

 

 کرد نگاش یسؤال نیشاه

 

 ؟؟یکن درست شر یخوایم...یستادیوا چرا_

 

 گلوشکه بودزده غیج اونقدر...مداو یم درحنجره از زوربه صداش

 سوختیم
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 ستین خوب...لباسام...لبا_

 

 وسر اون با داشت حق...بودشده ناجورش تیوضعمتوجهتازه نیشاه

 راهرو داخل رفت عیسر..بره ابونیخ تو تونستینم وضع

 

 دستاش با و بودستادهیا سرجاش لرزون ودهیترس همچنانترنم

 .ودبپوشونده ممکن یتاجا خودشو

 

 اومد بلند شال و مانتوهی با اتاقا از یکی داخل از نیشاه

 عیسر...بپوش نویا ایب_

 

 رست ازترنم و شد داشونیپ راهرو تو سروش و کامران گفت نویا تا

 .شدمیقا پشتش و گرفت نویشاه یبازو
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 کردنگاه طرف اونبه نیشاه

 

 نترس_

 

 گفت ظیغ با کامران

 

 توهم...میرسیم حسابتو یول ملخک یجست امشب...بترسه دیبا اتفاقا_

 یرفت در نکن فک...سوپرمنت نیاهم

 

 نیبکن نیتونینم یغلط چیه_

 

 مینیبیم...خان نیشاهمینیبیم حاال_

 

 ترنمبه دیتوپدوباره نیشاه
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 گهید بپوش_

 

 افتادراه نیشاه دنبال و دیپوش و گرفت لباسو لرزونترنم

 

 دکرینم کار عقلش بودزده توحش بس از...کنه کاریچ دونستینم

 هوا یباونم و ستادیا نیشاهکه رفتیم سرش پشت داشت

 بغلش تو رفتمحکم

 

 دیکش کنار اونو و گرفت بازوهاشو نیشاه

 

 شو سوار برو...کجاست؟؟ حواست_
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 یسمتبه بعد انداخت نییپا سرشو اولزده خجالتترنم

 انداختنگاه بودکردهاشارهکه

 

 بودکردهاشاره باال مدل نیماشهیبه نیشاه

 

 لیتحلهیتجز داشتن مغزش یها سلولتازه...ستادیا سرجاش هنگ

 رو پسر نیا اصال اون..شد؟یم سوار دیبا چرا.....کردنیم

 چاه؟؟ توفتهیبچاله ازنکنه...شناختینم

 

 

 

8 

 

 زد پوزخند بوددهیفهم اونو یدودلکه نیشاه
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 ؟؟یندار اعتماد هنوزخوردم کتک خاطرتبههمه نیا_

 طفق نجایا...نجا؟؟؟یا یاومد یچواسه یازهیپاستور نقدریاکه توآخه

 بشن گرگ بعدا خوانیمکه ییاونا ای گرگاست یجا

 

 کردخم سرشو ترشرمندهترنم

 

 ...من..من_

 

 انجیا...برسونمت آژانسهی تا شو سوار...یبد حیتوض خوادینم_

 شده زهرمیمهمونمنم ینابعالج سرصدقه از...ادینم رتیگ نیماشکه

 

 گرفت گاز داخل از لباشو
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 دیببخش_

 

 خودتگهید...رفتما ینشد سوار...ندارم یمعطلحوصله سوارشو_

 کن استقبال ازشون

 

 .شد سوارهیثان از یکثربه و شد گرد چشماشدهیترس

 

 اشچهرهبهکنه دقترنمت شد باعث بلندش یخنده

 

 رو پسر ییکهربا یچشما برق تونستیمهم یکیتار همون یتو

 بشهمتوجه

 

 

پوزخند شاهین بهقهقههتبدیل شد و نشست توی ماشین 
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 بازوهاش و بود جذب جذب تنش شرتیت و داشت یجذاب رخمین

 برآمده

 مچ تا آرنجش از...یطوالن مدتبهاونم کردیم کار یبدنساز ظاهرا

 اومد ینم خوشش یکی نیا از...داشت تتو دستش

 

 نشد؟تموم تیبدن دیبازد_

  

 گرفت گاز لبشو و گرفتپنجره سمت سرشو و شد هول

 

 کوچولو؟؟سالته چند_

 

 ستمین کوچولو... من_

 

 یهست یبغل یادیز...ییکوچولو منواسه_
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 بعد...حرف نیا از گرفت گرترنم صورت

 حرف؟؟ نیا از داشت یمنظورنکنه...افتاددلشورهبه

 

 خودشوبکنه یکار خواست نیاهشاگه تا رفترهیدستگ سمت دستش

 کنه پرت نیماش از

 

 قفله_

 

 دوختچشم نیشاه رخمینبهزده وحشتترنم

 

 نیا فکر دیبا یسبک نیا یجشنا یایب یخواستکه موقع اون_

 یکردیم جاهاشو
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 بودافتاده لکنتبه ترس از

 

 ددا..خد رو و.ت...ت_

 

 شده رید دنیترسواسهگهید_

 

 دنیلرزبه کرد روعش ترس ازدوباره دخترک

 

 ختت نجاهایا نیایم یشبنصفه نیدونینم نرمتونو وگرم تخت قدر_

 ن؟؟یکنگرم ویک

 

 ستمین یاونجور من...من_

 

 مقدس و پاک یالهه...نیگیم نویهم اولش همتون_
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 دیلرزیم وضوحبهگهید صداش

 ستمین بخخخخددددا_

 

 داره یاول بارهی زیچهمه_

 

 امینم بخدا...امینمگهید_

 

 نویهم قایدق نیشاه و افتاد یم التماسبه داشت دخترک

 جرأتگهید وکنه نفوذ استخوناش تا ترس خواستیم...خواستیم

 یاه گرگ یبعددفعه دونستیم خوب...بذاره جاها نجوریا پاشونکنه

 بودنبره نیا انتظار در یشتریب و بدتر

 

 ترسوندیم شتریب ترنمو نیشاه سکوت
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 برم بذار...کن ازدروب زتیعز جان_

 

 ملکا خودشو...انداخت وحشتبه شتریب رو دخترککه زد یپوزخند

 فکر...هریبگ پسر اون از روفاصله نیشتریب تا بودچسبونده دربه

 رو دلشکنه کمکشتونهینم چکسیهکه تنهان اونقدرگهید االننکهیا

 ارهیم باالداره کردیم حس و بودکرده آشوب

 

 داشتنگهگوشههی سرعت با نیشاه

 

 ورچط نجایا...چاه تو بودافتاده واقعا...کردیم یته قالب داشتترنم

 کرد؟یم فرار

 

 درهم ابروهاش و بود جلوبه رو چشماش



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

478 

 

 آژانسههی طرف اون...شوادهیپ_

 

 ابونیخ طرف اونبه بعد نیشاهبه اول ناباورش و متعجب یچشما

 یتلفن یتاکس بودوشتهناونم بود بازمغازههی فقط...شددهیکش

 

 بودنداده بهش رو ایدن انگار

 نیشاهبه بودشده یقاطهم با لبخند و اشککه یصورت با

 . کردینم دایپ تشکر یبرا یاکلمه چیه انگار...دوختچشم

 

 بهشدوباره دیتوپ سرد و خشک نیشاه

 

 ادینمخوشم یمعطل ازگفتم... زودتر برو_
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 ونبد نیشاه...کرد تشکرنگاه با فقط و شدادهیپ یحرف جیه یب

 دختر نیابه کردننگاه از...رفت و گذاشت گاز رو پاشو کردننگاه

 نیهم در بیعج دختر نیا اما نبود یادهیند دخترآدم..کردیم امتناع

 بوددهید رو یاباکره دختران...بودکرده متعجب اونو ساعتمین

 لذت شبهی و ونخودش خواست با ای پول یوعده با یراحتبهکه

 دختر نیا یمظلومانه یها تقال اما دادنیمرابطهبه تن راحت بردن

 .بودآورده جوشبه رو رتشیغ رگ یحساب

 

 یاساس نیا و کردینم دایپرابطه خودش تیرضا بدون یدختر چیه با

 داشتکه یاجبار از امشب نیهم یبرا....بود قانونش نیتر

 .بوداومده جوشبه خونش شدیمترنمبه

 متمقاو تونستیم یک تا دختر نیا بودشده سؤال براش ییجوراهی

 نیا از کردن برخورد متیمال با دیشا و یبعد دفعات با ایآ کنه؟؟

 کرد؟؟یم یسرسختبازم ای داشتیبرم دست شیریگجبهه
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 امتحان رو یدختر چیه تاحاال...بوددهیطلبمبارزههی دلش انگار

 یآژانس تا ستادیاگوشههی منتظر و زد ترمز یرو عیسر...بودنکرده

 و...گرفتیم رو سؤال نیا جواب دیبا...فتهیبراهکرده سوار روترنمکه

 .کنهیم یزندگ کجا دختر نیا دیفهمیم دیباهمه از اول

 

 

 

 

 

 ازکه بار هرترنم و گذشتیم یمهمون اون یماجرا ازهفته کی

 ...کنهیم بشیعقتداره نفرهی کردیم احساس رفتیم رونیبخونه

 

 کینزد تاکه بودشده نیشاه نیماشمتوجه برگشت موقع شب اون

 قطف و بوددهیند نشویماشگهید فرداش از اماکرده بشونیتعقخونه

 ...دادیم آزارش شدن بیتعق حس
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 ییالب بخواد وباشه فرصتهی دنبال اونا مثلهم پسر نیانکهیا ترس

 ...کردیم خیس تنشبه موارهیب سرش

 

 یزاهد و عابد پسر نیشاه بودمعلوم پسرها اون یها حرف از

 اونشب چرابوده یمدل اوناونماگهبفهمه تونستینم فقط... ستین

 ...کرده کمکش

 

 یکس کرد حسدوبارهکه گشتیبرم کتابشگاهینما از فرانکهمراه

 جا در و دید رو نیشاه واقعا چرخوند سرشو تا...ادیم دنبالشداره

 .کرد کپ

 

 از یرکث تو بزنن یحرفنکهیا قبل و انداخت بهش ینگاهمین نیشاه

 رفت فرو آغوشش تو فرانکهیثان
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 نقدریا...کردیمنگاهصحنه نیابهشده گشاد یچشمها باترنم

 بپرسه یسؤال وبزنه یحرف تونستینمکه بودشدهشوکه

 

 یِک...بودشده تنگ براتدلم چقدر...یخودتشهینمباورم نیشاه یوا_

 ران؟؟یا یبرگشت

 

 شهیم یماه_

 

 چرا ؟اصالیدادیم خبر دینبا سراغم؟ یایمتازه یاومدماهه کی_

 اومدنت؟ از نگفت یزیچ یکس

 

 یاتفاق...بود شلوغسرم...ندارم دادن یمهمونحوصله...اومدم یواشکی_

 یشد عوض یلیخ...دمیداشتباهکردم فکر اول...دمتید
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 تو دارشو موج رنگو یآب یموها و داد گردنشبه یقرهی فرانک

 گرفت دست

 

 ؟یپسندیشدم؟م خوب...گنیمهمهآره_

 

 خودتواسه یشد یگریج...آره_

 

 نبودم؟ یعنی_

 

 یکرداضافهقلوه و دلکمی چرا_

 

 گرفت بغل رو نیشاه ُپر یبازوها و رفت یاسهیر فرانک

 

 !!!نایا سفتن چقدر...ایشد ُدرشت خوبتوام_
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 الزمه دخترا شما کردن بلندواسه...باشه سفتدمیبا_

 

 ینکرد بلند چوقتیهکه منو_

 

 جاشبه بذار...طونیش ستین کارا نیا یجا ابونیخ وسط_

 

 دیند اونو علناهم نیشاه وکنهینم یتوجه بهش یکس دیدکهترنم

 ناجور یجاهابهدارههم صحبت روند نیا با وگرفته

 کرد رفتنعزمشهیمدهیکش

 

 رمیم من یندار یکاراگه جان فرانک_
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 بس از...آدمواسه یذارینم حواس... نیشاه ینیبیکجا؟؟؟م...یوا_

 نیا...نکردم یمعرفهمبه شمارو دنتید ازکردم ذوق

 نیشاهخالم پسرنمیا...ترنمدوستم

 

 نفس اریاخت یب شهیمیقد پسر دوست کردیم فکرلحظه اون تاکهترنم

 گرفت یقیعم

 

 برد جلو دستشو دادن یقبل ییآشنا بدون نیشاه

 

 خوشبختم_

 

 دستدانشگاه  یپسراکه اومد یم شیپ یگاه...کردنگاه دستشبهترنم

 رد دست بودن روزبه و نشدن خطاب ُاّمل یبرااونم و کردنیم دراز

 یاگهید حس مرد نیابه دادن دست از اآلن اما... زدینم یکسبه

 رانکف دونستیم و اونا شیپهاریبکم خواستینمنکهیا از ریغ...داشت
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 نیشاه یجلوممکنه رو ندادنش دست وهیراحت یادیزآدم

 یچشما باآدم نیا انگار...داشتناشناخته یترس حس...کنهمسخره

 کردیم مسخ اونو شییکهربا

 

 فشارهی و کرد حس رو دخترک دست یسرما وضوحبه نیشاه

  کرد احساسترنم کامالکه داد بهشون کیکوچ

 

 نداد ییآشنا و نکرد انیب شب اون راجب یزیچ نیشاهنکهیا از

 یحت چکسیه چون بود خوشحال ییجوراهی...نبود ناراحت چندان

 نیهم سرهم اونشب...نداشت خبر اونشب یماجرا از فرانک

 باز یمهمون اونبه پاش شدنا جماعت همرنگ و اوردناینکم

 ارک راجب یزیچ دوستاش شیپ نشدنمسخره خاطربهبازم...بودشده

 یازب روابط دوستاش از یلیخ دونستیم چون بودنگفته پسرا اون

 اونو طفق موضوع گفتن با و گشتنیم چندنفر با واحد درآن و داشتن

 ای شدینم یزیچ یدادیم وا خودتکمی گفتنیم و کردنیممسخره

 بهش نبودن روزبه و یحجر عصر انگدوباره
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 دیباکنهیم انتخابکه ییدوستا کردیم گوشزد بهششهیهمترانه...زدنیم

 وشهیم زیبرانگ چالش ادیز تفاوت و باشندهیعق سطحهی یتو بایتقر

 دییأت دنبال فقط اون...شنوا گوش کو اما..برسونه ناکجابه روآدمممکنه

 اونا از کردن دیتقل موبه مو با رو دییتأ نیا و بود دوستاش طرف از

 تا ریبگ دنیپوش لباس و شیآرا نوع انواع از...دیدیم

 ردهام با تر راحت روابط مثل کارها از یلیخ قبح شدنشکستهکمکم

 خودشو اونشبکه بودمونده براش اعتقادات یاموندهته هنوز اما...

 مقاومتموندهته همون جذب انگارهم نیشاه...نداد ینابود دستبه

 بودشده دختر نیا

 اون حرف تا کردیم جابجا پاش با هاروزهیر سنگ خودش حال تو

 گفت فرانککهبشهتموم دوتا

 

 نیهم شاپ یکافمیبر نیشاه...زد حرفشهینمکه ینجوریا...یوا_

 کارایچ یبگ یبزن حرفبرام ریس دلهی خوادیمدلم...خوبه یلیخ بغل

 یحساب دیباآوردم رتیگکه االن...یبکن یخوایم کاریچ..یکرد
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 یدسترس مثل بهت یدسترسگهید انجیا از یبر تو...کنماستفاده

 لهیعزرائبه

 

 لیجبرئ یگفتیم الأقلنکنه درد دستت_

 

 شاپ؟؟ یکافمیبر...بهترونه ما از مالکه اون_

 

 میبرباشه_

 

 تعجب با فرانک...کرد تماشا رفتنشونو و ستادیا سرجاشترنم

 سمتش برگشت
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 ؟؟یستادیوا چراگهید ایب_

 

 ام؟؟یب چرا من...من_

 

 دنیشندهیم یحالچه یدونینم...ستینکه یخصوص یحرفها بابا ایب_

 نیشاه یها داستان

 

 یعنی اومدنش ابرو وچشمکه انداخت ینگاهمین نیشاهبه دودلترنم

 بره باهاشونکه کرد دییتأ
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 دیترسیم انگار... کرد شونیهمراه وار عیمط اما چرا دونستینم

 خودش داد حیترج...بده لو رو شب اون داستان ابشیغ در نیشاهنره

 کنه دفاع خودش ازبشه یحرفقرارهاگه وباشه

 

 و دستبه یآب تا سیسرو سراغ رفتهمه از اول شاپ یکاف یتو

 ادیب در اضطراب و شیتشوهمه نیا از وبزنه صورتش

 .شد راهش سدرانهیغافلگ نیشاه راهرو یتو برگشت موقع

 

 وچشماش بودوکرده وفر شیمشک نیج شلوار بیج یتو دستاشو

 .بودگرفته هدف

 

 راشب...دیدیم روپسره ییکهربا یچشمارهیخ ینطوریا بود بار نیاول

 هاش نفس بودوشده رو رویز دلش و داشت یاناشناخته ترس

 منقطع
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 نشدکه؟ داشونیپگهید_

 

 منظورشو دینفهم...کرد نگاش واج و هاجترنم

 

 پسرا همون...گمیم رو کامران و سروش_

 

 نه...ن...آهاااان_

 

 بخورن خنک آب رفتن فعال...شدیم داشونیپدمینبا_

 

 چرا؟؟...؟؟یجد_

 

 کردمکوتاه رو دمشونکمی یچیه_
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 کردن؟ درست دردسر شما یبرا_

 

 کردم ادبشون یول...نبودن حرفا نیا مال_

 

 کنم تشکر خوبنتونستماونشبم من...من...ممنون_

 

 ینکرد تشکر..آره_

 

 پسره صراحت نیا از دیشک خجالتترنم

 

 یکن جبراندمیم فرصت ِبهت یول_

 

 زد یخجول لبخندترنم

 کنم جبران دیبا واقعا...نیدار حق...دیببخش...ممنون_
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 ؟؟یشد خوشحالکه یچجورگفتممگه_

 

 .ودب دار منظور و پروا یب یادیز یگرگچشم نیا لحن...کرد خیترنم

 

 ...من...من_

 

 یکن کاریچگمیم بهت یول...بهشنکردم فکر هنوز_

 

 انکفر شیپ سالن سمت افتادراه نشدو یاگهید حرف منتظر نیشاه

 

 زیچ ازشاگه...بودکرده خی دستاش...بودکرده یته قالب دخترک

 سرپ نیا...کنه قبول تونستینم مطمئنا..؟؟؟یچ خواستیم یناجور

 ندچ هر!!! ست؟؟ین بند دویق یب یها پیت از اون بوددهینفهم یعنی
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 هر ئنامطم زدیم دوستاش طرف از شدن دییتأ یبراکه یاافهیق و پیت

 برهک ماست از گنیمکه نجاستیا...نداختیم غلط فکربه رو یپسر

 ماست

 

 ...برگشت زیم سمت الیخ و فکر هزار با

 دستهی با و بودشده چفت نیشاه یبازو دور دستشبازم فرانک

 کردیم یبررس رو تتو خطوط داشت گشید

 

 کجا آن و کجا نیا امازدم تتوهیمنم...نیشاه باحالن یلیخ یوا_

 

 کجاست؟ توواسه_

 

 باشه دیباکه ییجا همون_
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 ...حرف اون از شد دیسف و سرخترنم اما دیخند دیق یب فرانک

 موند ثابتترنم یشده لبو صورت رو نیشاه خندوننگاه

 

 ؟یچ تو_

 

 خورد یاکهیترنم

 

 ؟یچ_

 

 ؟؟یندار تتو_

 

 نه_

 

 چرا؟؟_
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 ندارم دوست..خب..خب_

 

 حرف کارش...دارم سراغ مطمئن یجاهی من یترسیماگه_

 ندارههم یدرد چیه...نداره

 

 گفت ذوق با فرانک

 

 زدم اونجا تتومومنم...اونجامیبر ایب...ترنمآره_

 

 ندارم دوست منکهگفتم_

 

 دارم دوست یلیخ من یول_
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 هشب خواستیم انگار...رسوندیم شوکالم بودن پهلو دو نیشاه لحن

 یابرکه بود یراه همون نیا دیشا...یبزن تتو تودارم دوست منبگه

 ودب یمنطق ریغ یلیخترنم نظر از یول...بودکرده انتخاب تشکر

 

 یشینم مونیپش باش مطمئن_

 

 تدونسینم...دیدیم یبیعج یشادپسره ییکهربا یچشما توترنم

 ...کنه کاریچ
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 ینگار و نقش بدنش رونکهیا از...بود جنگ در شخود با

 حنا اب ییها تتو یگاه...بود زاریب کرد پاکش یراحتبهنشهکهبندازه

 تاحاالهم دخترا اصراربه یحت...دیپسندینم رو یدائم اما دادیمانجام

 بودنکرده نکارویا

 

 ه؟یاوک_

 

 دخترک انداختن ریگ نیا بردازیم لذت داشت بیعج نیشاه

  

 ...من_

 

 هر...بگه شب اون از نیشاه وکنه خراب رو کار مخالفتش دیترسیم

 نیب شدنانداخته دست از اما بودندادهانجام یآورشرم کار چند

 کی بود یکاف...داشت هراس دایشد نیب دهن یدخترا

 و بدن وننش دست با فردا از اونودانشگاه یدخترا کل تابشهگفتهکلمه
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 یب یها یچرونچشم پسرا ای ونبوده یسک با تاحاال نیا بگن

 بکشن هانقشه براش و بدنانجام  دشونویق

 

 گفت و کرد ول نفسشو

 باشه_

 

 دیکوبهمبه دستاشو فرانک

 

 استقهیدق دوکنه قانع آدمو بخواد نیشاه ییخدا...ولیا_

 

 زدیم برق چشماش شعف از نیشاه اما زد یتلخ پوزخندترنم

 

 میبر هاتونو یدنینوش نیبخور زودتر پس_
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 نیشاهبه زد زل متعجبترنم

 

 کجا؟_

 

 گهید تتو یبرا_

 

 اآلن_

 

 شهیمتمومزودترممیبر زودتر...آره_

 

 چیه حاجت ریخ کار در ایحاج قولبه...ترنمآره_

 گذرهیم خوش یکل...ستیناستخاره
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 نبووود؟؟ تر ریخ نیا از_

 

 .خورد حرکتهی با اشووهیآبم و زد یاروزمندانهیپ لبخند نیشاه

 

 یمشتر و کارکنان یکل باشگاهیآراهیشب ییجاهی یتو بعد ساعتمین

 ...بودن

 

 انسالیم یحت و جوون پسر و دخترهمه اون دنید ازترنم یچشما

 دنید اب...بودشده گرد بودن انتظار صف تو و بودناومده تتو یبراکه

 حاال چون شد خوشحال عیسر اما...شد بلند نهادش از یآه صف

 ...رو زدن تتو نیاکنه کنسل وکنهبهونه رو صف تونستیم

 

 نرویب بودرفته ها اتاق از یکی داخلکه نیشاه چرخوند سرشو تا

 برن داخل کرداشاره اونابه دست با و اومد

 شدن وارد و کردن تیتبعهم اونا
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 فقطکه یزن لخت یپاها نیب و  یصندل روکه دید رو یتاس مرد

 تتو وپاش رونهیداخل  قسمت یروداره ونشسته بود تنش ینیکیبهی

 ...کنهیم

 

 اصال...کردخم سرشو و شد سرخ بناگوش تاصحنه نیا دنید از

 ...شدینم باورش

 ورمش اصال و دادنیم یکار نیهمچبه تن یراحت نیابه ایبعض چطور

 نداشتن ایح

 

 بود طرح انتخاب درحال و کاتالوگ سراغ رفت فرانک

 

 زد لبترنم گوش ریز کردوخم سرشو و ستادیا کنارش نیاهش
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 باشه؟ کجات یدار دوست_

 

 ...بده آزارش خواستیم عمدا نیشاه انگار...شد سرخدوبارهترنم

 

 !!رمیبگمیتصم دیبا منکنم فکر_

 

 خندانهیگرکچشم اونبه زد زل و کرد بلند سرشو ضرببهترنم

 

 قشنگ...بهتره کجابگم منهترهب...ینداررشته سرکه تو...هیچ_

 شترهیب شیدلبر...تره

 

 تخواسیم کردن یدلبر قصدبهمگه...بشه آب بودموندهکم خجالت از

 نویا نیشاه ونشه برمال رازش خواستیم فقط...؟؟!!کنه تتو

 دادیم آزارش داشت بیعج بودودهیفهم
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 بگو شویکیدمیم انتخاب حق بهت...دارم دوست یلیخ رو جا3_

 

 

 

 

 

 

 وادخیم رو کجاهابفهمه زودتر تا دوختچشم لبهاشبهدهیترسترنم

 بگه

 

 گوش یالله ریز درست گردن یرو_

 

 قبوله_
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 دخترک دیفهم...رفتسهیرخنده از هوی و دیپر باال نیشاه یابروها

 نیتر مناسب درجاکهبگه بدنشو حساس یجاها اوندهیترس نقدریا

 کرده قبول رو مکان

 

 سمتشون مداو فرانک

 

 ؟؟یخندیم چرا نیشاهشده یچ_

 

 ...یدار ینمک با دوست...یچیه_

 

 احساس امروز...نشینب ینجوریا...باحاله یلیخترنمآره_

 نگوکه هستش یشّردختره کی...شده ساکت یادیزکمیکنمیم
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 انداختترنمبه یهیسف اندر عاقلنگاه نیشاه

 

 نمیبب ودنشوب شر خوادیمدلم یلیخ جالبچه ِاِاِاِا_

 

 وحشت داشت نیشاه زدن حرف دار منظورهمه نیا از

 داشت؟ یخاص قصد واقعانکنه...کردیم

 

 دیچرخ یصندل با شدتموم خانوم اون یپا یرو کارشکه کچل مرد

 نیشاه سمت

 

 ه؟یک طرف جان نیشاه خب_

 

 کردنگاه بهشونزده وحشتترنم
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 خنده از ترفسهیر اون یافهیق دنید بادوباره نیشاه

 

 سپداره...هیخالباده همش...ستاینهم شر نیهمچ دوستت نیا فرانک_

 افته یم

 

 دمیرستیمکمی بار نیاولمنم...بارشه نیاول خب...نیشاه نکن تشیاذ_

 

 .کرده درک حالشو یکم دوستشکه شد خوشحالترنم

 

 ن؟؟یکرد انتخاب رو طرح...میکن کار کجاقراره خب_

 "نه" زد لبترنم

 

 گفت عیسر رانکف
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 کردم انتخاب من_

 بودساقه با بایز رز گلهی...داد نشون نیشاه وترنمبه رو طرح و

 

 خوبه؟؟ نیشاهچطوره_

 

 ادیب بهشکنم فکخوشگلهآره_

 

 یندلص رو شدینم دور ازشون لبخندکه ییلبها با و گفت نویا نیشاه

 کنهنظاره رو کار قیدق تا نشست تخت یروبرو

 کرد کجدونمینمنشونهبه یلب و انداخت طرحبه ینگاهترنم

 طمئنم پس...دهیپسند نیشاه کن فک...قشنگه یلیخ بخدا...ِاِاِاترنم_

 شهیمماه یلیخ باش
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 از نیشاه دیشا داشت دیام انگار...انداخت نیشاهبه یمغمومنگاهترنم

 یکن تتو خوادینمبگه وبشهادهیپ طونیش خر

 

 با بود رمنتظ و بودچونه ریز دستش...بودتهنشس خباثت با نیشاه اما

 کنه تماشا رو اتیعملانجام لذت

 

  شدمیتسلترنمباالخره

 

 جانپرهام بزن گوشش یالله ریز قایدق_

 

 جان نیشاهباشه_

 

 کرد تیتبعهمترنم وبکشه دراز تخت یرو کرداشارهترنمبه کچل مرد
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 ازترنم...بکنه کارشوهبتون راحت تا زد کنار رو دخترک شالپرهام

 ...داشتنگه سرش یرو و کرد امتناع شالش کامل انداختن

 

 دلش بیعح هوسهی گرفت قرار نیشاه دید توکه شیگندم گردن

 داد مالش رو

 

 .شدیم زیانگ هوس یلیخ گوش یالله ریز تتو نیا

 

 یتو و بودبسته چشماشوترنم مدتتموم و دیکش طول ساعتمین کار

 .کردیم خدا خدا ستر از دلش

 

 باشنبرداشته گلوش یرو از رو یبزرگ قفل انگار شدتموم کار یوقت

 کردیمنگاه تتوبه ذوق با فرانک...دیکش یقیعم نفس
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 منکردم یانتخاب عجب...ترنمشده خوشگل یلیخ_

 

 دیکش تتو ریزآروم شستشو انگشت و شد بلند نیشاه

 

 شده دلبر یادیزکمی...یلیخآره_

 

 دنشبتموم حرف نیا با بودگرفته گر نیشاه دست تماس ازکهترنم

 . گرفت شیآت

 

 گردنش ازبشه جدا نیشاه دست تا کرد بلند سرشو عیسر

 

 کردیم یباز اون احساسات با داشت بیعج امروز پسر نیا

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

512 

 بزس جلوش نیشاهکه رفت یمنش سمت کتاب و حساب یبراترنم

 .شد

 

 شده حسابمیبر_

 

 یول_

 

 ...ارهند یول_

 

 نیِد رو نیا...نبودمهمهم چندان...افتادراه یحرف چیه یب

 یتو فرانک...نجایا بوداومده نیشاه اصراربه چون...دونستینم

 گفتباشهافتاده یزیچ ادی انگار امیپهی دنید با هویراه وسط  نیماش

 

 ن؟؟یشاه شد یچ یدید یوا_
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 شد؟؟ یچ_

 

 ساعتمین یوا...دارم پوست کترد قرار امروز بودرفتهادمی پاک_

 ..شهیمرمید...برم دیبا گستید

 

 رسونمتیمخودم_

 

 ونا االنکهیتراف...رسمیم زودتربرم مترو با دارنگه نجایهم...نه...نه_

 ریمس

 

 باشه_
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 دربه دستش هنوزترنم..شدادهیپ عیسر فرانک و زد ترمز نیشاه

 زد رو قفل نیشاهنرفته

 

  شد هول دخترک

 

 ن؟یکرد قفل درو چرا... نیکنیم کاریچ_

 

 روترنم نیشاه کرد فکر وشده قفل در نبودمتوجهکه فرانک

 رفت مترو سمتبه و داد تکون دست عیسررسونهیم

 

 ن؟یبست درو چراشمام با_

 

 گذاشت ییجلو یصندل پشت دستشو و دیچرخ کامل نیشاه
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 که ینکرد تشکر هنوز_

 

 زدم تتوکه من_

 

 خب؟_

 

 نبود؟؟ تشکر بابت مونهمگه_

 

 اونوقت؟رسهیم منبه شیگرفته؟؟چ تیتتو؟؟شوخهی فقط_

 

 من دنیکش زجر لذت البد...دونمیمچه_

 

 خنده از رفتسهیر نیشاه
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 بشه کامل دیبا لذتش اما...آرهکه اون_

 

 زد زل نیشاهبهدهیترس

 

 نفعتبه یعنی...تتوواسه یکرد یخوب انتخاب_

 شدیم سختمرحله نیاکمیگفتمیم روگهید یهانهیگزاگه...شدتموم

 

 یچ یعنی_

 

 تتِو اون لمسدوممرحله یعنی_

 

 نیکردهم لمسکه شما_

 

 نبود دست بامنظورم_
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 ختیریم داشت زهرشوپسرهباالخره...دیپر رنگش وضوحبه

 

 

 

3 

 

 نیا اونشب لطف خاطربهبده یکار هربه تن تونستینم

 آورداخمچهرهبه...پسر

 

 فکر...ممنونم ازتون یلیخ یلیخ اونشبتون لطف بابت من_

 خودتون ظاهراکهشهیم پول بانه...کنم جبرانجوره چیهبتونمنکنم

 رتصو شما...کنم جبرانگهیدراه ازکهام یآدم مننه نیدار شترشویب

 نیدیمفه حتما اونشب اتفاق باکردمیم فکر من...نیدار من از یاشتباه

 ستمین بند دویق یب یهاآدم پیت اون از من
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 کردمینم کمکت عمرا اونشب بودمتدهید قبالاگه_

 

 چراااا؟؟_

 

 یباش یآبکش جانمازآدم اومد ینم بهت چون_

 

 کردیماشاره اندازش غلط لیاستا و پیتبه داشت کامال

 

 ن؟یکنیم قضاوت ظاهر یرو ازشهیهم_

 

 ستین قضاوتبه ازینمشهوده کامال بودنترنگه دو_

 

 نیباش یالسالم کیعلآدم نیهمچ ادینم بهتونشمام_
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 گهینمگهید زیچهیزبونم و زیچهیظاهرم...هیکیعملم و حرف یول...نه_

 

 مثل اصال منشرمنده...نیرنگهی نقدریاکه حالتونبه خوش_

 نیبگرد رنگ تک دنبالگهید یجا نیبر شما...طاووسم

 

 رفتهگ ماروچشمخانوم طاووس نیاکه فعال_

 

 یسنج یینایب نیبر چشاتونواسهبهتره_

 

 د؟؟ید جاتوهمهبشهکهرمیبگ چندنمره_

 

 پسره قباحتهمه نیا از گرفت شیآت
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 نیکن باز درو لطفا_

 

 ؟؟یآزاد بعد کن جبران_

 

 ام؟ یزندان االن یعنی_

 

 نه_

 

 ؟یچ پس_

 

 الاقل یبد جوابهی دیبا_

 

 ؟یجوابچه_
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 ؟یشینم ای یشیم_

 

 ؟وووویچ_

 

 شدنوووو دختر دوست...شدنووو یبغل_

 

 ...ختیر یهر دلش و کرد خی تنش

 

 قبلُت؟؟؟_

 

 باکه بود زیچهیاونم و داشت جوابهی تنها ذهنشبه افکارهجوم

 گفت تیقاطع

 نه_
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 نصف راحت بود مطمئن...بود فیح واقعا یسیِک نیهمچ کردن رد

 نیهمچ اب صباح چندکه بود خداشون از شناختیمکه ییدخترا

 سوء اهلنه اون اما...بزننهم یحساب غیتهی دیشا و بگردن یپسر

 چند نیاهممکنکنه فکرکه یاالتیخآدمنه بودگهید یکی بیج ازاستفاده

 ازشکه ییزایچ نیا باآدم نیا مطمئنا...بشهختم ازدواجبه صباح

 روش دست االن حیتفرواسه و نبود یطوالنرابطهآدمه بوددهید

 بودذاشتهگ

 

 چیه حاال تا...روش بودشدهزومدرنده یگرگ مثل نیشاه یچشما

 یدختربه تاحاال یحت...بودنکرده پولشهیسکه ینجوریا یدختر

 خودشون بودن باهاشکه ییاوناهمه...بودنداده یدوست درخواست

 قبول تفننواسهاونم و باهاش بودنواسه بودنکرده یدست شیپ

 رامش دیبا...بودکرده دعوتشمبارزهبه بیعج دختر نیا اما...کردیم

 بشه ارضاء شینیب خودبزرگ حس تا کردیم

 

 رمیگیمپاچه بد...نکن سگ منو_
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 بود نمطمئ...باختیم خودشو دینبا اما پسر نیا انیعخشم از دیترسیم

 یادیز هستکه یادیز یدخترا خاطربه دوروبرش یآدم نیهمچ

 شیباز شبمهیخ سکعرو تونستینم...گذرونه خوش

 خوادیمکه یارابطه وبشه عاشق بود آرزوششهیهم...باشه

 باشه عمر کی یبراباشهداشته

 

 درو دیکن باز...دارم فرق دورتون رنگاوارنگ یعروسکا اون با من_

 نجایا زنیبرهمهنزدم غیج تا

 

 کردیم کشیتحر شتریب دختر نیا یسرسخت

  زد یپوزخند
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 ابتث بهت نویا...منه مال تتو اون...یبغل یلوکوچو نکن دیتهد منو_

 فرانک از شمارتو...بکن فکراتو...یبر یتونیم اآلن...کنمیم

  جوابواسهرمیگیم

 

 کرد باز رو در قفل گفتو نویا

 

 از سرعت با و دیپر رونیب و زد یجست هاشده آزاد قفس از مثلترنم

 ضینق و ضد دچار پسرک یها حرف از اونقدر...شد دور نشیماش

 زدیم هزار یرو انگار قلبش ضربانکه بودشده

 

 یلیو یلیق یحساب رو دلشپسره درخواست...کنه انکار تونستینم

 اون...نبود یعاد براش بودن پروا یب و ییایح یب نقدریا اما...بودداده

 با... بودشده بزرگ یمذهب اعتقادات با یاخانواده یتو

 ماا اشخانواده با بوددهیجنگ شیمدل نیا یها یآزادواسهشهیهمنکهیا

 صدشق پسر نیانکهیا احتمال...جنگ وسطارهیبهم قلبشو تونستینم
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 یرهرجو دیبا پس...باشه دواریامکه نبوددرصدم یحتباشه مدت دراز

 .کردینم یاپردازیرؤ خودشواسه و شدیم الشیخیب بود

 

 

 

 

 

 همون داخل خودشو حاال و بودگذشته کردن تتو از یاهفتهسه

 ...بودکرده فرار ریاس یپرنده مثل ازشکه دیدیم ینیماش

 

 پسر نیا ریدرگ بیعجکه شد یچ دینفهم اصال مدت نیا

 یوسوسه برابر در یحساب اول یروزها....بودشده یگرگچشم

 بادانشگاه اطیح وسط فرانک یوقت اما بودکرده مقاومت شنهادشیپ

 عوض داستان دیپرس نیشاه شنهادیپ راجب سراغشو اومد رتیح
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 نیب بود معروفکه ینیشاه بودکرده تعجب یحساب فرانک...شد

 ...داده یدوست شنهادیپ دخترهیبه بار نیاول یبرا غرور یخدابه دخترا

 

 از نقدریا...نیشاه یزندگ یگو داستان بودشده فرانک روز اون از

 یوسوسه رفتوترنم نید و دلکه گفت نیشاه اتیاخالق و یزندگ

 ناو جزء انگارنمیا...جونشبه افتاددوباره نیشاه شنهادیپ یقبول

 ییجوراهی وارهینکم دوستاش یجلو خواستیمکه بودشده یموارد

 ...بده پز رو بودن اول نفر حاال

 

 مرعهی وکنه یکار خراب وباشه خوددارنتونه دیترسیم طرفهی از اما

 ور دادن مثبت جواب کرد یسع نیهمواسه...بمونه براش یمونیپش

 هاشو طشرو و شرطتمام وبشه طالبش شتریب نیشاه تابده کشکمی

 ...کنه قبول
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 بودآورده وجودبه اون درکه یَتنش و دادیم نیشاهکه ییها امکیپ

 رومیتسلپرچمباالخره وبکشه طولهفته فقط ریتأخ نیا شد باعث

 ...نهیبش نیماش یتو االن دخترش دوست عنوانبه وکنه بلند

 

 نیا آوردن بدست از یحساب...کنه جمع تونستینم لبخندشو نیشاه

 نیا کردننرمواسه بودکرده مدت نیاکه یتالش...بردیم لذت تیموفق

 ...بودداده حال بهش یحساب دختر

 دونستیم..نبود بودن دورشکه ییدختراهیبق مثل

 رزشا انگار دختر نیا اامبره شیپ شیقبل روابطهیراحتبهتونهینم

 ازمترن مقاومت نیا خواستینم...داشت شترویب تحمل و صبرکمی

 اشمعتقدانه ییجوراهی یها نازکردن نیهم عاشق برعکسبره نیب

 بودچزونده اونوهفته3 بودونداده وا خودشو یزودنکهیا از...بودشده

 یترادخ نازکردن مثل کردن ناز نیا دونستیم...کردیم فیکخودشم

 با دونستیمخودشم...پشتشهمحکم منطق و عقلهی و ستین یقبل

 و ودب بودن روزبههیپاترنمنکهیا از امابسازهتونهینم معتقد ادیزآدم

 شدیم جذبش شتریب زدینم آببه گداریبهمونطورنم
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 دیاش...بود شیزندگمیحر نیتر یخصوصواسه کردناش امتحان نیا

 یکس تنها دختر نیا اما داشت دختر ستدو سرش یموها از شتریب

 و بودشدهقدم شیپ آوردنش بدست یبرا خودشکه بود

 قابل شیاصلمیحر اونبه شدن واردواسه هارو یقبل اونچکدومیه

 ...بودندونسته

 

 مادرش حرف ای بود غرورش از اخالقش نیا دونستینم 

 اتاقمیرحبه ویاون یول ریبگ یریگیم دختر دوست" گفتیمشهیهمکه

 نفر هزار دست وخودته مال فقط یباش مطمئنکهبدهراه خوابت

 " دهینچرخ

  

 از دیترسیم بودوشدهکالفه نیشاه واضح یهاخنده از یحسابکهترنم

 :گفت دارید نیاول نیا
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 م؟یریممیدار کجا یگیم ای یبخند فقط یخوایم_

 

 نداشت املک اعتماد بهش هنوز...دیفهمیم دخترک یصدا از رو ترس

 

 بچلونمت خوادیمدلم...یشیم تر باحال یترسیم یوقت_

 دهیم یحالچه اوف...یهستکههم یبغل...

 

 داد نییروپاشهیش شدنش خنک یبرا و گرفت گرترنم

 

 :گفت یسرخوش با نیشاه

 

 تو مال تتو یبگ خودتکنمیم یکار آخرش_

 

 عمرا_
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 ؟یببند شرط یحاضر_

 

 یبرسون ثبتبهکهشهیم تو مال یوقت فقط_

 

 یکنبندم پا یاومد پس_

 

 یشد چیپاپ توکه فعال_

 

 خواست؟ینم دلت توکهنه_

 

 بود شما یفهیوظ_

 

 شدانجامهم یخوببهکه_
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 طلبت کالیبارهی_

 

 بده نقد...کنمینم قبولهینس من_

 

 کالیبار...باشه_

 

 خوامیم آبدارشو_

 

 رفتسهیر نیشاهکه رفت بهش یاغرهچشمترنم

 

 اداااایب رتیگسوژه یمنتظر فقط_

 

 میکن تر یلبهی دیبا...شهینمکه یخال و خشک_
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 ؟یکرد شروع باز_

 

 کن تمومش تو_

 

 و؟؟یچ_

 

 منو انتظار نیا_

 

 راهشوگفتم_

 

 شوامغهیص پس_
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 دوختچشم نیشاه یجد رخمینبهزده بهتترنم

 

 گرفته؟ تیشوخ_

 

 ام یجد یلیخ اتفاقا...نه_

 

 بهش دیتوپهشد یکفر

 

 خونت یببر شبهیواسهکه یراه سر دختر..م؟؟یک من یکرد فکر_

 ؟یکنغهیص و
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 خودشو و ترمز رو زد اتوبان ازگوشههی رفت سرعت با نیشاه

 ترنم سمت کردخم

 

 دختر منوگرنه......ذارمیماحترام بهتدارم شوغمیصگمیماگه_

 منگفتم بهتهم قبال...کردن یمال دستواسه ستیندوروبرمکم

 پس...رمیبگ زنتونمینمنشه حل تا و رانیااومدممشکالتمواسه

 ای...ریبگمیتصم االن نیهمباشهداشتهادامهرابطه نیا یخوایماگه

 سالمتبه شمارو ریخبه منو ای یشیمغمیص

 

 گرفتپنجره سمت سرشو و داد رونیب و اششده حبس نفسترنم

  

 یحت...باشمداشته پدر اذن دیبا موقت ازدواج یبرابنده خانشازده_

 دبع روز دومعلوم کجا از...دادمینم کار نیابه تن عمرا نبود ازیناگرم

 ؟ینکنولم یشد ریسکهغهیص
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 کن حال برو کنغهیص...هابچه گنیم یچ خواد؟؟پسیماجازه واقعا_

 

 ....وُدخ گرفتن طالق کردن ازدواج قبالکههیکسانواسه اونا_

 کرد کیبارچشم و داد باال ییابرو نیشاهکهبزنه نتونست حرفشوادامه

 

 ؟؟یدختر توکنم باور االن_

 

 کرد براق چشماشو ببرماده مثلترنم

 

 ؟یکنیم نیتوهبهم یدار ؟؟علنًا یکشینم خجالت_

 

 شهیم خشک رتیش نزن جوش حاال_

 

 نییییییشاه_
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 !!!!عجججججبببببببچه...جااااااااان_

 شما و تو یگفت بس از منو یکشت

 نمیبب کنصدامگهید بارهی....

 

 کردنه؟؟ صدا بحث االن_

 

 پدر؟؟ اذن نیانداره یقانونتبصره چیه...کردنهگهید کارهی رینخ_

 

 کردمینم قبولخودم من بوداگرم...رینخ_

 

 م؟؟یبکن یغلطچه پس االن_
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 ییآشناهی فقط...میبدانجام بود قرارکه یکار همون...یچیه_

 ...مدتکوتاه

 

 بعدش؟_

 

 رددبهمیدیفهم یوقت..میریبگ نظر در دیبا موقع همون رو بعدش_

 نه ایمیخوریمهم

 

 نه؟ ای یخوریمدردمبهبفهمم چطور یخال و خشک ینجوریا_

 

 کرد نگاش یحرصترنم

 

 نیزیچهی دنبال فقط...نیهم نیع همتونکه الحق_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

538 

 شدادهیپ ظیغ با و کرد باز و در 

 

 اتوبان؟ وسط یریم کجا یشدوونهید_

 

 جهنم_

 

 

 حانوامت دختر نیا...درسته انتخابش بودشده مطمئنگهید حاال نیشاه

 بودشده قبول

 

 و سفت غلب تو شدودهیکش دستشکه بودنرفته شتریبقدم چندترنم

 شد پرت نیشاههیعضالن

 

 گفت حرص با 
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 ؟یکنیم کاریچ_

 

 یخداحافظ یچیه_

 

 خترکد...دیبوس لبهاشومحکم وبزنه یحرفترنم نذاشت توگف نویا

 یبوق نوعهیهرکدوم عبور حال در یها نیماش.....رفت نفسش

 و دست و غیج با یعروس بوق ها یبعض...زدنیم براشون

 و دیکش تتو سمت سرشو نیشاه....بودن یشاک بوقهم ایبعض...هورااا

 .کرد ولش بعد و دیبوس روشو قیعم

 

 ستین سرجاشگهید قلبش کرد حس دخترک

 

 برو کن فراموش یتونستاگه حاال_
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 ها نیماش از یکی بوق با هوی بعد...بودستادهیا واج و هاجترنم

 رو یمحکم یلیس و کرد پر رو نشونیبقدم کی و اومد خودشبه

 نشوند نیشاه گوش

 

 

 

 

 

 ناتوبا ؟وسطیکنینم منو یآبرو فکر...یدیبوس منو یحقچهبه_

 زم؟یبرسرمبه یخاکچهنهیبب منو اآشنهی

 

 ریز و چسبوند نیماشبه اونو گرفتو ترنمو یهوا رو دست نیشاه

 گفت گوشش
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 دلدونمیم...کردم مراعات یلیخاالنشم تا من_

 فتویک...فتهین تو گردن گناهش مثالکهنگرفتماجازه...خوادیمخودتم

 ؟یاریم دردبه یدار حاال یکرد

 نویا...ینیبینم منوگهیدنه؟؟برم ای یهست من با...فرصته نیآخر نیا

 یالک من...هستم آخرش تا...یبمون وبمونماگه اما...باش مطمئن

 یدختر چیهبه رووعده نیاهم حاال تا...دمینم دیوعوعده

 نه؟ ای یبمون یاول یخوایم...یشیاول...ندادم

 

 با یرپسنکهیا از...دادیم دست بهش اعترافات نیا از یبیعج یشاد

 شاهد یگاه دورادورهفتهسه نیهم یتوکه یآس یها یژگیوهمه نیا

 فقط االن بودن دادن نخ درحال دوروبرش یدخترارهیم هرجا بود

 ...رفتیم قنچ دلشکرده انتخاب اونو

 

 ؟یخواینم ای یخوایم_
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 آخرش وبده دستش کار قلبش لرزش نیا دیترسیم اما خواستیم

 بذاره کج پاشو

 

 خودت وقت هر وقتشواسهذارمیم رو یکار لاص نترس_

 بغل و ماچ دوتا نیا کردن کنسل بابت یقول اما...یخواست

 یبد ونیاشانت دیبا نارویا یشینمغهیص یوقت...دمینم

 

 دلشو حرف نیشاه...اومد کش ینرم لبخندبه لبش

 حاال وباشه خوددارنتونه دیشاخودشم یحت دونستیم...بودخونده

 تحملتونهیم روبوسه چهارتاازدواجه شقصد واقعاکه

 ببره لذت یحسابدمیشا...کنه

 

 دیبوس رو تتو یرو و کرد کج سرشودوباره نیشاه
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 !خودت؟؟ مال تتو یگیم آخرشنگفتم_

 

 دارم خودمو خاصمیحر من... من_

 

 خانوووووم دختردونمیم_

 

 زد بازوهاش رو یمشتترنم

 

  دیخند روشبه نیشاه ییکهربا یچشما

 

 منه یها خوردن مشت نیا اولتازهکه شو سوار برو_

 

 شد نیماش سوار یشاد با حاال زدو یلبخندترنم
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 مشکالت...شد دارادامه کردن یعاشق نیا چطورسال دینفهمگهید

 اشعمه دختر با ازدواج یبرا اشخانواده اصرار شیاصلکه نیشاه

 و ها جدل و ها بحث ازخسته اواخر نیا و داشتادامه همچنان بود

 یهیقض مادرش یوقت شدندوم زن یبرا نیشاه درخواست

 کیهک یینایس از گرفتمیتصم دیکش شیپ رو نایس یخواستگار

 ...دشیجد عشق یبرارهیبگ کمک بودشده عاشقش یزمان

 

 نیشاه وکنهیم خودشو کارمردانه رتیغ و حسادت کردیم فکر

 طغل محاسباتش یهمه اما...ذارهیم شیپ پا وکنهیم یراض خانوادشو

 آخرش تا نتونست قرارش و قول برعکس نیشاه...اومد در آب از

 ول رودغدغه یب ومرفه یزندگ تونستینمنکهیا خاطربه وباشه

 اشرابطه شاهد بارها خودشکه یادخترعمه همون با شد مجبورکنه

 ...کنه ازدواجبودهگهید یپسرها با

 

 شکست و أسی نیا از فرار یبرامترن دیام تنها نایس حاال

 یعاشق سال دو بعد نیشاه ینجوریاکه بودشده خورد غرورش...بود
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 خواستیمهم بچزونتش خواستیمهم...بودداده حیترج بهش رو پول

 .هاشنقشه شد خراب کالکهارهیب دستشبهدوباره

 

 واون حسادت الأقلتونهیم یباز نیابه نایس کردن وارد با کردیم فکر

 اما...بشه نیشاه یبرا یواقع بیرق کی هم نایس دیشا وکنه کیتحر

 نیاکه یهمونطور نایس قلببه ورود و بودزده آببه گدار یب انگار

 ...بود نیشاه از تر سخت یلیخ بود،شناخته مدت

 

 با دشینم و بودن متفاوت یزندگ و دیعقا و فکر طرز باآدم دوتا اونا

 یدیجد یفکرها دیبا...کرد رفتار نباهاشو یکسانی یها روش

 جادیا نایس و خودش نیب تیمیصم یکمکه حاال خواستینم...کردیم

 شتریب اونو یمتفاوت یکارها با دیبا...بده دست از رو فرصت نیاشده

 وسط شتریب روخانواده یپا دیدبایشا...کردیم خودش ریدرگ

 نیا زا...شتدا نایمادرس یرو یخوب نفوذکهترانه مخصوصا...دیکشیم

 .شد یتاکس سوار و زد یتیرضا لبخند فکر
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 ...کردیم یعصب رو نایس داشتپونه یکالفه یها حرکت

 

 حس نایسکه بوددهیکش قیعم یها نفسپونه ساعت3 نیا نقدریا

 ...نمونده اتاق تو یژنیاکسگهید کردیم

 

 از تر قیعم نفسهیخودشم نباریا و کرد بازش وپنجره سمت رفت

 :گفت و دیکشپونه یها نفس

 

 ؟یطاهرخانم دیبکنتونمیاتاقهم حال مراعاتکمیشهیم_
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 سمتش سرچرخوند متعجبپونه

 

 !!!!ساکتمکه کردم؟؟؟من کاریچمگه_

 

 سمتش برگشت حرص با نایس

 

 بدترهحرفم صدتا از سکوتتون نیا_

 

 ستمین بلدکنم محو خودموتونمینم دیببخش_

 

 نشوهرجانتوبه جه،ینت یبهیکالفگ و خوردن رصحهمه نیا یجابه_

 .شدیمکنده کلکش نیگفتیم روهیقض
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 بشمهیبق دامنبه دست تاکنم حل مشکلموخودمدمیم حیترج_

 

 شن؟یم حسابهیبق جزء ها شوهر تاحاال یک از_

 

 کنمهیتک یمرد چیهبه دینبادمیفهم یوقت از_

 

 و گرفت خودشبه یحساب نایس اما بود یاگهید زیچ منظورشپونه

 پونه زیم یرو دیکوبمحکم یکفر

 

 ...گذاشتنن قالواسه فقط مردها یدیفهمکه یروز ازدمیشا_

 

 عذاب نیابشهتموم خواستینم چرا...ییکذا روز اون یآور ادیبازم

 

 ندارمگاههیتکگهیددمیفهم روز اون از اتفاقا_
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 شیپ پا با زدیم پس دست با انگار دختر نیا...شد مات نایس

 ...داشت رو ضینق ضدو یرفتارها نیا چرا دیفهمینم...دیکشیم

 

 رابیسچکدومیه انگار...شد قفلهم توقهیدق چند یبرا جفتشوننگاه

 ...بکنن دل یکی اون یچشما دنید از خواستنیونم شدنینم

 

 گردش و دیسف صورت اون یتوپونه رنگ یقهوادهیکش یچشما

 ...بود بایز یهارمونهی

 

 داشتکه ییهاگونه اون یروبکشه دست کرد هوس آن کی نایس

 موآد و شدیم حس انگارفاصله اون از یحت شینرم و شدیم یصورت

 ...کردن نوازشواسه کردیموسوسه
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 یاقهوه...بودمونده مبهوت اشیدن یشیم نیتر خوشرنگ توهمپونه

 ...اآلن زدیم سبزبهکه ییها

 

 سرعتبه دو هر اومدکه یآبدارچ فیلط آقا زدن در یصدا

 خودش زیم پشت رفت عیسر نایس و...کردن جمع نگاهشونو

 

 :گفتپونه زیم رو ییچا گذاشتن موقع فیلط آقا

 

 نمک تشکر یچطوردونمینم..ممنونتونمبازم ماجرا اون بابتخانوم_

 

 من...که نیکن یادآوری نینیبیم منو هربار ستین قرار فیلط آقا_

 شمیم معذب شتریب ینطوریا

 

 نداشتم شمارو کردن تیاذ قصدخانوم دیببخش_
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 نیکن فراموششگهید خواهشا یول..نداره اشکال_

 

 یاستر...ممنونمبازم...کنمینم تکرارگهیدچشم یولشهینمکه فراموش_

 بهتون گفت رفتیم داشت یمنشخانم رفتیمادمی داشت

 یلیلج یآقا نیزم دیبازد نیبر دیباگهید ساعتمین نیحاضرشبگم

 

 بوددهیکش ساعت3 نیاکه ییهمونا از دیکش قیعم نفسدوبارهپونه

 

 نیداد اطالعکه ممنونباشه_

  

 رونیب رفت و گذاشت زشیرومهم رو نایس ییچا فیلط آقا
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 یچهره تو شدزوم و یصندلبه داد پشت قبل از ترکالفه نایس

 سخت رو کار داشت بشیعج یرازها با دختر نیا...پونه

 رونیببکشه زبونش ریز از تونستیم کاش...کردیم

 

 یچپروژهدمینفهم ن؟؟اصالیکن قبول روپروژه نیا دیبا حتما حاال_

 نیاولادآورهیآخهباشه خاص شوهرجانتون یبرا یلیخ دیهست؟با

 تونهییآشنا روز

 

 زد زل نایسبه اندوهبارپونه

 

 یبگ یچ هرحاضرم بخدا...بگوکنهیم خنک دلتو پروندناکهیت نیااگه_

 منو کار یکنیم فراموش روزهی یبد دیامبهم فقط اماکنم تحمل

 

 بودتهنشس اونلبه شکیگنجهی حاالکه دوختپنجرهبه نگاهشو نایس
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 دیبامتأسفانه اما...خودمه یآرزوها از یکی نیا_

 امتحان نیبگ رو یروش هر چونشهینمبرآوردهبگم

 ....نهیآ نیشد کال سال بعدکهاالمح...نکردافاقهکردم

 

 مبلس براششهیهمپونه...ومدین دلش اما دقنهیآبگه خواستیم نایس

 کردیم خطابش ینطوریا دینبا بود یخوب و محبت

 

 دق ینهیآشدم...بگو نکش خجالت_

 

 لرزش نیا از نایس دل و دیلرزیم حرف نیا گفتن موقعپونه یصدا

 دیلرز

 

 نگفتم نویا من_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

554 

 فراموش...کن فراموش فقط...بگو بدترشو...بگو...یگفتیم یداشت اام_

 کن فکر...یزد اصفهانکه یحرف مثل...بوده یاپونه اصال کن

 یهاپله ازکه یروز همون من کن فکر...ُمردم

 ومدمین بهوشگهیدُمردمافتادمنردبوم

 

 شد وننردب ازپونه افتادن شاهددوباره و سال اونبهانگاربرگشته نایس

 زد لب و ستادیا قلبشلحظه هی

 

 نکنه خدا_

 

 .بود نایس عمر خاطرات نیبدتر جزء روز اون
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 از یکی امانردبوم یباال بودرفته انگور دنیچ یبرا روز اونپونه

 با و دش پاکله گذاشت روش پاشو تاکه بود لق انگار شیچوب یهاپله

 نیا دنید باکه دیخندیمهپون طنتیشبه داشت نایس...نیزم خورد سر

 یکس...اطیح تو دیپربوم پشت از فشنگ مثل...کرد یته قالبصحنه

 ردک فکر دید روپونه خون غرق صورت یوقت..نبود نایاپونهخونه تو

 باعثپونه پلِک خوردن تکونلحظههی...افتاد یم پس داشت.. مردهپونه

 ...بده وشگقلبشم یصدابه ورهیبگ روپونه نبض و ادیب خودشبه شد

 

 یحت و بودشده کینزدپونه بدنبه نقدریاکه بود یبار نیاول اون

 ...کردیم لمسش
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 استم اورژانس باخونه یتو رفت عیسر استزنده شد مطمئن یوقت

 پدر نبودمهم براش اصاللحظه اون...پونه پدربه زد زنگبعدشم گرفت

 تتونسیم بعدا...زده زنگ ااونخونه ازکهکنهیم راجبش یفکرچهپونه

 کسش نیزتریعز نجات براش فقط االن..ارهیببهونه براش

 ریگ خداروشکر...شد سوار اونا با دیرس آمبوالنس یوقت....بودمهم

 موقع...بود خلوتهمکوچه وداره باهاش ینسبتچهکه بهش ندادن

 ...دیند اونو یکس سوارشدنش

 

 دستاش تو ورپونهکرده خی یدستا مارستانیب تا

 ماا داشت هارو دست نیا گرفتن حسرت ییروزهاچه...بودداشتهنگه

 زا یحتدهینم بهش رو یااجازه نیهمچپونه نشدنمحرم تا دونستیم

 دوست وگناههگناه گفتیم اومد ینم خوششهم شیشوخ

 باعثپونه سخت و سفت اعتقادات...کنهگناهآدمشهینم لیدلداشتنم

 دبوداده وا تاحاال بود خودش دستاگه...رهیبگ خودشو یجلو شدیم

 دلبر دختر نیاهیقدم چند بود سخت براش وقتا یگاه واقعا چون

 ...رهیبگ بغلش تو اونونتونه اماباشه
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 تگفپدرپونهبه گرفتو تماسدوباره مارستانیب دنیرس یوقت

 دناومکه پدرومادرش... عمل اتاق بردن روپونه...اونجا ادیبمیمستق

 پدرش و زدن صورت سروبه کرد شروع اشبچه تک یبرا مادرش

 نایس از جواب و سؤال کرد شروعهم پشت

 

 وترهاکببهبودهرفته گفتآخرشم...بگه دیبا یدروغچه االن بودمونده

 ...افتادهنردبوم رو ازپونه دید اومد افتادن یصدابده دون و آب

 

 چونکهبودهمسخره یبند شرطهی خاطربه بال نیابگه نتونست

 ...نهیبچ انگور نایسواسه رفتیم دیبا بودباختهپونه

 

 ماا....دونستیم مقصر خودشو اون فقط اومد یمپونه سر ییبالاگه

 شیاریهوشدرجه یول بود زیآم تیموفق عمل خداروشکر

 برگشت و نرفت کمابهخوشبختانهکه بود خطرناککمی
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 و شب نماز نقدریا...بودگذشته عمرهی لمث نایس یبرا روز چند اون

 روز چند اونبه عمرش ینمازها کلکه بودخونده مختلف یدعاها

 مارستانیب تونستینم کنن بد فکر راجبشنکهیا ترس از...دنیرسینم

 هشب یخبرپدرپونه تا بود یگوشبه چشمش مرتبخونه امابمونه

 غیحخونه یتو یخوشحال ازستارهکه یالحظه...زدیم سرروزم هر...بده

 برخ نیتر قشنگ و نیبهتر ،انگاراومده بهوشپونه گفتیم و زدیم

 ...بودآورده جابه شکرسجده درجا و بوددهیشن رو عمرش

 

 

 :گفت بغض با و نایس زیم سمت رفت و شد بلندکالفهپونه

 

... ردمک کاریچ باهاتنمیبیم یوقت...کنمیمنگاه بهت یوقت من یول_

 روز اون کاشکنمیم آرزو... شنومیم زبوناتوخمز یوقت

 مجبورکهگشتمینم برمسخره یزندگ نیابه کاش...بودممرده
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 داشت...زد استپ حرفاش وسط هوی.... حاالکهبکنم یانتخاببشم

 شیزندگبم رویز یهمه از نایس خواستینم..کردیم باز دل راز یادیز

 بشه دار خبر

 

 

 دادیملم شتریب خودشوکه مونطوره و چشماش تو زد زل نایس

 دنیکش رزبونیزواسه داشت سراغکه یلحن نیترآروم با یصندلبه

 :گفتپونه

 

 ؟یچ حاال_

 

  بودافتاده من و منبهپونه

 

 یکنفراموشمکنم التماسبشم مجبور ینجوریا حاال_
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 کردم فراموشت من_

 

 

 

 

 

 

 داشت انگار...ممحک اما زدیم یکندتمیر با قلبش...کرد خیپونه

 دارهنگه سرپا اونو وکنه پمپاژ خون زدیم خودشو زورتمام

 

 ....یعنی_
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 دایپ مویزندگهیواقع عشق یشنویم احتماال روزا نیهمنکهیا یعنی_

 مونیزندگخونه سرمیرفت وکردم

 

 یبرا ای بودپونه چزوندن شتریب یبرا...گهیم دروغداره چرا دونستینم

 باشه؟نداشته وجدان عذابگهیدکهکنه راحت ورپونه الیخنکهیا

 

 ...نهیبب ورپونه العمل عکس خواستیم دلشنکهیا خاطربه شتریب دیشا

 

 هاش حرکت باپونه یوقت دادیم دست بهش یبیعج یشاد حسهی

 نگشور کال صورتشکه اآلن مثل...دادیم نشون تیحساس اونبه نسبت

 بودباخته

 

 فراموششنگه و بخواد اونو دختر نیا خواستیم دلش هنوز انگار

 دوستت هنوزعاشقتم هنوزبگه وکنه باز لبپونه بود منتظر انگار...کنه

 محاالته جزء نایا دونستیم اما...دارم
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 :فتگ زدیم موج کلماتش تک تک توکه یغم باخورده شکستپونه

 

 باهم نیبش خوشبختدوارمیام_

 

 برداشت فشویک زشویم پشت برگشت

 

 هنوز آثارشکه افتاد ییدعوا ادی شیواقع عشق گفت نایسکهلحظه اون

 ...بود نایس صورت رو شیب وکم

 

 کتک خاطرشبهکهبوده یهمون زدیم حرف ازشکه یعشق حتما

 .نبود یابونیخ و یالک یدعواآدم اونوگرنهکرده یکار

 

 دیبازد یبرا نیاریب فیتشرشمام...نگیپارکرمیم من_
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 حالت نیتر خوددار با بودکرده یسعپونه...داد تکون یسر فقط نایس

 نایس اما...بده نشون خودشو یتفاوت یب مثال تابزنه یحرف ممکن

 ...داره یحالچه اآلن دختر نیانفهمهکه نبود ییآشناتازهآدمه

 

 یب زدیم لبخند...پونه یناراحت نیاواسه بودرفته قنج دلش

 یکار دونستیم...بوددهیرس هدفشبه انگار...اریاخت

 سح اما...باشهسوخته عشقهی دنبال دینبا ومحضهاشتباهکنهیمکه

 یم وقذ سر اونو بدجورداره دوستش ومونهیپش انتخابش ازپونهنکهیا

 ...آورد

 

 اداعتم و دادیم دست بهش یخوب حال اما گرفتینم یاجهینت دیشا

 و بودگرفته ازش قبالونهپکه یبنفس اعتماد...کردیم دایپدوباره بنفسشو

 .بودکرده یدیشد یسردرگم دچار اونو
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 نظر ریز روپونه و یلیجل یها حرکت نیزم یبررسمدتهتمام

 ...بودگرفته

 

 یها حرف و ناجور یهانگاهگهید یلی،جل صبح رفتار برعکس

 چند نیا انگار...بود خودش یتو شتریب...آورد ینم زبونبه دار منظور

 .ودبکرده مونیپش رفتارش از اونوکه بودافتاده یاتفاقات ساعت

 

 ریزگهید و داشت یشتریب یراحت حس صبحبه نسبتنکهیا باپونه

 حرف...بود دمق یحساب اما نداشت یخفگ حس یلیجل یهانگاه

 یا یواقع عشقبه داشت مرتب بودورفته مخش رو یحساب نایس یها



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

565 

 یواقع ونوا عشق یحت نایسنکهیا رفک...کردیم فکر بودگفته نایسکه

 نبود حواسش واصال کردیم تر سخت رو درد نیا تحملندونسته

 .کردنیم شیبررس داشتن االنکه ینیزمبه

 

 و سند...بود لواسون یهوا و آب خوشمنطقه تو نیزم مکان

 بود ریدرگ حاال تاگهید یزایچ و راثیم و ارث سر ها مدت مجوزش

 یحی،تفریتجار مجتمع خواستنیم بودهشد حل مشکلکه االن و

 ...بزنن توش ، ی،فرهنگ

 

 نیزم نیا دنید با یروزهی...کردیمنگاه رو اطرافبه حسرت باپونه

 خوشگل و ناب یطراحهی نجایابتونه بود نیا آرزوش

 یتوهم رانیا یتوهم ،بترکه خبرش بمب مثلکه یجورهیبدهانجام

 شطیشراکه االن اما...بود محال یلیخ یلیخ اونموقعکه ییآرزو...ایدن

 ...نداشت یاعالقه و ذوق چیه انگار بودشده جور
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 یشسرخو با و بهروزبه کرد رو یلیجل شدتمومکه نیزم یبررس کار

 :گفت

 

 نیامیریبگ جشن دیبا...دمیدشام تدارککه من یالیومیبر حاال خب_

 رو تیموفق

 

 میکن مهمونت دیبا ما تهران یداوم تو...ماینبود زحمتتبه یراض_

 

 نیهمبچه من داداش...میاصفهون واقعا من انگار یگیم یجورهی_

 نینیببهیسفال سقفشکه همون... معلومههم نجایا ازکهینزدالممیو...جام

 

 دنید روخونه و کردننگاه بودکردهاشاره اونکه یسمتبههمه

 

 زد مخالف سازبره یمهمون نیابه خواستینم دلش اصالکهپونه
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 گهید وقتهیاهلل شاء ان..ممنون_

 

 یشکار گوشت جان بهروز یبرا...مهندسخانم نزنحرفشم اصال_

 مخصوص رستورانهی ازدادم سفارش

 

 امیم سر با... کرد کنسلشهیمگهیدمگه اصال...فرهودگرم دمت یوا_

 

 ییاشتها خوشخودم مثل ادیمخوشم_

 

 :گفت یناراضدوبارهپونه

 

 کار من...گذرهیم خوش شتریبباشهمردونه جمعکنم فکر_

 باشم خدمتتونتونمینمدارم
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 الیخیبنه یعنینهگهیم یوقت وهیچجورپونه اخالق دونستیمکه بهروز

 شد کردن اصرار

 

 زمیعز برو تو یتر راحت ینجوریااگهباشه_

 

 کرد یدست شیپ عیسر یلیجل

 

 نیتونستاگه یچیهکه من...نایکنیم تعارف نیدار مهندسخانم ِاِاِا_

 نیارین فیتشر امشب نیبد منوخانوم جواب

 

 جان؟؟ فرهوداومدهخانومتممگه ِاِاا_
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 صحبت مهندسخانم با حتما داشت اصرارهم یلیخ...بلههههه_

 سکنفران قبل اصفهانکه یمشورت مسائل همون راجبکنم فک...کنه

 باشهمیداشت

 

 ناوکه یفاتیتوص اون با یلیجلخانومنکهیا زا شد متعجبپونه

 داره یقصد نیهمچ ازش بودکرده

 

 شیراض نیتونیم خودتوناگه...نیاینم شمابگم بهشتونمینم من_

 نیکن

 

 بزنه زنگ زنشبهکه آورد در شویگوش بعد

 

 چند نیا عرض در یلیجل رفتار رییتغبهتوجه با و شد مونیپشپونه

 ودخ با مشکلش دیشا یلیجلخانومبه کمک ابنکهیا فکر و ساعت
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 لقبوکنهیمتموم هاشو یزبازیه و داتیتهد نیا وشهیم حل یلیجل

 شام یبرابره کرد

 

 یمشکلگهید حتماپونه وشهیم یخانوادگداره جمع دیدکه نایس

 بهروزبه کرد روکرده قبولکهنهیبینم

 

 شمیم مرخص نیندار یکارگهید من بااگه مهندس یآقا_

 

 داد جواب بهروز یجابه یلیجل

 

 آشنا شتریبخواستمیماومدهخوشم ازتتازه جان مهندس بابا یا_

 ؟؟یدونینم قابل...میش
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 کنسلتونمینمدادم قول ازقبلگهید یجا من خوانیم عذر... ممنون_

 دعوت بابت ممنونبازم...کنم

 

 ییآشنا اولتازه..میشدیم خوشحال ما یول یراحت هرجورباشه_

 کاراتهم خودتهم...ینشستدلمبه یلیخ...هاست

 

 :گفت نداشت هاشو یچاپلوسحوصلهکه نایس

 

 خدانگهدار...اجازه با.. شما نیدار لطف_

 

 نیا.. .بودستادهیا بهروز کنار ریزبه سرکه انداختپونهبه ینگاهمین

 تیذاهیخوشتموم...آورد یم دردبه رو دلش اونا از ییدوتا ریتصو

 ددمج اعترافواسهکه یافکار...رفت نیب از شرکت یتوپونه کردن

 شونن خودشو بودن پوچ قاب نیا دنید با پروروندیم سرش توپونه
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 بناهیبق یزندگ یهاخرابه رو خودش یزندگواسه دینبا...دادیم

 ...ساختیم

 

 زیچهی نو از و کوبوندیم قلبش تو رو یمیقد عشق نیا دیبا

 و موتورش سمت افتادراهپونهبه یحرف بدون...ساختیمگهید

 .کرد یخداحافظ

......... 

 

 ...شد بلند یلیجل تلفن زنگ یصدا شدن الیو سالن وارد تا

 

 ایب اومدن مهمونا...المیو من...زمیعزسالم_

 

 کرد منفجرش باروت مثل ناگهان دیشن خط پشتکه یحرف
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 :گفتخشم با

 

 برس فرت و قربه برو...یدروغ یخدا تو... ارین یالک یهابهونه_

 

 کرد قطع تلفنو گفتو نویا

 

 گفت و داد نیچ ابرو بهروز

 

 جان؟؟ فرهوداومده شیپ یمشکل_
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 . دیکش اشچونهبه یمحکم دست یلیجل

 

 در خانومت...گذشته مشکل ازگهید...هه_

 خوش یپرفته من با مشورت بدونخانومشاهزادهبازم...انهیجر

 آبرومردم یجلو منگهینم...دوستاش اب یگذرون

 انیب کردن قبول اونواسه فقط مهندسخانمخوبه...دارم

 

 نکن فیکث خودتو خون...نداره اشکال حاال_

 

 مشکلو امشب نتونستکه شدگرفته شتریب حالش اما نزد یحرفپونه

 کنه حلشهیهمواسه

 

 رو ییرایپذ لیوسابگه خدمتکارشبه تاآشپزخونه سمت رفت یلیجل

 دراز کردوبهونه دردشو کمرکاناپه یرو بهروز... ارنیب
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 یراهرو داخل سالن یانتهاکه سیسرو سمت رفتهمپونه...دیکش

 ...بود مهمان یها خواب اتاق سمت

 

 با دش سبز جلوش یلیجل کلیهدهینرس راهرو چیپبه برگشت موقع

 یهمخون اصال قبلقهیدق چند اتفاقات باکهسرخوشانه لبخندهی

 ...نداشت

 

 زا انگارکه چشماش و بود صبحش لبخندهیشب یادیز لبخند نیا

 زد دید روپونه بدن کلانهیجو لذتنگاههی با... زدیم برق یشاد

 

 کیناخودآگاهکه یجور کرد پر روپونه وجود یبیعجدلشوره حس

 کیپونه کار نیا از اومد کش لبخندشکه یلیجل...رفت عقبقدم

 ...زد پچ گوشش ریز و کرد پر قدمو
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 از فقط نترس یزیچ ازهستم من تا مهندسخانوم نترس_ 

 ...بترسخودم

 

 .مرد نیادام توافتاده بوددهیفهم واضح یلیخپونه

 

 پر روپونه وجودتموم ترس...شد سالن یراه زدو حرفشو یلیجل

 یلیجل یرفتارها نیاتمومممکنهکه بودنشدهمتوجه چطور...بودکرده

 ؟؟؟!!!باشهنقشههی فقط

 

 سمت رفت... کردیم خالصخونه نیا از خودشو بود یجور هر دیبا

 تو دنبو یحت...کردنیم صحبت داشتن یلیجل و بهروز حاالکه سالن

 .بودشده آور چندش براش دیکشیم نفس مرد نیاکه ییهوا

 

 یکار تونستینم اما دیدیم رو منظورش از پر خندون یهانگاه مرتب

 یوت رفتنش مارستانیب بابت فرستادیم لعنت خودشبه...بکنه
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 رازکه یروز از...بودشده شروع روز اون از زیچهمه...اصفهان

 .بودشده برمال مرد نیا یبرا شیزندگ

 

 نیا ونهک کینزد بهش خودشو تا کردیماستفاده یفرصت هر از یلیجل

 ودبکرده یق رو ایح انگار مردک نیا...ترسوندیم روپونه داشت واقعا

 بهروز حضور با یحت...کردینم مراعات اصال

 

 با داشت ینطوریا بود بار نیاول اما بودکرده دشیتهد سال 

 شدکمکم...بودنگاههی فقط لیاوا...کردیم شیعاص برخوردهاش

 خواستیم علنا انگاراالنم دادن شنهادیپ شدکمکم...انداختنکهیت

 ...کنه انگولک روپونه

 

 

 یستد شیپ یلیجل برن زودتربفهمونه بهروز به هرجورخواست ونهپ

 ...بمونه شتریب بهروز شدیم باعث شنهاداتشیپ با و کردیم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

578 

 

 اون تاکههمپونه و نرد تخت یباز یبرا رفتن مردهاشام بعد

 و ساعت دنید بابخونه نمازخونه اون یتو دیکشینم دلشلحظه

 اقض نمازش تا ها اتاق از یکی سمت رفت و شد الیخیب شبمین

 ....بخونهنشده

 

 ضطرابا وبا اتاق تو اومد بهروزکه بودگفته رو عشاء نماز ریتکبتازه

 :گفت

 

... برم دیبا من دخترنمازهوقتهچه االنپونه یوا_

 مازتون... ادیز احتمالبهامینمامشبم...برسونمتتونمینمهیاضطرارکاره

 خداحافظ...دیببخش...خونه برو ریبگ آژانس یخوند
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 امابشکنه نمازشو خواست.... ختیر ترس از قلبش نماز وسط همون

 شکبه شتریب بهروزو یحرکت نیهمچ...کنه توکل داد حیترج

 .کنه فاش رازشو یدست یدست خودش بود ممکن و نداختیم

 

 

 

8 

 

 غیج یصداکه بود قنوت سر... کردتموم چطور نمازشو دینفهم

 صبرگهید شد مطمئن و دیشن بهروزو نیماش یها کیالست

 ...بگذرونه ریخبه امشبو خواست خدا از ترس  با و براشکنهینم

 

 دستهک دید رو یلیجل و کردنگاه رونویبپنجره از شد بلندسالم بعد

 ...ادیم باالخونه یورود یهاپله ازداره بیج تو

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

580 

 نشتبه وم یلیجل مرموز و چندش لبخند شد قفلهم توکه نگاهشون

 ...کرد خیس

 

 اصال...نبرباهمبرگردهبگه بهروزبه تا شیگوش سمت رفت سرعت با

 رچجو یلیجلدهینفهم االن تاکهخنگه نقدریا چرا بهروز دیفهمینم

 اه یکار پنهون نیابه مجبورگهید تا دیفهمیم خودش کاش...هیآدم

 ...نباشه

 

 رو یگوش دیکش تحسر ازآههی...بودمکالمه حال در بهروز یگوش

 از نشونکه یلیجل یها کفش کوبش یصدا...تخت رو کرد پرت

 ...ختیر  دلشو دادیم شدن کینزد

 

 دنبو در پشت یدیکل اماکنه قفلش تا در سمت رفت زد یجست

 باپونهکهدروبازکنه خواست و چرخوند رورهیدستگ یلیجل همزمان

 .شد مانع زور
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 !!!!دختر یکشیم پنجول یدارکه باز_

 

 !!!ن؟؟؟یخوایمجونم از یچ...نیبردار من سر از دست_

 

 یدونیمکه یهمون_

 

 خجالت...دارم شوهرمنم یدار زن شما...ام یابونیخهرزه منمگه_

 !!؟؟.نیکشینم

 

 موهاتبدونمخوامیم...بکشم بو توروخوامیمکشمینم خجالتنه_

 سرت از چادرو اونخوامیم...هیااندازهچه...هیرنگچه...داره ییبوچه

 کنم تماشا فرمتو خوش کلیه اونبکشم
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 خدا از چرا...نیکن تماشا همسرتونو نیبر...داره یحدوقاحتم_

 !!!!!!ن؟؟؟یترسینم

 

 عروسک نباش نگران توکنمیمتوبه بعدا_

 

 تلعن طونویش توروخدامنه از تر خوشگل یلیخ یلیخ شماخانوم_

  نیکن

 

 یهست یعیطب تو...هیمصنوع شیخوشگلکهگفتم_

 

 نیباش خودتون یآبرو فکر...ادیب خانومتون االنممکنه_

 

 کرد یآور چندش یدلته یخنده
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 زنمو بود قرار امشب یکرد فکر واقعا...نداره وجود یخانوم اصال_

 گرمااایباز پاهیخودمواسهکردم یباز خوب ؟؟نقشموینیبب

 

 یزیربرنامه قبل از مرد نیا...دیلرزیم ترس از داشت علناگهیدپونه

  امشب یبرا بودکرده

 

 کاش خت؟؟؟یریم سربه یخاکچه کردیم تجاوز بهش مرد نیااگه

 بودگفته بهروزبه زودتر

 

 باهات ییایرو و خوب شبهیخوامیم فقط من خوب دختر نیبب_

 و نازمکی...کنمیم لمستکمی فقط...کنم تتیاذخوامینم...باشمداشته

 یحسهی...هیچجور مدلتنمیببخوامیم...رمیمصدقه قربونکمی...نوازش

 سرنرم کار اول هموندمیم قول...هیبق باداره فرق تیچهمه توگهیمبهم

 گهید دفعاتباشه اونا...مطلب اصل
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 دستمبهبذارم ینیبب خوابشو...گمشو برو...ایح یب بکش خجالت_

 یبزن

 

 اتاق اون از...ونمشکیم درو نیابخواماگه من...دختر نکن یجر منو_

  نوم خودیب پس...ادهیزهم اشپنجره ارتفاع...ستینهم یفرارراه چیه

 ولق...میببر لذتهم از آرامش با بذار...ینیبیم بدکه نکن یشیآت

 اونوقت...بشه من مثلنتونه یچکیهکهبدم حال بهت یجورهیدمیم

 یدیم تقاضا یایم خودت

 

 ...ستمین تو مثل من یعوض شوخفه_

 

 یبریم سر حوصلمو یدارگهید_

 

 رو شد پرتپونهکه یجور داد هولمحکم درو گفتو نویا 

  ستادیا باالسرش اومد....نیزم
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 نمیبببده نشون پنجوالتو ماگربه خب خب_

 

 خالص دستش از تا کردیم تحمل دیبا یول افتاد یم پس داشت 

 ... شدیم

 

 ...هبزن زنگ هروزببهدوباره تا شیگوش سمت برداشت زیخ عیسر

 

 نقدریا...گرفت هوا رواونم دست مچ و دیقاپ ویگوش زودتر یلیجل اما

 بودشده بلند آخشکه دادیم فشارمحکم

 

  سح بااونم بگو وقتشبه نویا...قشنگهگفتنتم آخ نیا جووون_

 

 رسهینم منبه دستت...شوخفه_
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 دستمدهیرس بیعجکه فعال_

 

 کنه آزاد رشویاس دست تا شد تقال در دستش یکی اون باپونه

 

 ...کنمیم تیشکا ازت...کنولم یعوض کنولم_

 

 یندار جرأتشو_

 

 دارمخوبشمدارم_

 

 لج رو منو...ها یکار اصل سربرم االن نیهم نکن یکار_

 زوربهنکهیا ازمنم...یبخوا خودتخوامیم...امیمراه باهاتدارم...ننداز

 ادینمخوشمبزنم دست بهت
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 یراض اونو کردن التماس با کرد یسع شدیم دیناام داشتگهیدهپون

 کنه

 

 بذارمدیم قسمت یپرستیم یچ هربه تورو...قرآنبه تورو...خدا تورو_

 برم بذار فقطگمینم یزیچ یکسبه...برم من

 

 زخبر نیا تو االن یبودداده واکمیاگه...خونمیم گوشت تودارمساله_

 لختت تا االن امابودمبوسههی کف تو فقط لیاوا...ینبود

 شهینمآرومدلمنکنم

 

 ارفش ریز داشت دستش... بودشده یجارپونه یهاگونه روگهید اشک

 فکر...بود شتریب دلش درد اما...شکستیم یلیجل یقو یدستا

 ...نداختیم بدنشبهرئشهکنه تجاوز بهش االننکهیا
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 یالپا زدحکمم و کرد بلند پاهاشو و افتاد یزیچ ادی هوی

 با و گرفت پاشو وسط یدست دو و گفت یبلند آخ یلیجل...یلیجل

 ...نشست نیزم رو زانو

 

 !!بود؟؟ یکارچه نیا پدر یب_

 

  آبادت و جد ویخودت پدر یب_

 

 ادرشچ اما گذاشت فراربه پا و برداشت لشویموبا فویک عیسرپونه

 تعادل یبمهپونه و دیکش اونوکه موند یلیجل دست تو آخرلحظه

 .دیکش غیج و نیزم افتاد شدو
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83 

 

 

 مچ و روش زدمهیخ و رسوند بهش خودشو پا و چهاردست یلیجل

 تا کرد قفل پاهاش نیب روپونه یپاها... گرفت دستاشو دوتا

 ...رهیبگنشونه پاهاشو یالنکنه هوسدوباره

 

 خواستیمهم کمک بلند یصدا با حاال و زدیم غیج همونطورپونه

 

 بعد خدمتکارا...ستین نجایا یکس ؟؟یخوایم کمک یک از_

 .رفتنشام

 

 افتاد هق هقبهپونه
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 .کنولم زتیعز جون...کنولم خدا رو تو_

 

 داره شرطهی_

 

 ؟؟؟؟یچ...یچ_

 

 اون از...یبدبهم هاش یطوالن اون از...لبات از خوشگلبوسههی_

 هاشخوشمزه

 

  حبس نفسش و شد گرد سیتن توپاندازهپونه یچشما

 

 خودت...دمیم انتخاب حق بهتدارم...رمایگیمخودم یند بوساگه_

 یشیم تیاذ کمتر...بهتره یببوس
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 نیا زا تر یقو یلیجل اما...فرار یبرا کردن تقالدوباره کرد شروعپونه

 .ادیب بر پسش ازبتونه اونکه بود حرفها

 

 دیتوپ بهش نیخشمگ

 

 اینگفت ینگ ابعد...یکرد انتخاب خودتباشه_

 

 راست و چپ باپونه اما شدخمپونه یها لب سمتبه یلیجل سر

 ....ببوسه لباشو اونکه شدیم مانع سرش کردن

 

 ثابت روپونه صورت و کرد ول دستاشو از یکی یلیجل

 اون صورت و سربه مرتب آزادش دستهی باپونه حاال...داشتنگه

 و خواستیم کمک و زدیم غیج همزمان و گرفتیم چنگ و زدیم

 ...زدیم صدا رو خدا
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 شصورت سمت کردخم سرشودوباره گرفتو روپونه دست یکی اون 

 

 یورنطیا کردینمتصورشم چوقتیه...ستهیمیواداره قلبش کرد حس

 شوسرکه بودنشده لباش مماس یلیجل یها لب هنوز... بشهدهیبوس

 ...یلیجل ینیببه کرد برخوردمحکم چرخوندو شدتبه

 

 از خون از یکیکوچ رد... گرفت شوینیب دستهی با گفتو یآخ یلیجل

 شد یجار انگشتاش یال

 

 

 باکه زدن مشتبه کرد شروع شدش آزاد دست بادوبارهپونه

 .کرد پر دهنشو خون و شدپاره لباش شدو کج صورتشضربههی

 

_دخترهی چموش...حالتو میگیرم...دیگهحتی یهلحظههمتردید 

نمیکنم 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

593 

 صورتش یتو بودشده یقاط خون با اشک حاال

 

 کنه پاک دستمال با دماغشو خون تا شد زیخمینکمی یلیجل

 

 ...هباش حد نیا تاکردمینم فک اما یاریم در یباز یوحشدونستمیم_

 

 دنشب ریز از و جلوبه داد ُهلشمحکم شدکم یلیجل بدن فشار تاپونه

  کرد فرار

 

 دربه دستش اما دیدوئ رو یخروج تا راهرو ریمس طول

 دستشو درد با...شددهیکش شیروسر یرو از عقب از موهاشدهینرس

 دیکش سالن سمتبه اونو ظیغ با یلیجلکه برد موهاش سمت

 

  دیکش یبلند غیج دلته ازکه بود ادیز دردش نقدریا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

594 

 

 داد سر یاقهقهه ترس یجابه یلیجل

 

 ویکی تو غیج امروزاگهستمین فرهود من...بزن غیج...آره...بزن غیج_

 ییها غیج اونتموم یتالف دیبا تو...ارمین درگهید مدلهی

 یبزن غیج نقدریا دیبا...یاریب در روبکشهزنم خواستیمدلمکه

 بشهپاره اتحنجرهکه

 

 کنننننننننولم...کنه لعنتت خدا...کنه لعنتت خدا_

 

 رو حاالکه یادرچ...گهید سمت کرد پرت اونومحکمضربههی با  

 و کردیم مقاومتپونه...دیکش شدت با رو بودافتادهپونه یهاشونه

 بشه دور تنش از چادر ذاشتینم
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 و آببه خودتوپارچهکهیتهی نیاواسه دیبا تو نقدریا چرا...چراآخه_

 جر خودشو نیا نداشتنواسه من زن اونوقت...؟؟؟یبزن شیآت

 تحمل سرش رو ویروسر ستین حاضر یحت اون...بده

 چادربرسهچهکنه

 

 زد داد حرص باپونه

 

 یبزن منبه دست...یبفهمکه ستین یحد در شعورت وفهم_

 کنمیماهیس روزگارتو

 

 یکی اون بغلرفته سر باکه خان بهروز اون کمک؟بهیک کمکبه_

 دلبر؟؟

 

 روپونه بدن و تنکه یاقهقهه... شد بلنددوباره اشقهقهه یصدا

 چکسیه خدا جز و تنهاست واقعا اآلنکه تیواقع نیا...وندلرزیم
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 رو خدا دلته از و کرد یجاردوباره اشکشوکنه کمکشتونهینم

 نشه آبرو یب امشب دادقسم زهرافاطمه عصمتبه

 

 مثلازمب یچارگیب و یبدبخت اوج تو ادیمخوشم ازت یلیخ یدونیم_

 ...متیحر از یکنیم دفاع یدار ریشماده

 

 نخورهبهم یکی تو دسترمیبمضرمحا_

 

 کرد فرارآشپزخونه سمتبه گفتو نویاپونه

 

 افتادراه خندون صورت همون با سرش پشت یلیجل

 

 جون دختر ستین یفرارراه چیه_
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 خندشلبپونه یدستا تو چاقوهی دنید با دیرسآشپزخونهبه پاش تا

 شد محو

 

 زنمیم یبش کینزد_

 

 ندادن حالهیواسه...یکنیم یزخم توخود کنار بذار جونبچه_

 ؟؟یبکشآدم یخوایم

 توهیراحتبه کشتنآدم یکرد فک...بکش ایب...بزن ایب اصال

 دنبالتدوبارهنتونم منکه یبزن کجارو یدونیم اصال تو...لماست؟؟؟یف

 فتم؟؟یبراه

 

 شتوحبه اونو شتریب نیهم ودرسته حرفا نیاتموم دونستیمپونه

 ...دنیلرزیم وضوحبه تاشدس...نداختیم

 

 اومد کشدوباره یلیجل لبخند
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 شبهی برات امشبکنم یکارخوامیم...رو یزیت اون کنار بنداز_

  ناب شراب بابشه قشنگ

 

 رگ یرو گذاشت رو چاقو و شد سردرگمش افکار الیخیبپونه

 دستش

 

 دیترسکمی یلیجل نباریا

 

 

 

8 
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 ؟؟یکنیم یغلطچه یدار_

 

 هخورینم دردتبهکهمردهآدم...کشمیم خودموبکشم تورونتونماگه_

 

 یدونیمکه تو...دهیبع ازت یهست یمعتقدآدمکه تو...نشو احمق_

 !!!هیگناهچه یخودکش

 

 رهبخوبدنمبه تو مثل یوونیح دستکهنهیا از بهترباشه یچ هر_

 

 تدونسیم...کردیم فرق تیوضع مطمئنا اومد یمپونه سر ییبالاگه

 از آبروش حفظ یبرا مطمئنا دختر نیا...کنه سکیرتونهینم

 گذشتیمجونشم
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 یدختره بروگمشو ایب... برو ایب...ندارم تیکارگهیدباشهباشه_

 ...سررهیخ

 

 کردهاشارآشپزخونه رونیببه دست با و دیکش کنار خودشو یلیجل

 

 برداشتقدم چندشده یعمل دشیتهدنکهیا از خوشحالپونه

 لُه کانتر از یلیجلکه یاشهیش شکستن یصدا اما در سمتبرهکه

 در ارنبیا یلیجل ،بجنبه اومد تا کرد پرت حواسشو نییپا بودداده

 رس وگوشههی کرد پرت دویقاپ دستش از رو چاقوهیثان چند عرض

 گرفت پشت از دستاشو و کردخم کانتر همون یرو روپونه

 

 از داشت حالش دخترکهکپونهبه بودچسبونده خودشو چنان

 خوردیمبهم بدنش احساس

 

 شد شروعدوباره یلیجل یها ییگو کیرک
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 غالف یراحت نیابه یکرد فک...مندلخواه شنیپوز...جوووون_

 شهیمزده مننامبه سندت امشب تو...ینیبب ؟؟خوابشوکنمیم

 

 پونه یگونه رو زد سیل زبونش با گفتو نویا

 

 دیکش غیجدوباره و کرد جمع صورتشو چندش ازپونه

 

 کردخم سرپونه یلبها شکار قصدبه و کرد سیخ زبون با لباشو نباریا

 و شد ولوآشپزخونه کف خورد پهلوشبهکه یمحکمضربه باکه

 نشست نیزم روهمپونه

 

 ها لگد و مشت گرنظاره حاال... زدیم نفس نفس فقطزده بهت

 در سر نجایا زا یچطور دونستینمکه بود یینایس ازطرف

 بودهدینشن نایس زبون از تاحاال چوقتیه دادیمکه ییها فحش...آورده
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 ...آشغال...یوحش ووِنیح... شرفیب کثافت_

 

 عیسر...رهیبمنکنه دیترس یلیجلهیخون صورت دنید بالحظههی

  گرفت رو نایس شلوارپارچه

 

 شیکشت نزنبسهبسه_

 

 ...کشمشیمخودم...کثافتحقشه...رهیبم_

 

 گرفت پاشو مچ نباریاپونه

 

 ایب...کن ولش...میشیم بدبخترهیبم...کنمیم خواهش نایس_

 ...نداره ارزششو کن ولش من جان... نایس توروخدا...میبر
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 یازوب تا کرد دراز دستشو... آوردکمپونه جانقسم برابر در باز نایس

 گفتپونه امارهیبگ روپونه

 

 شمیم پاخودم...ستین ازین_

 

 کرد بلندش حرکتهی با و نکرد ییاعتنا نایس یول

 

 زد پوزخندشکسته یدندونا و یخونلوچه و لب با یلیجل

 

 دنبال بگو پس...بهتونکردم شک!!!...بوده یخبر واقعا پس...هه_

 خارافت بهروزبهکردم فکر...ترها پیت خوش دنبال...یبود ترا جوون

 فسقل نیا....لدارترمپو چون یبد منبه دیشا یدینم افتتاح

 آخه؟؟؟؟ یشد رخوابشیزکهداره یچدهیرس دورانبهتازه
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 دیغرخشم باپونه

 

 آشغالن؟؟؟ تو مثلهمه یکرد فکر یعوض شوخفه_

 

 باشه حواست مهندسخانمشهیم ادیزداره رازهات_

 

 دیکش وبلوزشپونهکهکنهحمله بهشدوباره خواست تیعصبان با نایس

 

 نینب خودت مثل روهمه...ندارم یارابطه شونیا با من_

 یدار نظر متأهل زنبه... یبردمرده یچ هر یآبرو...کثافت

 

 ؟؟یندار نظر خودتکهنه حاال_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

605 

 یعوضکنمیم خورددندوناتمهیبق یبگگهیدکلمههی_

 

 وقتشبهرمیگیم ازتنارمیهم حساب_

 

 یییییعوض بکن خوادیم دلت یهرکار_

 

 ایدیم دستمون کار...توئه کردن یجر دنبال فقط نیا نایسمیبر ایب_

 

 پاهاش...انداختراه خودشهمراه اونو و دیکش رو نایس نیآستپونه

 نفسش و بود سرخ سرخ صورتش...دنیلرزیم استرس از هنوز

 انیس یجلو اما شیبدبخت ازبزنهضجه خواستیم دلش...نامرتب

 کردیم یخوددار

 یزیچ خوردیم حرص داشت.بودشده کبود رنگشازخشمنامیس

 بهش دیتوپ اطیح داخلباشه خوددار نتونست امانگه
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 رفته؟؟؟گذاشته تنها نیا با رو تونداره رتیغ شوهرت_

 گفت وبابغض رهاشد اشکش شدو ریزسربهپونه

 اومد شیپ یاضطرار کار براش_

 

 تدیتهددارهساله مردک نیا یگفتینممگه باهاش ینرفت چرا تو_

 کنه؟یم

 

 نمازداشتم...شد یوحش امروز...نبود ینطوریاکه دشیتهد_

 رفت داشتعجله نکرد صبر بهروز...خوندمیم

 یکرد کور بازاروچشم...تو یکرد یشوهر عجب_

 یچطور تو...داره اعتماد یلیجلبه نیهمواسهنداره خبر اون_

 ؟؟یمهمون یبودنرفتهمگه...یاومد
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 یلیخ خدا...یبخونشکرانه نماز یکل یبر دیبا نجاشویاکنم فک_

 نیا اصال...ندارم حیتوضحوصله االن...شدم خبردارکه داشت دوستت

 مردک نیا یبگشوهرتمبه یتونینمکههیچ یکوفت راز

 ه؟؟هااان؟؟؟ینجوریا

 ریگبهم نقدریا ستین خوبحالم من نایس توروخدا...بگمتونمینم_

 نده

 

 دیشد یقرمزهی باپونه یلبا کنار خون...شدرهیخ سشیخ مرخینبهتازه

 دید بودو انگشت یجاکه اشگونه یرو

 نمیبب ستایوا_

 بودنهم یبرو رو حاال ستادویاپونه

 زنب آب صورتتو برو...رسمیم حسابشوخودم...زیچهمه یبهیعوض_

 هیخون
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 سمت دستشو بودافتاده یلیجل دست ضرب ادی انگارتازهپونه

 شدن جمع درد از ابروهاش زد دست لبشبه تا و برد صورتش

 

 نیهم تامیبرخونه نیا از زودتر...بگم یچ بهتدونمینم واقعا_

 برات امشب داستان نیادوارمیام...نشدم بشر نیا قاتل امشب

 یکن تمومش  رو یلعنت راز اون یماجراگهیدبشهتجربه

 

 

 

8 

 

 

 سرنوشت نیا...کنهتموم تونستیم کاش...شد غمدار دلشپونه

 نداشت یتموم وباشه همراهش بود قرار آخر تا شومش



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

609 

 

 وبزنه غیج دلته از و نما آب کنارنهیبش خواستیم دلش

 فقط...نبود زیجا ادیز ستادنیا اما سرنوشتش نیاواسهکنههیگر

 نایس رس وپشت شستو ختیریم اطیح یآبنما ازکه یآب با صورتشو

 شد خارج اطیح از

 

 گفت گرفتو سمتش روکاله نایس دنیرسکه موتوربه

 نیبش بعد بذار نویا_

 

 یامحرمن توبگه تونستینم...بودستادهیا هنگ حاال داد قورت بغضشو

 .نمیبشتونمینم

 

 زد یپوزخند دیفهم دلشو حرف انگارکه نایس
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 یالنره کن جمعچادرتم...ریبگ لباسمو کمر... نمونیب بذار کالهو_

 چرخ

 

 و دادانجام بودوگفتهکه ییکارها عیرس ودهیا نیا از شد خوشحالپونه

 انداختراه موتورو نایس تا اما گرفتمحکم بلوزشووپارچه نشست

 زد چنگ رو نایس کمرمحکم و دیترس یحساب

 

 ررتیداگهنکهیا فکر...کردیم عوض رو نایس دل حال دستاش یگرما

 جنون مرزبه اونو ادیب عشقش سر ییبالچه نبودمعلوم دیرسیم

 ...ندرسویم

 

 از بودکرده مطلع اونو امروز کرد شکر بارها خدارو دلته از همونجا

 یلیجلنقشه
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 یخال کسبوسهیک سر شویدل و دق تاباشگاه بودرفته نیزم ترک بعد

 ...کنه

 

 رو دز باشگاش یقایرف از یکیکه کردیم ییگشاعقده داشت ساعت

 ...کنهیم یخودکشداره شیگوش گفت و شونش

 

 کنجکاوکمی شرکتشماره دنید با امابده جواب اشتندحوصله

 بودیم شرکت یتو یکس دینبا زمان اون...شد

 

 یلوعط مهندس یگوش بودگفته بهش یمنش داد جواب ویگوش یوقت

 رو یخبرهی تا هست ششونیپ.. دهینم جوابهمپونه وخاموشه

 افتاددلشوره اریاخت یب امانه گفت ناینه؟س ایبرسونه بهشون

 ...جونشهب
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 ینشم یوقتکهداره کاریچ باهاشون بوددهیپرس ازش کردن قطع قبل

 یلیجل مهندسخانوم ظاهرا زدن زنگ ییتوال شرکت طرف از گفت

 وارهاحتضبه رو پدرخانومشکه بهشبده خبر خوادیم وگردهیم دنبالش

 ...ستین خودیبدلشوره نیا دیفهمگهید اصفهانبرسونه خودشو زودتر

 

 یاضر اونونهیبب روپونه خواستیم خانومشنکهیا یبهونهبه یلیجل

 حتما پس بود اصفهان خانومشکه حاال پس بودکرده رفتنبه

 ...بود یلیجل یکارها نیا یکاسهمین ریز یاکاسههی

 

 یآدم اما بوددهیند ازش ینامربوط کار اصال ظهر بعدازنکهیا با

 بودردهب یپ دشیپل تینبه کامال اصفهان یتوکه اون یناپاکچشمبه

 ردارمنظو یلیخ صبح یوقتاونم...بشه عوض یراحتبه نداشت امکان

 بودکرده صحبت
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 یگوش و بود خاموش اما گرفت تماس بهروز با بار چندخودشم 

 ظاهرا... نداشتهم رو یلیجل یشماره...نبود دسترس توهمپونه

 بودنداده چکسویه جواب طرف

 

 سمت افتادراه و موتورشد  سوار عیسر و دیند زیجا ور مکثگهید

 دادن نشون یبرا یلیجلکه یریمس و نیزم سر رفت...لواسون

 قیدق تونستینم بودو کیتار هوا... کردنگاه بودوگفته اشخونه

 تا زد چرخ ها یحوال همون تو ساعتمین...کنه دایپ روخونه

 رونیب ساختمونهی داخل از شتاب با نشیماش باکه دید بهروزونکهیا

 ابونیخ سمت رفت اومدو

 

 یگوشبه و شد ساختمون کینزد لرزوند رو دلشپونه دنیند

 ...بود ِاشغال شیگوش نباریا زد زنگپونه
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 ورودراه دنبال استرس با ساختمون دوربازم...بودبسته یورود در

 سرش ییبال یلیجل وقتهیبزنه صدا روپونه دیترسیم...گشت

 از عیسر...بشه ساختمون وارد سکوت با داد حیترج...ارهیب

 کستنش با رسوندو ها اتاق از یکی نبالکبه خودشو نییپاطبقهپنجره

 خودشو وکنه باز تراسو درب تونستشهیش ازکهیتهی

 ...برسونه بوداومدهپونه مجدد غیج یصداکهآشپزخونهبه

 

 

 

8 

سریع اطراف ساختمون رو دید زد و از یهدرخت خشکیدهکنار 

ساختمون بغلی از دیوار باال رفت...باال رفتنش همزمان شد با شنیدن 

صدای جیغ پونه...قلبش ریخت و بهسرعت خودشو انداخت داخل 

حیاط 
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 موتور ودب بار نیاول...کنه جدا نایس دور از دستشو تونستینم ترس از

 موتور پشتکه ییها زن بود سوال براشهمشهیهم و شدیم سوار

 دن؟یم نشون شجاع خودشونو ای ترسنینم واقعا شنیم سوار

 

 یم ذوقش سر نیهم ودهیترس بوددهیفهم خوب یلیخ نایس

 یمگر نیاشهیهم تابرونه رو موتور نیا ابد تا خواستیم دلش...آورد

 .کنه احساس خودش کمر یرو هارو دست

 

 عالمت مثل براش یزیچهی بودگفته یلیجلکه یآخر اتیچرند از

 براش باورش اماهیچ شیمعنبزنه حدس تونستیم... بودشده سوال

 یاتفاق نیهمچ نداشت امکان نظرشبه اصال... بود سخت

 جزءخرهباال...بپرسهپونه ازمیمستق شدینم و کردیم ایح...باشهافتاده
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 بودرفته بدجور اما شدیم محسوب ییزناشو مسائل نیتر یخصوص

 ...باشه درستممکنه حدچه تانکهیا َکف تو

 

 باز دستاشو قفل کرد جرأتتازهخونه،پونهدم دنیرس یوقت

 یگرما...بودداده آرامش بهش موتور پشت قیدقا نیا چقدر.....کنه

 دیشکیم خجالت واقعا هرچند...بودشده ُمَسکِّن مثل براش نایس بدن

 کنهنگاه نایس یچشما تو

 

 :گفت لب ریزآهسته یلیخ و داد پس بهش روکاله و شدادهیپ

 

  یچهمه بابت ممنون_

 

 اد؟یم چند ساعت شوهرت_
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 ادیبنکنم فکر_

 

 خونه؟ یبمون اد؟؟تنهاینمخونه ؟؟شب یچ یعنی_

 

 دارم عادت ستینمهم_

 

 کرد نگاش مشکوک نایس

 

 اد؟ینمخونهکه کجاست شبها...دارم عادت یچ یعنی_

 

 کردیم یخرابکار داشت..شد هولپونه

 

 خوابهیم اونجا وقتا یبعضکنهیم کار روقتید تا..کاره سر_
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 درازززززه؟گوشام کار؟من سربره رونیب رفت سرعت اون با امشب_

 

 جون از دور_

 

 رازهاته؟؟ جزءنمیا ای یبگ راستشو یخوایم_

 

 کرد هولدوبارهپونه

 

 یرازچه بابانه_

 

 وقته؟؟ چند_

 

 ؟؟یچ_
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 اونه؟؟ باکه_

 

 کرد نگاش جیگپونه

 

 ؟ یک_

 

 خوابهیم ششیپ شبا شوهرت یبگشهینم روتکه یهمون_

 

 کجا از اون...کردنگاه نایسبه واج و هاج...دیپرپونه رخسار از رنگ

 بود؟دهیفهم

 

 یافکاندازهبه...کنه فیخف خارو حرفاش با روپونه خواستینم نایس

 بوددهیکش عذاب دختر نیا امشب
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 میبر سوارشو_

 

 کجااااا؟؟؟_

 

 باباتخونه_

 

 شهرستانن اونا_

 

 یقیرف یلیفامخونه_

 

 ییتنها باندارم یمشکل من_

 

 :گفت حرص با نایس
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 نهاتافتاده امشبکه یاتفاق نیا بابذارمتونمینم...دارم مشکل من_

 تو؟؟ یآورد کجا از رویش گریج نیا...خونه تو یبمون

 

 نایس تیمسئول حس و ینگرانهمه نیا از رفت قنچ دلش 

 

 گرفتم ادیهام یبچگهیهمسا از دیشا_

 

 دیخر دل و جونبه رو اشکهیت نایس

 

 هیهمسا نیهم خواهرخونهمیریم پس_

 

 ن؟؟یهم با چرا ای؟؟یاومد چراگهیشه؟؟نمینمروم ستاره؟؟من شیپ_
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 نوم یخوایم فقط ای یشناسینم رو؟؟ستارهیدار شک خودتبهمگه_

 ؟؟یدارنگه خونتدم صبح تا امشب

 

 حیرجت پسمونهیم صبح تا حتمازده حرفو نیا یوقت نایس ستدونیم

 رهینگ سخت و سفت یلیخ داد

 

 ؟؟یچ شوهرش_

 

 خودم شیپ برمشیم_

 

 آخه ینجوریازشته_

 

 پوووونه_
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 اما داشتتحّکمنکهیا با....داشت دوست هاشو زدن صدا یمدل نیا

 .بزنه آخرو حرف وکنه ینه امرو بهش نایسکه بود نیا عاشق

 

 نایسبهکه کرد خودشو یسعتمام نباریا اما موتور پشت نشستوبارهد

 طلب رو یقبل یگرما اون دلش دایشد نایس برعکس...نچسبه

 شد باعث کارش نیا و داد راژیولحظههی نیهم یبرا بودکرده

 صورت یقیعم لبخند نکاریا باکه...کنه بغلشمحکم وبترسهدوبارهپونه

 ... کرد پر رو نایس

 

 راست یلیجل حرف کاش کرد آرزو دلش یتو اما چرا دونستیمن

 وباشه شونیگیهمسا دورانپونه همونپونه نیا واقعا کاش...باشه

 نیا چقدربفهمه تونستیم کاش...باشهنخورده بهش یمرد چیه دست

 بوده راست حرف
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 رو انیجر و بهش زد زنگ شیگوش با دنیرسکهستارهخونهبه

 و کرد ازب درو و نییپا اومد عیسر رضایعل. کرد فیتعر براشسربسته

 و داد دست نایس با بعدش باالبرهپونه کرد تعارف و گفت آمد خوش

 .رفتن و شدن موتور سوار

 

 انیجر تو بایتقرستارهنکهیا با...رفت باال هاروپله یدلواپس یکم باپونه

 بانکهیا فکر اما بودگفته بهش ییزهایچهی و بود ازدواجش

 اونو یلیخکنه برمال ششیپ رازهاشوکنه مجبورش شیکنجکاو

 .ترسوندیم

 

 یترشیب دردسر شتریب افراد دنیفهم و داشتن خبر راز از نفر3 فقط

 .آورد یم وجودبه
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 ادیز امشبستاره کردیم خدا خدا...رفت باال هاروپله استرس باپونه

 ...نکنه مشیج نیس

 

 تونستینم اونا شیپ اما مادرشوهرشونهخ برنبگه نایسبه تونستیم

 یکی رازهاش وبده ریگ بهناز بود ممکن...بده لو رو امشب یهیقض

 بشه مال بر یکی

 

 کرد بغلش ذوق با دید اونو تاستاره

 

 یاومد خوشزمیعز_
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 کردمزابراه روهمه امشب دیببخش...ممنونم_

 

 ستاندا یکلکنم فک امشب....ها زیسورپرا نیا ازباشه تا_

 دنیشنواسهمیدار

 

 گرفت دندونبه لبشوپونه

 

 رهیم تندداره شدمتوجهستاره

 

 یبد شب امشبنکنم تتیاذ گفت نایس...بگو یداشت دوستاگهالبته_

 ظاهرا براتبوده

 

 گرفت یقیعمدمپونه

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

627 

 بود افتضاح نبود بد_

 

 در یخستگمیبخور ییچاهی بعد کن عوض لباستو ایب اول پس_

 حرف نقدریاخودم ینداشتدوستم کن فیتعر یداشت وستد...کن

 یکنیم فراموش امشبتو خاطراتهمه کاًلکهدارم

 

 کجان؟؟؟ هاتبچه...ممنونم_

 

 دنیخواب اونا_

 

 دمشونیدیم بودن داریب کاش_

 

 اتاقن اون تو کن نگاشون برو یخواست_
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 وتاد..کرد بازآهسته ،درو بودگفتهستارهکه یاتاق سمت رفتپونه

 چرا...ردک ینیسنگ اشنهیس رودوباره بزرگ بغضهی... کوچولوفرشته

 نیهمچهی دنید حسرت دیباکه بودکرده باهاش یکار روزگار

 باشهداشته خودشخونه یتو رو یاصحنه

 

 یمعن اصال یزندگبچه قبل تا یفهمیم یاریم خودتاهلل شاء ان_

 نداره

 

 یش راحت کن عوض برو زیتم لباسنمیا ایب حاال_

 

 ممنونم_

 

 

پونهنامحسوس اشکاشو پاک کرد تا ستارهنفهمه 
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 هال تو اومد کاکائو و شکالت مدل چند با ختویر ییدوتاچاستاره

 

 دیپوش روستاره یاسرمه ست شلوار و تاپهمپونه

 

 تو نت تو..اداااایم بهت خوب....پهلو شکالتهییچاهینمیا دییبفرما_

 دمشینپوش شتریب بارهی من...لباسشده تر قشنگ انگار

 نیا ازگهید ادیببچه یول...یهست اندامت فکربهشهیهم...دمیخرتازه

 ستین یخبر خوشگلتکمیش

 

 دستش یتو شکالت از تر تلخ...زد یتلخ لبخندپونه

 

 شدممزاحم یشبنصفه دیببخش_
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 در...نایس چماق و چوب بااونمالبته...یایب یپاش یشبنصفهنکهیامگه_

 یذارینم نورایا پاتو اصالکه نصورتیا ریغ

 

 چرا یدونیمکه خودت_

 

 شد یچدونمینم امشبو یول...یاومد ینم چرادونمیم_ 

 گلمیفضول بدجور یولنکنم تتیاذگفته نایس.......؟؟یاومدکه

 تانگلس وگرمابه قیرف... مینداشت حرفا نیا از قبال تو و من...کرده

 میریبگ فاکتور رو نایوس توهیمخف کردن یعاشقاگهالبته...میبود

 

 نجایاامیب کرد اصرار نایسبودم تنها امشب_

 

 نگوااا یندار دوست؟؟البتهیبود تنها چرا....تنهاااا_
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 یبرا خواست و نداشت یکار یمخفحوصلهگهیدپونه

 کنه خالص خودشوشدهکبارمی

 

 شزن یکی اون شیپ بودرفته نبودخونهشوهرم چون_

 

 رفت عیسرپونه شدیمخفه داشتکه یجورستاره یگلو تو دیپر ییچا

 کرداهنگپونهبهزده بهت اومد جا حالش یوقت...زد پشتشبه چندبار و

 

 ه؟؟یجد ایگرفته تی؟؟شوخیگیم یدار یچ_

 

 کنم؟؟ یشوخامیبپاشم یشبنصفهخورهیم منبه_

 

 ؟؟یدیفهم؟؟؟تازه.دارهدوم زن_
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 ساله چند ناالزمیعزنه_

 

 شد تر متعجبستاره

 

 یچ گرفته؟؟مشکلتون زن چرا؟؟چرا شه؟؟خبینمنه؟؟باورم_

 بوده؟؟

 

 بودهیاول توافقمینداشت یمشکل_

  

 رم؟؟یبگ زن دوتاخوامیمگفته اول از یعنی؟؟؟؟یگرفت منو توپونه_

 

 گهید گرفت_

 

 رهیبگ یذاشتینم خب... گرفت یگیم ینجوریالباسه زنمگه یوا_
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 چرا؟؟؟؟_

 

 بود شوهرت چون خب_

 

 شناسنامه تو فقط_

 

 ؟؟یگیم نویابازم یبش داربچهگهید روز چند...یچ یعنی_

 

 نزده دستبهم تاحاال_

 

 کردیم کپ بیعج خبرهمه نیا از داشتگهیدستاره

  

 هنوز؟؟؟ یعنی... تو؟؟؟ یعنی..پونه؟؟ یگیم یچ تو_
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 کنه یحاّلج نشذه یتو روکلمه اون تونستینم اصالستاره

 

 ...آره_

 

 شدیم منفجر داشت تعجب ازستاره یچشما

 

 چرا؟؟ یبگشهیم.....فهممینم اصال من_

 

 ؟؟یچ چرا_

 

 ته؟؟؟یاشناسنامه شوهر فقط اون چرا_

 

 االننه اولشنهنبوده نمونیب یعشق چون_
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 تو زنهی مردهی...شهیممگه ومدین وجودبههم مروربه یعنی_

 کهشهیآت وپنبه مثل..خونههی

 

 زنهیم سربهم یگاه فقط بهروزکنمیم یزندگ تنها من_

 

 کاش...؟؟؟!!!یگیم امشبهیچ نایا دیکش سوتمخم یوا_

 دونه؟؟؟یم نارویانامیس....شمیم آچمزدارم..دمیپرسینم

 

 فتهگ رازهاشو از یبعضکه شد سبککمی... دیکش یقیعم نفسپونه

 

 ایهزنشدونهیمدونمینم...دارهرابطه یکی اب بهروزکهدونهیم فقط...نه_

 تو تنذاشتنهام امشب دیفهم یوقت فقط.... دهیفهم کجا از اصال ای...نه

 نجایا آورد منوبمونمخونه
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 نداشتکه آرزوهاچه.... من یچارهیب داداش یا_

 

 کردم خرابشون من و_ 

 

 زن!!!عشق بدون یاوضاع؟؟؟زندگ نیا با یستین مونیپش االن_

 شوهر؟؟؟ داشتِندوم

 

 بودراهم تنهاهم موقع همون....رمیم راهو نیهمبازم عقببرگردماگه_

 

 یعنی...شدینم نیا یگرفتیم کمکهیبق ازاگه یبودکدندهی تو_

 نکارویا دیبا توکه شدینم یراضگهید جور چیه پدربزرگت

 ؟؟؟یکردیم
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 انو؟؟؟یجر اون ینگفت نایسبهکه تو_

 

 اقعاو اآلنت اوضاع نیا با یول...نرفتهکه ادتی یبوددهداقسمم رینخ_

 بگمبرم خوادیمدلم

 

 

 

88 

 

 

 کردنگاهستارهبه التماس باپونه

 

 نکن کیکوچ منو نیا از شتریب...کنمیم خواهش...نگووو...نه_
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 اروک اون چرا توبفهمهاگه نای؟؟سیشیم کیکوچ یکنیم فکر چرا_

 مونهینم متنفر ازتگهیدنهیا حداقلش یکرد باهاش

 

 متنفره؟؟؟ازم_

 

 نه_

 

 نه؟؟_

 

 ادیم اسمتهنوزم چون...باشه متنفرکنمینم فکر...دونمینم یعنی...نه_

 تدنیبخشکه یجور.... دلخوره یول...شهیمزده جانیه یچطورنمیبیم

 .یبودکرده خورد غرورشو بدجور...سخته براش

 

 نداشتم یاچاره_
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 بگو بهش نویهم_

 

  یحت...کنمیم خواهش...نگو تو اماگفتم یروزهی دیشا_

 جاِن...امشبو یها حرف

 

 بهش دیتوپستاره

 

 روقسم همون بخدا...پونه یبدقسمم یندار حقگهید_

 واقعاکه ییجا تا االن....نمیبیمکالفه رو نایس یوقتکنمیم دقدارمخوردم

 تیاذ یراد تونمیبب ییجااگه اماگمینم بهش یزیچنفعتهبهکنم فکر

 گمیم بهش حتما اون ای یشیم

 

 ستارههههه_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

640 

 

 خودتون حالبه رو دوتا شما...ستاره یبستاره_

 تونویعاشق یماجراخودمبه اول از...نیا تتونیوضعشدهمیگذاشت

 دورمیداشت ها داستان نیا یجابه االنکردمیم کمکتون من نیگفتیم

 دنبو الال اتاق توهامونمبچهمیخوردیمتخمههم

 

 هستنکه تو یهابچه_

 

 موقع اون بودنیمهم نایس و تو یهابچه_

 

  اونو از ییهابچه...حرف نیا یبرا رفت ضعف دلش

 کرف موضوع نیابه یلیخ ییروزا کی..بود ینیریش یایرؤچه...نایس

 هاهبچاسم سر نایس با یچندبار یحت...شونیعاشق یروزها بودکرده

 اما...هپونهیشب یدختر... داشت دوست ردخت نایس...بودشده دعواشون

 قشنگمیاریم تا گفتنامیس.. پدرش کپ خواستیم پسرپونه
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 اونوهم انیس و بودکرده پرت براش رو اش ییدمپاپونهکهبشهمیتقس

 پهن حال دربوم پشت رو مادرها یوقت آخر دست و نداد پس بهش

 .داد لیتحوپونه درمابه  و دید رو ییدمپا نایمادرس بودنمالفه کردن

 

 نایاارهستخونهبوم پشت رو تییدمپا چرا دیپرس مادرش یوقتهمپونه

 تیاذ رو سهراب آقا یکبوترهادارهدمیدگربههی" بودگفتهبوده

 هشیوجت نیابه بعدا نایسچقدرم"....برهکردم پرت ییدمپا براشکنهیم

 تیاذ موخانو بغو بغ توشدمگربه من االن" گفتیم....دیخند

 بهش مرتب نایس و رفتنسهیر روز اون چقدر!!"....گهههیدکردم

 خانوم بغو بغ گفتیم

 

 دوختچشمپونه خندون و متفکرچهرهبه لبخند باستاره

 

 پونهههه؟؟_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

642 

 حال زمانبه شد پرت خاطرات عمق ازپونه

 

 جانم؟؟_

 

 بود؟؟ قیعم نقدریا لبخندتکه یکردیم فکر یچبه یداشت_

 

 خاطره؟هیبه_

 

 ؟؟یک از_

 

 ؟؟یبکش رزبونیز یخوایم_

 

 ؟؟ییجوراهی_
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 ه؟؟؟یچ اشدهیفا_

 

 ؟؟..هنوزمبدونمخوامیم فقط...نگم نایسبهدمیم قول_

 

 سؤال نیا ریدرگ مدت نیا بس ازخودم بخدا....ستاره نپرس_

 از...شمیموونهیددارمبودم

 ندیرستوّهم باامخوینم...ارمیبکمخوامینم...ترسمیمدارمگهیدخودم

 زیچهی من یزندگ تیواقع...کنم یزندگمیمیقد عشقبه

 کنار رو نایس وکردم انتخابمو بارهی من...استگهید

 اون...ستین انصاف اصال یعنی...بشم رشیدرگدوبارهتونمینم...گذاشتم

 باحقشه اون...کردم مجازاتش بدجور من یول نکرد یاشتباه چیه

 شخوشبخت...باشه عاشقش...باشه وفادار بهشکهکنه یزندگ یآدمهی

 ....باشه شیزندگ مرد نیاول و...کنه

 ...کنهیم ازدواج عشقش بادارهبده خبر روزا نیهم دیشاگفتهخودشم
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 .گفت یتر نیغمگ و ترآروم لحنهی با رو آخر  یجمله

 

 رهیبگ مچشو خواست یول حالشو دیفهمستاره

 

 شده ییخبرهاهیآره_

 

 تشیاذتهداش نایس کردیم فکر حاال تا...گرفت باال سرشو ضرببهپونه

 کمتر تا دادیم یدلدار خودشبه داشت ینجوریا یعنیکردهیم

 ...کنه فرار تیواقع از تونستینمگهید االن امابخورهغصه

 

 خورد تکون فقط لباش وبزنه یحرف نتونست اما کرد تالششوتموم
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 اب یدیم جون یدارنفهممکهستمین خر ؟؟منیشد یحالچه نیبب_

 طالق چرا یمن داداش عاشق نقدریاکه تو...حرف نیا دنیشن

 ؟یریگینم

 

 بشه؟ یچکهرمیبگ طالق_

 

 یباش نایس باکه_

 

 گشتمیبرنم نایس شیپ چوقتیهتونستمیماگرم...تونمینم_

 

 چراااااا؟؟؟؟؟_

 

 من ستین حقش اون...ندارم رو نایس اقتیل من....گفتم االن نیهم_

 یقلب یآرزو نیا وبشه خوشبخت دیبا اون...کنم تشیاذبخوام باز
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 خودت...کنهقبولمدوباره وببخشه منوتونهیم چطور اون اصال...منه

 نداره؟؟ امکاندنمیبخش یگفت

 

 ینفهمبه خودتو یدار ای یفهمینم واقعا...دختر یاوونهید تو_

 دشیم یرتیغ درنقیا امشب نظرتبه نداشت دوستتاگه...یزنیم

 نجا؟؟یا آورد یم تورو و یبمون تنهانذارهکه

 

 مشبا اتفاق بعدبعدشم...باالئه شیریپذ تیمسئول حس فقط اون_

 بمونم تنهاخونه تودمیترسیم واقعاخودمم

 

 بود؟؟افتاده یاتفاقچه امشبمگه_
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8 

 

 

 زد زلستارهبه مستأصل و دیکش صورتشبه یدستپونه

 

 داشتتازهکنم فیتعر برات نویاتونمینمگهید ییخدا الیخیب_

 .شدیمفراموشم

 

 کنم تتیاذخوامینمباشه_

 

 ....ستاره ببخش_

 

 شبهیبزنه غرسرم نایس فرداخوامینم...نشه یادآوریبهترهنه_

 کنم مراقبت عشقش ازنتونستم
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 ستارهههه_

 

 تو زا یوقت نایس یچشما برق چونگمیم...یهست عشقش چونگمیم_

 حسشبازم شیدلخور وغم اوج تو یحت...نمیبیم روشهیم حرف

 ...کنمیم

 

 ندارم اقتشویل من_

 

 .نه ای یدار اقتشویلکهرهیبگمیتصم اون بذار_

 

 خورد نیا از شتریبخوامینم...تونمینم..نه_

 مونهینمازم یچیهگهیدبزنهپسماگه...بشم
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 زنهینم َپِستمطمئنم من_

 

 دشیجد عشق یبراداره االن...هیائخبره یگفت خودت_

 نگفتهبهم یزیچ زبونزخم جز مدت نیا...نهیچیمبرنامه

 

 شه؟؟یم حساب زبونزخم جزءامشبشم رفتار_

 

 یدیامخوامینم...بزنم یالکتوهمخوامینم...شهیمردونگ از نیا_

 ...بپاشههم ازمیزندگ یهمه شدنش نابود بعدکهبدمخودمبه

 

 دارم ه؟؟عکسشویکدختره اون یبدون یخوایم_
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 از...گهب یچ دونستینم...کردنگاه ترس باستاره یچشما تو فقطپونه

 دیرستیمطرفمهی ازهیک نایس دیجد عشقبدونه داشت دوست طرفهی

 دهیم دست بهش دختر اون دنید بعدکه یحس از

 

 کرد دایپ عکسهی یگالر تو از و کرد روشن شویگوشستاره

 

 ...نهیا_

 

 ازش نایس نبود دیبع...بود ییبایز نسبتا دختر...شد ریتصو خیمونهپ

 ادیب خوشش

 

 سهرابه زن خواهر_

 

 آشناس پس_
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 و خوب دختر...ذارنیم قرارباهم دارنمیبار چند...آشناس...آره_

 روترنم نیهمواسه...هیراض یلیخمامانمکهترانه عروسمون از...هیبینج

 میداد شنهادیپ بهش

 

 نشد؟؟؟قدم شیپ خودش یعنی_

 

 ما خاطرهب فقط اون...نهیاشهینم باورت یعشقش توگمیم بهت یوقت_

 ندادن بهمون یجواب هنوز...کنه صحبتترنم با کرد قبول

 انیسنگاه تو یعشقکه یکی من یول...شده حاصل یاجهینتچهکه

 ...داد یسرسر جواب فقط وسطدمیکش حرف چندبار...دمیند

 

 نکن دواریام یلکا منوستاره_

 

 ستین یالک_
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 کنه؟؟ ازدواج من با دیبا چرا اونکردم ازدواج بارهی من_

 

 نزده دست بهت شوهرت یگفتکه تو_

 

 دونهینم نویاکه نایس_

 

 گمیم بهش من خب_

 

 ...ستاره توروخدا...بهش ینگ وقتهینه یواااا_

 

 ؟؟یکشیم خجالتهیچ...نگم چرا_
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 بهشموندنم دختر بادارم منمونهیم نیا لمث...ستارهکنمیم خواهش_

 ریبگ منو ایبکنمیم التماس

 

 بکنه فکرها نیا از وبره تو یآبروکهگمینم یجورهی نترس_

 

 ....بفهمهخوامینم...اصال...نه_

 

 دیشک یاخفه غیجباشهشده منفجر ذهنش تو یزیچهی انگار هوی بعد

 دهنش جلو گذاشت دستشو و

 

 ؟؟پونه...یشد یچ_

 

 د؟؟؟یشن نایس...نبودحواسم اصال...شهینمباورم... من یخدا یوا_
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 وووو؟یچ_

 

 ویعوض آشغال اون حرف_

 

 یعوض آشغالکدوم_

 

 شانس ازنمیاَاه...نکنه شک کاش...باشهدهینفهم کاش خدا یوا_

 گندمه

 

 یبددقم یخوایم ایشده؟؟ یچ یگیمپونه_

 

 فتادها یاتفاقچه امشببگممجبورمکنم فکر_

 

 دیکش جلو مبل رو خودشو جانیه باستاره
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 شده؟؟؟ یچ خب خب_

 

 ...امشب...امشب_

 

 شبه یخفگ حس کردویم افت بدنش ژنیاکس شیادآوری با یحت

 دادیم دست

 

 کن ولشکنهیم تتیاذاگهپونه_

 

 یدیمبهم قبلش آب وانیلهی فقط..گمیم..نه_

 

 براتارمیم االنباشه_
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 یبراتونهیم داستانو یکجا تا کرد فکر نیابه ادیبستاره تا 

 ...کنه فیتعرستاره

 

 

 

 

 

 ستد آبوعجله با نقدریا...برگشت عیسر ماجرا دنیشن ذوق ازستاره

 ختیر ازشکمیکه دادپونه

 

 زد یلبخندستاره بودن هولبهپونه

 

 بخور رو آب نیا ایبزمیعز ایب_
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 دیکش سرکسرهی آبو و کرد یتشکرپونه

 

 نیحس برمسال_

 

 گهیم نویهمشهیهمنامیس_

 

 گرفتم ادی اون از_

 

 بودداده ادی هممونبه...بودداده ادی بهش عذرا مادرجوناونم_

 

 کنه رحمتشون خدا_

 

 ؟؟یبهتر حاال...امرزهیبشمارم رفتگان خدا_
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  یشد کنجکاو یلیخ...خوبم...آره_

 

 کنمینم یاصرار نگو یبگ یخواینماگه_

 

 گفت قیعم نفسهی با و داد قورت وگلوش آبپونه

 

 شدیم تجاوزبهم داشت...داشت امشب...امشب_

 

 دیپر جاش از و خورد یاکهیستاره

 

 یک...دختراومده سرت بال چقدر تو...زمانامام ای؟؟؟؟ییییییییییچ_

 بکنه؟؟؟ خواستیم یکار نیهمچ

 

 یکار یشرکا از یکی_
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 بهت بود فیکث نقدریا...یدار شوهر دونستینممگه...؟؟یچواسه_

 داشت؟؟؟ نظر

 

 نزده؟؟هم دستبهم وداره زن بهروزدونهیم_

 

 ؟؟یبودگفته بهش دونست؟؟؟خودتیم_

 

 اصفهان بارهی...شدمتوجه یاتفاق...خوردم خر مغزمگه بابانه_

 ضیمر یحسابامماهانهدوره موقع... مارستانیببودمرفته

 یسونوگراف و شیآزما یسرهی...چمهدونستمینم...شدم

 دید مارستانیب یتو منو کجا یلیجل نیا اصالدونمینم...دادمانجام

 العاتاط دکتر ِیمنشبه دادنرشوه با...چمه مننهیبب کرد یکنجکاوکه

 کردن دیتهدبه کرد شروع بعدش...گرفت مویضیمر
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 ؟؟؟یدیتهدچه ؟؟یچ یعنی_

 

 ...داره زن بهروزگمیم اتخانوادهبه گفت_

 

 د؟؟یفهم یچطور رو بهروز داشتن زن_

 

 یلیخ لشکبه...یچیه...بوددهیشن ازش یمنش...بودمگفتهدکترمبه من_

 رفتم لو یامسخره

 

 گفت یشتریب تعجب باستاره

 

 داره؟؟ زن بهروز دوننینم مادرت پدرو_

 

 هضیمرقلبشمکهمامانم...کننیمسکته بفهمنبابام ماماناگه...نه_
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 بفهمن ؟؟بعدایکنیم پنهون ازشون یچواسه...فهممینم اصال_

 بدترهکه

 

 بفهمن دینبا چوقتیه_

 

 زتجاو بهت بودکرده دایپ یجرأت نیهمچ یچجورکهیمرت نیا حاال_

 کنه؟؟؟

 

  کردیم یعمل داشتگهید امشب...کردیمدمیتهد مرتب_

 

 ؟؟؟؟یکرد فرار یچطور_
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 فیتعر رو نایس دنیفهم یچطور و یلیجل ینقشه داستانپونه

 ندب نفسش شدتازه براش اونشب یمشمئزکننده لحظات باز...کرد

 از عمرشوبوسه نیاول بود کینزدکه یالحظه اون یآور ادی از اومد

 ...بود متنفر ازشکهرهیبگ یکس یها لب

 

 داد نوازش پشتشو و کرد بغل سرشو سمتشو رفتستاره

 

 زد؟؟؟دستم بهت....براترمیبم یاله_

 

 ...تمنذاشنه_

 

 ادی برات دیببخش...وحشتناکن خاطرات نیا واقعا...خداروشکر_

 گذاشت؟؟ تنها اون با تورو شوهرت چرا یول....شد یآور
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 زنش شیپ رفت_

 

 اگذاشت؟واقع تنهاتبهیغر مردهی با چرا یزنشتوام خب یچ یعنی_

 هیفکر یب مرد

 

 یمهم اتفاقکنم فکر...کردیم رفتار ینطوریا بود بار نیاول_

 ندارم ازش یخبر اصال...بودافتاده

  

 ؟؟؟یاون نگران توکهگرفته خبر تو از اون_

 

 داره نظربهم یلیجل دونستینم اون_

 

 ؟؟؟؟یبودنگفته بهش چرا_
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 برن رجلوت یهرچ دونستیم... بده حیتوض شتریب تونستینمپونه

 کنه باز مهرشوبه سر راز نیتر یاصلشهیم مجبور

 

 ِکشمینمگهید...شو الیخیبستاره_

 

 پوستمو فردا نایس...کردم تتیاذ یلیخ...زمیعز دیببخش یوا_

 اادماایکشیم حرف ازتداشتم شب وقت نیا تا بهش ینگ...کنهیم

 

 باشهدهینفهم خودشاگهالبته...انویجر اون ینگ بهشتوامکه یشرطبه_

 

  باشه؟دهیفهم یچطور_

 

 نیهمشهیم شیمعنکه زد یحرف آخرلحظه یعوض اون_
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 ؟؟یعنی گفت یچ_

 

 ولدارپ چون یبذار منبهکنه افتتاح بهروز ینذاشتکردم فکر گفت_

 ترم

 

 یهاآدم چقدر...دنیم پا پولواسههمهمگه...بود یفیکثآدمچه یوا_

 گفت؟؟ نویا بود اونجا نایس حاال...شهیم دایپ یا یعوض

 

 یلیجل منظورشدهمتوجهدمینفهم بود بدحالم نقدریالحظه اون...آره_

 شد بد یلیخ...افتادادمی االن...نه ای رو

 

 دیفهم اونکه بود خدا خواست...نشد بدچمیه_

 

 بگم یچدونمینم_
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 گوب یه تو حاال...کمکتاومده عیسرکهفکرتهبه چقدرداداشم یدید_

 ندارم اقتشویل من

 

 شحق من...سرتره من از یلیخ اون...ندارم اقتشویل...قتهیحقکه نیا_

 ستمین

 

 باشه رضا خودت دل دیبا تو...کنمینم یاصرارگهید_

 

 مخالفبکنه غلطدلم...رضاستدلم: گفت دلش توپونه

 جون لمسش حس هر با...زنهیم پرپر نایسنگاه هر بادارهدلم...باشه

 سربه یدنیرس چیهکهچهیپ در چیپ نقدریامیزندگ کالف اما... دهیم

 ستین وصل هاشرشته
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 وت فرستاد روپونه و کرد ممنوع رو تلخ خاطرات فیتعرگهیدرهستا

 اومد هابچهبه زدن سر و درها کردن قفل بعدخودشم...تخت

 کرد شروعکنه عوض روپونه یهوا و حالنکهیاواسه بعدش...کنارش

 ازهمخاطره چندتا... دوقلوها و خودش دارخنده خاطرات فیتعربه

 حرف یساعت کی...گفتن رستانیدب اندور تو خودشون یها طنتیش

 ...بخوابه تونست راحت و بودشده خوب حالشپونهگهید... زدن

 لقب بودونکرده صبر خجالت ازپونه اما دنبالش اومد نایس صبح

 ...خودشخونه بودرفته بودوگرفته آژانس اومدنش

 

 

 

 

 

 بود کنجکاوخودشمکه نایس...باالبره گفت نایسبهستاره

 االب رفتعجله بانه ایدهیکشپونه رزبونیز از یزیچستارههبدون
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 یداداشسالم_

 روباه؟؟ ای یریش...سالم_

 اومد؟ کجا ازگهید نیجااان؟ا_

 !!!ادیم درشاخام چون یدینپرس یزیچ نگو_

 

 کارشبه یکار یبودگفته یکرد حجتاتماماهللبسم اول همونکه تو_

 !!!داشته یختس شبنکنم تشیاذباشمنداشته

 

 ازش یچیه یشد کن گوش حرف نقدریا توکنم باور یعنی_

 ؟؟یدینپرس

 

 خنده از رفتسهیرستاره

 بگم یزیچ بهتتونمینم یول...نکن باورنه_
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 گفته؟ یچ بگو...نکن تیاذستاره یوا_

 

 ؟یپرسینم ازش خودت چرا_

 کردینم فرار االنبگهبهم خواستیماگه_

 

  دیکش خجالتکمی فقط_

 ؟یچواسه خجالت_

 

 گرفت گاز لبشودهیم یسوتداره دیدکهستاره

 دیکش خجالت بودانداخته دردسربه رو تو...ینجوریهم..یچیه_

 

 شد کینزد بهش و کرد زیر چشماشو... کرد نگاش مشکوک نایس

 ندهلمیتحودروغم...نکن تیاذ منو...ستارههههستارهستاره_
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 ودشخباشه یراض یوقت...بپرس خودش از برو...بگم خبتونمینم_

 نایس نکن ونیمد منو...گهیم

 

 من اعصاب رو نقدریا چرا نیکنیم نیهمچ چرا دخترا شما بابا یا_

 یلیجلکههیچ یلعنت راز اون... رو ماجرا اصل نیبگ ِد نیریمراه

 دونه؟یم

 

 گفت متعجبستاره

 دونمینم یلیجل راز راجب یزیچ راز؟؟منکدوم راز_

 

 ؟یبگ یتونینمکه یدیکشیم زبونش ریز از یاشتد ویچ پس_

 بپرس خودش ازکهگفتم_
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 روشو شدو مونیپش آخرلحظه اما در سمت رفتکالفه نایس

 برگردوند

 نگفت؟ یزیچ یلیجل آخرجمله راجب_

 

 آخر؟جمله_

 

 یحرفها ادی بعد دینفهم منظورشو بود هنگ اولستاره

 .بوددهیمفه انویجر خودش نایس انگار...افتادپونه

 

 نگفت؟ ای گفت_

 

 چونتشیبپ خواستیمستاره

 بوده؟؟ یچ راجب_

 افتتاح مثل یزیچهی_
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 یجابه ییجوراهی وبزنه لبخندستاره شد باعثکلمه نیهم

 بکشه خجالتپونه

 

 کرد نگاش بهت با نایس

 بوده؟ درستحدسم یعنی_

 

 ادشوخیم روپونه چقدر نایسبفهمه تابزنه یدستهی خواستستاره

 

 نایسداره شوهر کنه؟؟اونیم تو حالبه یفرق...باشه درستفرضمبه_

 

 شد فرش خیم چشماش ساکت نایس

 ....هنوز چرا پس_
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 بدهادامه داشتشرم نایس

 

 لغوکه شونیشوهر و زن...داره ربط خودشونبه نیا_

 شوهرن و زن قانون و شرع طبقهنوزم...شهینم

 

 زد داد یکفر نایس

 خودش شیعوض شوهر ده؟؟؟اونیم یمعن یشوهر و زن ینجوریا_

 اول زنشو شبید نداشت رتیغ یحت....کنهیم حالشو و فیکداره

 ...شیالواتهیپبره بعدبرسونه

 

 دارهدوم زنکنهینم یالوات اون_

 

 گفت بهت با نایس
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 زنشه؟؟؟_

 آره_

 

 دونه؟؟یموقته چندپونه_

 اول؟؟ همون از_

 

 وقت؟ چند یعنی_

 خودشون عقد بعدبالفاصله_

 

 ؟؟؟ نکرد تیشکا چراه؟؟پونهیداستانچهگهید نیا یچ یعنی_

 بودنکرده توافق_

 

 ...کنهیم خل منو آخردختره نیا... ایخدا یوا یوا یوا_
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 گرفت چنگ موهاشو و نشستنفره تک مبل رو رفت نایس

 

 چرااااا؟؟؟؟؟آخه_

 

 باز ماتوچشکهگفتم بهت نارویا...بپرس خودش ازگهید نویا_

 دیشا...نباشه یکنیم فکر توکه یاونجور ازدواجش انیجر دیشا...یکن

 یبردار نفرتت از دست یبتون

 

 زد لبآروم نایس

 ازشستمین متنفر من_

 

 زد زانو پاهاش یجلو لبخند باستاره
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 عذاب یلیخ دختر اون...کنکم تویدلخور یول...دونمیممنم_

 پک سنگداشتم شبید من...یونند رو زایچ یلیخ تو دیشا...دهیکش

 رو یزندگ نیاداره چرافهممینم من...دمیشنکه ییزایچ باکردمیم

 ازش برو...بفهم برو تو..نگفتمنمبه...کنهیم تحمل

 کن یکارهی...باشه خوب هردوتون حالکه یوقتهی...االننه...بپرس

 تنهاست یلیخکنمیم حس...بزنه شتیپبتونه دلشو حرف

 

 گفت بودتشپوشوندهغم ازهالههیکه ییشماچ با نایس

 

 تحملنتونم وزدهَپسم چرابگهبهماگه...بشه یچکه آخرش_

 ؟؟؟یچباشه تر دردناکبراماگه...؟؟یچکنم

 

 اشبر بعدفتهیب اتفاق بذار...ندونستنه از بهتر هستکه یهرچ_

 شدگهید جورهی اصال دیشا...کنهیمو
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 کنم خورد نیا از شتریب غرورموتونمینم...زدَپسم بارهی اون_

 

 نیدیم جونهمواسه نیدار..کدندهی و ُغد... نیهستهم مثل جفتتون_

 نیذارینم شیپ پا اما

 

 شوهر اون... هست؟ اشندهیآ یبرا ینیتضمبذارم شیپ پا_

 بشه؟ جدا شوهرش ازتونهیم...ستارهداره

 

 کردیم الششوت واقعا نایساگه دیشا اماتونهینمگفتهپونه دونستیمستاره

 شدیم

 

 طالق فکرهب بعد شیخوایم توبشه مطمئن دیبا اول...بکن تالشتو تو_

 باشه
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  القبا؟؟هی منبهبچسبهکنه ول رو یپولدار اونبه شوهر یچواسه_

 

 نواو یفعل روابطکه تو...یریم یقاضبهکطرفهی یدار باز نایس_

 ازنگاههی منتظر...لنگرهتهیمنتظره دیشا... یدونیم شوهرشو

 تو از درخواستهی...تو

 

  زدن برق هوی چشماش...ستاره یچشما تو شدرهیخ نایس

 

 گفته؟؟ خودش_
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 کنه خراب ذوقشو نخواستستاره

 

 یچ نیبب جلو برو...خدابه کن توکل...گفته خودش کن فکر تو_

 شهیم

 

 مونهینمازم یچیهبزنهَپسمندفعهیا_

 

 .بودزده روپونه حرف نیع

 

 زنهینم َپِستمطمئنم برو_

 

 تا اچر اصال..شمیم خی رو سنگدوبارهرمیم.. یدیم یالک دیامستاره_

 ندارهکهامبچه... .ستاده؟؟؟یا یچ یپا...نگرفته؟؟ طالق االن
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 یبفهم خودت نویا دیبا تو...دونمینم نویهممنم_

 امکالفه واقعادونمینم_

 

 شهیم ستدرباشه خدابه توکلت_

 دادن پس شیآزما دوِر تومیافتاد ماکه فعال_

 

 هزارومردم...نانیا شاتیآزما کن خداروشکر برو خوب پسر برو_

 هیچ یعاشق و عشق دوننینم دارن یگرفتار و ریگ کجوری

 

 داره خودشو درد یهرکس_

 

 دیبا خودت فقط...کن مداواش برو پس...بدترهدمیشا دل درد...آره_

 یریبگ دیند غرورتو
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 از و دیبوس روستاره یشونیپ.دیکش قیعم نفسهی و شد بلند نایس

 کرد دعا کردو تماشا برادرشو عشق باستاره....رونیب زدخونه

 بشه حل مشکلشون

.......... 

 

 رو پال و پخشاونم بهروز یها کفش دنید باخونه دیرس یوقتپونه

 ...شد متعجب نیزم

 

 ودهیژول یوموها شبید لباس باهکاناپ رو اونو شدکه هال وارد

 داریب ایخوابهنهیبب تا شد کینزد بهشکمی....دید بازمهین یهادکمه

 برداشت چشماش رو از ساعدشو بهروزکه

 

 ؟؟یبود کجا_
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 گفت تیعصبان با شبید اتفاق حرص ازپونه

 

 یرسوندیم منو یموندیم بودمهم_

 

 داشتم یاضطرار کار...ریبگ آژانسگفتم_

 

 ترهمهم ترو یاضطرار من از زیچهمهرهآ_

 

 هست؟؟ترم یاضطرار نیا ازگهید ُکشت بچمو_

 

 وحرف نیا یبغض چنان با بهروز... سمتش برگشتزده ُبهتپونه

 ..بودشده سالح خلعپونهکه بودزده

 

 ُکشت؟؟ بچتو ی؟؟کیک_
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 حرص با...خچالی سمت رفت و شد بلند جاش از یعصبان بهروز

 طرفهی کرد پرتشنزده لب اما... کرد آب پر و تگرف وانویل

 یآب چیههک بود دیشد بغضش انقدر انگار....شدکهیتکهیت وانیل...گهید

 ببره فرو اونو تونستینم

 

 شده؟ یچ یگیم بهروز_

 

 نیهم نیع همتون...همتونبه لعنت...بهش لعنت_

 

 زد ادد کردیم حساب کجایهیبق با اونو داشتنکهیا از نیخشمگپونه

 

 ؟؟؟!!!کردم کارتیچ ؟؟منیریگیم منوپاچهشهیم یزیچهی تا چرا_
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 مجبور اونوباشمداشتهبچه تو از یذاشتیماگه یلعنت ِد_

 .آورد ینمبچم سر رو بال نیا اونوقت...بشهحاملهکردمینم

 

 !!!چه؟؟ منبه یچ یعنی_

 

 نیخودتون فکر فقط...نیخودخواه همتون_

 

 ؟یبش کینزدبهم یخواستیمبچه خاطربهکه یستینخودخواه تو_

 

 شوهرتم من_

 

 ؟؟!!!میکرد ازدواجباهم چرانرفتهکه ادتی...یاجبار شوهرآره_
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 نیامنبود تو با ازدواجبه مجبوراگه...یمقصرتوام...نرفتهادمی رینخ_

 نداشتم مشکالتهمه

 

 ازدواج نیابهکرده مجبورتکه ریبگ رو یاونقهی برو پس_

 

 همون کارو نیبهترفهممیمدارمتازه چون...ممنونم ازش اتفاقا_

 ...کردآدم

 

 ؟؟یچند چند خودت با هستمعلوم تو_

 

 تو ازکشته بچمو آتوساکه حاال...کنم یتالفخوامیم_

 منو اونکه االن امانزنم دست بهتبودمداده قول بهش...خوامیمبچه

 چزونمیم اونومنمچزونده
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 گذاشت عقبقدمهیشوکهپونه

 

 یبزن دست منبه یندار حق تو_

 

 و اشدست تو گرفت بازوشو هردو کردو پر عیسر فاصلشونو بهروز

 کرد کینزد خودشبه اونو

 

 بخواددلممیهرکار...یقانون و یعرف و یشرع...یحقم..یزنم تو_

 بکنمتونمیم

 

 تیکار منمگه...یزنینم دست منبهکه یداد قولمنمبه تو_

 ؟؟یکن یتالف من سر یخوایمکهکردم
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 گفتآروم چشماشبهرهیخ بهروز

 

 یکرد یدلبر فقط... ینکرد یکار...نه_

 

 کردیم نگاش واج و هاجپونه

 

 ؟؟یبش داربچه یندار دوستشکه یکس از یشیم یراض چطور تو_

 

 ندارم؟؟ دوستت منگفته یک_

 

 قیرفهی مثل اماهدار دوستش بودگفته بهش بهروزهم قبال...کرد خیپونه

 .اومد یم خواستن یبو االن یول...
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 چیه اماکنه یزندگ باهات سالتونهیم مردهی یکرد فکر چطور_

 !!!نکنه؟؟؟ دایپ بهت یکشش

 

 داد لشیتحو یپوزخندپونه

 

 دنینماجازه یجنس یهاجاذبه نبودادمیآره_

 

 لهیتکم تیهمچ...هاجاذبه نیا از یندارکماهلل ماشاء_

 

 حاال.. بودکرده تحمل زویچهمه مدتهمه نیا...شکست دلشونهپ

 بذاره مرد نیا اریاخت در جسمشو هاجاذبه نیا خاطربه نبود حقش

 

 یبزن دستبهمدمینماجازه بهت_
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 زد پوزخند بهروز

 

 یطاهرخانوم... یحقم...یزنم تو...نخواستاجازه یکس_

 

 

 

3 

 

 حاال دشیم تکرار داشت شبید اتفاقات انگار...دیترک بغضشپونه

 گهید ینحوبه

 

 زنتم؟؟؟؟افتاده ادتی االن_

 حقتم؟؟؟ یدیفهم االن 
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 تجاوزم و قاتل و دزد ترس از ودمیخوابیمخونه نیا تو تنهاکه ییشبها

 ؟؟؟یبود کجادمیدیم کابوس

 ؟؟یدبو کجاسوختمیم تب تو صبح تا وشدمیم ضیمرکه ییشبها

 یرفت یکرد ول منوشدم ضیمربارم نیآخر یحت

 ...یومدینبعدشمجلسه

 یکی...باشهکنارم یکی خواستیمدلم...بودم منتظرت صبح تا

 هاااااان؟؟؟ یبود کجا...نخورغصههستم منبگه یکی...کنهبغلم

 ؟؟یکنیمزنمزنم یاومد یشدرونده طرف اون از حاال

 ؟؟؟یخوااااایمبچهازم چون یایم حاال

 

 بازوهاشومحکم...بودشده یجار هاشگونه رو لیس مثلگهید اشک

 ...کرد قفل درو اتاقشو سمت دیدوئ و دیکش

 

 سرجاشکرده مشت دستاشو و بست چشماشو بهروز

 دونستیم...کرده بد دختر نیا حق در واقعا دونستیم...ستادیا
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 نیاکرده یتوجه یب واقعا اون وراسته دختر نیا یها حرفهمه

 شقع غرق نقدریا و کردیمتوجهپونهبه شتریبکمیاگه دیشا...مدت

 دیشاهمباشهداشته جفتشونو تونستیم هم دیشا حاال شدینم آتوسا

 اونو اشمسخره لیدال خاطربه آتوسا و داشت آرزوشوکه یابچه

 ...بودکرده نابود

 

 داد برخ بهش بهناز یوقت...کردیم شیروان داشت شبید اتفاقات فکر

 تگفکه دکتر...رسوند خودشو یچطور دینفهممارستانهیب آتوسا

 فتگ پرستارکه رفت درکوره از یوقت اما شد ناراحتشده سقطبچه

 کردیم هنگ داشت...کرده مصرف نیجن سقط یداروها آتوسا

 تماح بودنگرفته جلوشو بهنازاگه...سرش رو گذاشت مارستانویب...

 ...دستاش فشار ریز بودشدهخفه آتوسا

 

 پا از اونو بود عاشقشکه یکس از یاضربه نیهمچ

 اون امابده بود حاضر دختر اون یپا شویزندگ یهمه...بوددرآورده

 ینطوریا بودشده باردار یاتفاقکهاالنم وبشه داربچه نبود حاضر
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 اون نداشتبچه یبرا کردیم اصرار آتوسابهکه لیاوا...بودکرده نابودش

 اما دیالیمیمرهیش سرشو یجورهی و کردیمبهونه رو یباردار از ترس

 یاعالقه و ستین خوب ونشیم هابچه با اصال اون دیفهمکمکم

 دنبال فقط ومتنفرهبخورهبهم اندامشنکهیا از...نداره کردن بزرگبچهبه

 ...کانادا برن کنن فیرد ویچهمه زودترنهیا

 

 وهبر رانیا ازتونهینم گفت و کرداعالم هاشو مخالفت بهروز یوقت

 ... شد تر دیشد دعواهاشونبمونه خوادیم

 

 یآزاد خاطربهباشه حاضر اون کردینم فکر چوقتیه بهروز اما

 ...رهیبگ بچشو جون یحت خودش

 

 نیترشیب سال نیا یتو دختر نیا...زدتقه چند وپونه اتاق سمت رفت

 بود یازدواج اون قبول نشیترمهم... بودکرده حقش در هارو کمک

 ...بودن قبولشبه مجبور تشونجفکه
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 کردیم درکششهیهم...باشهداشته یانتظار ازشپونه دیند سال نیاتمام

 یطورنیا نبود انصاف...بودشده شرفتشیپ باعث یلیخهم کار تو و

 کنهشکسته دل اونو

 

 میبزن حرفامیب بذار...بازکن درو....جانپووونه....پووووونه_

 

 ...کنولم...ندارم باهات یحرف من_

 

 یرواندارم بخدا...نسالیا مثل...کندرکم توروخدا...خوامیم معذرت_

 نابود...کشته عشقمونوثمره بودمیزندگ عشقکه یکس...شمیم

 تو....یخوب تو...نبود حقت تو ببخش...ببخش...آوردمکمگهید...کرده

 از توکنمیم ستونیمقا وقتها یلیخ بخدا...ینیبهتر تو...یمهربون

 آتوسا عاشق تو دنید قبل من...کنم کاریچ یول...یسرتر نظرهمه

 ینم مدت نیاااگه...ستمین نامرد من...بودشدهمیزندگهمه اون...بودم
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 تو...بودخودتم خاطربه بخدانبودم وباشم خواستیم دلتاگه...اومدم

 اولچندماه همون من اما...بزنم دست بهتندارم حق یگفت

 سمتتهب نمتیببتونستمینم من...اشتباهه یلیخدادمکه یقولدمیفهم

 ودموخ یگاهتونستمینم...باشم باهاتنخوامتونستمینم...نشم جذب

 تادمیوابخیم شرکت شبا یبعض بخدا...رفتمیم نیهمواسه...کنم کنترل

 نشون خوش یرو منبه بارهی فقط... بارهی تواگه...ینش تیاذ تو

 یلیخ... دختر یمغرور اتیخوبباهمه وت اما....دادمیم وا من یدادیم

 ...دمب شنهادیپ بهتدمیترسیم...یکردینم حساب منو اصال...یمغرور

 

 کت تک از صداقتو...بوددوختهچشم دربه بهروز اعترافات ماتپونه

 حرفاش یهمه...اومد ینم عشق یبو اما کردیم حس بهروز کلمات

 سجن از یخواستن...عشق جنس از خواستننه اما دادیم خواستن یبو

 ...تن

 

 با عشقو چونکنه کیتفکهم از نارویا تونستیم خوب اون

 تاکه بوددهیچش رو یمرد یهاعاشقانه...بودکرده لمس وجودشهمه
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 یکی حرفا نیا با هاروعاشقانه اون نبود حاضر...بود مقدس براش ابد

 ...بود محال اصال...بدونه

 

 یوقت نایس اما...زنهی اون و بود مردهی چون خواسِتشیم بهروز

 روحشو نایس...اومد ینم وسط یمرد و زن یپاگهید خواستشیم

 ....عشقش ابراز با آورد یم در ریتسخبه

 

 فرار تونستیم کاش...بده انیپا عذاب نیابه تونستیم کاش

 نرسه بهش دستش چکسیهکه ییجابرهکنه
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 افتاد التماسبهدوباره بهروز

 

 ؟؟یکنینم باز نجاپونه_ 

 

 یارابطهبه تننخواهازم یقائل ارزشبرام واقعااگه...برو...بهروز برو_

 حل ومشکلت تیواقع عشق با و برو...ستین توش یعشق چیهکهبدم

 یدنابوبه کمر ینطوریاکه یگذاشتکم براش یچ نیبب برو...کن

 خوب تو درمان با من...کن درمان اونو روح برو...بسته اشبچه

 شمینم

 

 با یربهت تیموقع یتو ذاشتیم دیبا...شد ادیز اصرار الیخیب بهروز

 روپونه  اعترافات نیا با سرعت نیابه شدینم...کنه صحبتپونه

 اشتازدین زمانبه فقطبشه موفقتونهیم بود مطمئن...ارهیب بدست
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................ 

 

 

 رفتگمیتصم...بودشده نگرانگهید...نبود یخبرپونه از بود روزسه

 ...نه ایخوبه حالشبفهمه آمدش و رفت از الاقل تا خونشوندمبره

 

 عمدا یعنی... پونه سراغبره دیبا خودش بودگفته بهشستاره

 کنه رو در رو اونارو خواستیم

 

 کیتار هوا ستادیا ساعت کی حدود...دیرسپونهخونهدمکه بود غروب

 روشن یچراغنه بود آمد و رفت از یخبرنه اما بودشده

 بهش گذاشتو کنار غرورشو زدو ایدربه و دلگهید...بودشده

 فقط آخر دست و کرد پاک بار هر اما نوشتامیپ مدل چند...دادامیپ

 ...کرد ارسالش و"....؟یخوب..."نوشتکلمههی
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 مانهمز...دیلرز دستش تو یگوشکه بود ساختمونپنجرهبه چشمش

 ازامیپ....خواب چراغ نوربههیشب بودشده روشن قاتا تو ینورهیهم

 کرد بازش جانیه با...بودپونه طرف

 خوبم_

 

 زدیم سرش دادهی بود کنارشپونه االن خواستیم دلش...بودخونه پس

 بهش بدجورستاره اما...کردیم یخال سرش روزو چند نیا ینگران و

 لبج تمادشواع دیبا اون و ستین خوب حالشپونه بودکرده دیتأک

 کرد پیتادوباره...هیچ مشکلشبفهمه تاکنه

 

 شرکت؟؟ یومدینروزه چند چرا_

 

 نداشتمحوصله_

 

 ؟؟یکنینم روشن خونتو یچراغا نیهمواسه_
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 از یکواشیکه یاپونه و شدپرده رفتن کنارمتوجهامیپ بعِدلحظه چند

 ...نتشیبب تا کرد بلند دست براش...زدیم دید رونویب داشتپنجرهگوشه

 

 اومدامیپدوباره...شد روشن اتاق چراغ و شدبستهدوبارهپرده

 

 ؟؟یاومد چرا_

 

 ؟؟یدونینم خودت_

 

 نه_

 

 ارمیب سرجاش حالتواومدم_
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 خوبم من_

 

 نمیبیمدارم_

 

 باشم تنهاخوامیم_

 

 یباش تنها من با یخوایم یگفتیم قبلنا_

 

 بشه بد براتممکنه_

 

 ؟؟یبدچه_

 

 میبشدهیدهم با ستین خوب_
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 میکن شرع خالفمیخوایممگه_

 

 بکنه راجبت بد فکرممکنه_

 

 کرمانرفتهکه ؟؟شوهرت؟؟اونیک_

 

 ترنم...نه_

 

 گفته بهت بودنگفته...لق دهن یستاره یا_

 

 یبربهتره حاال_

 

 خواد؟ینم یسوار موتور دلت_
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 نه_

 

 خوادیمدلم من یول_

 

 نایسکنمیم خواهش_

 

 دنتیبخش یبراشرطمه تنها_

 

 با فقط...ببخشدش خواستیم نایس واقعا یعنی...موندرهیخامیپبهپونه

 ؟؟یسوار موتورهی

 

 اومد یبعدامیپ

 

 رمیم یومدین...فرصتته نیآخر_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

703 

 

 ورموت سوار نایس...پنجره سمت رفتدوباره و شد بلند اضطراب با

 نیا منتظر سال نیاتمام...کردیمنگاه بهش داشت و بودشده

 هنگ االن اما... ببخشدش نایسکه یالحظه...بودلحظه

 شیردنام الیخیب بخواد یراحت نیابه نایس شدینم باورش...بودکرده

 وشتن عیسر و شد هولپونه...داد فشار رو موتور گازکمی نایس...بشه

 

 امیم_

 

 ولط یاقهیدق...کرد خاموش موتورو و زد یلبخندامیپ دنید با نایس

 پر شونیعاشق یروزها مثل براشکه یاقهیدق...نییپا ادیبهپون تا دیکش

 ...بود نیریش انتظار از

 

 سر اون ات نشستیم نایاپونهبوم پشت درببهرهیخکه بود ییوقتا مثل

 وپونهمدرسهدمکه ییروزها ای...بزنهمیج وبمالهرهیش مادرشو
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 یاهوگفاصله با  یوگاه بشن لیتعط تا ستادیا یم یواستاره

 مزاحمشون یکسنکهیابهونهبه کردیم ساپورت رو اونا دوشادوش

 ...نشه

 

 و برداشت موتور رو از رو اشهیتک نایس شدکوچه واردپونه یوقت

 نگاش بودوانداخته ریز سرشو خجالت باکه چشماشبه شدرهیخ

 ...کردینم

 

 رونیب هپروت از رو نایس کردنشسالم فیلط یصدا

 ابرو...دبوپونه یدستا توکه شد یبزرگ یپشتکولههمتوجتازه...آورد

 :گفت تعجب با و کرد جمع

 

 ه؟؟یچ نیا_ 

 

 کوله_
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 ؟؟یکوهنوردمیبرمیخوایمه؟مگهیچواسه استکولهدونمیم_

 

 رست از باز وقتهی تا رمشیبگ پشتت یبذارگفتم راستش...نه_

 نچسبم بهت....بهت

 

 ...خنده ریز زد لندب بعد موند ماتلحظه چند یبرا نایس

 

 اام بهش دوختچشم عشق با...بود نایس قیعم یهاخنده عاشقپونه

 نییپا انداخت سرشو کرد یتالق نگاهشون تا

 

 نیاهگید یگذاشت رو یاصلفاصلهکه تو...نمونیب بذار ایبباشه_

 !!!!بکنه؟؟تونهیم کاریچکوله
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 یبش تیاذخواستمینم_

 

 گرفت دستش از روکوله و ردپرک رو فاصلشونقدم کی نایس

 

 کنهینمتمیاذکههیزیچ تنها تو دنیچسب_

 

 قعاشخودشم...بگه یچ دونستینم...شد سرخ انار مثلپونه یهاگونه

 دست بهش شب اونهیسوار موتور موقعکه بودشده یآرامش

 شب اون...سوارشه حالت اون بادوباره شدینم روش اما...بودداده

 نشهدهیکشگناهبهکهکنه یکار تونستیم االن اما بود مجبور

 

 نکنن بد فکر...نتمونیبب یکسممکنه_

 

 :فتگ پوزخند با و دستش داد روکاله و انداخت پشتش روکوله نایس
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 کن بغل جانتوکولهبعدشم...سرت بذار_

 

 

 

 

 

 

 رشس یرو روکاله..نشه بلند خندش یصدا تا گرفت گاز لبشوپونه

 .گرفتممحک روکوله و گذاشت

 

 یوب اما کنن حس همو تن یگرما شب اون مثل بودننتونسته دیشا

 براشون گرما اون مثلکه بودشده مخلوطباهم یجور جفتشون عطر

 ...بود بخش لذت
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 دایپگهید یجا چیه داشت نایس شیپپونهکه یتیامن حس

 ...نترسهپونه تابرونهآروم کردیم یسع نایس...بودنکرده

 

 باغ یها طرف ییجاهی...شدنادهیپ دنیرسکه نظر ردمو مکانبه

 یجاهی...بود خنک و یاهیکوهپا بایتقر هواش و آب...بود پرندگان

 نشستن ها چمن روگوشههی...ساکت و دنج

 

 منه پاتوق نجایا_

 

 !!!ینداشت پاتوق قبال_

 

 نجایا االن بودپاتوقمبوم پشت قبال...شده عوض جاش یمنتهداشتم_
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 نجا؟؟یا چرا_

 

 واومدم رفتنت بعدکه بود ییجا نیاول چون دیشادونمینم_

 کردم خلوتباخودم

 

 کنه یخواه معذرت دیبا کرد حسپونه

 

 ...من_

 

 تو زدن حرف یبرا یاجبار چیه...بزنم حرف منخوامیم امشب_

 تو ها سال نیا ییتنها ازکهبگم رو ییزایچخوامیم...ستین

 فقط...ندارم دنتودا عذاب قصد...موندهدلم

 بعدش وکنم خالص هاخاطره نیا از خودموخوامیم...یبدونخوامیم

 کنم فراموش و ببخشمت
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 یبراهنکن!!!..کنه؟؟ فراموشش نایس فکرکرد خودش با...ختیر قلبش

 نتش؟؟؟ینبگهید بود قرارنکنه...بود؟؟؟اومده یخداحافظ

 

 مراقبت ازتخونهدم همونجا دیبا یگفتبهم اتاق تو روز اونادتهی_

 کردم؟یم

 

 خوامیم معذرت_

 

 گوش خوب امشبخوامیم فقط...ستمین یخواه معذرت دنبال من_

 درک کارتونتونستم روز اون من....حرفامبه یبد

 اموسش،ن عشقشنهیببسخته یلیخ مردهی یبرا...تونمینمهنوزم...کنم

 حس...داشتمن نشویماش تو دنتید تحمل یحت...گهید یکی بارهیمداره

  یروز همون...سوختم تب تو روز3...نموندهازم یچیوهشدملهکردمیم

 ...بختخونه بردن رو توکه
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 بودشدهپونه یچشما مهمون اشک

 

 قدرنیا هاآدمبه کردن اعتماد...کردمنرمپنجه و دست یافسردگ با سال

 زن....دونستمیم دروغ روساده یها حرف یحتکه بودشده سختبرام

 وممامان با یگاه یحت...بودنشده موجودات نیتر زیانگ نفرتبرام ها

 دست از عقلموداشتم...نبودخودم دست...کردمیم رفتار بدستاره

 روز چند تاکهشدمیم یشیآت نقدریا اومد یمکه ازدواجاسم...دادمیم

 و کار طیمح توکه نبود یدختر چیه...شدینمپرمدم یکس

 دختراکهکردمیم برخورد باهاشون بد نقدریا...کنه جلب نظرمودانشگاه

 ...دوسر وید مثل...بودنگذاشتهروم یناجور مستعار یهااسم

 

 شوهرنه بودمیسرباز دوست فقط موقع اونکه رضایعل وستاره

 کردن یراض منو تا زدن شیآت و آببه خودشونو نقدریاستاره

 از نوم تونست...بود یعورش وفهم باآدم ییخدا...روانشناس شیپرفتم

 تاکردم تالشموخودم خودش قولبهدمیشا...ارهیدرب حالت اون
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 یخودکش مرز تا بار چند یحت...بدم نجات خودمو

 ...خوردم جاهی دکترو یها قرصهمه بارهی....بودمرفتههم

 

 دیکش ینیهپونه

 دنیچکیم محابا یبگهید صداش یب یها اشک

 

 رحمتو قیرداشتمکه یحالت تو...دمیکش زدرا ها قرص خوردن بعد

 اب...دمتید فقط بود یچ بود خوابدونمینم...دمتیددمیکشیم سر

 راهنیپ و بوددهیخر برات کربال از باباتکه یاروزهیف یروسر همون

 رفت ضعفدلمکه یدیخندیم یداشت یجورهی...دیسف بلند

 و کرد ریگ یزیچهیبهپام هوی رمتیبگخواستمدمیدوئ دنبالت...برات

 چشمات تو اشک و بود ناراحت اتافهیقباالسرم یاومد نیزمخوردم

 ...بودشده جمع

 یگفت
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 یبذارتنهاماگهبشه تیزیچ وقتهی؟یستین خودت مراقب چرا" 

 "بخشمتینم چوقتیهگهید

 

 تخت ور از هویامیب دنبالتخواستم...یرفت و یشد بلند قهر با بعدش

 تو حرف افتادو قرصبستهبهچشممکردم بازکه چشامو...افتادم

 ...اومدادمی

 

 بلندنزارم حال اون با منکه حرفات داشت ییروینچهدونمینم

 قرص یچ هر وحلقم توکردم دستمو و ییدستشورفتمشدم

 ...آوردم باالبودمخورده

 

 دیکش یقیعم نفس نایس

 

 من امشب ناال...یکردکمکم و یدادنجاتم توخوابم تو روز اون

 ادیم بردستم از یکارچهدونمینم...کنم کمکت تیواقع تواومدم
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 زا من یغصه الاقل تا بخشمتیمگهیدبگمنهیا حداقلش اما...برات

 بشهکم تیزندگ

 

 یلیخ بوددهیفهم...پونه سیخ صورت سمت دیچرخ نایس صورت

 یم رددبه قلبشو اشکا اون با چشماش دنید اماکنهیمهیگردارهوقته

 آورد

 

 یکنهیگرکهنگفتم...نکنهیگر_

 

 ندارم بخشش اقتیل من_

 

 رمیگیم پس بخششمو یکنهیگراگه_
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 فکر سال نیاتمام...نبودم خوشحال بخدا...نبودم خوشحال من_

 نکرد ول منوروزمهی یحتکردم ینامرد حقت درنکهیا

 

 میریبگمیتصمندهیآواسه دیبا...گذشتهگذشته...نکن فکر بهشگهید_

 

 ؟؟یاندهیآچه_

 

 ...شهمعلوم دارت زن دو شوهر فیتکل توشکه یاندهیآ_

 

 ؟؟؟یچ یعنی_

 

 ه؟؟یچمنظورم یدونینم واقعا_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

716 

 نایس دونستیم...حرف اون یمعن از رفت ضعف دلشتهپونه

 امکان نیا اماشه جدا شوهرش از خوادیم ازشسربستهداره

 رشوس و گرفت گاز لباشو...هبکن نکارویا تونستیم کاش...نداشت

 انداخت نییپا

 

 شنیم کبود... ینجوریا رینگ گاز لباتو_

 

 کرد دشخو خیم رو نایسنگاه لبهاش یسیخ...فرستاد پس لباشوپونه

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

717 

 سرشو عیسر اما...گذشت ذهنش از برق مثل یزیچهی

 وقت یزیچ هر...ارهیب در یبازجنبه یب خواستینم...برگردوند

 داشت خودشو

 

 ؟؟یبد جواب یخواینم_

 

 کردگاهن بهشدهیترس نایس...زد هق نباریا و دنیباردوبارهپونه یاشکها

 موهاشوکالفه....کردیمهیگر بودوگرفته صورتش جلودستاشم حاالکه

  گفت ینرمبه و زد چنگ

 

 پوووونه_

 

 زدن صدا نیا با رفتپونه دل
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 یشب بدترنکهیانهنمک خوب حالتوبودماومده!! ؟؟ینکنهیگرشهیم_

 

 ورد دستشو شد اریاخت یبگهید نایس....اومد ینم بندپونه یهاهیگر

 کرد نوازش سرشو و دیکش آغوشبه اونو گذاشتوپونه بدن

 

 یدونیم...ایکنیم خراب هامونقشههمه یدار خوب دختر شششیه_

 ؟؟!!یکنیم داغون منو چرا.. ندارم تورو یاشکا تحمل من

 

 و شدتازه دلش داغ شتریب ها حرف نیا با شدنآروم یجابهپونه

 حاال آغوش نیا حسرت در بودکردههیگر ها سال...دتریشد اشهیگر

 یها سال و ها سال اون حسرت آغوش نیهم تو خواستیم دلش

 دنیکش عذابهمه اون بعد دادیم حق خودشبه...کنه یخال روندهیآ

 رو کباری نیاهم خدا دیاش...کنهتجربه رو آغوش نیا بارهی حاال

 کردیم یپوشچشم
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 یها نفسهرم و شد قطع هاشهیگر تا کرد نوازشش نقدریا نایس

 ...اومد یم فرود بود هاش اشک ازسهیخکه یرهنیپ رو حاال داغش

 

 جونشبهوسوسه و کردیم دگرگون رو نایس حال هاش نفس یگرما

 افتاد یم

 

 نیتضم رو یچیهگهید تیوضع نیا تو یبمون یبخواگهیدکمی_

 دخترخانومکنمینم

 

 چشمش دیکش عقب خودشوکمی و برداشت سرشوزده خجالتپونه

 نایس رهنیپ رو اشکش یسیخ بزرگ لکبه خورد

 

 شد سیخ لباست... دیببخش_
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 کوستین رسد دوست ازهرچه_

 

 فراموش دیباکه یابهیغر...امبهیغرهی من...ستمین دوستگهید من_

 بشه

 

 ؟؟یگیمهیچ اتیرندچ نیا_

 

 زنمیم حرف یگفتکه یاندهیآ  راجبدارم_

 

 منه؟؟؟ بدون اتندهیآبازم_

 

 یچشما از اشکقطرههیدوبارهکه زد حرفو نیا محزون نایس نقدریا

 دیچکپونه
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 رو تو قدرکه یباش یکس با دیبا تو...ندارم تورو اقتیل من_

 یباش شیزندگ دمر نیاول تو و...کنه خوشبختتبتونه...بدونه

 

 ستم؟؟ین تیزندگ مرد نیاول منمگه_

 

 دارم شوهر من_

 

 ستینمهمبرام_

 

 بشم جداتونمینم_

 

 :گفت حرص با نایس

 

 دارهخنده چون یدار دوستش نگو!!!.....چرااااا؟؟؟؟_
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 مربوطهخودمبه لشیدل_

 

 بابتخوامیم حیتوض االن اما تییوفا یب بابتنخواستم حیتوض ازت_

 دوباره زدن پس

 

 بدم بهتندارم یحیتوض چکدومشیه یبرا_

 

 امشبواسهکنم فک...فهممیمکهباالخره...نگو...باشه_

 بکشونه دعوابه کارو تو یلجباز نیاترسمیم...هیکاف

 

 شپشت و برداشت روکوله...داد تکون لباسشو و شد بلند جاش از 

 ...شد موتور سوار و گذاشت
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 و رد وننشیب یحرف چیه مقصدبه دنیرس تا...نشست پشتشهمپونه

 شوچهر قیعملحظه چندپونه دستبهکوله دادن موقع نایس..نشد بدل

 کردنگاه

 

 یجور..  کرده شتریبدلم تو عشقتو یدور نیافهممیمدارمتازه_

 االن امادمیکش پس پا زود قبلدفعه...امیبکوتاهستمین حاضرندفعهیاکه

 یشیم من مال توباالخره...ندارم نداشتنتو تحملگهید...بجنگمخوامیم

 نره ادتی نویا دختر

 

 نایس دست یرو رو یپاک آب کردیم فکر موند نایس یحرفا ماتپونه

 عکسبر زیچهمه اماشهیم متنفر ازش قبل از شتریب االن اون وختهیر

 ...بودشده

 

 رفتگ موتورو گاز و داد لشیتحو یلبخند و زد شینیب نوک رو نایس

 رفت و
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 نیا از رفت مالش دلشته...بودمونده واج و هاج همچنانپونه

 خواستینمکه بود عاشقش نقدریا یعنی...نایس خواستن حسهمه

 اد؟؟؟یبکوتاه

 

 وبکنهعاشقانه الیخ و فکر شد باعث شبتموم نیریش حس نیا

 یعمل تیواقع تو چکدومشونیه دونستیم هرچند...نخوابه ُدرست

 اساحس کمتر روخونههییتنها تا بود متیغن براشمنیهم اما شنینم

 .کنه

 

 براش قبل شب یخوشتموم دیدکه یا یتکرار کابوس با صبح

 ...شد زهرمار

 

 فیتکل تا شرکتبره حتما امروز بودخواسته ازش بهروز

 ...بشهمعلوم لواسونپروژه
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 وکنه دایپ حلراههی تونستینم چراکه بود یکفر خودش دست از

 حالیب وآهسته یهاقدم با...بگه بهروزبه شب اون راجب زویچههم

 ..شد سوار و رسوند آسانسوربه خودشو

 درست و شد سوار آخرلحظه سرعتبه یکیکه بود نییپا سرش 

 ...ستادیا شیسانت چند

 

 ...رفت عقبقدم کی و دیکش ترس از ینیه 

 

 

 

 

 

 کردپر نشونویبمقدهیدوباره و کرد نگاش قیعم یلبخند با نایس
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 !!!بانوووو؟؟ نیشد ابیشرف عجبچه...ریبخ صبح_

 

 وت داشتکه یقند ونخنده نایس لحنبه کردیم یسعکه یدرحالپونه

 :گفتکنه مهار شدویم آب دلش

 

 نهیبیم یکی تر عقب برو_

 

 نه؟یبیم یک_

 

 آسانسورداره نیدورب...گهید ینگهبان_

 

 کنن درستش انیبقراره امروز...نوماخاخانومخرابه نایدوربروزه دو_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

727 

 انداخت باال ییابروپونه

 بودگرفته طنتشیش پسر نیا

 

 تر عقب برو لطفا ستین درستباالخره_

 

 کهنهیبینم یکس_

 

 شده؟ خرابهم خدا نیدورب_

 

 فعالهشهیهم نشونیدورب شونیا رینخ دیببخش آخ_

 

 کرد لندب سرشو بعد دیکش عقبقدمهی زنون لبخند و گفت نویا نایس

 :گفت یابامزه لحن با و
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 نیا با نیدیماجازه ست؟؟حاالین ی؟؟مشکلخوبهخداجونم_

 گرم دمت ممنون یلیبحرفم؟؟خخانوم

 

 .بودگرفته اشخنده نایس یگونهبچه یها حرکت ازپونه

 

 نایسبشه هاخنده اون قربون_

 

 شد سرخ خجالت از

 

 کار من یش دیسف و خسر یه یبر شیپ ینجوریااگه تو یچیه_

 دمایم دستت

 

 ناااااایس_
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 ودبکرده خوش جاپونه ینیب تومیمستق عطرش...جلو ُبرد سرشو

 

 نایس نفس...نایسعمره...نایسجانه_

 

 یاه زدن صدا یمدل نیا حسرت بود ها سال...فتهیب پس بود کینزد

 یایروهی...بود خوابهی مثل حاال...کردیم اشوونهید داشت نایس

 ...بشهتموم زود دیترسیمکه نگقش

 

 دلش نایسکنه یکاردوباره دیترسیم...ماجرا نیاادامه از دیترس یم

 یول...شکستن دلنهکنه حجتاتمام خواستیم فقط شبید...بشکنه

 زد لب یآرومبه....بودگرفته شیپ در رو یسختراه نایس

 

 ینجوریا نگووو_
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 نگم؟؟ چرا_

 

 یکنیم معذب منو کارات نیا با تو...کنمیم خواهش_

 

 یزدنم صدا مدل نیا عاشق یدونیمخودتم_

 

 بودم یروزهی_

 

 یهستاالنم_

 

 حرفاااا؟؟؟؟ نیا با یبرس کجابه یخوایم_

 

 اعترافهیبه_
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 ؟؟؟؟یاعترافچه_

 

 بود یچ یفهمیم یگیم خودت اش موقعبه_

 

 دارم آبرومنمکاره محل نجایا_

 

 دارم شرفمنم_

 

 ؟؟ینگرفت یجد ومن یها حرف_

 

 یریبگ یجد منو دیبا تو_

 

 ؟؟یبشکارم الیخیب یتونیم چطور_
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 باهامهشهیهم التیخستمین الیخیب_

 

 کنهیم تر سخت ویچهمه فقط کارها نیاکنمیم خواهش_

 

 شدمدهید آب سال...هام یسخت مرد من_

 

 بشه؟؟ تکراردوباره یترسینم_

 

 خانوم وبغوو بغ یبپردستم ازذارمینم نباریا_

 

 اه اصرار نیا از...دادیم یلیو یلیق شتریب دلشو نایس یها جواب

 دلشبه دلتونهینم ونداره یاجهینت دونستیم اما اومد یم خوشش

 بده
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 لطفاهباش نجایا شأن در رفتارتونکاره محل نجایاکهگفتم صدر یآقا_

 

 ستادیا آسانسور حرفش نیا با همزمان

 

 دییبفرما مهندسخانمهنیمت حرفتون کامالبله_

 

 گرفت خودشبه یجدافهیق کامال نایس... شدنادهیپ آسانسور از

 بودگرفته اشخندهدوبارهپونهکه یجور

 

 کنه ریخبه خدا_

 

 شهیمهم تر ریخ امروز از...رهیخ مهندسخانمرهیخ_

 

 منظورشو دینفهم کرد نگاش هنگپونه
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 راجب تا بهروز اتاق رفتمیمستقپونه و شدن شرکت وارد

 بزنن حرف لواسونپروژه

 

 چشمش تا کردیم فتح هاشقدم با اتاقو داشت یکفر بهروز

 دیترک افتادپونهبه

 

 هااان؟؟؟ خواستیم یچ ازت یعوض اون_

 

 

 

8 
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 رو نایس اونو ینگهبان و بودن فعال ها نیدوربنکنهنکهیا ازشوکهپونه

 افتاد یم پس داشتگفته بهروزبه ودهید حال اون یتو

 

 ...ی..چ..یه_

 

 ؟؟یکرد پنهوونازم ؟؟چراینگفت منبه چرا تو_

 

 من...من_

 

 یخاکچه من اومد یم سرت ییبال الیو اون تواگه_

 جواب..دادم؟؟یم یچ پدرومادرتو جواب...ختم؟؟یریمسرمبه

 خدارو؟؟ جواب...پدربزرگتو
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 یچ از اشتد بهروز... ستادیا جاش سر کردو هنگ الیواسم باپونه

 زد؟؟؟یم حرف

 

 ؟؟یزنیم حرف یچ ال؟ازیوال؟؟کدومیو_

 

 بهتهخواست کثافت اونکه یرفت الیو تا چند؟؟مگهپونه یخوب تو_

 کنه یدراز دست

 

 دهیفهم کجا از بهروزکه بودشوکهبازم اما شد داستانمتوجهتازهپونه

 

 ؟؟؟..کجا از تو... تو_

 

 نیاهب سال ؟؟چرایچواسه؟؟؟آخهیبگ یخواستینمتوامدمیفهمینماگه_

 ؟؟یداد باج اروی
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 بخنده؟؟ من شیربه یگذاشت چرا

 منو زنکهدهیم یشراکت کاروعده منبه نجایا اومد وزیپوفکهیمرت اون

 باشه؟داشته دسترس تو

 یکار...ارمیدرم من کنه؟پدرشو تجاوز بهش وبزنه دید منو ناموسکه

 بزنن زار حالشبه هوا یمرغاکنمیم

 

 ؟؟یدیفهم کجا از یبگشهیم_

 

 یعوض اون با باتونیزمکالمه از_

 

 مکالمه؟؟کدوم_

 

 یفهمیم یبد گوش خودت
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 زیم وسط انداخت شویگوش بعد

 

 سالن تراس رو یها حرف...کرد یپل رو صدا و مبل رو نشستپونه

 بود کنفرانس

 

 بوده نایس کار حتما...داده بهش نویا یکبپرسه نبود اجیاحت

 

 شب اون و شدینم مشکوک صدر مهندسبهم؟؟اگه ینگفت چراآخه_

 ختمیریم سربه دیبا یخاکچه دیرسینم دادتبه

 

 نشده یزیچ خداروشکرحاالم_

 

 باج یدار خاطرشبهگهیم مهندسکه یراز ه؟؟همونیچ راز اون_

 ؟یدیم
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 یالم ماست دیبا...بودگفته بهروزبه زویچهمه نایس...بودشوکهپونه

 ...نرفته لو رازش تا کردیم

 

 دکریم دیتهد منو بوددهیفهمکهیمرت اون...بود تو داشتن زن راز_

 کنههسکتمادرم خبر نیا دنیشن باخوامینم...گهیمپدرومادرمبهرهیمکه

 

 !!!اد؟؟؟یب سرت بال اون بود کینزد نیا خاطربه انوقت_

 من یفهمینم چرا یخودسر نقدریا چرا تو دخترآخه

 محرمت حداقل...باشه یاشناسنامهاگه یحت...هرتم؟؟شو

 تحمل سال رو یزجر نیهمچهی..؟؟یکنینم اعتمادبهم چرا...هستمکه

 یوقتشدمیم آبداشتم...شدم صدرشرمنده یکل من...ینزددم یکرد

 گفت انویجر

 

 گفتن یزیچ من با مشورت بدون کردناشتباه شونیا_
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 دیبا ؟تویبافیمهمبههیچ خزئبالت نیامعلومه...سرتبهزده توپونه_

 یگفتیمبهم اولدفعه همون

 

 خوردیمبهم شراکتتون_

 

 تو یمو تارهی یفدا...درکبه_

 

 برد لباش کنار و گرفت دستشو زد زانو کنارش اومد بهروز

 

 حرکت نیا از کرد خیپونه بدن

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

741 

 

 

 

 کرد ترنرم و ترآروم لحنشو

 

 ورچط تو... بود سختبرامتصورشم یحت...کردمیمسکتهداشتم_

 یزیچ یدید منوخونه تو فرداش ؟چراینگفت منبه یزیچ

 ارم؟بذ دستش کف حقشولحظه همونبرم تا ینگفت ؟؟چراینگفت

 

 حرف باهاش داشت لحن نیا با بهروز بود بار نیاول نیا

 با االندهفتاین دلشبه مهرش سالکه یکس دیترسیم...دیترسیم...زدیم

 بزنهرقم شیزندگ یتو یدیجد داستان یادیزتوجه

 

 وخودت مشکالت تو...امیبرمخودم مشکالت پس از من....نبود ازین_

 یدار
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 شوهرتم من.....نکن دور منو نقدریا.....نکن خار منو نقدریاپونه_

 

 سرم؟؟ تو ینکوبون نویا نقدریاشهیم_

 

 

 دادادامه دلخور بهروز

 

 رفک ست؟؟؟چراین عشق جنس من داشتن دوست یکنیم فکر چرا_

 خوامت؟؟یمرابطهواسه فقط یکنیم

 شیر خیب آخر تا بود قرار اولش ازکه تو ؟؟؟منویترسیم یچ از تو

 م؟؟یکن امتحان عشقو یذارینم چرا...میبمونهم

 

 دیکش دستاشو یعصب وکالفهپونه
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 دلشه توگهید زنهی ِمهرکهشمینم یکس عاشق من_

 

 میش جداقراره_

 

 کرد نگاشکرده کپپونه

 

 ؟؟؟یچ_

 

 خوادیم....کرد سقط روبچه نیهمواسه...خوادیم طالقازم_

 بشه من پاسوز ابد تاتونهینمگهیم...کانادابره

 

 و عشق ازدم واقعااگه تو یول بهروزکنم نیتوه بهتخوامینم_

 دارنگه اولتو عشق یزنیم یعاشق
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 رشیزنج و غلتونمینم..کنم؟؟ کارشیچگهید خوادینم منو یوقت_

 کهکنم

 

 وهیعصبان دیشا...رهینم نیب از عشق یراحت نیهمبه_

 رهیگیمعجوالنهمیتصمداره

 

 کرده شکعشقمبهدمیم حق بهش_

 

 چرا؟؟؟_

 

 کردمیم دینباکهکردم ییکارها چون_

 

 ؟؟یزد کتکشمگه؟؟نکنه یکرد کاریچ_
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 نه_

 

 رنگ یاقهوه یچشمابه شدرهیخ و گرفت نفس بهروز

 ... بودشدهبهاره عسل همرنگکهپونه

 

 کردممیتقس دلمو_

 

 اشج از و دیکش یاکالفه پوف...هیچ منظورش دیفهم نگاهش ازپونه

 شد بلند

 

 افتاد تقالبه بهروز

 

 ؟؟؟یکن باور یخواینم تو یولباختم خودمو من دیفهم اون_
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 دستت از نذار زنت دنبال برو...بهروزکنم بحثخوامینمگهید_

 ستین عشق یکنیم فکر من راجبکه یزیچ..بره

 

 ...ردک بغلش گرفتتشو پشت از بهروزکه رفتیم در سمت داشت

 

 

 

 

 

  

 اضطراب...اومد یم فرودپونه گوش رومیمستق داغش یها نفسهرم

 از ینجوریا یها العمل عکس بهروز حاال تا...بودگرفته وجودشوهمه

 ...بودنداده نشون خودش
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 زد پچ گوشش ریز یآروم لحن با بهروز

 

 رشتیب آتوسا از ی؟؟؟حتیکنینم باور چرا دختر خوامتیم بخدا_

 یاومد تو یوقت امابودم پابندش بودمیمیقد عشق اون...خوامتیم

 منو یدارکهخوبه تیچهمه نقدریا تو...باشم تفاوت یب بهتنتونستم

 توجهات...تو یها یمهربون...یکنیموونهید

 ...داره فرق اون با تیچهمه...اعتقادت...تتیشخص...ادبت...تو

 تورو...نه توبه اما بودکورانه کور اونبهعشقم من

 فرصتهی...باختم دلموکنمیم اقراردارم حاال شناختمتجورههمهساله

 ناوتموم رو ییتنها یشبها اونتموم...کنمیم جبران بخدا...بدهبهم

 بدهاجازهبهم فقط...هارو یناراحت

 

 ییتنها سال...حسرت از یبغض...بود انفجار درحالپونهنهیس تو یبغض

 زا اونو خواستنیمکدوم هرکه بودمواجهآدم دوتا با حاال بوددهیکش
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 روف قلبش دنشید هربار باکه بود یکس یکی...ارنیب در ییتنها

 یحس اما بوددهیند ازش یا یبدنکهیا باکه بود یکس یکی...ختیریم

 نهک یزندگ باهاش بود مجبور یول نداشت بهش نسبت یوستد جز

 

 شدن صورتبه صورت و چرخوند اونو بهروز

 

 ؟؟یدیماجازه_

 

 لبهاش سمت شدخم بهروز سر...کرد نگاش هنگپونه

 

 ...رفت عقب دویپر جاش از هاگرفته برق مثلپونه

 

 ؟؟؟؟!!!یکنیم کاریچمعلومه_
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 ؟؟!!!یدادازهاجکردم فکر...ببوسمخواستم فقط_

 

 ؟؟؟!!!یببوس منودادماجازه بهت یک من_

 

 مثل ومن...کن فکرحرفامبه خوب فقط...نزن جوش... دیببخش...باشه_

 کن قبول منو تو فقطکنمیم یبگ یهرکار بخدا...نینب سابق

 

 زنت دنبال بروبگم چندبار_

 

 وت ریغگهید...بشه جداازم خوادیم اون...حرفو نیا نگو نقدریاپونه_

 ندارم یزن من

 

 رفته؟؟ ادتی قرارت و قول...یزنیمبهم ویچهمه یدار_
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 خوامتیمکه یاآلن یبرانهنداشتم دوستتکه بود یوقتواسهقولم اون_

 

 تمومه؟؟ یبخوا منو تونکهیبخوامت؟؟هم دینبا؟؟منمیچ من_

 

 قرار ییآتوساگهید...یکنیم یالک یریگجبهه یدار تو یول...نه_

 رودادگاه قرار زد زنگ لیوک امروز نیهم...باشهمیزندگ تو ستین

 میبش جدا یتوافققراره...گذاشت

 

 ؟؟یبگذر عشقت از یخوایم یراحت نیابه چطور...شهینمباورم_

 

 یب شخودبه نسبت منو کارهاش باوقته یلیخ اما بودعشقم یزمانهی_

 با...ستینهیاول حس اون نمونیبگهید...کرده تفاوت

 رفته نیب ازهماحساسمموندهته همونگهیدکردهکهمیرکا
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 ازگرفته لجت فقط تو...نکن خراب زویچهمه یراحت نیابه_

 یبفهم شویاصل لیدل و یبزن حرف باهاش دیبا...کارش

 

 انگار... اونوربره خوادیم...مسخرشه یایرؤ همون شیاصل لیدل_

 اشیرؤ نیا یفدا شویچهمهحاضره...کننیم راتیخ حلوا دارن اونجا

 ؟؟یفهمیم نویا کشت بچشو...کنه

 

 گهیدبگم یچدونمینم واقعا_

 

 شتپ با...ستادیا شیسانت چنددوباره و گرفت روپونه یبازو بهروز

 دیکش شگونه یرو دستش

 

 یشیمن مونیپش بخدا...کنمتجربه تو با رو یواقع عشق بذار فقط_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

752 

 

 

 

 

 

 کرد جدا بهروز یدستا از بازوهاشو یکالفگ باپونه

 

 برم دیبا من_

 

 زا اقرار و احساسات ابرازهمه نیا...بودشدهانگارتموم اونجا ژنیاکس

 و رونیب زد اتاق ازبرافروخته یصورت با...بودکرده یعصب اونو بهروز

 ور دیپاش آب مشت چند و ییدستشو سمت رفت شدن خنک یبرا

 یهاقطره... بودشده پر حسرت و بغض فشار از چشماش...صورتش

 روز....ارهیبکم خواستینم اما کردنهیگر یبرا کردنیم قشیتشو آب
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 کابوس باکه ییروزهاشهیهم نظرشبه...بودکرده شروع رو یمزخرف

 ...بود یاریبدب براش آخرش تا شدیم شروع

 

 ردنک خوشبختبه قادر دونستیمکه بودکرده ریگ یآدم دوتا نیب

 وشیواقع درد تونستیمکه بود یکی کاش...ستین چکدومشونیه

 بود الکهس یراز...بگه یکسبه تونستیم رو راز نیا کاش...بگه بهش

 اشندهیآتمام و بودشده شبهاش کابوس...بودختهیربهم شویزندگتموم

 خدا کاش...راز نیا بعد شدن عوض اهاشیرو...بودداده رییتغ رو

 گرفتینم ازش یسخت امتحان نیهمچ

 

 باکه یمدار قرار با بود خوش دلش بودداده ازدواج نیابه تنکه لیاوا

 هروزب االن اما...شهینم جدا شییتنها یلهیپ از چوقتیهگذاشته بهروز

 اونو نیا ولهیپ نیا شکافتن یبرا کردیم تالش داشت

 وحشت بودگرفته نایسکه یمیتصم از بهروز از شتریب...ترسوندیم

 نایسدوباره اماکنه تحمل ودشخ رو یا یسخت هر بود حاضر...داشت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

754 

 دونستیم و بود نایس حق یخوش...نشه شیزندگ اونو ریدرگ

 ..رسهینم یخوشبه اون با نایس چوقتیه

 

 کمد رکنا از نایسکه بودنرفتهقدم دو... دیند رو نایس شدکه اتاق وارد

 راهش سد و وارید رو گذاشت دستشو جلوشو دیپر

 گذاشت قلبش رو دستشو و دیکش ینیهدهیترسهمپونه...شد

 

 ؟؟یدار دادنموسکته قصد ؟؟امروزیکنیم کاریچدمیترس_

 

 شد قیدق اشچهرهبه نایس

 

 ؟؟یکردهیگر تو باز_ 

 

 انداخت نییسرشوپا
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 نه_

 

 ن؟؟؟یشکل نیا چرا چشا نیا پس_

 

 !!نم؟؟؟یبشبرم یبذارشهیم_

 

 یاچشمهناخودآگاکه سرش بود کینزد نقدریا... کردخم سرشو نایس

 ...افتاد قبلصحنه ادی...شدزوم لبهاش سمتپونه

 

 دلش...شد مور مور تنش شد؟؟یم یچ دتشیبوسیم بهروزاگه

 ای هوس و یهو یرو از و عشق بدون اشبوسه نیاول خواستینم

 باشهگهید یکی عشق خاطربه
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 ؟؟یخوایم_

 

 گفت هنگپونه

 

 ؟؟یچ_

 

 بهش؟؟ یشدرهیخکه یهمون_

 

 شیصندل رو رفت و زد کنار رو نایس شتاب با و شد سرخپونه

 ....هانقشه کردن جابجا کرد شروع و نشست

 

 وپاش کی... نشستپونه زیم یرو اومد و کرد کنترل خندشو نایس

 دادن تاببه کرد شروعهم روگهید یکی نویزمبه دادهیتک
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 گفت؟؟ بهت_

 

  کرد نگاش یسوال فقط ساکتپونه

 

 نگفت؟؟ یعنی_

 

 راجب انیسبفهمه تا کرد جمع فکرشو و شدرهیخ بهشلحظه چندپونه

 ...زنهیم حرفداره یچ

 زد داد و شد منفجر باروت مثل هوی

 

 ؟؟یگذاشت بهروز دست کف زویچهمه یرفت یحقچهبه تو_

 

 کف مردکو اون حق دیباباالخره....یدونیمخودتمکه یحق همونبه_

 ور سنگخواستم...شوهرت نگردانداختم زحمتشو... میبذار دستش
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 ادوت...بکشه دکی شوهرواسم نباسکه فقط...نمیبب شدنشو خی

 ؟؟!!نه ایدارهَجنممینیبببدهانجامکارم

 

 ندارم ونیآقا شما تیحمابه ازینامیم برمشکالتم پس ازخودم من_

 

 و کشوند خودش سمت اونو گرفتو چادرشوگوشهخشم با نایس

 دیتوپ صورتش تومیمستق

 

 پس از یچطوردمید کردیمحمله لباتبه داشت یلیجل یوقت_

 !!!یاومد بر مشکلت

 

 امانکنههیگرباشه خوددار خواستیم امروز...دیلرز اشچونه و لب

 شدیمتموم صبح اول نیهم تحملش داشت
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 خودتون حال و تن و لب...گهید نینیهم دنبالهمتونم_

  

 لو چادرشو... انداخت هشب یقیعمنگاه فقط یحرف چیه یب نایس

 یابروها با خودشو زیم سمت رفت شد بلند زیم رو از و کرد

 ...زده حرف بد دیفهمپونه...کردن کاربه کرد شروعدرهم

 

 ماسشونت نیتر کینزد...بودنکردهنگاه بد دیدبه بهش چوقتیه نایس

 یحت نایس...هوسنه بود یدلدار یرو ازکه بود شبید بغل همون

 یورنطیا نبود انصاف پس... بودنکرده نابجا درخواست ازشکبارمی

 ...بخواد معذرت االن دادینماجازهغرورشم اما...کنهسهیمقاهیبق با اونو

 

 وکنه فکر تر راحتبتونه تا بود بهتر بودن قهرکمی دیشا

 .کنه کاریچ اوضاع نیا با واقعاقرارهرهیبگمیتصم
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 اماداده لو رو یلیجل یهیقض اون یراحت یبرا نایس دونستیم

 قصد یلیجلاگه...یلیجل ینیب شیپ رقابلیغ یرفتارها از دیترسیم

 یکار ه،گید یکس یحت ای نایس ای بهروز شیپکنه فاش رازشو کردیم

 ونستتیم کاش...قتیحق اون کتمان یبرا اومد ینم بر دستش ازگهید

 نیزتریبرانگ شک نکاریا اماباشهنداشته یلیجل با یکاربگه بهروزبه

 .بود ممکن کار

 

 حرفپونه باکلمه کی یحت یکار وقت آخر تا نایس

 جور و جمع بودنتونسته رو شونشیپر افکارکههمپونه...نزد

 .بمونن هرق و ادین نییپا یجانببه حق موضع از فعال گرفتمیتصمکنه
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 تونستینم...بست رو تاپ لپ در و زیم رو کرد پرت رو خودکار

 ...کنه متمرکز فکرشو

 

 ادیبه فقط فکرشخانوادهدادگاه زمان خاطربه لشیوک تماس بعد

 یا یزندگ...شیزندگ دیکش نجایابه یچطور دینفهم...بود هاگذشته

 یتوساآ با یلیخ یلیخکه ییآتوسا بااونم بودکرده شروع عشق باکه

 ...داشت فرق االن

 

  ور آتوسا پدرومادر کردن یزندگ جدا و تر فیضعهیمال تیوضعاگه

 یلیخ ها لحاظهیبق از... پدرش انتیخ خاطربهاونم گرفتیم دیند

 یاساس موردهی جزبه...بودنهم عاشق و داشتنتفاهم... بودنهمهیشب

 ...بود آتوسا کردن یزندگ خارج عشقاونمکه
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 اون عشق خاطربه ییجوراهی و داشت رفتنو فکر اول همون از

 شدیم یاوکاگهکه بودرفتههمهیبورس دنبالوگرنه بوددهش موندگار

 ...بستیم بارشو حتما

 

 با شدیم جور طیشرااگه و کردینم یخاص یریگجبهه لیاوا 

 بود سختکه بودن خواهرش مادرو اشدغدغه تنها... رفتنیمهم

 حس یحساب پدرش تصادف بعد...بره وبذاره تنهاشون یراحتبه

 ...اونابه بتنس کردیم تیمسئول

 

 نتونستگهید اومد وسط پدربزرگش شروط و شرط یپا یوقت اما

 اروه شرط اون دیبا شیپدرهیارث گرفتنواسه...بده آتوسا دلبه دل

 و بودنزده نارو بهش نامردش قیرف اون اولماه چنداگه...کردیم قبول

 یتو ندنموبه اصرار یلیخپدربزرگشم دیشا بوددهینکش باال پولشو

 ... کردینم رانیا
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 یراضگهید پدربزرگش تا داد هم دستبه دست زیچهمه اما

 جایب اعتماد و یانگار سهل باکه یانوه دستبده یدست دو روهیارثنشه

 کار خودش نظر ریز رانیا یتو کردحکم...بده دست از اونوممکنه

 یدعوا بودشده اجبار نیا حاال...فتهین اتفاقات نیا ازگهید تاکنه

 ...آتوسا اونو نیب یشگیهم

 

 رس رحمتو قیر سال چند بعد پدربزرگشنکهیا یهوابه آتوسا لیاوا

 حالسرهم جوونا  از رمردیپ نیا دید یوقت اما گفتینم یزیچکشهیم

 از امخصوص...رانیا از برن دیباکه کرد کفشهی یتو پاشوگهیدتره

 حس و درسهاشواسه بودشده باز اونوربه پاشهم بهنازکه یوقت

 ..کردیم َخفش داشت حسادت

 

 سرشبچه وجود با  اره،یببچه آتوساکنه اصراراگه کردیم فکر

 طرخابه دختر اون کردینم تصورشو اصال اما ادیمکوتاه وشهیمگرم

 ...نکنهرحمخودشمبچهبه یحت آرزوهاشبه دنیرس
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 یهاریگبهونه و رفتارها...نداشت عشق یبو و رنگ شونیزندگگهید

 حس داشتکمکم ییجوراهی و شدیم قبل از شتریب روز هر آتوسا

 ذهنش یوقت مخصوصا کردیم دایپ بهش نسبت یزدگ

 ...کردیمسهیمقاپونه یرفتارها با رفتارهاشوناخودآگاه

 

 دوتا اونا...بدونه یکیپونه با رو آتوسا اتیاخالق تونستینمجوره چیه

 اصال ازدواجشون بودن یاجبار وجود باپونه...بودنهم مخالف قطب

 زیآم مسالمت یلیخ و بودنکرده باز تیشکابه لب سال نیا یتو

 ....کردنیم رفتارباهم

 

 جمع از دور خودشوشهیهم آتوسا اما بود یخونگرم وآروم دخترپونه

 جمع یتو...دیدینم خودش یاندازه حدو در روهیبق و دادیم نشون

 دخترا با یحساب و درست دیند تچوقیه دوستانشون یها

 یحتهکپونه برعکس...براشون ذاشتیم باالطاقچهشهیهم ورهیبگگرم

 متانتش و یسادگ یفتهیش بیعج خودشون دارید نیاول یتو

 ...بودشده
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 اب اریاستاد عنوانبه یبردارنقشه درس یبراکه یدارید نیاول همون

 ...ونلواس نیزم سر بودنرفتهدانشگاه یهابچه

 

 

 

3 

 

 یحتکه اومد محجوب نظرش در دختر نیا اونقدر روز اون

 زءج دختر نیا حتما بوددهیند رو آتوسااگه گفت دلش تولحظههی

 ...ازدواج یبراکنه فکر روشونکه شدیم ییها سیک

 

 رو دختر نیاگهید یجاهی یروزهی سرنوشت دست دونستینم اما

 یروزهیبلکهکنهیم ازدواج باهاش هاتننهکهدهیم قرار راهش سر چنان

 افته یمهم عشقشدام تو امروز مثل
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 ییخودنما آتوسا از شتریبشهیهمپونه یهمکار و یدلسوز

 و کردن یفداکار یبرا بودشدهدهیآفر دختر نیا اصال...کردیم

 ییشبهاچه شرکت سیتأس لیاوا رفتینم ادشی...یازخودگذشتگ

 با،پونهبره رتمسافبه باهاش ایباشه آتوسا شیپ شتریببتونهنکهیا یبرا

 چند و گرفتیمعهدهبه هارونقشه دنیکش تیمسئول بود دانشجونکهیا

 ...بده یمشتر لیتحو موقعبه کارو تا دیکشیم یخواب یب روز

 

 اب روابطشون و بودن ُاخت شتریبپونه باهم مادرش و بهناز یحت

 ...بود بهروز خاطربه شتریب آتوسا

 

 ردخت نیا کردیم فکر و شدیم متعجبپونه یصبورهمه اون از یاهگ

 ازدواج زوربه یوقتکهنداشته سرش تو ییایرؤ چیه چوقتیه

 ...بشه؟؟افسرده و شدن خراب اهاشیرؤکنه فکرکرده
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 ینشونه تونستیم هم نکردنش اعتراض و سکوت نیا دیشا چند هر

 باشه شیافسردگ

 

 اردوآرومآروم محبتش با...وقارش با...شیصبور با بود ها مدتپونه

 یگاه و ها رادگرفتنیا از دیشا نویا آتوسا و بودشده قلبش

 دادیمانجام نشونیبناخودآگاه اونکه یا یاتفاق یهاسهیمقا

 ...بوددهیفهم

 

 نیا در داشت یاساس نقشهم آتوسا ییجوراهی انگار اصال

 و دیکشیم وسط روپونه یپا افتاد یم اتفاقهی وقت هر...یدلدادگ

 ...بردیم کردنسهیمقا دنبال رو بهروز ذهنناخودآگاه

 

 وتمام فکِر بود عشق بدون یزندگ نیا کردنتموم دنبال آتوساکه حاال

 یراب تونستیم حاال....دادیم جولون سرش تو داشتپونه داشتن کمال
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 یوت فقطنهکنه خودش یبرا دیباکه اونطور اونو وکنهاقدام داشتنش

 ...شناسنامه

 

 یا یریگجبهه دوبار نیهم...داره شیپ در یسختراه دونستیم اما

 نیا لبق صاحبتونهینم یراحتبهکه کرد گوشزد بهش بودکردهپونهکه

 ...بپوشه یآهن کفش دیبا وبشه دختر

 

 ها سال نیا یتوبازم داشتنکه یخوب روابط یهمه وجود با

 تیحماپونه مطمئنا و بودنکرده رفتار یواقع شوهرهی مثل چوقتیه

 عشق سر از ییها تیحما...داشت ازینگهید جنسهی از یامردانه یها

 ببازه بهش دلشوپونهساده یدوستهی با فقط شدینم...ومحبت

 

 قح در واقعا بوددهیفهم یلیجل یماجرا و ریاخ اتفاقاتبهتوجه با

 یینایس ونشده یمهم یمسئله نیهمچمتوجهکهکرده یکوتاهپونه

 اون از زودتر شرکت نیا یتو بودنش ازنشدهماه هنوزکه
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 براش رو ماجرا نایس یوقت دیکش خجالت چقدر...شده مشکلمتوجه

 وفهم با و یرتیغ پسرکهبفهمه تونستیم...کرد فیتعر

 خداروشکر...داده خرجبه تیحساس نقدریا همکارشواسهکههیشعور

 بود ئنمطموگرنهگفته روهیقض ونداده گوشپونه حرفبه نایس کردیم

 .کردینم باز لب عمراپونه

 

 خودش ریدرگ شتریب روپونهکه گشتیم ییها حلراه دنبال دیبا حاال

 البط خودشپونه یحت وکنه نفوذ دلش تومیمستق ریغ دیشا تاکنه

 .بشه باهاش بودنجورههمه
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 زن چشمک چراغ...فتگر سکوت اون از دلش رفتکهخونه

 زد رو یپلدکمه سمتشو رفت...کرد جلب توجهشو ریگغامیپ

 دیرس گوششبه یلیجل یدهینخراش یصداکه

 

 هر...یدب ینیسنگ ینهیهز دیبا بابتشکه یگرفتازم ویزیچ امروز_

 امیب وصول یبرا باش منتظر روز

 

 تونستیم کاش...نبود بردار دست انگار مردک نیا...دیلرز تنش

 تیشکا اونکه دونستیم یلیجل...کنه تیشکا ازشبره

 بشه شجرم سندکه ذاشتینمامیپ ریغامگیپ رو چوقتیهوگرنهکنهینم

 

 کاش...بوددادهانجام بهروزکه بود یکار خاطربه حتمااآلنشم رفتار نیا

 فتگ بهش شرکت ترک قبل بهروز...گفتینم بهروزبه یزیچ نایس

 یآقا گوشبه یجورهی رو ماجرا ظاهرا...نباشه یلیجل نگرانگهید

 کنهکم رو یلیجل شر داد قولاونم و بودرسونده ییتوال
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 یبعدغامیپ رو رفت تلفن

 

 :گفت بغضتهکمی و یمهربون باکه بود مادرش یصدا

 

 زنگروزه چندشدهذرههی براتدلم جان مامان_

 ؟شارژ یبذاررفته ادتی خاموشه؟باز چرا تی؟گوشیخوب...یزنینم

 وادخیم قشنگتو یصدادلم...رفتهراه هزاردلم...یدیرس بزن زنگبهم

 

 یگدلتن سر ازکه یاشکقطره کی اون گذاشت و دیکش یقیعم نفس

 مادرش انگار...زهیبر نییپا کردیم فرار چشماش حصار از داشت

 .بودزده حرف قرار یب ینطوریاکهگرفته دلشبوداونمکرده حس
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 نخورد شتریب بوق تا گرفت مادرشوشماره و برداشت ویگوش

 برداشتکه

 

 ؟؟یخودت مادر...پونه الو_

 

 بود؟؟ دستتون تلفن...سالم_

 

 ینداد جوابزدم زنگ بهت بار چنددستمه صبح از مادرآره_

 تویگوشرفته ادتی حتما وخوبه حالتبگه بهروز تا...افتاد شوردلم

 بودرفتهراه هزاردلم یکن شارژ

 

 نداره آفتکهبم بادمجون...ناینگرانشهیهمشمام_
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 دستمون ازکنمیم فکردارمگهید...یزنینم سر بهمونوقته یلیخ_

 یشدخسته

 

 سفر چندتا...بودم ریدرگ یلیخماه کی نیا...هیحرفچه نیا مامان_

 براتونگفتمکه من...داشتم

 

 شده لیسهستاره کال دامادمون نیا...ایب بهروز باندفعهیا_

 

 گمیم بهشباشه_

 

 شورتودلم همش چرادونمی؟؟نمیخوب خودت_

 ه؟؟یخبرائنکنهنمیبب...زنهیم

 

 ؟؟یخبرائچه_
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 میدار تورو فقطکه ما...؟یکن دارموننوه یخواینم یعنی_

 

 مادرش یشگیهم بحث...دیکش یقیعم نفسپونه

 

 خوادینمبچه بهروزکهگفتم_

 

 نیا...غمه از پر دلت تودونمیم اما یزنینم حرفکه مادر براترمیبم_

 بورمج چطورکهافتم یم ادشی یوقت...نشده یزندگ برات آخر یزندگ

 تورو دامن منشوم بخت....رهیگیم شیآتدلم یکن ازدواج یشد

 کارشیچبگم خدا...بچهواسه یبش پاسوزش دیباحاالم...گرفت

 یعصب ورهیگیمماتم چنانافته یم ادشی تاکه بابات....رمردویپ اونکنه

 زد حرف باهاششهینمکهشهیم
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 یتیشکاکه من..ن؟؟یکنیم یخودخور نقدریا چرا من مادر_

 واجازدبه یربطنشدنم داربچه...هیخوب پسر بهروز خداروشکر...ندارم

 ...ندارهمیاجبار

 ناراحت یحرفا رفتنصدقه قربون یجابه بابا با نینیشیم

 ها جوش و حرص نیاخوبه نقلبتو یبراچقدرم..ن؟؟یزنیمکننده

 

 شهیم خوب خوبحالم من اریببچه_

 

 ."..شهینمکهکنم کاریچ یولخدامه از" گفت دلش توپونه

 

 شمادر چوندنیپبه کرد شروع باز...بشکنه مادرشو دل تونستینم

 

 بزنم بهروزو مخکنمیم یسعباشه_
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 اب یزندگ...گمیم خودت خاطربه...بشمقشنگم دختر قربون یاله_

 داره یاگهید یصفاهیبچه

 

 شماواسهنداشتم صفاجوشم و حرص یهیما فقطکه منواهلل_

 

 یا یزندگمینتونست چند هر.....مادر ییما دیام و عشقهمه تو_

 میبد بهت یقشیالکه

 

 نیبزن حرفا نیازابازم...حرفارو نیا نینگگهید مامان_

 دنتونیدامینمهمماهبهماهگهید

 

 دروماواسهزده لکدلم...ایب زودندفعهیا یول...دیببخش...اشهبباشه_

 ...رفتنمون بازار... زدنمون حرف یدختر
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 ن؟یندار یکار فعال...زودتر یچ هرامیم... چشمبرم قربونتچشم_

 

 خداحافظ...باش خودت مراقبشم فداتنه_

 

 یجا...لوپاشو رو...نیببوس من یجا رو بابا...نیباش مراقبشمام_

 ستااااین من کارگهید

 

 ااااایح یب یا_

 

 و رفت یاسهیرخنده از دادیم حال بهش یحساب مادرش کردن تیاذ

 .کرد قطع رو تلفن

 

 بهتر رو حالش یکم مادرش یانیپا  یهاخنده یصدا نیهم دیشا

 .بودکرده
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 باگرم آب دوشهی...خواستیم یحساب کردن لکسیرهی دلش

 ...مجدد ییشوخاطره

 

 و بودکردهزنده براش قبلو خاطراتسالدوباره مادرش یاه حرف

 و خاطرات تند مرور بارهی یخودخور از فرار یبراراه تنها دونستیم

 ...حافظشه بخش نیتر ییانتهابه فرستادنش بعدش

 

 رخوت آب یگرما...دیکش دراز توش و کردگرم آب از پر رو وان

 خاطراِت نیا مرور وعشرواسهشهیهم...کرد جادیا براش رو یدلچسب

 یالحظه اون از زیچهمه...اومد یم ادشیبه تلخ وداع کی... تلخ

 ات نگاهش با شیسربازهیمرخص نیآخر بعد رو نایسکه شد شروع

 ارب چند دینفهمکه زدیم شور دلش نقدریا...بودکردهبدرقه کوچهته

 تو تلفن یصدا یوقت...دادهصدقه چقدر ایخونده یالکرسهیآ

 ...شدکنده جا از قلبش دیچیپونهخ
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 ذهنشهک یزیچ تنها...بودکرده الیخ و فکر جور هزار تلفنبهبرسه تا

 یصدا یوقت اماافتاده نایس یبرا یاتفاق االنکه بود نیا کردیم دیتأک

 ...دیکش یآسودگ سر از نفسهی دیشن رو یمظفر یآقا پدرش دوست

 

 یمظفر یآقاکه یخبرکه بوددهینرس یبعدبازدم ودمبه دیشا نفس نیا

 ...افتاد دستش از اریاخت یب یگوش...کرد کوب خیم اونو بودداده

 

 نیابه واج و هاج بوداومده درحموم ازتازهکه مادرش

 ...کردنگاهصحنه
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 ؟خطه؟ پشت ی؟؟کیانداخت ویگوش خبره؟؟چراشده؟؟چه یچپونه_

 

 ...دهنش سقفبه بوددهیچسب بودشده خشک زبونش انگار

 

 تا گفت الو الو برداشتو نیزم از ویگوش و برداشتقدم تند مادرش

 افتادن شاهدپونه نباریا و زدن حرفبه کرد شروعدوباره مخاطب

 ...بود نیزم رو مادرشهمراهبه یگوش

 

 نداد جواب یوقت زد صداش بار چند و کرد بغل مادرشو ترس با

 یظفرم دیدکهبزنه زنگ اورژانسبه نباریا تا برداشت ویگوشدوباره

 ...خطه پشت هنوز

 

 ابتب وحشت و بغض و یخبر نیهمچ دادن بابت تیعصبان یکم با

 ...اورژانسبزنه زنگ خواست ازش مادرش حال
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 ساورژان...ششونیپ اومدن مادرش با عیسرکهستارهبه زد زنگ بعدش

 باهم درشما وستاره و رفت مارستانیب تا مادرشهمراه اومدکه

 ....رفتن سرشون پشت دربست

 

 یوقت...شد یبستر ویس یآ یتو و....بودشدهسکته دچار مادرش

 ...هرستانشرفته گفت فقط هول از ادیب بگو پدرتبه گفت نایمادرس

 

 لاو داد حیترج...بگه پدرش راجب یچ دیبا االن دونستینمخودشم

 بگههیبقبه بعد تااومده پدرش سر ییبالچهبفهمه خودش

 

 یراههم رو مادرش وستاره و شد ثابت مادرش تیوضعنکهیا از بعد

 پدرش شیپبره تا گرفت دربست بودکردهخونه

 

 ... بودنذاشته جاها نجوریا پاشو حاال تا
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 دیبا کجا دیپرس ازش و ستادیا سرباز یجلو لرزون ییهاقدم با

 ... ییجنا بخش کرد شییراهنما سرباز...بره

 

 

 

 

 

 ...ادیب بودنآورده اسمشوکه یسرهنگ تا شد منتظر و نشست اتاق وت

 

 دست بهش ضعف حس نقدریا شد وارد سرهنگ و شد باز در یوقت

 ...شد بلنداحترامواسه زحمتبهکه بودداده

 

 گذاشت جلوش و ختیر آب وانیلهی نشستن قبل سرهنگ
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 دبون یکس یتر بزرگ...بخور نویادهیپر رنگت یحسابدخترم_

 اد؟؟یب همرات

 

 وبعد ادیب در یخشک از گلوش تا خورد آب قلوپهی اولپونه

 زدن حرفدهیبردهیبر کرد شروع زحمتبه

 

... مادرم پدرو...وئهیس یآ االن... کردهسکته... ماجرا دنیشن بعدمادرم_

 تهران تو...رفتن دست از جنگ تو لمونیفامتموم...بودن یجنوب

 دیاب یچدونمینم اصال...بگم یزیچ نشدروم... امههیهمسابه...میبیغر

 بگم

 

 ختیر محابا یب اشکاش و کرد ییخودنما گلوش پس بغض

 

 ه؟؟؟یچ پدرتجرم یدونینم_
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 شهینمباورم... اما...امادونم...یم_

 

 شدهکههیکار...شهینم درست یکارهیگر با...دخترم نکنهیگر_

 

 باشه اون کارنداره امکان...دهینرس چکسیهبه آزارشپدرم_

 

 داشتن یلفظ یدعوا اولباهم ظاهرا...میدارصحنه یتو شاهد یکل_

 طرف ازساده هولهی با و شنیم زیگالو و رنیم درکوره از بعدش

 رهیمیم جابجا و رآهنیتبهخورهیم مقتول سر پدرشما

 

 نبوده؟؟... بوده اتفاق فقط...فقط نیا...نیا_
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 لیوک بابشه دیشا حاال...عمد قتلهشیم داشتن مشکلهم با چون_

 انیبراههِید با دیشا...گرفت فیتخف ای...انویجر کرد درستکمی گرفتن

 ...اشخانواده

 

 زندانبره دیشه؟؟بایم یچ نکنن قبولهیداگه_

 

 عمداگه اماداره زنداننشه حساب عمد قتلاگه_

  قصاِص حکمش احتماالمتأسفانه...باشه

 

 نهک باور خواستینم اماقصاصه تهش دونستیمدشمخو...دیلرز تنش

 

 نم؟؟یبب...بب پدرموشهیم...شهیم_
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 نیریگناگه...نیباش لیوک فکر زودتر...شینیببکوتاهذارمیمباشه_

 رهیگیم براش یریتسخدادگاه

 

 رمیگیم...چشم_

 

 مالقات یبراببره روپونه گفت و زد صدا رو یسرباز سرهنگ

 

 رفت مالقات اتاق سمتبه سست ییهاقدم با

 

 وانگشتاش قلنج فراوون استرس وکرده قفل یدستا با اتاق یتو

 ربازسهی با ریزبه سر وزده دستبند پدرش شدو باز درکه شکوندیم

 پدرش یشرمندگهمه نیا دنید از شدمچاله دلش...شد وارد
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 وت خودشو  شدو بلند مکث بدونپونه و کرد باز دستبندو سرباز

 یتوکنه محو خودشو خواستیم دلش...انداخت درشپ آغوش

 پدرش وجود یگرما

 

 و نشستنهم یروبرو...کرد جداهم از اونارو دادو تذکر عیسر سرباز

 ...شد قفلهم دست تو دستاشون

 

 

 

 

 

 

 نده زجر شتریب پدرشوهیگر با تا کرد مهار بغضشو
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 باباشهینمباورم_

 

 شتریبهیثان چند...شد یچدمینفهم اصال...جانم باباشهینمباورممنم_

 هولشنمک جدا دستشوخواستم فقط کردینم ول بودگرفته قموی...نشد

 نیزم افتاد خوردبهم تعادلش شد چطوردمینفهم...دادم

 

 ؟؟یگفت بهشون_

 

 موقعکه دنیدازم یا یبدچه اشدسته دارو و یابیکام نیادونمینم_

 ...کردم پرت اونو عمدًا من گفتن دادن شهادت

 

 میریبگ لیوک دیبا_

 

 شناسهیم ویکس حتما اون...یمظفر یآقا شیپ برو_
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 رمیمباشه_

 

 ؟یگفت بهش اصال...ومدین چرا... مادرت یراست_

 

 عیسر پدرشکه یجور...شد شتریب اشچهرهغم مادرش ادی با

 داد نشون واکنش و شدمتوجه

 

 نکردم دق تا هان؟؟بگوشده یچ ؟؟پونه؟؟مادرتیساکت چرا_

 

 گفت کنان من منپونه

 

 شده بد حالش...حالشکمیحهیمل مامان...مامان_
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 دنم؟؟ید ادیب نتونستکه بود بد بد؟اونقدر ؟؟چقدریچ یعنی_

 

 مارستانهیب_

 

 دخترگهید شده؟؟بگو ؟؟چشیچ ی؟؟برایچ_

 

 کردهسکته...وئهیس یآ_

 

 اطرافواربه افسوس بار چند...گرفت قرار روسرش پدرش یدستا

 کردناله ندامت با و داد تکون

 

 اومد زتیعز سربهچه نیبب...یکردچه نیببجاسم یوا یوا_

 

 خداروشکرخوبه االن حالش_
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 وشده نازل سرتبه بالهمه نیاکه ببخش...دخترم ببخش_

 ...بکنم یکارتونمینم

 

 تتونیاذ ستخفه هواش یلیخ نجایا...نیباش خودتون فکر فقط شما_

 کنه؟؟ینم

 

 ادین باالگهید ورهیبگ نفس نیا کاش...ستینمهم_

 

 دیام منبه االن دیبا شما...نینلرزون منو دل...توروخدا نینگ_

 هست؟؟ همراتون یِاسپر...نیبد

 

 کلفتوقته یلیخپوستم من...نباش من نگران تو...دارمآره_

 رسهیم ارث بهتدارهعمرم یها یبدبختکهرمیبم...شده
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 شهیم درست یچهمه... نینباش من اننگر...نکنه خدا_

 

 ارنذ اماشهیم یچدادگاهحکمدونمینم...باشه مادرتبه حواستدخترم_

 بهترهبدونه کمتر حالش اون با...بفهمه

 

 ...یزیچگمینم...باشه_

 

 سال دچن یآبروشده یچکهفتهیب چو محل تو...نگوهمگهید یکسبه_

 یمظفربه...کنن کالغ چهل کالغ کیممکنه...رهیم بربادسمیتدر

 ...یشیم تنها دست ینجوریادونمیم...نگن یکسبهسپردم

 

 گمینم یکسبهجونم باباباشه_
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 چند و دادن فشارمحکم همو دست...داد کردنوتموم اخطار سرباز

 ...شدن غرقهم یچشما عمق تولحظه

 

 و نبود ماریب همسرش قلب کاشکه خورد حسرتلحظه اونآقاجاسم

 اب اما...نباشه تنها نقدریا دخترش تا دادیم بهشون خداهم پسرهی

 .دیجنگ شدینم سرنوشت

 

................... 

 

 

 یحتپونه اما شدنیم خارج سالن از داشتنهمه و بودشدهتمومدادگاه

 ...شه بلند جاش از نداشت نا

 

 زسرباهیهمراهزده دستبندکه کردبدرقه پدرشو یاشک یچشما با فقط

 ...زندان بردنشیم داشتن
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 ....دبوداده قصاصحکم یوقاض بودننشدههیدبه یراض مقتولخانواده

 

 

 

8 

 

 

 انگار...هبد نشون رعمدیغ رو قتل بودنتونسته زد یترفند هر لشیوک

 یعمد پدرشو کارکه داشتن آزار و تیاذ قصد شاهدا از چندتا

 ...کردناعالم

 

 لمث رنگشکه یاپونهبه رو و زد بغلش ریز هاروپرونده ییفدا یآقا

 :گفت بودشده دیسف وارید گچ
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 یلیخ نایاکنمیم احساس...نیبش چیپاپ دیبا...دخترم نباز خودتو_

 کارا نیا احتماال... شنینم یراض معمول یهید با...ِگردن دندون

 نرخه بردن باالواسه

 

 بزنه حرف تا زد زورشوتموم

 

 ما...؟؟؟میبد شترپولیب... شتریب دیبا یعنی...یعنی..؟؟یچ یعنی_

 میندارنشمیهمکه

 

 خواستن شتریباگه نیکن صحبتمیبر اول...نیبکن یاساس فکرهی دیبا_

 نیبد قصاصبه تن نیخواینماگهالبته...نیکن جور دیبا

 

 ...پولش یول...میبد قصاصبه تنمیخواینمکهمعلومه...معلومه_
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 اول..نبود یدرست کار... شد منصرف لیوک شیپ یادیزناله و عجز از

 ...باشههید فکر بعد تا دادیماونم وکالتنهیهز دیبا

 

 سالن از یسختبه...شدهخم فشار نیا ریز کمرش کردیم حس

 ورهیم جیگداره سرش کردیم حسلحظه هر...شد خارجدادگاه

 ...دهیم دست ازداره تعادلشو

 

 اطیح تو ساعت کی...مارستانیب برگشت تر دراز پا از دست

 ات نداشت رو چکسیه...کردهیگر و کرد دایپ خودش یبراگوشههی

 نایس الاقل کاش...یلیفامنه... یخواهرنه..یبرادرنه...کنههیتک بهش

 یکخا یکره نیا یتوزنده لیفامهی یحتکه شیبدبخت یبرا...بود

 بودخورده ساالشو و سنهم حسرت یبچگ از...زد زار نداشت

 الشونیفام یخونه یمهمون رنیمهفته آخر ای دارن برادر خواهروکه

 قلب قوتهی تونستیم نفر چند داشتن یتیموقع نیهمچ یتو...

 کنن کمکش تونستنینم یمال نظر ازاگه یحت...باشه
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 داص رو خدا دلشته از...شکست شتریب دلش دیشنکه رو مغرب اذان

 ذارهب پاش شیپچارهراههی خواست ازش و زد

 

 االح...بودشده ترآرومکمی... خوند مارستانیبنمازخونه یتو نمازشو

 بشه دررو رو مادرش با تونستیم

 

 یلقب ماریب و بود یبستر مادرش فقطکه یاتاقبه شدن وارد قبل

 ...ترکهن بغضش باز هوی تا دیکش قیعم نفس یکل... بودشده مرخص

 

 اقعاو یول...یبعد رساست ای شوکخطرناکه یلیخ بودگفته دکتر

 ...کنه کاریچ دونستینم و بوددرمونده
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 چکسیهبه رو قتلهیقضکه بودنخواسته ازش دو هر مادرش پدرو

 از بود پدرشپرونده دنبال طرفهی از تنها و تک االن ونگه

 ...مادرش یضیمرطرفمهی

 

 اومدن یم یگاه فقط و نداشتن خبر انیجر از ومادرشستاره یحت

 گرفتنیم پدرشو سراغ و اومدن یم اونا وقت هر...ادتیعواسه

 ...خونهرفته مارستانیب از االن نیهم گفتیم

 مادرش وستاره بود مطمئننکهیا با و بود ییآبرو با مرد پدرش

 اکتس داد حیترج وکنه سکیر خواستینمبازم اما گنینم چکسیهبه

 استخوینم ییجوراهیکه بود خودش خاطربه شترشیب دیشا...بمونه

 ذاشتینم رو چکسیه...کنننگاه اون ای پدرشبهگهید دیدبههیبق

 ...دادنینمهماجازه هرچند بمونن فتیش

 

 و برداشت سمتشقدم چند...بود خواب مادرش شد اتاق وارد یوقت

 اما خواستیم آرامش دلش چقدر...شدرهیخ صورتش توآرامشهبه

 ...بود استرس و آشوب از پر االن
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 یکم یها نفس و دار خش ییصدا با شدو باز مادرش یشماچ

 گفت نامرتب

 

 ؟؟یاومد... پونه_

 

 بزنه لبخند کرد یسع

 

 شما؟؟ نیخوب...جان مامانآره_

 

 ن؟؟یبکن یکار... براش نینتونست...نینتونست_

 

 تنگ یمصنوع لبخندهی و کرد جمع خودشو زود اما خورد یاکهی

 گذاشت لبش
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 اباب.. نباش یچیه نگران شما...رهیم شیپ خوب زیچهمه اتفاقا چرا_

 آبدار بوس دوتا ستین االننهیا شیناراحت تنها...رسوندسالم یلیخهم

 شما لپ یروبذاره

 

 پونهههه_

 

 مامانجانم_

 

 مادرت انوقت یهست یحالچهنفهمم اتافهیق ازاگه من_

 کنم کنترل خودموکنمیم یسع...بگو راستشو...ستمین

 

 ؟؟یبدجلوه بد زویچهمه یدار یاصرارچه نماما_
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 اومده سرمون ییبالچهبدونمخوامیم...بگو همشو... بگو_

 

 یسع پسکنه بدتر مادرشو حالممکنه شتریب مقاومت دونستیمپونه

 بگه ،مشکلو نحو نیبهتربه کرد

 

 مجبور دیشا..خوانیمهید از شتریب احتماالگهیم لیوک...شهیم درست_

 داریخر دنبالبگردم دیبا...میبفروشهم روخونه لیوسا یبعضمیش

 خوب

 

 بوده؟؟ یچدادگاهحکم_

 

 بشه جور پولکهنهیامهم_

 

 قصاص؟؟_
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 قلبش سمت رفتدستشم گفت نویا تا مادرش

 

 شد هولپونه

 

 ؟یخوب شد یچ مامان_

 

 تو...میبود ریتقص یب ما یدونیمکه تو...آخه؟؟؟ چرا...خدا یا_

 ات گشت و َگشت چرا...کنه کاریچ خواستیم نامرد ناو یدونیمکه

 گرفت؟ رو دامنمون شر نیادوباره

 

 حرف یچ و یک راجبداره مادرش دونستینم بود واج و هاجپونه

 زنهیم
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 داره؟؟ مشکلآدم اون با بابا یدونستیم شما مامان_

 

 .بودکرده من خاطربه قبالکهنهیبیم ویکار مجازاتداره پدرت_

 

 

 

 

 

 

 مادرشبه زد زل متعجب و کنجکاوپونه

  

 !!!فهممینم ؟؟منیکارن؟؟چهیگیم یچ_
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 یزیچ آخرش...داره یفرقچهگهید اما...مینگفت برات چون یدونینم_

 شد شدیم دینباکه

 

 داستان؟؟؟هیچ نیگیم مامان_

 

 امونیجوونبه...مایقدبهگردهیبرم_

 

 نیکن فیتعربرام...بدونمدارم دوست_

 

 براتمدار اآلن قتویحق نیاکهدخترم ببخش...بگم دیباگهید..گمیم_

 ...یبدون دیبا اما...گهیم یچبفهمهجاسمدونمینم...کنمیم فیتعر

 ملتح بندش پشتمنمبشه قصاص ومیکن آزاد پدرتومینتوناگه

 تنها ینکیم فکرکه اونقدرا ایدن نیا یتو یبدونخوامیم...رمیم وکنمینم

 یستین
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 ستم؟؟؟ین تنها یچ یعنی...هیچ حرفا نیا...نهنک خدا_

 

 دست از جنگ یتو رو المونیفام  کلکهمیگفت دروغ یعنی_

 کننیم یزندگ دارن بوشهر همشون...میداد

 

 نیا نیبود قهر ن؟؟باهاشونینزد ازشون یحرف پس چرا واقعا؟؟_

 سال؟؟همه

 

 میکرد فرار ما....گذشته قهر از کار...نه_

 

 ؟یگیم یجد یدار امانم...فرااااررر_
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 استاندکنم فیتعر برات یبکن یالک الیخ و فکرنکهیا قبل بذار_

 مونویزندگ

 

 نشست مادرش کنار و آورد یصندلهی عیسرپونه

 ازکهماه هالل بهنگاه با و گرفت دخترکشو دست مادرش

 شیزندگ یغمنامه فیتعر کرد شروع بود مشخصپنجره

  

 شور و شّر از پر بودموساله...بوددهش جنگ شروع از خبرتازه_

 لنجهی گفتنیممحمدم ناخدا بهشکه محمد خالوپدرم...یجوون

 ...خواهر ودوتاداشتم برادر تاسه...داشت کیکوچ

 

 ...میبود یا یمیصم وگرم یخونواده

 حسشهیهم یول...همه یکرده زیعز ومیبود دوقلو هماخواهرم و من

 رباتیز نسبتبهکه بودچهرم خاطربه دیشا... ترم زیعز منکردمیم

 یلیخخواهرام و برادرا...پدرمهیشب من بودومادرمهیشب اون...بودم
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 یمیمصهمه از شتریب من بابرادرام از یکی اونا نیب اما داشتندوستم

 یهاد........بود

 

 یها لببه تر مشتاقپونه...کرد مکث دیرس یهاداسمبه تا مادرش

 رو لیفام کل چطورکه بود سؤال براششهیهم...دوختچشم مادرش

 گفتیم دیپرسیم مادرش از وقت هر و دادن دست از جنگ یتو

 ردننک تیاذواسهاونم وبگه یزیچتونهینم وسخته براش فشیتعر

 شدیم حل معما داشت حاال اما کردینم اصرار ادیز مادرش

  بیعح یشکلبهاونم

 

 شروعدوباره  اومدو رونیب طراتخا اعماق از گرفت ینفس مادرش

 کرد
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 شبروزم هاش محبت بدونکهداشتم دوست رو یهاد اونقدر_

 دبو یجورمیوابستگ...زدمینم غذابه لب یحت اون بدون و شدینم

 بودموابسته هما از شتریب یحت اونبه...دونستنیمهمهکه

 

 یهیاس ریز ییدوتا وبردمیم غذا براش کردیم کار لنج سرکه ییروزها

 ذاشتویم من یپاها رو سرشو اون ها وقت یلیخ...میخوردیم ها نخل

 ...کردیم استراحت

 

 وستشد بیعج یلیخ یول چرادونستمینم...بود بند نفسشبهنفسم

 و خوادشیم مونیهمسا زیچنگ خالو دختردمیفهمنکهیا تا....داشتم

 مادرمو چطوردمیدیم یحت...بزنه رو مخشکنهیم یسعداره

 بشه عروسش تا کاراش باکنهیمخامرهدا

 

 در خلوتگوشههی هامونهیهمسا از یکی یعروس بعدهم باکه بارهی

 خواستینمدلم اصال...شدم یُکفر یحساب دمشونید صحبت حال
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 باهاش بخوادنکهیابهبرسهچهبزنه حرف یحتدختره اون با یهاد

 ...بکنهازدواجم

 

 باهندار حقگفتم بهش...کردم دعوا شباها یحساب و  یهاد سراغرفتم

 من...هست؟؟دختره اونبه یازینچه اصال...باشه اون

 لباساشو...برمیم غذا براش ودارم هواشوشهیهمخودم

 ...دوزمیم....شورمیم

 

 ...شدتموم نیسنگبرام زد یهادکه یحرف اما
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 گفت یهاد

 "؟یاریب یتونیمهمبچهبرام" 

 

 و زنهی مثلتونستمینمکه ما گفتیم راست...تگف یوقتکردم خی

 ...دیارز ینم یزیپشهام حرف نیا پسمیباش یواقع شوهر

 

 اونکه ییجاگهید اصال...کردم قهر باهاش نداشت یریتقصنکهیا با

 ...بود ششیپدلم اما...بودم یفرار ازش کال...نبودم من بود

 

 تشنج وختموس تب توغصه از روز چندکهشدم دلتنگش اونقدر

 تیعصب فشار گفت دکتر...شد شروع موقع همون ازقلبم درِد...کردم

 ...ادهیز

 

 بوددهیفهماونمگهید...شدیم بدحالم من شدیم ازدواجش حرف تا

 ...بزنه ازدواجش از یحرف یکس ذاشتینم...منو تیحساس
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 اب اونو بازکه نخلستون سمتبودمرفته تنها یهواخورواسه روزهی

 ... گرفت درد همونجاقلبم...دمید زیخالوچنگ دختر

 

 رودختره...دنید منو...زدم صداش یسختبه...رفتمیم حال ازداشتم

 دکر یسع و کرد بغل منو اومد خودش و کمک دنبال فرستاد عیسر

 ...کنهآرومم

 

 پر کردنش بغل یبرادلمکهبودمشده دور ازش مدت اون نقدریا

 وتنش یبووجودمهمه با ودادم فشار اشهنیسبه خودمومحکم...دیکش

 ...دمیکش نفس

 

 سنف و بودچسبونده خودشبهمحکم منو و بود دلتنگ من مثلاونم

 ....بشمآروم تا دادیمنازم و دیکشیم قیعم یها
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 کنار سرشو... بودکرده دورشازم یلیخ من یها یاخالق بد

 بودلوممع حرفاش از یحساب...زدیم حرف و بودآوردهگوشم

 برهدستم تو خارهینداره دل امادلخورهازم

 

 اون یتو ابد تا خواستیمدلم...کرد بهتر حالمو بوددادهبهمکه یآرامش

 باشهنداشته کارمونبه یکار چکسیه ومیباش حال

 

.. کشمب نفس تر راحت تا بودکرده بازهم شالمو بودوبرداشته روبندمو

 فروخلسهبه منوکه ینوازش...کردیم نوازش موهاموآروم دستاش با

 بردیم

 

 یتو...بود آغوش نیا ولحظه نیا منتظر بود وقت یلیخاونم انگار

 دیوسبفتهیش نقدریا...دیبوس لبامو اومدو تر جلو سرشهیثان چند

 ناو یتو...شد یچمیدینفهم اصال...کردم شیهمراه اریاخت یبمنمکه

 ...میبودباخته طونیشبه خودمونو لحظات
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 خالو دختر...میگرفتفاصلههم از وحشت با اومدهمهمه یصدا یوقت

 خوبخوبهحالمگهید من اما...بودآورده کمکواسه نفرو چند زیچنگ

 ...بود آلودگناه یبوسه همون من قرص انگار...بود

 

 شدینم رومونگهید بعدبه روز اون از

 و دبو جن مونیکی حاال...میزد یگندچهمیدونستیم...میکننگاههمبه

 ...اهللبسم یکی اون

 

 شیپدوبارهمیدیترسیم...میدیترسیممیباششرمندهنکهیا از شتریب انگار

 ...بزنه سر ازمون ییخطابازم مویباشهم

 

 لنج رسببرم غذا اون وآقام یبراشدم مجبور نبودوخونه یکسکه بارهی

 ...خونه سمتافتادمراه وشهتمومنکردم صبر
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 یداناخ حشمت خالو پسِرجاسم نخلستون ریمس تو برگشت موقع

 ... بودستادهیا من منتظر انگار...دمید رو باالده

 ...جلوم دیپر دید منو تا

 

 

 

 

 

 

 ....رفتم عقبقدم چند ترس از

 

 حنلهی با و انداختسرتاپامبهنگاههی و کرد یامستانه یخندهجاسم

 زدن فحر کرد شروع یخودمون یادیز
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 بکنم یامتحانهیمنمخوامیم فقط...خورمتینم...؟؟یدیترس چرا_

 

 گفتم وحشت با

 

 ؟یگیم یچ...ویچ_

 

 بوسمیم بهتر داداشت از باش مطمئن...گهید دنویبوس_

 

 ؟؟دهیفهم کجا از اوندونستمینم...شد جداتنم از روح انگار

 

 نه؟؟دمیفهم کجا ازشده سؤال برات االن_

 روز اون...نیکن جمع حواستونو شتریبگهیدفعهد تاگمیم بهت

 ...دمتونید
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 روب گف دیدکه منو کمک دنبال رفتیم داشتکه زیچنگ خالو دختر

 یچفتچه برادر خواهر....بلههههههدمید کمکاومدم تا...کمکشون

 و چپ...غمبرتونهیپ خدا یادعا اونور از...رنیگیم یابوسهچه... شدن

 یرآبیز ینجوریا حاال...نیجنگاسهو گرفتن کمک دنبال راس

 ن؟؟یریم

 

 عقب عقبمنم و شدیم تر کینزدبهمقدمهی گفتیمکهجملههی هر

 رفتمیم

 

 ارکیچ یهاد منوبدونه یکیکهمیداشتکم نویهم...بودکرده خیتنم

 یته قالبداشتم ییآبرو یب ترس از...بفهمن شهر کل ومیکرد

 ...کردمیم

 

نهعمو...من سرمکالهنمیره...حاال کهبا داداشت راحتی..بیا با منمراحت 

باش...من قشنگ تر و طوالنی تر بلدمببوسسمت 
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 یول...خطا و خبط اون بابتفرستادمیم لعنتخودمبهدلم یتو

 یزندگ یچطورگهید دنیفهمیممادرم پدرواگه...نبود یاچارهگهید

 !!...کردم؟؟یم

 

 دیاب ننگ نیا...موندینم اسشونو ییآبرو چیه دنیفهمیمهیهمسا درو

 تو دموخو دیبا...شدیمخودم رفتن نیب از با فقطاونم...رفتیم نیب از

 کردمیمخفه شط

 

 پس دستشوکهبزنه دستبهم خواست و جلو اومد...نبود کن ول

 ازب هوس پسر اون بابخوامکه بود نیا از بهترُکشتمیم خودمو...زدم

 امیب کنار

 

 مرگ...شط سمتدمییدو عیسرمنم...کردحملهبهم شدو یکفرجاسم

 و کرد ریگ چوبهیبهپامراه وسط...بود ییآبرو یب از بهتر

 ...نیزمخوردم
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 کمک دمویکش غیج ترس از...زدقهقهه باالسرمو اومد خباثت با

 خواستم

 

 طرفهی حرکتهی با بعدش...دشیکش وروبندم سمت برد دست

 ...کردپاره لباسمو

 

 فقط اون اماباشهنداشته یکارباهامکردمیم التماس بهشهیگر با

 ...دیخندیمبهم داشت ممکن حالت نیآورتر چندشبه

 

 درصدام تادهنم رو گذاشت دستشو و نشستشکمم رو اومد

 ...دز سوت بلند چندبار دهنشو تو گذاشت دستشو یکی اون...ادین

 

 وهامهیگر باداشتم فقط...کرده نکارویا یچواسهدمیفهمینم

 ...برم منبذارهکردمیم التماسنگاهم
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 یچ هر...بدنم کردن یمال دست کرد شروع شدتمومکه زدنش سوت

 ...ودب نیسنگ یلیخ...تونستمینم...نشدشه بلندروم ازکردم تقال

 

 دردگلومکهبودمزدهخفه غیج وبودمکردههیگر اونقدر

 ازین رصق باز االندونستمیم و دیکشیم ریت داشتقلبم...بودگرفته

 ...شمیم

 

 نفر دو یهیساشهیم بددارهحالمکنم شیحالخواستم تا

 ...دمیدباالسرمهمگهید
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 هشونیکر یهاخنده باکه بودن دوستاش...شد تاچشام وحشت از

 ...کردنیمنگاهطعمههی مثل منبه داشتن

 

 االناستکردمیم حس...بود مشروبشهیشهی شونیکی دست یتو

 ...ستهیوا کالقلبمکه

 

 کرد سیخ زبون با لبشو دوختوبهم زشویهنگاهغالم دوستش

  

 کالشهیش نیا ؟؟حاالیبرد رو شرط؟؟باالخرهیشکار عجببهبه_

  لحظات نیا از یببر لذت تا بخورش...تو مال
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 نبود ینطوریانزده مشروببه لب...شدیم شتریبوحشتملحظه هر

 ...موندینم براشون یعقلگهید خوردنشیماگه

 

 گفت تکوندو لباسشو خاک شدو بلندروم ازجاسم

 

 یمسلمون و خدا یادعا یه...زنکه گول ظاهرشون نایاغالم یدونیم_

 رسوا قبل...کننیم حال یبرادر خواهر یواشکی اونوقت...شونه

 کرنا و بوق تو چنان بعدش...میبد خودمونبه یحالهی دیبا کردنشون

 نیابه دنیرکه نانیهم...صداشبرسهمرزم اونور تاکهمیکن

 ایدنهمه حاالخوبه...کن انقالب کن انقالب باباهیچ...مملکت

 سرمون؟؟ختهیر

 

 بنوش دوغتو ایب کاکو نزن جوش_

 

 دوغااااا نیاواسهرمیمیم_
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 و شکردن باز کرد شروع برداشتو مشروبوشهیش گفتو نویاجاسم

 گفت ذوق با همزمان

 

 گه؟؟یداصله...خودمه مال یسوغات نیاکهگفتم_

 

 ارم؟؟یم بنجل بار من_

 

 نیبب حاال خانغالم یبود کف توهمه نیا...آوردم نو و زیتم ترومنم_

 !!نره؟؟ ادتی قرار...اینوبت اما...هیچطور اشمزهدختره

 

 لباسمو یپارچه یادامه برداشتو زیخ من سمت زدو یپوزخندغالم

 گفت و شدپارهتنم تو نشیآست جزبهاهنمریپکه دیکش
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 مثل...هم با ییتاسه اصال...ستمین خور تنها من داداش نترس_

 دهیم حال شتریب یجمعدسته....اااایاونور

 

 دنیکش نفس توان یحتکه بودشده ادیز نقدریاقلبم ضربان

 ...خواستن کمک و دنیکش ادیفربرسهچهنداشتم

 

 :گفت زنونقهقه بود اکتسلحظه اون تاکه محمود

 

 نیحسصّدام کاش...داد حال یلیخ یدب قبل یسر...موافقمکه من_

 میبکن حالمونوبشه اونور مثلنجامیا رانویارهیبگ

 

 کرد دبلن روشهیش بودشده یبطر سر کردن بازبه موفقتازهکهجاسم

 

 نیحسصدام افتخاربه_
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 لباسمو ریز تاپ تاسمتم آورد دستشو و شدخمغالم مثلمحمودم

 کنهپاره

 

 همونخواستمیم خدا از...بودمبسته درد و وحشت از چشامو

 کنن یبازآبروم با بتونن اونانکهیا قبلستهیواقلبملحظه

 

 

 

3 

 

 

 با شد همزمانلباسم شدنپاره انداخت، چنگپهلومبه محمود تا

 ...کردم باز فشار نیا شدت از چشامو...دیشد شدندهیکشهی
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 روشده پخش یوقت امادهیکش قدرت با ینطوریا عمداکردمیم فکر

 درآوردم بال یشاد ازدمید زدنش کتک حال در رو یهاد و نیزم

 

 یوقت بودکرده جلب رو یهادتوجهجاسم زدن سوت یصدا انگار

 ...زاپاسهیریگیماه تور بردن یبراخونه رفتیم داشتکه

 

 ...شدن ریدرگ یهاد با و ودمحم نجات یبرا رفتنغالم وجاسم

 

 جستهی با و دیکش یادیفرهی بعد بود ولو نیزم روقهیدق چند محمود

 دخور یهاد سر رو بودگذاشته نییپاجاسمکه مشروبو یبطر همون

 ...شد نیزم پخش یهادکه کرد

 

 شسر از و خوردینم تکون...ُمرده یهادکردم فکرکردمیمسکتهداشتم

 جونشبه افتادن نشدن الیخیببازم محمود و غالم...اومد یم خون
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 خاطرهبنه انگار اونا اما باشننداشته باهاش یکارکردمیم التماسشون...

 خانوادمون بودن یمذهب سربلکه حالشون و فیِک خوردنبهم

 ....داشتنُعقده

 

 اومد یم در دهنشون از یهادبه زدنضربه موقعکه یاجمله هر یتو

 یهاهبچبه کمک خاطربهبابام از...بود انقالب واسالم وسپاهبه فحش

  کردنیم شتریب رو هاضربه شدتلحظه هر و بودن یشاکسپاه

 

 یراحت نفسکنهیم دفاع خودش ازدارهباالخره یهاددمید یوقت

  گفت دمویلرزیم دیب مثلداشتمکه یمن سمت اومدجاسم...دمیکش

 

 تو اونوقبلشم...نشونمیم عزاشبه تورو یول..کمکت؟؟اومده عشقت_

 کنمیمخودم واس رو تو چشاش جلو....ذارمیم تو حسرت
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 نصف و شدپاره باهاشرممیز لباسکه دیکش تاپمو چنان

 دفاعدمخو ازتونستمینم بودوگرفته دردقلبم...شدمعلومنمیسقفسه

 زوربه فقط...بشه قطعنفسمکهاالنهکردمیم حسلحظه هر...کنم

 ...پوشوندمیمدستام با خودموداشتم

 

 ریز از و دیکشنعره یزخم ریشهی مثل دید روصحنه نیاکه یهاد

 تو دیکوب و برداشت دیدکه یسنگ نیاول رون،یب زد دوتا اون دست

 ....جاسم سر

 

 شدوستا...شد نیزم نقشجاسم و افتاد اتفاقهیثان چند تو زیچهمه

 ...آوردنش بهوش و زدن صدا کردن شروع و گرفتن دورشو

 

 وسط...خونه سمت کشوند خودش دنبال منو دویقاپ دستمو یهاد

 ...بردخونه تا و گرفت کول منوکهرفتمیم حال ازداشتمگهیدراه
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 یپشت در از ننینب لباس وضعو اون یتو منو هاهیهمسانکهیا یبرا

 ...بودومدهین دنبالمون یکس...میشد داخل

 

 حرص از یهاد... نهیبب ماروکه نبودنهخو چکسیه بدمون شانس از

 اون کاش یاکه...انداخت تنور داخل کردن عوض بعد پارمو لباس

 ....شستچاه آب باهم سرشو...کردینم رو کار

 

 ودب استرس از پروجودمتموم...اومدهجاسم سر ییبالچهمیدونستینم

 ردگ حشمت خالو یفهیطا از قشونهی دینکش ساعتمینبهنکهیا تا

 ...گرفتن خونمونو
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 ینفس تا کرد مکثلحظه چند دیرسکه داستان ینجایابه مادرش

 ...بودآورده فشار قلبشبه هاصحنه اون یادآوری انگار....کنهتازه

 

 نیا دنیشن از کردیم هنگ داشت...داد رونیب شدشو حبس نفسپونه

 و کردیم حس یخوببه مادرشو یصدا و دستا لرزش...داستان

 سؤال دایشد براش یزیچهی فقط...نداشت اون از یکم دستخودشم

 دیپرس وباشه خوددار نتونستکه بودشده

 

 ست؟هست؟ینجاسم بابا همونکهجاسم نیا_

 

 زد یخند زهر مادرش

 

 خودت یبفهم تابگم شویبق بذار_
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 چندجاسم...اومده سرمون ییبالچهمیدیفهمتازهخونه تو ختنیر یوقت

 یخواه خونواسه اشفهیطا حاال و بودمردهضربه بعِدقهیدق

 ...بودناومده

 

 فقط نیا ظاهراکه کرد خداروشکر...دیکش یراحت نفسپونه"

 وتنشداشته تجاوز قصد پدرشنکهیا تصور...بوده یاسمتشابه

 "داستانه یکجا پدرش بوددهینفهم هنوز یول...نداختیملرزهبه

 

 همونجا خواستن ایبعض اولش...بردن رو یهاد وخونه تو ختنیر

 ...کننتموم کارشو

 

 تیوضع خاطربه ها محل توکه یسپاه یها َگشت روشکر خدا اما

 تا خودشون مقّر بردنش و دنیرس موقع همون شدیمانجام یجنگ

 ...بشه برخورد باهاش قانون طبق
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 یبزرگاهیبق با من زبون از ماجرا دنیشن با اومد لنج سر ازکهآقام

 ...یدادخواهواسه رفتن خودمون یفهیطا

 

 منو یوقتکه گفتن و شدن اون تجاوز منکر کاًلجاسم یدوستا

 دکر دیتهدهمجاسم دنویرس سرمیکردیم یعشقبازمیداشتداداشم

 ...کردحمله بهش سنگ بااونمکهبرهیم رو یهاد یآبرورهیم

 

 یبدبخت از...شدینم حسابشهادتم زنمنه و بودن مرد شاهد دوتا

 یمدرک چیهگهید و تنور تومیبودانداختههمشدم جرواجرلباسه

 ...مینداشت

 

 کارو نیا خودش از دفاع موقعجاسم گفتنهم رو یهادهیزخم سر

 ...نبود بند ییجا چیهبه دستمون...کرده
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 بلتازه یهاد و من از دفاع یبراآقامکه سوزوند مارو شتریب ییاونجا

 رزودتاگه...گفتیم قبل یها سال دیباکه گفت رو یزیچ کرد باز

 افتاد ینم اتفاقات اون ازچکدومیه بودگفته

 

 

 

 

 

 

 تو لقب سالکهبرادرشم یبچه...ستمین شیواقع یبچه من گفتآقام

 ...بودشده غرق ایدر

 

 ...دادن بهش پدرمو مرگ خبرکه بود باردارسرممادرمماهه
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 ... شدن شروع خواستگاراش بعدماه چندکه بود بایزمادرم اونقدر

 

 ایدنبه بعد دیباداره مجدد ازدواج قصدمادرماگه کردحکمپدربزرگم

 ...بودم پسرشون ادگاری تنها من چون...بره وبذاره منو...اومدنم

 

 داد رخ شب کی یتوعموم زن ومادرم حمل وضعاقبالم و بخت از

 ... شدن دختر صاحب دو هر و

 

 منو وکنه قبول روپدربزرگم شنهادیپ خواستینم لیااومادرم

 نیب شیمیقد عشقهی یپا حمل وضع قبل یوقت اما....بذاره

 یتو همونجا و شد دلشمیتسل،باالخره شد باز خواستگاراش

 ...رفت رونیبمیزندگ ازشهیهم یبرا و سپردعموم زنبه منو مارستانیب

 

 وفتهیب دلش تومهرمنکنهکه دادنرمیشمادرمبارمهی یحت گفتعموم زن

 ...بشه مونیپش
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 یهداسم و کرد بزرگ خودش دختر مثل منوعموم زن اما 

 دوقلو ما گفتن هما و من تولد یهمزمان خاطربه و گذاشتبرام

 بودنشده رمجبو وبده ریش چکدوممونیهبه بودنتونستهنکهیا بامیهست

 ودب همابه عشقش مثل دادیم منبهکه یعشق اما رنیبگهیدا برامون

 

 و ردنکیمتوجهبهم شتریب هما از یحتکردمیم حس چرادمیفهمیمتازه

 ازش یچیهلحظه اون تاکهبودم یکس ادگاری من...داشتندوستم شتریب

 ....دونستمینم

 

 با من خواستنینم...اقوام یبرا بودنشده برمال چوقتیه راز نیا

 دونستن با مخصوصا...بشمشکسته دل ماجرا نیا دونستن

 دختر من دینفهم لیفام از چکسیه...کردهرهام یچطورمادرمنکهیا

 عشقشهمراهبچه بامادرم کردنیم فکرهمه وستمینخانواده نیا یواقع

 ...کرده فرار
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 عشقهیعشقمنکهیا یهوابه مدتهمه نیا وبودمعموم پسر عاشق من

 زودتر نارویاپدرم کاش...دمیکشیم عذابداشتم ستممنوعه

 ...بودگفتهبهم

 

 از یحتبودم یهاد عاشق چونلحظه اون...داشتن حق دیشاالبته

 اما...ودمب خوشحال ادیز تعجب وجود باستمین دخترشوننکهیا دنیشن

 دنیشن باخوردمیم یبد یضربه مطمئنا نداشت وجود یاعالقهاگه

 قتیحق

 

 رو ازگناه حس ستینبرادرم یهادبودمدهیفهمکه حاال

 یبزرگا وآقام...بود سرجاش قصاص غم اما بودشدهبرداشتههامشونه

 دنشینم یراضهیدبه...نداشتدهیفا اما کردن رو تالششونهمهفهیطا
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 مقر اون یها سرهنگ از یکیکه کنن قصاص خواستنیم

 یاده منو حرف داشت ارادت یلیخسپاهبه هاش کمک بابتبابامبهکه

 ...کرد وربا رو

 

 اونا لیفام بزرگ با رفت کرد یکار شدینم مدرک بدون چون اما 

 کرد مجابش یجورهی یجنگ طیشرا خاطربه و کرد صحبت

 ردک صحبت حشمت خالو بااونم...ستین یصالحبه کار کردناعدام

 ....بدنانجام رو یمیقدرسمهی شدن یراض تا

 

 خون رشتیبهیزیر خون از یریجلوگ یبرا بودرسم مایقد مامنطقه تو

 زا مردهی ازدواجبه رو قاتلفهیطا از دخترهی یعنی...گرفتنیم بس

 ...بشهختمقائله تا آوردن یم در مقتولفهیطا

 

 رو گذاشتن دست قایدقاونام و شد نیهم یهاد موندنزنده شرط تنها

 ...بشم عروسشون دیبا من گفتن و من
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 بولق دینبا اصال گفت و خبر نیا دنیشن با کردیم دق داشت یهاد

 ...کردم قبول بود یهادمیزندگهمهکه من اما...کنم

 

 ودبجاسم کیکوچ برادرکه دامادبودم منتظرخودم اتاق توحجله شب

 یبختاهیس یبرا...یعروس تا بود یعزادار مثل...دنبالم ادیب

 یتو دیپر یهاد و شد باز شدتبهپنجرهکهزدمیم زارداشتمخودم

 ...اتاق
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 روعش تند تند بعدش و کرد بغل منو عیسر اون...زدُبهتم دنشید از

 ...کردن جمع رو زایچ یسرهی کرد

 

 ...کرده فرار زندان از یچطورکهبودم واج و هاج من

 همون گفتبهم بعدا...بشه آزاد یعروس بعد بود قرار

 ...فرار یبرا بودکرده کمکش کردو یمردونگسرهنگه

 

 وستادمیا اتاق وسط منگ دید یوقتکنهیم کاریچدارهدونستمینم 

 و آوردخودمبه منو و داد تکونمحکم بازوهامو اومدکنمینم یکار

 مولباسمنم بندش پشت...ومدنین تامیبر کن جمع باش زود گفت

 رونیبمیزدپنجره ازکردم جمع

 

 شیبازدوبارهقلبم...بودنمونده برامون ییناگهیدکهمیدیدوئ نقدریا

 ترس ازکه ودب شبنصفه....فتهیببرام یاتفاق دیترس یهاد بودوگرفته
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 نیماش تامیستادیا یاصلجاده کنار باالخره من تیوضع و گرگا

 میریبگ

 خراب اون از زودتر ونهینب مارو ییآشناکهمیکردیم خدا خدا و

 ...رونیبمیبزنشده

 

 انتهر مقصدشونکه ستادنیا نبرامو کانیپهی با جوون مرد و زنهی

 دشمعلوم بعدا اما...کننیم کوچ دارن جنگ خاطربهمیکرد فکر...بود

 تهرانرهیمداره لشیتحصادامهواسهبودهمعلم طرف

 

 یهاد...دیپرس سؤال یکل و کرد نگامون مشکوککمیمرده کار اول

 یریگ خفت خواستیم طرفمیبود سوارگهید نیماشهی گفت بهشون

 میینجایا االنمیشدادهیپ ازشکنه

 

 یوت واقعا یول...رسهیم فکرشبه یچطور دروغا نیادونستمینم اصال

 ...بود دروغ نیتر یمصلحت طیشرا اون
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 و داد نشونش مونوشناسنامهشده چیپاپ یادیزمرده دید یهاد

 ...شد الیخیبکمیمیبرادر و خواهر دیفهم یوقتاونم

 

 گفتیم شوهرشبه مرتب و بود یخونگرمآدم یلیخ اما زنش

 ما شدن یراضباالخره...میبذار تنهاشونخطرناکه یشبنصفه

 میایب تهران تا همراشونهم

 

 من ،یخواب یب روز چند و دنیدوئهیخستگ از...میبودتوراه یساعت دو

 و صداهی با هویکه نیماش تومیشد هوشیب هردو یهاد و

 ...میدیپر خواب از وحشتناکضربه
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 ودباومده بندزبونم ترس از...درههی سمت خوردیم ملق داشت نیماش

 

 مونپرت نیماش از گرفتو بغلش تو منو...بودشده باز یهاد سمت دِر

 نرویب بندازن خودشونو نتونستن شوهر و زن اون اما...رونیب کرد

 

 ....شکستمنم دست شدو یلیز وزخم ها سنگ برخورد با بدنمون

 

 ...گرفت شیآتهیثان چند عرض در پرتگاهوهی یلبه افتاد کانیپ

 

 از یکار اما کمکواسه رفت یهاد...بخورم تکونتونستمینم من

 ...سوختن دو هر شوهر و زن...اومد ینم بر دستش
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 فراربه پاصحنه نیا دنید با بودزدهکه یونیکامراننده

 ...کمک اومدن و ستادنیا نیماش چندتاکمکم...گذاشت

 

 اونا دامن ما یبدبختکردمیم احساس...زدمضجه اونا یبدبخت یبرا نم

 ...گرفتههم رو

 

 یاشکوی د،یرسکه منبه...بود دستش تو یزیچهی برگشت موقع یهاد

 یهاشناسنامه حرف بدون بعدش...دادنشونم دونفرو اون یشناسنامه

 تسم برد برداشتو بودخودم بافت دستهیکمر فیک داخلکه مارو

 ...سوختن درحال نیماش

 

 ییهاراننده اون از یکی یوقت اما...کنهیم کاریچدارهنشدممتوجه اول

 اوناسم خودشاسم یجابههیچ اسمت دیپرس ازش بودنستادهیاکه

  گفت کانویپراننده
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 یطاهرجاسم_

 

 : فتگگوشم ریز یواشکی...نگفتم یزیچ اما کارش ازبودمکرده کپ

 

 خودمون مال باگرفتم رونویب بودافتادهکه بدبختا ونا یهاشناسنامه_

 مونبهفهیطا دست تامیکن یزندگ دیبا اونااسم با االن...کردم عوض

 داخ خواست حتما نیا...میُمرد ما کننیم فکر هاجنازه دنید با...نرسه

 ...میکن دایپ نجات ومیبش نیماش نیا سوار مابوده

 

 دوتا اونمیشد ما بعدبه اون از...کردم قبولنداشتم یاچارهکهمنم

 عذابمون عمر کیراننده نیا با خالو پسرجاسم ِیاسمتشابه اما...آدم

 ...داد
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 ازش بار چند...کنم صداش یهادداشتماجازه خلوت تو فقط

 دیبا زیچهی الأقل گفت...نکرد قبول اماکنه عوض اسمشوخواستم

 کاریچباشه ادمونیمیدار عمر تا دیبا...بزنه وندیپ گذشتمونبه مارو

 میکرد

 

 ریگ حاال اما...میکن ریگکه نبودشناسنامه تو عکس ها موقع اون

 تباب خداست چوبنشدنم داربچه سالکردمیم فکر لیاوا...میافتاد

 اونکارو یعمدکه ما...شده شروعتازه انگار اما...کارمون

 کنه؟؟؟یم نمجازاتموداره ینطوریا خدا چرا پسمیبودنکرده

 

 نیاهضم..بودمونده مادرش صورت رو اشک ردبه نگاهشپونه

 کرد نوازش گرفتو مادرشو دست...بود سخت براش ماجراهمه
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 درستش من ویکی نیا...شهیم درست مامان نکنهیگر_

 پول تامیفروشیممیدار یهرچ...کنن قبول تافتمیم پاشونبهرمیم...کنمیم

 بزرگه خدا...رمیگیموام محل دمسجرمیم...بشه جورهید

 

 ادیبرنم من دست از یکارکه ببخش...خدابه توکل_

 

 یخبر خانوادتون از انیجر اون بعدگهید یراست...هیحرفچه نیا_

 ن؟؟ینگرفت

 

 هر...ناشناس صورتبهالبته گرفت خبر دور ازجاسم یچندبار چرا_

 دمونخو با رو توکه ییوقتا اون مخصوصا جنوبمیرفتیم وقت

.  نیشدیم جنوب یراه مشهدبهونهبهکه ییوقتا ایمیبردینم

 ...میزدیم سر خونمون یها طرفمیرفتیم
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 اما ششونیپرفتمیم ودادمیم دست از طاقتداشتم بار چند

 تنرف بعد حتما...باشنداشته آرامشهم اونا بذار گفت...نذاشتجاسم

 ...بذاره شیپاپ دیترسیم زهنو...میخبر یب ماکهافتاده اتفاقات یکل ما

 

 فوت شیپ کسالی مادربزرگت اما استزنده هنوز آقاجون

 یلیخ برگشت یوقت مسافرت رفتهفته بابات پارسالادتهی...کرد

 بود؟؟ بد حالش

 

 آره_

 

... نمک تحملنتونم دیترسیم چون نبرد منو...مامان مراسمات بودرفته_

 ننشو آقاجونبه شوخود نشد روش...بودکرده شرکت ناشناس شکل

 ...بده
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 یقرانیقا قاسم عمو...بوشهرن همون دوتاشون هرکه یدار عمو دوتا

 نفت شرکت کارمندهم ریقد عمو...داره

 

 هر...تاجره شوهرشکه هاجر...هیسپاه شوهرشکه هما...یدارعمه تا

  بوشهرن همشون... دارنبچه تا3ای کدومشون

 

 باباتدونمینمهنوزم...نبود راحت گفتنش واقعا...دخترم ببخش_

 ویکس یبفهم خواستینم اون...دهیم نشون یواکنشچهگفتم بهتبفهمه

 فتهیب چشمت ازبشه فیخف خارو دیترسیم...کشته

 

 نیچیه منچشم توکه...کرده دفاع شما از فقط...نکشته ویکس اون_

 .فیخف و خارنهکنهیم مردتر و تر بزرگ اونو فقط یکار

 

 

_ماشاء اهللاین همهفامیل داشتماین همهسال خبر نداشتم؟؟؟ 
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 بشمگلم ودهیفهم دختر قربون_

 

 .نینباش نگران شما طرفخانواده سراغرمیم من_

 

 مقتول یخانواده...بود ییغوغا خودش دل یتو اما کردمادرشوآروم

 کردن یراض بود سخت...دادنینم نشون یمنعطف یهاآدم اصال

 .کردیم تالششوهمه دیبا اما...اونا

 

 

 

8 

 

 بودهرفت حاال...بودگذشته بودکرده فیتعر مادرشکه یداستان از روز

 ...مقتول یخانواده از گرفتن تیرضا سراغ
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 یباز زبون یکل با لشیوک...کردنینم قبول اصال اول یروزا

 ...بزنن حرف ساعت بودکرده شونیراض

 

 یلیخ بهش لشیوک...داشت مقتولخانواده از رو یبرخورد هر انتظار

 ...بودکرده گوشزد قبل از زهارویچ

 خواستنیم و بودن گرد دندون بودزده حدس لشیوککه همونطور...

 ...یفعل مبلغ دوبرابراونم...هید رو بِکشن

 

 یاولهید همون فروختیم ندارشونو دارو کل...کرد هنگ دیشن یوقت

 ...اومد ینم درهم

 

 یمبلغهی و انداز پسکمی...طالکهیت ندتاچ...داشتن سمند نیماشهی کال

 و بود یااجارهکهخونه... بودنگذاشته کنار جهازش یبراکههم

 ...شدینم یزیچبازم گرفتنیم رهنشو دادنویم پساونماگه
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 دیتأک پدرش چون...بودنکرده صحبت هنوزمسجدهم ازوام یبرا

 دونستیم دیبعهم کال...نفهمه یکسداره امکانکه ییجا تا بودکرده

 ...بدنوام مسجدشون ونیلیم از شتریب

 

 خبرهک ییقایرف و دوست از ونیلیم بودتونسته یمظفر یآقا فقط

 ...پونهبهبده وکنه قرض پول بود قرصدهنشونم و داشتن

 

 تاچند باال مبلغ خاطربه و بود ازین زمان یکلهم یبانک یهاوامواسه

 شپدر یدوستا ازگهید یکی و یظفرم فقطکه خواستنیمهم ضامن

 ... کار نیابه بودن یراض

 

 اهاشبدغدغه یبکه خواستیم ویکی دایشد...بود آشوب یحساب دلش

 آزارش یحساب نایس یخال یجا...کنه دردودل وبزنه حرف

 ...زدیمکننده دواریام یحرفا و بود کاش...دادیم
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 نایمادرس یوقت...مارستانیببره حالش اون با تونستینم شب اون

 خدا از نباریا...رهیم جاشبه کرد اصرار دید درهمشو یافهیقخونهدم

 دیشاکنه استراحت بهترکمی تا موندخونه یوتو کرد قبولخواسته

 ...بکنه دیبا کاریچبرسه مغزشبه

 

 بش کل...باشه تنها داد حیترج اون امابمونه ششیپ خواستستاره

 نقش ذهنش تو بودکرده فیتعر براش مادرشکه یداستان

 کردیممجّسم رو افراد اون خودش یبرا...بستیم

 

 از تونستیم دیشا...دیدرخش ذهنش توجرقه مثل زیچهی هوی

 بآ وگذشته سال نیچندکه حاال دیشا...رهیبگ کمک دشیجدخانواده

 مادرشو پدرو بودنزنده تیواقع تونستیم بودافتاده ابیآس از ها

 ...بگه بهشون
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 انویجر و مارستانیب رفت فرداش...برد خوابش شب اون فکر نیا اب

 روپونه اصرار یوقت اما کرد مخالفت اول مادرش...گفت مادرشبه

 ...داد بهش پدربزرگشو آدرس و شدنرم یکم دید

 

 رفت اتوبوس با...کرد رفتنعزم روز همون پدرش با مشورت بدون

 ...نهک فکربزنهقرارهکه ییها حرفبه خوب ریمس طول یتوبتونه تا

 

 تو دل...پدربزرگش آدرس سراغ رفتمیمستق بوشهربه دیرس یوقت

 مادرشو پدروبتونه تا کردیم جمع قدرتشوهمه دیبا اما نبود دلش

 ...بده نجات

 

 ...دیپرس پدربزرگشو خالومحمد آدرس دید محل توکه یکس نیاول از

 

 یهرهچ تو انگار... کرد اشنگ کنجکاو یکم... بود یاساله بایتقر مرد

 ...بود یزیچ دنبالپونه
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 ازش مرد... کردخم سرشو و مرد قیدقنگاه از شددستپاچهکمیپونه

 ه؟؟یک و خوادیم یچواسه دیپرس

 

 عیسر کردنگاه مشکوک بهش مرد یوقت اما افتاد من منبه اول

 تگف و آورد زبونبه رو بوددهیرس ذهنشبه اتوبوس یتوکه یدروغ

 "...کنمیم قیتحقدارم یمیقد یناخداها راجب ودانشجوام من"

 

 خارج دشید یجلو ازپونه تا اما داد رو آدرس شدو قانع  ظاهرا مرد

 روش بودکردهزومبشه

 

 ودب کینزد...رسوند پدربزرگشخونه دردم تا خودشو لرزون یپاها با

 ...بودترسونده اونو شتریب نیهم وبده یسوت
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 دنید باکه کرد باز دروسبزه و بلند قد پسرهی زد در یوقت

 ....خوردکهیپونه

 

 گهن هنوز پسر...نهیبب رو خالومحمد خوادیم گفت و کردسالمپونه

 یبلق مرد مثلاونم یموشکافانهنگاه...گفتینم یچیه بودوستادهیا

 مدواو خودشبهتازه اون" هیک" گفت پسر سِر پشت از یکی یوقت

 ...داخلبره کرد تعارفپونه به دست با و دیکش کنار خودشو

 

 شتعادل نخوردنبهم یبرا و بودنافتاده لرزشبه استرس از زانوهاش

 شد اطیح داخل یوقت...بودگرفته رو یورود یراهرو بغل وارید

 خیم پسر مثلاونمکه بود جلوش مادرش همسن بایتقر زنهی

 ...موندپونه

 

بود...تپش قلبش هر لحظهباالتر میرفت و دهنش خشک تر 
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 سرعت با روقدم چند زنکه هانگاه نیا از افتاد یم پس داشتگهید

 پونه یبازوهابه زد چنگ و جلو اومد

 

 

 

 

 

 ونوحالتش نیبازتر تعجب فرط از چشماش...ستادیا شیقدم کی زن

 با و گرفت قابپونه صورت طرف دو دستاشو...بودنگرفته

 :گفت یجنوبلهجه

 

 یوو!!(...یهشیشب چقدر نمتیبب بذار)یش یمچه ُنِمتیب لیب یوو_

 ؟؟ جایا یموخوا ی؟چیهسکه تو...خدا

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

856 

 نوزه اماکرده متعجب اونارو مادرشبه شباهت دیفهم...گرفت نفسهی

 دروغو همونبازم نیهمواسه دیترسیمکنه یمعرف خودشونکهیا از

 داد لشونیتحو

 

 کنم صحبت محمد وخال باخوامیمدانشجوام من...من_

 

 از مو یبوآ...یایِم کوجا از....دانشجوووو(؟؟یگفت یچ)گو؟؟؟ چت_

 ؟یِمشناس کجا

 

 همون ای محمد خالو اسمشونمگه...کردن یمعرفبهم...تهران از_

 ست؟؟ین محمد ناخدا

 

 (نشو ساکت)بزهنه تو ؟هایتوچکارهس_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

857 

 دانشجوام...کهگفتم_

 

 ؟کار؟...رشته(...دمیفهم)فهمسُّم_

 

 دیتردپونه دیدکه زن... بودنکرده نجاشویا فکر...افتاد من منبه

  کرد زیر چشماشوکرده

 

 (؟یگیم دروغ)؟یبننیم یخال_

 

 ای یارشتهچهبگه کردینم یاری اصال فکرش...دیپر رخش از رنگ

 ونا بودکرده فراموش ویدانشگاه یهارشتهتموم انگار...یکارچهواسه

 لحظه

 

 کشوند خودش سمت همشونونگاه صداهی
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 خبرو؟چه_

 

 نگاهشون بودوستادهیا در چهارچوب نیبکه یرمردیپبه کرد رو زن

 کردیم

 

 (نشیبب ایب..بابا... بابا...)نشیب ایب بوآ...بوآ_

 

 تونستینم روپونه صورت خوب انگارفاصله اون ازکه رمردیپ

 یچهره تا اما...شد کترینزد و برداشتقدم چندبده صیتشخ

 برداشتهمگهیدقدم دو و خورد یاکهی شد واضح براشپونه

 

 انگار...پدربزرگشه همون نیابده صیتشخ تونست راحت یلیخپونه

 ...بودنکرده تر ریپ سال چند پدرشو
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 حاال و بود دلشبه پدربزرگهی حسرت ییها سالچه...گرفت بغضش

 با تونستیم نوه، عنوانبه کردنیم قبولشاگه و بود چشماش یجلو

 ...کنه خوش جا دیسپ مو مرد نیا بزرگ آغوش یتو راحت الیخ

 

 رت کینزدگهیدقدم کی رمردیپ...پوشوند چشماشو اشک از یاهاله 

 گفت عیسر زن... پونهچهره تو شد قیدق و کرد زیر چشماشو شدو

 

 فقط...ُکِننا نصفوش وُسط از یبیس انگا...شه یم چقد بوآ ینیویم_

 خواهر)جاندده یآ...نهیک رحمتش خدا...دویسف پوستش

 ؟؟یرفتست کجا.... تو یکردچه(جان

 

 پاش رو یزار با دستشو و نخل درختدهیبرتنه یرو نشست زن

 دیکوب
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 رفت جلوقدم کیدوباره رمردیپ

 

 (یهست یک)؟یدیب یک_ 

 

 وندهیم یخال یول..دانشجِوسِمگه_

 

 (خب؟ بگو یبست دهان چرا)خو؟ بگو...یبس کپ چرا ها_

 

 و بودکرده دایپ رو یاصل نفرباالخره...شد یکار پنهون الیخیبگهید

 بزنه حرف تونستیم راحت الیخ با حاال

 

 کرده یمعرف رو شمامادرم...مادرم...من...من_

 

 شناسوم؟؟یم مو...هس یک...خوو...مادرت_
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 ...یهد دیببخش...نه یعنی...حهیمل مامان_

 

 از یکم دستهم رمردیپ...دیپر جاش از و دیکش یزار از دست زن

 نداشت اون

 

 ؟؟؟یهدکدام... یهد_

 

 برادرتون دختر واقع در ای....کتونیکوچ دختر...دخترتون_

 

 روپونه یبازوهامحکم زن اما ستادیا سرجاشزده بهت رمردیپ

 چرخوند خودش سمت گرفتودوباره

 

 ؟؟یِمزن حرف یک از تو...مردهکهساله3...ُمرده یهد...یمِگچه تو_
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 یهاد بابا یعنی...جاسمبابامهم اونهم...زندست... نمرده_

 

  زن قبالکه یدرختتنه رو وستهیوا پاش رو نتونست رمردیپگهید

 برد قلبشبه دست و نشست بودنشسته

 

 گفت پسرشبه بلند و پدرش حال از کرد وحشت زن

 

 ...اریب قرصش رو...یدیسیوچه یهاد_

 

 برگشت رزبونیز قرصهی با و اتاق سمت رفت عیسر یهاد

 

 نخل یدهیخشک برگ با و گذاشت پدرش زبون ریز قرصو زن

 پونه کردن شماتت کرد شروع همزمان و زدنش باد کرد شروع
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 دروغارو نیا چرا...؟؟یآمدست کجا از... ستاااین خوشومیشوخ_

 ِمرسه؟؟ بت یچ....یموگ

 

 دارمعکسشونم...ام یهدهیشب نینگفتمگه...نگفتم دروغ من_

 

 دنبال داشتکه یاپونهبه متعجب و برداشت زن باد از دست زن

 تا بودن منتظر نفر3 هر حاال...کردنگاه گشتیم فشیک یتو عکس

 ...بفهمن رو دختر نیا دروغ و راست

 

 کسع بودشده لرزشش باعث اضطراب یکم هنوزکه ییدستا باپونه

 با پدرومادرش ازکه یعکس نیدتریجد با مادرش پدرو یها یجوون

 ...داد نشون بهشون بودآورده خودش
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 نداختنیم عکسبهنگاههی...عکسبه شدنرهیخ تاسه هر

 یزیچ یکس...بودشده گرد چشماشون تعجب از...پونهبهنگاههی

 اومد حرفبه پدربزرگشنکهیا تا گفتینم

 

 دنکر دایپ سُجلدشونو...ببدنسوخته اونا...ِمشه؟؟مگه_

 

 یکسگهید و ُمردن کنن فکرهمه تا گذاشت بابا رو ها سجلد اون_

 بوده زنش و نیماش اونراننده مال هاجنازه اون...نباشه دنبالشون

 

 شد یعصب هوی هما

 

 یآخر تا(مادرم)مُیِد...میموکون دق ما نگف...ِکرد کارو یا کرد غلط_

 شباور اصال...برمگردندخترم وپسرم موگوف...دیب دربه چشش روز

 ...موردن نِمُشد
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 بودن مجبور_

 

 نوموخوان هنو...فرستادن تورو یچ واس ن؟؟یین مجبورگهید حاال_

 ؟؟...انیب

 

 دارن ازین کمکبه...بگم نویهماومدم...توننینم_

 

 ما از اومدن چرا سال3 بعد نکردن حسابآدم مارو رفتن یوقت_

 ها سال یاکه بوخوان کومک ییاونا از برن موخوان؟؟ کمک

 دنیب ششونیپ

 

 پا ودز تونستینم اما...کنه دکش ینطوریا اشعمه نداشت انتظارپونه

 بکشه پس
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 نده یجاخال ونشه دلخور زود وبده حق بهشون کرد یسع

 

 ماجراهمهنشدههفتهمادرم...نداشتم خبر اصالمنم بخدا...شرمندم من_

 و فک بدون سالهمه نیا...میندار ویکس ما...کرده فیتعربرام رو

 جون یپا...میدار ازین شماها کمکبه دایشد االن...میبود لیفام

 وسطهبابام

 

 (شده؟؟ یچدوباره...بابا یا)  شِدس؟چه انزو...لو شرپ یا_
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 وبغلش ریز یهاد...شد بلند و کرد یمصلحتسرفههی پدربزرگش

 دشیجد ینوه یجلو خواستینم انگار...زد پس دستشوکه گرفت

 گفت همابه خطاببعدمخونه داخل سمت افتادراه...کنهجلوه فیضع

 

 نقدریا...ییرایپذ یتو ارشیب)نکنغمبه نقُدیا...دالون تو ورشیب_

 (نکن یبداخالق

 

 ...داخلبره کرداشاره دست با و رفتپونهبه یاغرهچشم هما

 

 لشد تو دل...ستادیاگوشههی اتاق داخل رفت رمردیپ سر پشتپونه

 و دادیم لشیتحو رو هماعمه یها حرف همونپدربزرگشماگه...نبود

 اما...هکن کاریچ پدرش یبرا دیبا دونستینم واقعاگهید کردیم دکش

 ..بودداده قلب قوت بهشکمی کردن دعوتخونه داخلبه نیهم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

868 

 یجوون عکس...شدرهیخطاقچه رو یها عکسبه یقیدقا پدربزرگش

 دیکش زنهی عکس یرو یدست رمردیپ... دبوخودشم مادر پدرو

 ...مادربزرگشه عکسبزنه حدس تونستیمپونهکه

 

 گفتکنهپونه سمت روشونکهیا بدون

 

 چرا...بگو خو..(نیبش... یستادیا چرا...)بتنگ...یدیسیو چرا_

 ؟یفهمیم کامل ما ؟؟زبونییساکت

 

 

 نهک استراحتکمی جونش یب یزانوها تا نشست لیم کمال باپونه

 

 یگاهمادرم پدرو...فهممیمشکسته پا و دستکمی من...من_

 .. بود یجنوبدانشگامم یدوستا از یکی.. زدنیم حرفخونه
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 د؟؟ایب نتانست چرا بوآت...یبفهمبگوم یجوریکنمیم یسع خو_

 

 رشیدرگ نجایاکه یمشکل همون...همون...شده مشکل دچار...پدرم_

 بود

 

 یصدا...کرد سکوتدوباره و کرد یظیغلاخم رمردیپ یابروها

 سمت جفتشونونگاه شدیم وارد داشت شربت ینیس باکه هماعمه

 کشوند خودش

 

 کشته؟؟آدم... یووو_

 

 شد مشغول فشیکدسته با و کردخم سرشوپونه
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 :گفت تیعصبان با هما

 

 کشته؟آدمبازم یهاد... یِمش ساکتو...یبندیم کپ چرا_

 

 :گفت حرص باپونه

 

 دست ازکنه خالص خودشوخواسته فقط...نبوده یعمد_

 ییجابهخورده سرشاونمداده هولش...مرده

 

 دیب ادیزبهونهِقبلومدفعه_

 

 یدراز دستمادرمبه خواستیممرده اونهمدفعه اون_

 ن؟؟یهست یک طرف اصال شما...نذاشتبابام...کنه
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 گذاشت نیزم رو و شربت یحرص هما

 

 بمونه( مادرم)مید دلبه داغشکنه فرارکهیانه مرد مثل دیسیوام_

 

 بشه بس خون کنن مجبور مادرمو خواستنیم...بودن محبور_

 

 به؟؟یعچه شدن بس خونِمگه... شدیم خو_

 

 ست؟؟ین بیع ازدواجبه بودن مجبور_

 

 موکوِنن ازدواج یطوریا ایلیخ جایا_

 

 داشتن دوستگهیهمد اونا_
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 بوآت اصال....دگه رف چششون تو( دودشم)دشمید_

 مرده؟( مادرم)میدِمدانه

 

 وت ناشناس شکلبهبابام...دارن خبربله...مادربزرگه منظورتوناگه_

 بخدا....بده نشون بهتون خودشو نشد روش...کرد شرکت مراسمش

 انیب دنیترسیم فقط...بودننکرده فراموشتون

 

 کرد یمصلحتسرفهدوباره پدربزرگ

  

 مهمونن یبرا ناهار برو...)کن تدارک نمهمو یس چاس رو هما_

 ...انیب وگو کو هاجر و ریقد وقاسم( کن حاضر

 

 یب و دیکش یاکالفه پوف بودشدهفرستادهاهیس نخود دنبالکه هما

 رونیب رفت یحرف چیه
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 شد تنها پدربزرگش باپونه

 

 دست بودوکردهخم زانوشوهی و روبروش بودنشسته رمردیپ حاال

 کردیم فکر بودوگذاشته روش ودارش حیتسب

 

 دیچرخینم دهنشبه یحرف و کردیم نگران روپونه هنوز صورتشاخم

 کرد شروع خودش رمردیپنکهیا تا

 

 امد؟؟ین چرا ؟؟مادرتیآمد تنها یندار یادده... ییکوکا_

 

 االن کردسکتهبابام خبر دنیشن بعد...ضهیمرمامانم...امبچه تک من_

 هیبستر مارستانیب

 

 ...گرفتغم رنگ رمردیپنگاه
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 خوئه؟؟ حالش_

 

 خوب براش فشار و استرس اصال اما...ثابته تشیوضع فعال_

 فتهیببابام یبرا یاتفاقاگه...ستین

 

 یتو پدربزرگش دنید یلحظه ازکه یبغض و نکرد تحملگهید

 شد منفجر بودزدهچمپاتمه اشنهیس

 

 هنوز و هاشون حرفبه دادیم گوش داشت در پشت همچنانکه هما

 خودشو و شدنرم دلش هاهیگر و خبر نیا از غذا سراغ بودنرفته

 گرفت بغل تو سرشو رسوندوپونهبه

 

 ...خواهروووم دیند خوش یروکهرمیبم... نکنهیمو یوو...یوو_
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 و تیامن حس...کرد آرومش یکم گرفت هماعمه ازکه یمحبت یگرما

 ...گرفتیم جون داشت وجودش یپ و رگ تو حاال داشتنپشتوانه

 و اومدن از یروزکهزدهرقم براش ییزهایچ سرنوشت دونستینم اما

 شهیم مونیپشخانواده نیا کردن دایپ

 

3 

 

 

 

 

 نصف بایتقر حاال و بودگذشتهخونه اون در حضورش از ساعت

 ...بودکرده فیتعر پدربزرگش یبرا شویزندگ
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 داستان شیب وکم ییرایپذ وآشپزخونه نیب آمد و رفت در هماعمه

 یلهجه با و دادیم نشون خودش از یواکنشدفعه هر و دیشنیم هارو

 نمهموپونه یلبها رو یلبخندکه  گفتیم یزیچ باشیز یبوشهر

 ...شدیم

 

 و بود یخونگرم و مهربون زن یلیخ اشهیاول رفتار برعکس

 رفتارهاش و ها حرف تو یشماتت و خیتوب چیهگهید

 بار ره با انگار...زدیم موج نگاهش یتو قیعم یدلتنگهیهبلک...نبود

 سالهیدوقلو خواهر با کردیمخاطره دیتجد داشتپونه یچهره دنید

 .. دیکشیم یبار افسوس و قیعم یهاوآه...شیکودک یها

 

 نسبتکدوم هر و شدنخونه واردهمخونواده یاعضا یهیبقکمکم

 ....دادننجاما خودشونو مختص العمل عکسپونهبه
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 باور دیند هارو عکس تا بود بزرگش یعموکهقاسم عمو مثل یکی

 و رکدخت یبرا کرد باز آغوشباالفاصله ریقد عمو برعکسش و نکرد

 ...کردیم امتحان روز اونپونهکه بود یگرم آغوش نیدوم

 

 فقط یمیقد یعالقه نبود و نداشتن شناخت لیدلبه ها عمو زن

 جزء شوهرشهمراهکه هاجرعمه اما کردنهبسند یآمد خوشبه

 یبراهمهکه شدخونه وارد یزار و ونیش با چنان بود آخر نفرات

 ...افتاده یبد اتفاق کردن فکر و شدنشوکه یلحظات

 

 یهممهیقض سر تا بودناومدهبچه بدون عمدا پدربزرگ دستوربههمه 

 ...ننیبش مشورتبه پدرشون با

 

 اوضاع از...دادیم جواب تکشون تک ؤاالتسبهحوصله باپونه

 از و...التشیتحص و خودش از... شونیزندگ محل از... شونیزندگ

 ....دادیم جواب اقیاشت بااونم دنویپرسیم دشونیجد مشکل
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 حاال هماعمه اول برخورد از ریغنکهیا از... داشت یبیعج حس

 و یراحت حس بودو خوشحال کردنیم برخورد خوب باهاشهمه

 بوددهشمهم االن یادیز افراد یبرا شیزندگنکهیا...بودکرده دایپ تیامن

 ....بودکرده جادیا وجودش یتو یریناپذ وصف یشاد حس

 

 کامل هنوز...سفره دور رفتن شدتمومکه گپ و بش و خوش

 یهاد..... شدزده یبلند یصدا باخونه درکه بودنننشستههمه

 سمت رفت شدو بلند جاش از عیسر بود جمع یتو نیکوچکترکه

 ... در

 

 ینفم جوابهمه و انیبقراره هابچه از یکس دیپرسهیبق از پدربزرگ

 اردو یکسچه ننیبب تا بود یورود سمتبههمه منتظر یهانگاه...دادن

 شهیم
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 مشخص یورود طاق ریز پدربزرگش سنهم یرمردیپ قامت یوقت

 از جمع از تیتبعبههمهپون...شدن بلندسفره سر از کجایهمه شد

 کرد کپ جا در آشناچشم دوبه خورد چشمش تا اما شد بلند جاش

 لیدل یبدوباره دارید نیا دیفهم....ختیر فرو قلبش و

 دنیپرس از بعد رو مرد اوننگاه ینیسنگ یوقتاونم...باشهتونهینم

 ... بودکرده احساس خودش یروبشه ردکوچه از یوقت تا آدرس

 

 روخونه ینیسنگ سکوتلحظه چند یبرا...زدینم یفحر یکس

 پدربزرگش مرخینبهنگاههی...دادیم بد یگواه دلش...بودکردهاحاطه

 ...دهیپر رنگش کرد حسکه انداخت

 

 اماهیک رمردیپ زدیم حدس...بودندهیترس انگارهمه کردنگاههیبقبه

 ...بشه لیتبد تیواقعبه حدسش وبپرسه دیترسیم
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 و ماجرا شواهد اما... باشن غلط اتشیحدس کردیم خدا خدا شدل تو

 کردیم دیتأک رو یاگهید زیچهیبق یافهیق

 

 با علنا یعنی بودیمآدم همون نیااگه...دنیلرزیم زانوهاش ترس از

 بودزده گند گمشدش یخانواده با وندیپ و جنوببه اومدنش

 شوپشت یرهیت داشتنش قتیحق تصور یحت....پدرش یندهیآبه

 دح در خودشوکه بودکرده شروع رو یسخت یباز روزگار...لرزوندیم

 ...دیدینم اون بامبارزه

 

3 
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 یعصب و یجد یلیخ پدربزرگشبه خطاب و جلوتر اومد رمردیپ

 گفت

 

 رو یلنگهکنم ِقَلمش....نهیک پامالپسروم نیخ بخوا کس نزاد ید_

 مادر)نکردوم داشیپومخود تا ادیب گو...رهیوگ جلومو بخوادکه

 بخوادکه رو ییپاکنمیمقلم...کنه پامال پسرمو خون بخواد یکسنزاده

 (نکردم داشیپخودم تا ادیب بگو...رهیبگ جلومو

 

 کرداشارهپونه سمتبه دستش با آشنا مرد

 

 آدرسکه دیب یهمان یا...شهیخ...خالو_

 ...(تخواسیم آدرسکههمونه نیا...خودشه...خالو...)وخواست

 

 یلوج سِد دستشو قاسمش عمو...پونه سمت برداشتقدم دو رمردیپ

 کرد رمردیپ
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 کجا؟؟...خالوووو_

 

 لباسشو و دادپناه پدربزرگش پشت خودشو و خورد یاکهیپونه

 شودشتاشه بغلکهپونه لرزون یدستا رو دستشو رمردیپ...زد چنگ

 ...شددوخته چشماشبه التماس باپونهنگاه... گذاشت بودگرفته

 

 بارکهبلندستمفهیضع یرو دست یک مو... دن؟یترس...ها_

 دست یک من..ن؟؟یدیترس چرا...هان)نمشیب یهوخوام...شهممیدو

 (نمشیببخوامیم... باشهدومم بار نیاکهکردم بلند زن یرو

 

 داد جواب پدربزرگش

 

 (؟؟یگیم یچ خالو...)گو چت... خالو_
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 شبوآ...دیبنه مردن...دیبنه تصادف...دیبقشهنفهمّسماولم همان از_

 یتصادفنه...بودنقشهدمیفهماولم همون از)دن؟؟یامده؟؟ترسین

 (ده؟؟یومده؟؟ترسین پدرش...یمردننه...بود

 

 یادهیفاپونه نسبت کتمان انگار..دیکش یقیعم نفس پدربزرگش

 ...نداشت

 

 آره...)آمدس من یس تنها دخترش...ُمردهپسُرم یول...دینب...ها_

 

 داد سر یاقهقهه حشمت خالو

 

 و غلکهُدمیشن...نهیک یناحق محمد خالودمیشننه حال تا_

 یناحق محمد خالوبودمدهینشن حاال تا)پسُرترهیزنج

 (زندانهدمیشن...کنه
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 قطف نگاهشون یمعنکه کردننگاهگهیهمدبه بعد و خالوبه متعجبهمه

 بود زیچهی

 

 طراباضمتوجهکه پدربزرگش...کردنگاه پدربزرگشبه ترس باپونه

 کرد شتریب اون یدستا رو دستشو  فشار بودشدهپونه دیشد

 

 کجا از خالو...انداختهچاه تو خودشو خودش یدستا با کردیم حس

 ودبدهید الشیفام ازتازهکه یمحبت با... زندانه؟؟ پدرش دونستیم

 نگارا بودمعرکه وسطکه االن اامکنه اعتماد بهشونتونهیم کردیم فکر

 ...داشت فرقهیقض

 

 و نجایا بودنومدهینخانواده اعضاء از ریغ یکس کساعتی نیا یتو

 فرنهی یعنی خالو دونستن پس...دونستنیم اونا فقط رو ماجرا نیا

 ...داشت یانهیک مادرش پدرو ازکه یکس دیشا...بودداده لو اونو
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 احتم...کردیم مشورتهم پدرش با ارکبی نجایابه اومدن قبل کاش

 جانیا پاشو ترس از سالهمه نیاکه داشت یاکننده قانع لیدل پدرش

 ... بودنذاشته

 

 پدروکه یرنجتمومانهیناش حرکت کی و نجایابه اومدن با حاال

 ... بودداده باد بر رو بودنکرده تحمل ها سال مادرش

 

 گشپدربزربه یپوزخند و دیکش بلندش شیربه دست حشمت خالو

 زد

  

 تاکنمه یکار...خنیرپسُرم نیخ...الخالو...ال...ال...کبُکم مو التانیخبه_

 ونخ...خالونه...نه..نه...کبکم من نیکرد الیخ)نره ادتانی امتیقومیق

 (نره ادتونی امتیقامیق تاکنمیم یکار..شدهختهیرپسرم
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 دز ادیفر فراوون بغض و مرتعش یصدا باپونه

 

 جونش از یچگهید...زندانه االن...دهیم پس کارشو تاوانداره اون_

 .ن؟؟یخوایم

  کرد دفاع ناموسش از فقطبابام...داشت مادرمو آزار قصد شما پسر

 

 سمت برداشت زیخ و کردپاره افسار هوی حشمت خالو

 گرفتنش وسفره وسط دنیپر عموهاشکهپونه

 

 تید اب بوآت...بزنن یناموس یب نگاپسُرمبهکه کو یزووندومیبر_

 یب انگپسرمبهکه رو یزبوندمیبر)دیدپسُرمکه هکردون یعشقباز

 کردنیم یعشقباز داشتن مادرت پدرو...بزنه یناموس

 (دشونیدپسرمکه

 

 اومد جلو محمد خالو نباریا
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 رود شهادتش گفرهیبم قبلغالم...ِمگه راستکه یِمدان خوخودتم_

 اعتراف مرگش قبلغالم...گهیم راستکه یدونیم خوب خودت)دهیب

 (بوده دروغ شهادتش کرد

 

 حجت یه اون حرفبه...دهیب یخمار سر اززده یِحرفاگرومغالم_

 مگر...نکرده قبول حرفشوکه محمود...ین

 اون حرفبه...بوده یخمار سر اززده یحرفاگهغالم....)محمود؟؟نه

 محمود؟؟نهمگه...نکرده دییتأ حرفشوکه محمود...ستین یحجت

 

 زءج بوددهیفهم و بودشده فاشپونه یبرا تشیهوتازهکه آشنا مرد

 تو داشت انگار...انداختپونهبه یقیعمنگاهمتجاوزه نفر3 همون

 کردیم رو روز اون خاطرات مرورپونه یچهره

 

 بهش دیتوپ گستید یجا محمود حواس دیدکه حشمت خالو
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 محمود؟؟..ها_

 

 گفت واج و وهاج کند دلپونه یچشما ازساله یاخورده و  مودمح

 

 (کردنیم یعشقباز...آره...آره) هکردن یعشقباز...خالو ها...ها_

 

 کرد بلند وار دیتهد انگشتشو خالو

 

 فکر االن تا...گذرومیم پسروت از نکن فکر نش؟؟پسیب ها_

  من یسبشهزندانوم تو یحت االن یولمردهکردومیم

 پس...گفت یچ نیبب)نمشیب دار باال تاهکنم تیشکارومیم...ینمهم

 وت االن یولمردهکردمیم فکر االن تا...گذرمیم پسرت از نکن فکر

 (نمشیبب دار باال تاکنمیم تیشکارمیم...ستینمهمبرامباشهزندانم
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 رونیب رفتخونه از و گفت نویا حشمت خالو

 

 شد ولو نیزم روباشهشده یخال بادشکه یبادکنک مثلپونه

 

3 

 

3 

 

 با افتاد یم پس داشت...بوداومده سرش بوددهیترس یهرچ از

 چشماش جلو انگار دارچوبه...حشمت خالو یحرفا یادآوری

 بودکرده بدتر زویچهمه پدرش نجات یجابه...کردیم ییخودنما

 

 ها زنبه کرد رو پدربزرگش
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 اوفتاد پسهدختر...ارهیب یزیچ یقند آوبره یکی خو_

 

 ندت تند ، قند آب دنبال بودرفته پدربزرگ گفتن قبلکه هماعمه

 شد وارد زدیمهم وانویل اتیمحتو قاشق باکه نطوریهم

 

 نمانده رخشبه رنگ....رووومیبم...رومیبم...اومدوم بوآاومدم_

 

 ...شدهم تو اخماشدوباره اما...زد یجونکم لبخند اشعمه محبتبه

 

 انگکه نبود یطیشرا یتو...دونستینم بود یک کار ادند لو نیا

 یزیچ محبت جز و بودشده آشناهیبق باتازه...بزنه یکسبه

 یحرف وهیک کار دونستنیم جمع اون افراد بود مطمئن اما...بوددهیند

 ...زدنینم
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 فکر و دیکشیم دست هاش شیربه بودونشستهگوشههی پدربزرگش 

 کردیم

 

 بهش کرد رو بغض با

 

 بدتر االنبدم نجات باباموبودماومده....کنم؟؟ کاریچ حاال_

 تورو...هشیم تر نیسنگبابامحکم حتماکنه تیشکابره واقعااگه...شده

 ویکس شماها جز من...نیبکن یکارهی خدا

 کنهینم تحمل قلبشگهیدبفهمهمادرم...ندارم

 

 و گرفت شدستا نیب صورتشو شدوتموم هق هق با اشجملهپونه

 دادن شیدلدار و گرفتن دورشو هاش عمو زن و هاعمه...زد زار

 

 گفت قاسمش عمو
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 قبالغالم یماجرا سر حشمت خالو...محمود یپمیبر باس_

 اعتراف مرگشدم وجدان عذاب ازغالم...دیبشدهنرمکمی

 وقورم دیشا...میکن دشیتهد ایمیِکننرممحمودممیبر باس...دیبکرده

 آمد

 

 گفت رشیقد عمو

 

 کرد داشیپِمشه کجا  محمودودونومیم...رومیم االن نیهم_

 

 میریمهم با_

 

 ها زن...محمود کردن دایپ دنبال رفتن اشعمه شوهر و عمو دوتا

 رگپدربز یبراگهید یسفرههی و کردن مرتب روشده یمتالشسفره

 کرد ردش دست یاشاره باکه انداختن
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 رو یزیچ دادن قورت توانگهید گلوش یتو بغض باهمپونه

 اونو تا بود زمان نیماشهی داشت ازینکه یزیچ تنها االن...نداشت

 ...کنه عوض مشویتصم وببره شهر نیابه اومدن یبرامیتصم قبِلبه

 

 داشتن قبول پدرشوجورههمهکه محل یاهال از گرفتن کمک دیشا

 ذاشتیم انیجر در ور نایس یخانوادهاگه یحت دیشا...بود یبهتر فکر

 افسوسگهید اما....کردنیم براش یکار و شدینم ینطوریا وضع

 نبود یشدن جمعختهیر آب نیا...نداشتدهیفا خوردن

 

 نیا شدن درستبه یدیامگهیدکه دیدیماهیس رو زیچهمه اونقدر 

 گردن دور رو دار طناب خودش یدستا با انگار...نداشت ماجرا

 

پدرش انداختهبود...و شاید پشت بندش باید 

سیاهمادرشممیپوشید...هر لحظهبا یادآوری طناب دار احساس خفگی 

پیدا میکرد... 
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 ودوب زمستون...کنه بهتر حالشوتازه یهوا دیشا تا اطیح سمت رفت

 مثل اونجا هوا حاال... کردیم تیاذ کمتر هوا بودن یشرج و گرما

 ...نداشتهم دنبر لذت دماغ و دل اما بودشده یبهار یروزها

 

 جلب توجهشو پشت از ییصدا نشست حوض کنار تخت یرو تا

 یروبرو رو هماعمه اتاق بازمهین در یال از برگردوندکه روشو... کرد

 انگار...دید صورتبه دست رو یهاد وکرده بلند دست یهاد

 بودزده یلیس پسرش صورتبهعمه

 

 وتهدرس حدسش کرد ادیپ نیقیگهید دیشن رو هماعمه یتشرها یوقت

 بطر امروز اناتیجربه یلیس نیا گفتیم بهش یحس...شد کنجکاو

 ...داره

 

 نوهبش صداشونو تا رفت اتاق در سمتبه و برداشتآهستهقدم چند
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 یچهمه یرفتچه واس ؟خویکردچه یدانیم...دهیِپر سرت از عقل_

 دنیفهمهمه....نماندهبرام ؟آورویگذاشت محمود دختر دست کِف

 آببفهمهپونهاگه)کمه یزمبرمبشم اووبفهمهپونه اگ....تونهکاره

 (کمهبرام نیزمبرمبشم

 

 خواسمینم بخدا...شه یجوریاخواسمینم مو_

 

 یچهمه...کردچه یدید...خورهینم بدردت دختر اوبگم تو یس چقد_

 یماه دردبهدارهنگه رازنتانه زن....بوآش دست کف گذاشت رفت

 یدید...خورهینم دردتبه دختر نیابگم بهت چقدر)وخوره ایدر

 یزن...باباش دست کف گذاشت رفت زویچهمه...کرد کاریچ

 (خورهیم شدن ایدر یماه خوراک دردبهدارهنگه رازنتونهکه

 

 تخت یرو حالیبدوباره و گرفتفاصله در ازقدم چند

 یک دونستیم حاال...کرد خوش جا لبشگوشه یپوزخند...نشست
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 یکی چون فقط...بودرفته لو یامسخره شکلبه چقدر...داده لوش

 ... لق دهن یکی اون و بود عاشق

 

 یکس دونستیم حاالکه بود نیا انیجر نیا دنیفهم حسن حداقل

 ...ستین انیجر نیا پشت ینفرت ونهیک ونداده لو اونو یعمد

 

 یبرا کنن کمک شبهبذاره وکنه اعتمادخانواده نیابهدوباره تونستیم

 هاشو نفس نیآخر داشت نجات نیا یبرا دشیام اما...پدرش نجات

 ...دیکشیم

 

 : 
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 تا بودن دعابه دست نگرانهمه..مردها اومدن دیکش طول غروب تا

 اطیح تو رفتنعجله با ها زنهمه برگشتن یوقت...بشه ازشون یخبر

 ...کردن شوندوره و

 

 کشوند نارک رو ها زن پدربزرگ بلند یصدا

 

 شدن؟؟چهنومیبب جلو نیایب...رسن نیبد َامون خو_

 

 اومد جلوقاسم عمو

 

 حشمت خالو گایا...دینبکه دینب محمود از نشانمیگرد یه هرجا_

 یکس...داده شیفرار ای...داده پنهاهش جای ای...دیبخوانده مو دس

 نداره خبر ازش
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 رو شدیام تنهاگهید...شد نیزم نقشدوباره وونیا ستونبههیتکپونه

 ...شدنخونه وارد یدیام نا باهمه...بودنگرفته ازش

 

 رفت خواب یبراهم یکس هر..شدخورده یبیعج سکوت یتوشام

 اونو شوهر...رفت اشعمه اتاقبه خواب یبراپونه...خودش یخونه

 ...بود تیمأمور ظاهراکه بوددهیند فقط

 

 راحت دادینماجازه استرس اما بوددهینخواب خوباتوبوسم تونکهیا با

 بامه بار هر...دیپر خواب از دارچوبه کابوس با چندبار شب...بخوابه

 پشتشو کنارشو اومد یم و شدیم داریب غشیج ازهم اشعمه... غیج

 ...رفتیم اشصدقه قربون و دادیم ماساژ
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 نخلتنه همون رو اطیح تو دوینخواب صبح نماز بعدگهید

 یبرا یاچاره...کنه دایپ یاچارهراه تا کرد فکر و نشستدهیبر

 ...بودکردهکه یا یخرابکار

 

 روفک نیا پدربزرگش بعدازظهر همونکه بود دادنهید فکرش نیاول

 ...بودکرده رد

 

 یازینکه داشت ثروت و لنج و خرما باغ حشمت خالو نقدریا ظاهرا

 بااونم...ردکیم خنک رو دلش یخواه خون تنها و نداشت پولبه

 با مادرش یروز بود قرارکه کوچکترش پسر قبل سالنکهیابهتوجه

 یفرزندگهید و...بودداده دست از تصادف یتو روکنه ازدواج اون

 نداشت
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 بودنمونده براش یراه چیه...شد حلراه کی فقط فکرش یجهینت

 یب بعدکه یفکر...نه ایشهیم یعمل دونستینمکهراه اون جزبه

 ...بوددهیرس ذهنشبههید بودندهیفا

 

 بود رحاض و کردیم خیس تنشبه مو کار اونانجام تصور یحتنکهیا با

 بودن هاش ییدارا تنهاکه مادرش و پدر خاطربه اماندهانجام ورهیبم

 ...کنهتباه اهاشویرؤ وندهیآ کل بود حاضر

 

 اشتد وونیا نستوبهدادههیتک و بوددهینخواب اون مثل پدربزرگش

 متس صورتشوپونه شد باعث نگاهش ینیسنگ... کردیم تماشاش

 ...بکنه رمردیپ

 

 زبونبه فکرشوجهینت تنها و سمتش رفت شدو بلند ازجاش

 نبودمهم مادرش پدرو نجات جز یچیه براشگهید...آورد
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 گذرن؟؟یمبابام جون از...بشم بس خونمیقدرسمبهاگه....اگه_

 

 ....موند واج و هاج پدربزرگش

 

 دادادامه بغض باپونه

 

 بگذرن؟؟ ازش کننیم قبول...نیبگ توروخدا_

 

 بس؟؟ نیخههچه ی؟؟مدونیکن ِخراب ندتویآ یموخا_

 

 یاگهید کار...برامگفتهمادرم...دونمیمآره_

 ریتقص همش....تمومهبابام کارکنه تیشکااگه...کرد؟؟شهیممگههم

 یاندهیآ من...اومدم ینم ستشکیمپامقلم کاش...منه

 خوامینم رو نباشن توشپدرومادرمکه
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 نیادخترم(...دونمینم)فهممینم_

 زن...هن االن اما...دیشا بود قبل سالاگه...نمشهانجامگهیدوقتهلهیخرسم

 چند از...یمهر یب از...دنیکشیم عذابخله شنیم بس نیخکه ییها

 اونا با کننیم رفتار رنوک مثل ایبعض...شوهراشون شدنزنه

 

 فکر...ادیبهکوتا تونستینمبازم اما لرزوندیم تنشوکه بودن یقیحقا نایا

 نیاتموم از شتریب برابر هزاربشه پدرش مرگ مسبب خودشنکهیا

 کنه داغونش تونستیم اتفاقات

 

 ...مکنیم قبول شونوکرم ایب عمر آخر تابگهاگه یحت...ستینمهم_

 

 چه؟ شوزنمبگه اگر_

 

 : 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

903 

 

 

 

 

 نیا...شد؟؟؟یم رمردیپ اون زن...شد منجمد بدنش تو خون

 :گفت لکنت با...باشه تونستیم عذابشتمومتهگهید

 

 اون؟ زن..چرا...چرا...چ_

 

 ..یش بسش نیخکهنداره یپسرگهید چون_

 

 ...شدیم مور مور تنشفکرشم از

 

 میکن ِگید فکر بذا_
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 ردک خشکشپونه یصداکه اتاقش سمتبره تا دیچرخ پدربزرگش

 

 نه_

 

 دیکش ششیربه دست و برگردوند روشوتموم تعجب با رمردیپ

 

 ؟؟یکنیمچه یفهمیم...یِمش پشمان بعدا...نداره یبرگشت کار یا_ 

 

 نیا تو پا بود قراراگه...بودشده کباری ونیش کباروی مرگ براش

 ایرهیپ مرد اون نبودمهمگهیدکنه یقربان رو عشقش و نایس وبذارهراه

 ...جوون
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 نیا یتو داشت یادیز...شهتموم زودتر زیچهمه خواستیم فقط

 زدیم پا و دست کابوس

 

 ...حشمت خالوخونه نیببر منو فقط......شمینم_

 

 ؟؟؟یکن کارو یا یهس مطمئن_

 

 پدرو یبراکنم معطل نجایا چقدر هر من...مطمئنمآره_

 ...گذرهیم تر سخت اونا یبرا زمان...بدترهمادرم

 وزر چند نیهم...سازهینم بهش زندان طیمحداره یتنفس مشکلبابام

 ...دایب سرش ییبالترسمیم...داده دست یتنفسحمله بهش دوبار

 ...شده بدتر یچهمهبدم نجاتشوناومدم......کشهینم قلبشکهمادرمم

 رو ماجرا نیاکنم تمومشبرم کجاست اشخونه نیبگ توروخدا
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 تاهزنیم زورشوتمومداره دخترک دونستیم رمردیوپ دیلرزیم صداش

 زهینر اشکاش

 

 نمشهتمام یزیچ..شهیم شرو کار ییا با_

 

 هیکاف نیهم... نکنه تیشکا فقط... ستینمهم_

 

 اشتد ریش دل دختر نیا...دوخت بهش شویقدردان سراسرنگاه رمردیپ

 یانوه نیهمچ داشتن از...کردیم فدا خودشو داشت ینطوریاکه

 ...کردیم افتخار خودشبه

 

 و کرد باز دخترک دنیکش آغوشبه یبرا دستاشو

 وجودش یهمه با رو داشتن پدربزرگ دلچسبطعمباالخرهپونه

 ...دیچش

...... 
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 سمتبه افتادراه پدربزرگشهمراه کرد طلوع کامالکه دیخورش

 ...حشمت خالو یخونه

 

 لشد تو...شدیم جدا قلبش  ازکهیتهی انگار داشتیبرمکه یقدم هر

 اطالع یب یچهمه ازکه یینایس یبرا...کردیم یزار عشقش یبرا

 ...بود

 

 مجبور شدیم باورش اصال...گفتیم بهش نارویا دیبا یچطور

 ورچط کنه؟؟ تحمل تونستیم رو نایس بدونهیزندگ یشده؟؟چطور

 ...نایس ریغرهیبپذ رو یمرد

 

 اون از نفسش...اشنهیس یرو ردکیم ینیسنگ انگار هوا یگرما

 فرار خواستیم دلش...اومد ینم باالغم باتوام اضطراِبهمه
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 نفسهی...بکشه راحت نفسهیبتونه فقطکه ییجاهی...دور یجاهیبرهکنه

 ببره پدرشو نفسقراره نجایابه اومدنش بانکهیا یدغدغه بدون

 

 هر...ادیبرحمبه دلش حشمت خالو کردیم التماس خدابه دلش تو

 ردرمیپ اون واقعااگه...بردیمفاجعه عمقبه یپ شتریب داشتلحظه

 تحمل خواستیم چطوربشه زنش دیبا دنیبخش یجابه گفتیم

 دنیشن با اونا...؟یچ مادرش پدرو کردیم تحمل خودشاگه...کنه؟

 ...افتادن یم ازپا شتریب دیشا خبر نیا

 

 مشیتصم از وبره شیپ دادیم قدرت بهشکه یزیچ تنها دیشا

 وهنذاشت تنهاش چوقتیه داشت مانیاکه بود ییخدابه دیامبرنگرده

 شیآزماداره داشت اعتقاد...کنهیم کمکش وشنوهیم صداشواآلنم حتما

 ..ادیب نرویب سربلند تاکنه تحمل دیبا وراه نیتر سختبهاونمشهیم
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 رنگ صورت رو پدربزرگشنگاه دنیرسکه خالوحشمتخونهدمبه

 موند ثابتپونهدهیپر

 

 و داخلمیبر...میبرگرد حاال یهم یمانیپش ؟؟ِاگیمانیپشدختروم_

 میبُزن رشیزنمشهدگهبشه حرِفش

 

 وشت یا یانرژ چیه و اومد یم رونیبچاهته از انگارکه ییصدا باپونه

 گفت نبود

 

 تومیبر..نه_

 

 خواست و کرد باز درو بشتا با جوون مردهیکه بودننزده دربه هنوز

 کپ ادافتپونهبه چشمش تا و کردسالم محمد خالو دنید با...رونیببره

 ستادیا سرجاش و کرد
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 ن؟ییشما یطاهرخانم_

 

 ونا مثل و کرد بلند سرشو مرد یآشنا یادیز یصدا دنیشن باپونه

 .موند مات

 

 

 

 

 

 

 لب هتب با...نهیبب دانشگاهشو استادلحظه نیا و نجایا شدینم باورش

 زد

 

 استاد...سالم...س_
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 ن؟یکنیم کاریچ نجایا شما...سالم_

 

 چراهک متعجب اون از شتریب و بودشوکه دایشد...بگه یچ بودمونده

 اومد یم رونیب داشت حشمت خالو یخونه از استاد

 

 گذاشت استاد یشونه رو یدست پدربزرگش

 

 موئهنوه دختر ی؟ایهمو؟استادش نیِمشناس_

 

 صالتًااپونه کردینم تصورشو اصال...داد باال تعجب از ییابرو داستا

 باشه یجنوب

 

 کردم تعجب...نیباش یجنوب ادینم بهتون_
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 شدم بزرگ تهران...من...بله_

 

 ن؟؟یداشت کار یکس با نجایا_

 

 آِمِد خالومحمد بگو حشمت خالوبه...ها_

 

 مونیپش شیکنجکاو خاطربه داشت رو ییجابه رفتن قصدکه استاد

 ...برن داخل کرد تعارفهم اونابه وخونه داخل برگشت شدو

 

 خالو اتاق سراغ رفت و ننیبش اطیح داخل تخت رو کرد ییراهنما

 حشمت
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 و ستادیا کمربه دست وانیا رو اومدو رونیب اتاق از حشمت خالو

 ...بشهدوخته بهش هانگاه تا کرد یمصلحت یسرفه

 ...نداد کردنسالم و اومدن جلو زحمت خودشبه

 

 کارتان رد نیبر...پسروم نیخ ازگذرومینم مو..چکا؟؟؟ نیاومد ها_

 

 کردنگاه خالوبه واج و هاج بود خبریب زیچهمه از  انگارکه استاد

 

 ه؟؟یچ داستان...خونکدوم_

 

 جاسمن قاتلخانواده یا...ینشناخت_

 

 ؟؟یچ_
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 تحمل...انداخت ریز سرشو و شد سرخ تیعصبان  و خجالت ازپونه

 ...نداشت استادشو  زیرآمیتحقنگاه

 یقصدچهجاسم وهیچهیقض اصل گفتیم استادشبهاگه چند هر

 ...نبود دفاع یجا االن اما دادیم حق بهش دیشاداشته

 قلبش و عشق...رو خودش...کنه فدا فقط بوداومده

 رو آرزوهاشتموم...رو

 

 کرد صحبتبه شروع پدربزرگش

 

 داره یمهم حرف دختر یا...گم تو یس حرفاومدم_

 

 نخورِدبهم مهمان یس یحرمت یب انگ تا نیروو...نمانده یحرف هچ_
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 حرفکالم دو بذا...؟یکن رونمانیب یموخوا...میآِمددگه حال_

 آمد خوش مذاقتبه دیشا...میبُزن

 

 گذرومینمپسرم نیخ از منکهگفتم_

 

 حرفشون وسط دیپر و شدکالفهپونه

 

 همون...نیکن عمل متونیقدرسم طبقخوامیم...نیگذرینممیدونیم_

 تیرضا نیریبگ بس خون...نیبدانجام شیپ سال3 بود قرارکه یکار

 نیبد

 

 :گفت زنون پوزخند برگشتو رورفتهقدم دو حشمت خالو
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 او...خورومیم گولتونو باز نیکرد فکر... هه(....؟یگفت یچ)گو چت_

 بهمان نیددا بس نیخ چطودومیددفعه

 

 نیگذربپدرم از نیکن قبول فقط...نشه یزیچندفعهیادمیم شرف قول_

 

 نیرینگ مو وقت...کارتان رد نیبر....تمامه رسمش ِگید بس خون_

 

 شرتیغ سر از اون بخدا..ن؟؟یبگذربابام ازکنم کاریچ نیبگ شما_

 دست ناموستونبهداره یکی نیدیدیم نیبود شما...کرده کارو اون

 قطفبُکشه پسرتونو خواستینم..ن؟؟؟یکردیکارمیچکنهیم یدراز

 بره در دستش ازمادرم خواستیم

 

 چشماشو جلو خون خوردن یناموس یب انگ خاطربهدوباره خالو

 پونه سمت برداشت زیخ گرفتو
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 بودستادهیا هنگلحظه اون تاکه استاد دیرسپونه چادربه دستش تا

 شد مانع گرفتو رو خالو یبازو وسط، دیپر

 

 خبره؟؟؟چه نجایا هستمعلوم اصال...نیکنیم کاریچ_

 

 فرارساله3...ادینمخاندانمبه یناموس یب تهمتُگفُتم بتان بارهی_

  ؟؟یکن شانتبرعه یاومد حاال...کردن
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 تو ور خالو دیسفدشداشه نییپالبه نشستو زانو دو نیزم یروپونه

 گرفت دست

 

 فقط...کنمیم نیبگ یکار هر...فتمیم پاتونبه...وخالکنمیم التماستون_

 ...شمیم زتونیکنخودم...بابام از نیبگذر

 

 حجره؟؟ عصرمگه..ن؟؟یگیمهیچ نایا یطاهرخانم_

 

 حقمو فقط مو...مخوامبرده وغالم مومگهبچه_

 ...؟یبدبهم یتانیم...خومهبچهاونم...موخوام

 ونوههک دینب یابچه چیه چو...ساکته؟ چقد جایا ینیبیم...یتانینمنه

 یهمان پسر...هامهنوه از یکی ینیبیمکه ییا....باشندورمجهینت

 خواهرهی فقط...موکنه یزندگ تهران...ِکرد تصادف پارسالکه

 ییتنها یفهمیم...تنهام یتنها...مردهزنم...خارجهاونومکهداره
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 ثروت...دارم باغ...دارمخونه....یفهمینم....؟؟یفهمیم ها...ه؟؟یدردچه

 ...گرفتازم بچمو پدرت...ندارمبچه امادارم

 

 یداص تو رو بغض تونستیم...بودکرده پر روپونه صورتتموم اشک

 یکار اما فرزند مرگ بود یبزرگ درد دادیم حق...بده صیتشخ خالو

 شتال خودش نشدنمیتی یبرا دیبا فقط االن اون...اومد ینم بر ازش

 کردیم

 

 زندان نیبفرست منو...بابام یجا نیشبک منو_

 

 ...نیپاش لطفاهیحرفچهگهید نیا...دهیبع شما از....ییییییطاهرخانم_

 

 یاینمارمکبه تو...قبرستانگوشهبفرسُتم باس بوآتو همو فقط مو_
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 زدضجهپونه

 

 توروخدا...نهههه_

 

 افته یم پسدارهدختره...نیکن بس خدا تورو آقاجون_

 

 نیا ای یمن طرف تو)قاتال؟؟ها؟؟ یا ای ییمو طرف تو_

 (هان؟؟...قاتال

 

 رمیبگ ویکس طرفکههیچبه یچ قایدقدونمینم هنوز من_

 

 ه؟؟یحرف...دار یباال بفرستمشخوامیم...کشته عموتو دختر یا پدر_

 

 اشهب یبهترراه دیشا...نیبشآرومکمی نیهست یعصبان شما االن_
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 ینوهنکهیا دنیفهم با اولش...شد دواریام استادش یها حرفبهپونه

 االن امابگه یزیچباشهداشتهنهیکاونمنکنهکه شد شتریب ترسشخالوئه

 حساب کمکش یروتونهیم وپدربزرگشه مخالف اون کردیم حس

 کنه

 

 یراه چیه)بشه بس نیخ موخوادآمدهکهدانهیم... ندارهراه چیه_

 (بشه بس نخو خوادیماومدهکهدونهیم...نداره

 

 هست؟ یچ بس خون نیا خب_

 

 نیخ از تابشهگومیم موکه کی زن ای مو زِن یعنی....؟؟؟یدانینم_

 منکه یکی زن ای من زن یعنی...؟؟یدونینم)بگذروم باباش

 (بگذرم باباش خون از تابشهگمیم
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 ...شد دوبرابر تعجب فرط از استاد یچشما

 

 ...شهینمباورم یوا....زِن نیخوایم یطاهر؟؟؟خانوم واقعا_

 

 یعس داشت و بودگذاشتهپونه یبازوبه دستکه محمد خالوبه روکرد

 کنه بلندش کردیم

 

 ن؟یستین پدربزرگشبکنه؟مگه نکارویا نیکنیم قبول شماچرا_

 

 یکار هر موخواد...داره اصرار خودش...خواسمینم مو_

 وادخیم....ارهد اصرار خودش...خواستمینم من....)بوآش یبرابکنهمتانه

 (بدهانجام پدرت نجات یبراتونهیم یکار هر
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 وقب خالو اگر...تروم مستحق موباشه ُمردنبه اگر...دختروم یبرخ

 یجوریا توراکهمیسرشکست...دار یباالرفتمیم یهاد جاخودوم ِکردیم

 مناشهب مردنبهاگه...دخترم شو بلند)یبرخ...دختروم یبرخ....نمیبیم

 یباالرفتمیم یهاد یجاخودم کردیم قبول خالواگه....ترم مستحق

 (لندشوب...دخترم شو بلند...نمتیبیم ینجوریاکهشدمسرشکسته...دار

 

 قبوله_

 

 حشمت خالو سمت دیچرخهمه سر

 

 آقاجونقبوله یچ_

 

 بس نیخ_
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 تونهنوه یبشه؟؟جا زنتون نیخوای؟؟میچ یعنی...نیحس ای_

 

 آخرشو یها نفسداره کردیم حس... دیترک بمب مثلپونه قلب

 بود؟؟ کجا خدا یمعجزه پس...کشهیم

 

 تو زن...نه مو زن_

 

 

 

8 
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 دیچرخینم زبونش اصال...دیپر جاش از هاگرفته برق مثل استاد

 شآچمز بیعج پدربزرگش...بودکردهگم کلماتو انگار...بزنه یحرف

 بودکرده

 

 یلالعم عکس چیه قدرت...کردیمنگاه فقط منگپونه

 فتهیم یاتفاقچهدارهکنه لیتحل تونستینم...نداشت

 

 قبوله؟؟؟...یگیمچه...ها_

 

 رنگلحظه هرکه یانوه...دیپرسیم اشنوه از داشت حشمت خالو

 در گاران...شدیم ترکردهگره دستاش و تر سرخ تیعصبان از صورتش

 مهمونا یجلو پدربزرگشو حرمت خواستینم اما بود انفجار حال

 بشکنه
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 از رفتن رونیب قبل...رونیب زدخونه از یتندبه فقط یحرف بدون

 گفتکه شد بلند حشمت خالو ادیفر یصداخونه

 

 بهروز؟؟ یشنفت..ِمره دارچوبه باال بوآش ای...ِمشه تو زن ای_

 

 دشینم باورش اصال... شد بلند جاش از پدربزرگش کمکبهپونه

 بوددهیمفهتازهکه استادش ودب مطمئن...باشهشدهدهیچیپ نقدریا اوضاع

 اجازدو نیابه یراض هرگز رفتکه یحال نیا بابهروزه کشیکوچاسم

 نیا با ستین قرارکه بودشدهآروم دلشته یکمبازم یول...شهینم

 قابل یکم تونستیم استادش با اومدن کنار وکنه ازدواج رمردیپ

 باشه تر تحمل

 

 ....داروم حرف....تنها.....داخل ویب_

 

 ...بودکرده خطاب اونو خالوحشمت
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 وباز دییتأ ینشونهبه چشماشوکه انداخت پدربزرگشبهنگاههی

 حشمت خالو شنهادیپ خاطربه انگار... بودآروم اشچهره... کردبسته

 اجازدو بهروز بابشه مجبور اوننکهیا از بودوختهیر یکماونم ترس

 ... نداشت یمخالفتکنه

 

 ... شد یاتاق وارد وخال سر پشت 

 

 لبهب ونیقل و نشست خودش...نهیبش یحت نکرد تعارف اصال خالو

 برد

 

 قبول یکن عمل اگکهداروم یشرطهی.....نموخوام یعاد بس نیخ_

 ...کنومیم

 

 کرد تر لبشو و داد قورت دهنشو آبپونه
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 قبوله... باشه یشرط هر_

 

 زد یپوزخند خالو

 

 قبول بگو بعدبگوم بذا...تّنه تبت دختر_

 

 قبولهبابام خاطربهباشه یچ هر_

 

 یکن امضا و مهر باس... نمشه جوریا_

 

 و چک ازش کردیم فکر...دوختچشم بهشدلهره باپونه

 ...خوادیمسفته
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 ظاهرا...یکن وصلت یابه یراض و بهروز خودت باسهمه از اول_

 ...همو نیمشناس

 از مو یکرد شیراض اگ...مین یراض موکه موخواد روگهید یکی او

 ...شرطهی باگذرومیم پدرت نیخ

 سراغ ور دیب مثبت ِاِگ...یُکن فکشرطومبهدومیم تو یس وقت روز3

 مفهومههههه؟؟...جایا ُنمتینبگهیدوگرِنه...بهروز

 

 خبر دنیشن قبلکه هادلشوره همون از...دادیم بد یگواهدوباره دلش

 یلیخقراره شرط نیا کردیم حس....بودداده دست بهش باباش

 باشه نیسنگ

 

 شرنگ اومد رونیب اتاق از یوقت... هاشون حرف دیکش طول ربع کی

 ازوشب ریز دست پدربزرگش...بود خشک لبهاش و قبل از تردهیپر

 نشه نیزم پخش یتعادل یب از تا گذاشت
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 گف؟؟ ِچ_

 

 داد جواب خالوحشمتپونه یجابه

 

 خالو بداِن یِکس ین قرار_

 

 یشترنهیک...ِمشه؟؟ راحت التیخ یُکش رو دختر ییا_

 دیبُپسرم با حقبشهمعلومکه یروز صوا از بترس.....؟؟یکرد

 

 المتیسبه...دهینب خالودهینب_

 

 از بدنش...دیرسخونهبه پدربزرگش توسط متحرکمردههی مثلپونه

 زا تر نیسنگ شرط نیا...جونشبه بودافتاده لرز شدیمگرم و سرد بس

 خالو یحرفها دنیشن ازشدهخم کمرش کردیم حس...بود توانش



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

931 

 

 

 

 

 

 تب تو بودداده فرصت خالوکه یروزسه از روز دو

 یغذاها و سوپ و دیچرخیم دورشپروانه مثل هماعمه....سوخت

 ریز بودونشسته بسترش کنار بار چند پدربزرگش...دادیم بهش یمقو

 ...بشه کار نیا الیخیب بودکردهزمزمه گوشش

 

 خالوکه یشرط خاطربهپونه حال بوددهیفهم رمردیپ انگار

 بهاشلبه سکوت مهرپونه امابفهمه بودکرده یسع...شده داغونگذاشته

 ...بودزده
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 خودشو اطیح تا تونستباالخرهشده کرخت بدن باسوم روز

 هارو اتاق و اطراف یکم...نبود اطیح داخل یکس...برسونه

 زمانهیاگه...شدیمخونه اون یمعمارمتوجه داشتازهت...کردنگاه

 ردبیم لذت و زدیم دید روخونه یهاسمبه سوراختمام حتما بودگهید

 . بودشدهساخته اونجامیاقل مطابقکه یساختمون سبک نیا از

 

 برگردوند ،روشو کرد جلب توجهشو پشت از یکس حرکت یصدا

 انگار...رونیبرهیمداره ریزبه سرکه دید رو یهاد اشعمه پسر و

 رهب در یواشکی خواستیم وپونه با ییرودررو از دیکشیم خجالت

 

 ذهنش زا برق مثلکه یفکر باپونهکه بودگرفتهفاصله ازشقدم چند

 روشو شدتبهپسره...زد صدا رو یهاد شدو بلند جاش از گذشت

 ...پونه با شدن روبرو از داشت استرس یلیخ انگار برگردوند
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 یالحظه همون از اما بوددهیفهم شویدستپاچگ لیدل کامالپونه

 و نداشت کردن بازگو یبرا یقصد اصالرفته لو یچطور دیفهمکه

 وبندازههم جونبه روشده دایپتازه یخانواده نیا خواستینم

 از بآگهید بودوخوردهرقم ینطوریا سرنوشت انگار...کنه ناراحتشون

 بودگذشته سر

 

  ستادیافاصله باقدم دو قد وبروشر

 

 بکنم؟ یخواهشهی ازتونشهیم_

 

 بفرما...بله_

 

 حرف باهاش دیبا...نیکن دایپ رو حشمت خالو ینوهبرامخوامیم_

 گه؟؟ید نیهست انیجر در ظاهرا...بزنم
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 داد تکون سرشو یهاد

 

 بعدا...االننفهمه یکس فقط...نیکن داشیپبرام لطفا پس_

 گمیمهیبقبهخودم

 

 (چشمم یرو)چشمیر_

 

 کابوِس روز دو...نشست تخت رودوبارهپونه و رفت یهاد

 وقتگهید حاال...سوخت و دید رو روز چند نیا اتفاقاتتموم

 دشیممهم یوقت خالو شرط براش...بود کردن یعمل و یریگمیتصم

 زیچ چیهنباشهگهید بود قرارکه حاال...باشه شیزندگ یتو یینایسکه

 ...نبودمهم
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 وزر چند نیا کردیم خداروشکر...شدیممچاله قلبش نایس یآور ادی با

 نیا یبراکه یمکان خاطربه،اونمنگرفته یتماس یسربازرفتهکه

 .....ننداشت تلفنبه یدسترس ظاهرا و رفتنیم دیبا یسرباز آخرماه3

 

 حرف باهاش دیبا یچطورگهید زدیم زنگاگه دونستینم

 کردیم فیتعر براش رو داستان کل دیشا بود قبل روز ندچاگه...زدیم

 ازب شیزندگبه ییقرارها قول و هاآدم یپاگهید...شدینمگهید االن اما

 ...بود نایسبه دادن عذاب باعث فقط گفتنشکه بودشده

 

 رابطشونو ایکنه مطلع زهایچ نیا از اونو غربت یتو نبود حقش

 دایپ هترب فرصتهیساله چند عشق اون کردنتموم یبرا دیبا...کنهتموم

 تونستیم خودش نزدن زنگ و یدور نیهم دیشا....کردیم

 تنشگذش باکه یزمان...بگذره زمان ذاشتیم دیبا...کنه جادیافاصلههی

 ...کردیم شتریبنامعلوم یندهیآ از ترسشو داشتلحظه هر
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 مادرشو حال از تا گرفت تماسستاره با برداشت ویگوش

  مادرش نموندن تنها یبرا اومدنش قبل که بود خوشحال...هبپرس

 اشبهونه. ..گفتهستارهبه شویپدر یخانواده داکردنیپهیقضسربسته

 و  بود مادرش پدرو ازدواج با مخالفت دنشونیند سالهمه نیا یبرا

 رسف نیا یراه پدرشهمراه گرفتن تیحالل یبراهم حاال بودگفته

 ...شهیم

 

 ...مادرش با بعدش و کرد صحبتقهیدق چندستاره با

 یزیچمتوجه مادرش ونکنه بغضکه کرد جمع توانشوتموم

 و شدن خوشحال دنشید ازهمهکه بودگفته اول روز بهش...نشه

 ابعد و نبودن عموها...بودنکرده صحبت باهاش یتلفن هاعمه یحت

 فقط... بودنزده زنگ بهش جدا جدا و گرفتن رو اششماره

 ننگرا مادرشو نیاکه بودکرده امتناع کردن صحبت از پدربزرگش

 یکل بهش... گرفتیم سراغشو داشتدوباره حاال و بودکرده

 ودلخوره فقط احتماال ودهیبخش اونوپدربزرگشمکه داد یدواریام
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 ارند یهمگ وخوبه زیچهمه گفت...شهیم حل مشکل نتشیبب یوقت

 ننک جور روهید پول کننیم تالش

 

 زاریب گفتن دروغ از...دیکش پردرد قیعم نفسهی شدتمومکه تماسش

 چطور...رهیگیم مادرشو جون فقط قتیحق دونستیم اما بود

 نباریاقراره وشهینم حل مشکلبازمبشه جورهمهید پولبگه تونستیم

 ...بشههید خودش

 

 آزارش ادیز یگرما حس ورهیبگ قرار سرش یباال آفتاب تا

 تادشاسبه بود قرارکه ییها حرفبه و عشقشونبه نا،یسبه اشتدبده

 کیهک کردیم خودش با ازدواجبه یراض ویکس دیبا...کردیم فکربزنه

 تگف شدیمکه بود نجایا...بود شیبردارنقشه درس اریاستاد یروز

 نکنینم تصورشوکه ننیبیمدوباره همو ییجاهی آدمها وگرده نیزم
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 اطیح وارد  یهادکهخونه داخل سمت افتادراه کرد تشیاذکه آفتاب

 ستادیا روبروش و برگشت...شد

 

 نرفت قصد بعدازظهر ش؟ظاهراینیبب یموخوا االن...کردوم داشیپ_

 دومیشن قاشیرف از یکی از...داره تهرانبه

 

 کنم عوض چادرمو فقطلحظههی...االن نیهممیبر...آرهآره_

 

 ...افتادراه یاده دنبال و شد حاضر شتاب با

 

 

 

3 
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 یتو اشتد قلبش بود،انگارافتاده نفس نفسبهاسکلهبه دنیرس یوقت

 ...زدیم دهنش

 

 ستادیا یحیتفر قیقاهی کنار یهاد

 

 زُنمیم صداش اال...قشیرف شیپآِمده...جاسیا_

 

 نارک بهروز...اومدن رونیبهم با قشیرف و بهروز ، یهاد بلند یصدا با

 اون دختر نیا نداشت انتظار...پونه دنید با زد خشکش نیکاب در

 شدهتموم زیچهمه کردیم فکر وکنه قبول شرطو

 

 باپونه و کشوند رونیب قیقا از بهروزو دوستاشاره با یهاد

 شد قیقا سوار دستشاشاره
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 ؟؟؟!!!!شرط اون بابت نیاومد نجایاکه دینگ یطاهرخانم_

 

 دارم؟؟هم یاگهید یچاره_

 

 نیکن جور رو اشهید نیبر خب_

 

 کنه؟یم قبول پدربزرگتون_

 

 نیا یقاط منو خواهشا...نیبزن حرف خودش با...دونمینم من_

 نینکن داستانا

 

 پام شیپ نیبذارراههی شما....وسطهپدرم کنم؟جون کاریچ نیبگ شما_
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 ازیپتهنهازمیپ سرنه من...خواهشا نینکن معذب منو_

 

 ....نییشما یکار اصلکه فعال_

 

 دوست رو یاگهید کس من...دستتون روزمیبر ویپاک آب نیبذار_

 نیکنتموم خواهشا پس...میکن ازدواجهم باقراره...دارم

 

 نیکاب در سمت رفت گفتو نویا

 

 دونمیم_

 

 .کرد نگاش یسؤال برگشتو رورفته ریشد،مس مات
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 ونبهت گفت...ازدواج نیابه ستین یراضکه گفت پدربزرگتون_

 ثرایم و ارث ریخ از دیبا نیکن ازدواجخانوم اون با نیبخوااگهمبگ

 یزیچ نخواد اون تا قانونا پدرتون تصادف خاطربه...نیبگذر پدرتون

 نیارین شواسمگهید ای نیکن قبول شرطشو دیبا ای پس...رسهینم بهتون

 

 دکر قیقالبهبه ستون دستاشو و زد چنگ موهاشبهکالفه بهروز

 

 زوره حرف...رهینمکتم تو من اما...بودگفتهخودممهب نارویا_

 

  استادکنمیم خواهش_

 

 یلیخ نفستون عزتکردمیم فکر...استمسخره_

 ....نیایم شما روزهیدونستمینم...باالست
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 تو خودش دختر نیکنه،ایم یروادهیزداره دیفهم خورد، حرفشوادامه

 بشه نیتوه بهش نبود حقش و بودمنگنه

 

 از حقمو یچطوردونمیمخودم من....نیبر شاخواه_

 بدم باج ینجوریاکهستمین یآدم...رمیبگپدربزرگم

 

 کنم قبول نیبذار یشرط هرحاضرم من_

 

 ؟یشرطچه_

 

 نیکن ازدواجاونم با نیتونیم_

 

 گرفته؟ تونیشوخ_
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 عشقتونبههمه نیرسیم راثتونیم و ارثبههم ینجوریا شما_

 

 ن؟؟یبگ نیتونیم ویزیچ نیمچه یچطورکنمیم تعجب_

 

 درک تویوضعکنمیم خواهش...بدم نجات پدرموخوامیم فقط من_

 ستین یعاد طیشراهی االن...نیکن

 

 نفرو دوحجره عصرمگه...بزنم حرف باهاش دیبا...استمسخرهبازم_

 ازدواجبه کنن مجبور

 

 فکر نیزنیم حرف باهاش نیدار یوقتکنمیم خواهش_

 شکستیمپامقلم کاش....نهیاگذاشتهپام شیپکه یراه اتنه...نیباشمنم

 ازرمیبگ کمکبودماومده...شهر نیااومدم ینم

 یدست دو امانداشتم خبر ازشون سال3که یاخونواده...پدرمخونواده
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 ودموخ ادیب سرش ییبالاگه...منه ریتقص همش...چاه توانداختم پدرمو

 ...بخشمینم

 

 نداد امونشگهید اشک
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  دیکش صورتش رو دست ترکالفه بهروز
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 یکار نیهمچ اصال...آقاجونههیقض فقط نیکنیم فکر_

 نیذاشتیم نیبود اون یجا شما...کنهینم قبول آتوسابکنمبخوام

 کنه؟؟ ازدواجگهید یکی با نامزدتون

 

 یقعتو چیه بخدا...هیاجبار ازدواجهی فقط نیا...هیصور نیبگ بهش_

 پدربزرگتون یجلو نیکن یباز نقش یجورهی فقط...ندارم ازتون

 ...هیواقعکنه فکر اونکه

 

 صحبتپدربزرگم بارمیم من....میبوددهیندگهید شوینجوریا_

 شهادهیپ طونیش خر ازکنمیم شیراضکنمیم

 

 پا ریز یکاف یاندازهبه غرورشو...بگه یچ دونستینمگهید

 بهروز دیشا...موندیم منتظر و کردیم توکل دیبا فقط حاال...بودگذاشته

 کنه یراض پدربزرگشو تونستیم
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 قیقا از تر اونطرف متر چند یهاد...شدخونه یراهخم یهاشونه با

 وهمهمه یصداخونهبه دنیرس تا. برگشتنهم با...بودستادهیا منتظرش

 ...کرد جلب رو توجهشبچگونه یها غیج

 

 و شدن بلند جاشوناز بزرگآدم نفر کینزد شدنکه اطیح وارد

 و هانوهکه زد حدس...شدن متوقفهم یباز درحال یبچه چندتا

 احتمال و نبود ازشون یخبر روزسه نیا...پدربزرگشن یهاجهینت

 یبو با حاال...ومدنینکه بودنکرده مراعات شیضیمر خاطربه دادیم

 بودنشده دعوت هماعمه افتیضبه همشون انگار اومد یمکه ییغذا

 .کنن مالقاتهم رودهیرستازه ینوه نیا تا

 

 ونیآقا و کرد یمعرف رو اونا یهاد کردنو بغلش یکی یکی دخترا

 .شدن یمعرف اونا بعدهم

 لباش رو یکمرنگ لبخند اونا متعجب وزده ذوق یهانگاه از

 .بودنشسته
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 جواب و سؤال و بودندهیچسب بهش چنان هاجرعمه یدخترا دوتا

 .نداشت رو سؤاال نیب دنیکش نفس فرصتکه کردنیم

 

 .داشت پسر هماشتاعمه داشت دختر تا3که هاجرشعمه برعکس

 .داشتن دخترهی پسر دوتاکدوم هر عموهاش

 بودناومده هاشون زن ای شوهر با بودنوکرده ازدواج ایبعض

 هاشنگاه ازکه هاجرهمه کیکوچ دختر مثل بودن مجردامی،بعض

 دلشهلحظهی. کرده ریگ جانشپسرخاله شیپ دلش بوددهیفهم یهادبه

 دختر شیپ دلش یهاد نداشت خبرکه دخترک یبرا سوخت

 .شد مونیپش امابفهمونه بهش محموِد،خواست

 مونیپش انتخابش از یهاد دادن لو اناتیجر نیا بعد دیشا کرد فکر

 یالهدخترخ نیابهبتونه ونباشه مناسبش دختر اون واقعا دیشا.بشه

 .بکنه یتوجه اشقع
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 و متعجب هارونگاه یهمه در یصدا بازکه بودشدهانداختهسفرهتازه

 .کرد یسؤال

 .ییرایپذ از رونیب رفت و دیپر جاش ازبالفاصله یهاد

 یمعطل یبداره ربط اونبه هست یک هر دادیم یگواه دلشکهپونه

 .افتادراه دنبالش

 حضورسرفههی باپونهکه زدیم حرف بهروز با داشت یهاد هنوز

 .کرداعالم خودشو

 بهروزبه انداختن یچپکنگاه از بعد انداختو بهشنگاههی یهاد

 ییرایپذ داخل برگشتدوباره

 بشه کمتر استرسش تا گرفت ینفسهیپونه

 

 وواردمتازهخودمم من.نیایب داخلکنمینم تعارفکه دیببخش_

 ماشکه دوننینمهمه. باشنداشته شما باممکنه یبرخوردچهدونمینم

 .نیهستمنم استاد
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 لدنبا انگار بود،شدهرهیخپونه یچشما عمق یتو سکوت با بهروز

 گشتیم یزیچ

 

 کنهیم مضطرب منو یلیخ سکوت نین؟ایبگ یزیچهیشهیم_

 

 ؟؟برگشته ورق ساعت عرض در چطورعجبم در_

 

 .دوختچشم بهش تر مضطرب و تر کنجکاوپونه
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 ه؟یچ ورتونمنظ_

 

 ن؟یشینم مونیپش نیمطمئن_

 

 .نمک انتخاب اشتباهوراه وباشه یاگهیدراهکههیوقتواسه یمونیپش_

 

 همکار ای دوست دوتا مثل. رمتونیبگ دیند الککهستمینهم نامردالبته

 .رمیگیم جداخونه براتون. میکنیم یزندگباهم

 .کنمیم ازدواج آتوسا با مونیعروس بعد

 .بفهمه یزیچ دینبا آقاجون

_همونجوری کهگفتین باید این ازدواج صوری باشه. از من توقع 

هیچ چیزی نداشتهباشین. قرارهفقط تو شناسنامهشوهرتون بشمنهچیز 

دیگه. 
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 نیب راز نیا پس ارث، یب ارثدوباره یرفت سراغشبفهممگفته

 حرف نیادارمشهینمباورم اصال ایخدا یوا... یوا. مونهیم خودمون

 زنمیم هارو

 

 دنیکش دست بار چند از بعد و پوشوند صورتشو یدست دو بهروز

 خارجتوهم از خودشو کار نیا با خواستیم انگارکه صورتش رو

 پونه یچشما تو زد زلدوبارهبرسه تیواقعبه وکنه

 

 .شناختشهینم هارو زن شما اصالدمیفهم واقعا امشب_

 دادن یبراهیچپدربزرگم شرطبفهمه ساآتوداشتم باوروجودمتموم با

 کمال در اما نباشه، رشینظکهکنهیم پابه یاشنگهالم چنان ارث،

 .کنم ازدواج باهاتونکرده قبول یخونسرد

 .کنمینم فکر یزن چیهبه اون جزدونهیمکهداره اعتمادبهم نقدریاگهیم

 نیهمچ یدارشهینمباورم. توبگمگهیدباشه بهتر دیشا شما، طرفهی از

 یکنیم یا یفداکار
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 أقلال تونستیم کاش. زد خودش حالبه تلخ یپوزخند دلش توپونه

 یفرا خالو یاصل شرط ومونده هنوز یواقع یفداکاربگه بهروزبه

 .اونه تصور

 

 بهروزنبره ییبو انیجر از بودکرده دیتأک خالوکه یکس تنها اما

 چیه چوقتیهبلکه بهروز هاتننه دادیم حیترج خودشکه یشرط.بود

 نبره اون از ییبو کس

 

 یهاکار دیبا. میبرهم با نیبر نیخوایماگه شما. تهرانرمیم فردا من_

 تیمحرمغهیصهی. میبدانجام اونجا رو زایچ نیا ومشاوره و شیآزما

 .بشه جور یعروس یهابرنامهکهگهیدماه تامیخونیم بعدش

 

 .میمادر یها لیفام خاطربه تهران یکیمیریگیم نجایا یعروسهی
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 ییآشنا و دوست چندتا باباشه یخصوص دیبا آتوسا منو یعروس

 نرسه آقاجونبه خبرشکه

 

 باشه_

 

 اومد یم رونیب اشحنجره قسمت نیتر انتها از انگارباشه نیا

 دیشن یسختبه بهروزکه

 

 یطاهرخانم است ترکستانبهره نیا....بکن فکراتوبازم_

 

 ستین ازینگهید_

 

 یایم من با فردا. بزنم زنگ شدبهت ازینکنمرهیذخبده شمارتو_

 تهران؟
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 یکار یبرابمونم دیبا....تونمینمنه_

 

 . نه ای دونستیم پدرشو یبعد قتلهیقض بهروز دونستینم

 از رپُ خانواَدش ای خودشبه نسبت اونو ذهن تانگه یزیچ داد حیترج

 لوخا شرط قبول ازنشه مونیپش وقت کی ونکنه نادرست قضاوت

 

 اون یکیتاربهلحظه چند رفت گرفتو شمارشو بهروز یوقت

 یالخ دلشتهته تاکه ادیفرهی. خواستیم ادیفر دلش. شدرهیخکوچه

 .کنه مشیج نیس ای خیتوب بابتشکهنباشه چکسیه وبشه

 

 ابکه بود هماعمه. کند یکیتار از رشویخ یچشما ینگاه ینیسنگ

 کردیمنگاه بهش داشت ینگران
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 تیدهم بوآتهمِمدانم...یِمش بختاهیس...نکن کار یادختروم_

 کاریابه ِشنینم یراض

 

 ریس دل کی و اشعمه آغوش تو کرد پرت خودشو فقط نزد یحرف

 .کردهیگر

 

 : 

 

33 

 

 

 عمو و پدربزرگهمراهکه بودگذشته بهروز با صحبتش از روز دو

 رو بودنکرده جورکه یاهید پول تا شد تهران یراه هماعمه و ریقد

 .برسونن مقتول یخانواده دست
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 یرو روز چند نیاکه یغم از شد باعثکه یاصحنه نیتر قشنگ

 شوق اشک از پر یچشما دنید بشه،کاسته بودشده آوار دلش

 الماس مثل خانوادش دنید باکه ، یطوالن یدور نیا بعد بود مادرش

 .دیشدرخیم داشت

 

 تهرانبه خودشونو بعد روز چندهم لیفام یهیبق

 یکارها وهید پرداخت یقانون مراحل برد زمانهفتهسه.رسوندن

 .پدرش یآزاد و شیادار

 

 شیآزما یکارها بعد اول یروزها همون پدربزرگش،اجازه با

 ردک یکنجکاو بهروزغهیص بعدتازه.بودشدهخونده تیمحرم یغهیص

 .دیفهم پدرشوهیقض و

 مقصر خودشو و نداد نشون ینامعقول رفتار بهروزخوشبختانه

 .نگفته بهش یزیچهمپونهدهینپرس چونکه دونستیم
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 درحال بعدش و عموش آغوش تو اول زندان رونیب پدرشو یوقت

 شیآت رو ختنیر یسرد آب انگار دید پدربزرگ یبوس دست

 .شدکم اشگذشتهماه التهاب و اضطرابهمه اون و وجودش

 

 و استیدن یجا نیتر امن پدرش وجود یگرمادوبارهنکهیا حس

 از یغصه داشتکنههیتک بهشون تا بودن یادیز یآدمها اون ریغ حاال

 .کردیم کمتر رو نایس مثل یگاههیتک دادن دست

 

 عمل یتو و دنیفهم رو بس خونهیقض پدرومادرش یوقت

 شونیراض پدربزرگش ککم با شدنش،غهیص با گرفتن قرارشدهانجام

 یعروس زودتر یبرگزاربه کرد

 

  خاطربه ازدواجش،به کردن قبول مادرش پدروکه یلیدل تنها دیشا

 شیپ دروغبهپونهنکهیا و بود بهروز اونو یاستاد شاگرد ارتباط
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 تادشاسبه نسبتکه بودکرده صحبت یا یپنهان احساسات از مادرش

 .رسوندهبهم رو اونا حاال ریتقد دست و داشت

 

 پدرش  ،یاحساسرابطه نیا  راجب زدینم یحرفاگه بود مطمئن

 زوربه دخترشنکهیا تابره دار یباال دادیم حیترج و شدیم عفو الیخیب

 .باشه سقف کی ریز یکس با عمر کی

 

 و کنن یزندگ جدا سقف تا دو ریزقراره دونستینمنکهیا از غیدر

 کنه، یباز رو خوشبخت زن کی نقش دیبا عمر کی دخترشون

 . پدرومادرش یبرا مخصوصا

 

 باپونه بار دو هر ورهیبگ تماس بودتونسته مدت نیا دوبار نایس

. یاحوالپرس حد درخالصه یلیخ بودداده جوابشو اضطراب

 هاشهیرگ وبازهیم روهیقاف کالبزنه حرف شتریبقهیدق چند دونستیم

 .بدهادامهدهینم امون
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 بود نیا تالششتمام.نکنه فکر برگشتش روز و نایسبه کردیم یسع

 یحتگهیدگردهیبرم نایس یوقت تابشه برپا زودتر شیعروس یبرنامه

 نایس و بودنوشته یاگهید جور سرنوشتبازم امانباشهمحله اون یتو

 همو خونشون دردمرانهیغافلگ یلیخ و کردتموم کارهاشو زودتر

 .دنید

 

 از یچیه وکنه ازدواج استادش باقرارهکه دونستیم فقطستاره

 . ادیبپونه کمکبه دیشا تا دونستینم اجبارش

 

 متحرکمرده کی مثل شد وارد بهش نایس یخونهدمکه یاصل شوک

 .کرد یسپر رو روزسه

 

 داشتنهیآ یتو روحش یب صورتبهرهیخشگاهیآرا داخلسوم روز

 یخداحافظ کی مثل... رو نایس با یعاشق خاطرات کردیم مرور
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 لعاب و رنگ از ینقاب بود قرارکه بود خوب چقدر...تلخ و یطوالن

 حاال نایس دنید بعد غمش تنها...رهیبگ رو یرنگ یب اون یرو

 ...بود ومادرش پدر نگران یهاچشم

 

 ها رنگ نیا و بودنآماده دنیجوش یبرالحظه هرکه ییهاچشم

 درونبه یپ تاکنه منحرف رو ذهنشون یلحظات دیشا تونستیم

 نبرن دخترشون یشده یمتالش

 

 اون دنینبار یبرا فقط کردیم تحمل هارو یسخت نیاتمام

 با... بودسوزونده قبل روز3 رو جانش.... رو نشیزتریعز...هاچشم

 یحرفگهید پسرککه یطور... بودکرده ماتش و شیک حرکت کی

 ...نداشت گفتن یبرا

 

 آخر یهاقهیدق یتو داشت تظارانکه بود یالیخ خوش چقدر

 .کنه رییتغ زیچهمه وبده رخ یامعجزه
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 امیپ کی د،یام کیبه فقط شدیمرهیخ یگوشصفحهبه یگاه نگاهش

 

 نفس یاه ساعتنباشه مجبورگهید تاافتهیب یاتفاق کاش کردیم آرزو

 ور آورتر عذاب جشن کیهم بعد وبمونه شگریآرا دست ریز یریگ

 .کنه تحمل

 

 یقرار و قول وجود نداختینم پا از اونوکه یا یدلخوش تنها دیشا

 بودشده جادیا بهروز اونو نیبکه بود

 

 .عمر یتمام یبرا دیشا وبمونه تنها اول شب همون از بود قرار

 

 دودو ییچشما با. کرد یخال رو دلش یگوش لرزش

 کردنگاهصفحهبهزده
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 اب خونشوندمکه یالحظه از. موند مات یلحظاتستارهاسم دنید با 

 ودب مطمئن... اآلن تا بودشده قطعستاره یهاامیپ کردن دارید نایس

 .اون العمل عکس یبرا بود منتظر ودهیفهمستاره نباریا

 .بودگرفته انیپا انتظار نیا حاال

 

 نقدریا...گذاشت گوشش یرو رو یگوش و کرد وصل رو تماس

. هبزن حرف تونستینمکه کردیم احساس گلوش یتو یتلخ حس

 .بود اون مثل انگارهمستاره

 دیشنیم رو یحرص پر یها نفس یصدا فقط
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 زد صداش غمدار و شکست رو سکوت خودشباالخره

 

 ستارههههه_

 

 نمتیبب دیبا_

 

 شگامیآرا من...من_

 

 دیاببشه شروعمراسم اوننکهیا قبل...نمتیبب دیبا یهست جا هر_

 ستین ازین وهیچ یدونیمخودتممطمئنم...یبد حیتوضبهم ویزیچهی

 یچبگم

 

 نجا؟؟؟یا یایم....دونمیم_
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 آدرسو بفرست_

 

 دونستینم. فرستاد رو آدرس لرزون یدستا با و کرد قطع تماسو

 تونستیم کجاشو تا اصال.کنهواقعه شرح دیبا یچطور

 ضرربه طفق قتیحق کل کتمان اماببره پدرشو یآبرو خواستی؟نمبگه

 .شدیمتموم خودش

 

 دیشا. کنه دلخورهم رو،ستاره نایس برعالوه خواستینم

 و کردن فراموش یبرا نایسبه و دادیم حق بهش دیفهمیمستارهاگه

 .کردیم کمک دنیبخش

 

 اطیح یتوهم با و رسوند خودشوستارهکه دینکش ساعتمینبه

 .نشستنشگاهیآرا سالن خلوت
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 خون یمزه درون ازکه یجور گرفتیم گاز لبشو داشت مدتتموم

 بودکرده حسهم رو

 

 ده؟ز مختو یچطوربپرسم داماد ازکنم صبر دیبا ای یبگ یخوایم_

 

 گرفتممیتصمهی فقط من...مننزده مخمو یکس_

 

 نیاشهینمباورم اصال...آره؟؟ بود من داداش دل کردنِلهاونم_

 یحت نیبودهم عاشق دوتا شما مدتهمه

 عشق سالهمه نیا یتونیم چطور شه؟؟؟اصالیممگهآخه...دمیمنفهمنم

 ونستم؟دینم من بودپله و پول دنبال چشمت نقدری؟ایریبگ دیند اونو

 

 نیتر راحت و نیاول دیشا نیا. سوخت دلشستاره ناحق قضاوت از

 دیسریم بهش بهروز یمال تیوضع دنید با یهرکسکه بود یاجهینت

 هکن قضاوتش ینطوریا شیزندگ دورانتمام دوست نبود حقش اما



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

967 

 

 ؟یدید ینجوریا منو_

 

 نمیبیمدارم اآلنبودمدهیند_

 

 مفصله داستانش_

 

 یکس یعروسقرارهنهمهیعروس امشبنه...دارم ادیز وقت من نترس_

 برم

 

 باز یول...داره حق دونستیم اما ها حرف نیا از شدیممچاله دلش

 بگه رو قتیحق کل تونستینمهم

 

 ستین یکنیم فکر توکه یاونجور ازدواج نیا_
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 نایسوزهر...نشم متنفر ازت بگو لیدلهی...بشنومخوامینم یالکهیتوج_

 هریگیم شیآتقلبم نمشیبیم...سوزهیم تب توداره...بده حالش

 

 فرو یبرا کردنیم تقال اشکها.... شدن پر چشماش

 !!؟؟نداشت خبر اون و بود بدحال نقدریا نشیزتریعز...ختنیر

 

  بزن حرف...بگو درمون درست زیچهی...پونهکنمیم خواهش_

 

 لباس دامن تور با و کرد نییپا سرشو و داد قورت دهنشو آب

 و داشت خجالت براش ها حرف اون گفتن یحت...رفت ور عروسش

 کنهنگاهستاره یهاچشم تو خواستینم

 

 کردسکته ودب کشته نفروهیحادثههی سرپدرمنکهیا خاطربهمادرم_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

969 

 

 منتظر انگار... کرد سکوت ماتلحظه چند...خورد یاکهی اولستاره

 در وابر دیندپونه از یالعمل عکس یوقت...کردم یشوخبگهپونه بود

 کرد زیرچشم و دیکشهم

 

 یک اون...کشتهآدم بابات ؟یگرفت ؟منویزنیم حرف یچ راجب_

 م؟یدینفهم ماکهکشتهآدم

 

 از یکس...رآهنیتبه خورد سرشاونم داد هولش...بود یاتفاقکهگفتم_

 یقایرف از چندتا فقط...نداره خبر محل یاهال

 بره آبروش خواستینمبابام...دوننیمپدرم

 

 همونب نقدری؟اینگفت یزیچ پس مابه ه؟چرایواقع یعنی؟یچ یعنی_

 م؟یگیم محل یهمهبهمیریم یکرد ؟فکریبود اعتماد یب
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 یم وشج شتریب داشتبشهآروم قتیحق دنیشن باهنکیا یجابهستاره

 آورد

 

 کردن نگران جز نداشت یادهیفا...نبود یاعتماد یب بحث_

 اومد ینم بر ازتون یکارکه شما...شما

 

 نیخوردینموارمید جرز ال دردبه بگو یبارکهی...نکنه درد دستت_

 

 ...ستارهههه_

 

 ؟؟یا یشاک من از یگیم یدار خودتهیچ_

 

 بودتادهاف اتفاق عیسر زیچهمه نقدریا...نیبش تیاذنخواستم فقط من_

 غلط یچدرسته یچ...بکنم یکارچهدونستمینمکه
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 تو؟؟ کردن ازدواجبهداره یربطچه نایا االن_

 

 تیرضا یبرا خواستنیمهید پول برابر مقتول یخونواده_

 سراغتمفرکنم جور روهید پولنتونستم یوقت...بود قصاصحکموگرنه

 پدرم یخونواده

 

 خب؟؟_

 

 بشم بهروز زن خواستازم کمکش قبال درپدربزرگم_

 

 چجورشه؟؟گهید نی؟ایچ یعنی_
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 نیا ازدواج و داشتن یمیقد مشکل بهروز یفهیطا با ما یفهیطا_

 کردیم حل مشکلو

 

 اونوقت یدید پدربزرگتو سال3 بعد یعنی...مسخره چقدر یوا_

 ...استغراهلل....آدِم عجب یول دایببخش...ه؟؟خواست ازت یزیچ نیهمچ

 عشق ؟؟پسیشد بشر نیا زن یرفت پولواسه تو یعنی

 یندگز باهاش یباشداشته دوستشنکهیا بدون یتونیم ی؟؟چطوریچ

 بود؟؟ دروغ؟اونمیچ یشاگرد استادهیقض نیا ؟اصالیکن

 

 بامپدر خاطربهمجبورم...گهید بود نیامنم سرنوشت...نبود دروغنه_

 بود؟؟ یحالچهمادرممکه یدید...کنم ازدواجاستادم

 

 ....بفهمه نایساگه_

 

 ...دیفهمیم دینبا اصال نایس...شد هول
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 چرا اونبدونهنکهیا تابمونه متنفر ازش یهمونطور نایس دادیم حیترج

 یتناراح ازکرده ازدواج اجبار بابفهمه نایس دونستیم...شده بهروز زن

 ...کنهیم دق

 

 و بود تنومند درخت کی مثل داشت بهش نایسکه یقیعم احساس

 اجبار طوفاِن نیا برابر درممکنهمیعظ عشق اون بود مطمئن

 . بمونه خوشش یروزها حسرت در ابد تا وبشهخمبلکهنشکنه
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 دوختچشمستارهبه التماس با

 

 داد قورت حرفشوادامه لرزونشنگاه دنید باستاره

 

 کنهیم دق اون...نگو نایسبه یزیچ مادرت جونهستار_

 

 خوبه؟ حالش اآلن یکنی؟؟فکرمیدیمقسم چرا_

 

 مادرت جون نگو بهش یزیچ اصال...شدم مجبور منبفهمه دینبا_

 ستارههههه

 

 ....پونهندهقسمم نقدریا_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

975 

 یتودهینفهمکهمچاله نباریاستاره قلب و شد زیر سرپونه یها اشک

 عدب و جلو رفت...کردهخونه یبزرگ دردچه دوستش نیزتریعز قلب

 دیکش آغوش تو اونو عشق با حاال نفرت روز3 از

 

 بهمون کاش...یدار درد نقدریاکه براترمیبم...براترمیبم_

 برات اومد یم بر دستمون از یکار هرمیدونستیماگه....یگفتیم

 یفداکار لمدچهگهید نیافهممینم...یبود شقکلهشهیهم...میکردیم

 بشن؟ یکس زن کننیم مجبور دختراروهنوزممگه...هیا

 

 باباو خاطربه...هست رسومات ورسم نیا بخواد دلت تا_

 یارک...بفهمه نایس نذار فقطکنم تحمل رو یا یسخت هرحاضرممامانم

 دینبا نایس....بوده نیا من سرنوشت...اومد ینم بر چکسیه دست از

 کنهفراموشم کن یکار...بشه من پاسوز دینبا...بخورهغصه

 

 تونه؟؟؟یم_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

976 

 

 ...بتونه کن یکارهی....ستارهباشه راحتالمیخ بذار_

 

 کرد نوازشش و چسبوند خودشبه روپونهدوباره

 

 خودش خدا...کنمیمبتونم یکار هر...نخورغصه تو...خواهرمباشه_

 براتبشه یخوب مرد استادتدوارمیام...کنه کمک بهت

 

 کاش...شد درد از پر وجودش. دیپاش نمک زخمش رو یکس انگار

 یلیخ یزندگ وشهینمبرآوردههم آرزو نیا یحتبگهستارهبه تونستیم

 داره یناسازگار سر باهاش یلیخ

 

 الشیخ نایس بابت از یکم اما بودنگفتهستارهبه رو قتیحق کلنکهیا با

 نیا از ترشیبشده بس خوننکهیا گفتن با تونستینم...بودشده راحت

 .کنه کیکوچستارهنگاه تو خودشو
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 حقارت حس اماداره یباالتر درکستاره دونستیم چند هر

 بو ماجرا نیا از یاحد خواستینم و دادیم دست خودشبه

 ازدواج نیادوم دردکه حشمت خالو یاصل شرط مخصوصا...ببره

 و نداشتن خبر اون از خالو و خودش جز چکسیه و بود یاجبار

 .کنه پنهان اونوکشهیم نفس یوقت تا شدیم مجبور دیاش

 

 خودشبه بودکرده نفوذ استخوناش مغز تاکه سرما حس با

 آب. دهیکش دراز  تیوضع اون یتوساعته چند دونستینم...اومد

 .بودگرفته وجودشوهمه لرز و بودشده سرد کلبه وان

 

 باز رو دوش. خورد تکون جاش از استخوناش تروق ترق با

 تنشودوباره بودکرده برخورد هاشسرشونه روکه یآب یگرما...کرد

 .لرزوند
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 یکس داشت ازین چقدر.داد قرار وار چکیپ بدنش دور دستشو

 .بکشه آغوششبه وبده شیدلدار ینطوریا

 

 یمرور. بود سال نیا مرور نیتر یطوالن انگار خاطرات مرور نیا

 . کردزنده براش رو تر تلخ یقتیحقکه تلخ

 .کردیم تحمل تنها دیبا و نبود ازش یفرارراه چیهکه یقتیحق

 

 حاال. هریبگ دیبا یاجبههچه نایس یرفتارها برابر در دونستیم حاال 

 دینبا گزهر نایس یپا. کنه روشن دلش با فشویتکلدوباره تونستیم

 مرکزت روش دیباکه بود یکار نیترمهم نیا و شدیم باز شیزندگبه

 .کردیم

 

 دیشا. کردیم دور خودش از رو نایس تونستیمکه یراه از دیبا

 و بودزده بهش هاشونخواسته و مردها راجب صبحکه یزبونزخم
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 نیاولناخودآگاه تونستیم ، بودشده شیدلخور باعث

 .خودش از اون کردن دور یبراباشهبودهگام

 

 دیبا سپ. کنه آرومش تونستیمکه بود یزیچ تنها نایس یخوشبخت

 ریز ازکه یعشق یهاشعلهگهید کباری و کردیمگهید یفداکارهی

 ینقربادوباره و کردیمخفه رو دیکشیمزبونه داشت دلش خاکستر

 . شدیم ریتقد

 

 .رفت رونیبحموم از و دیپوش رو پوش تنوحوله گرفت دوش

 دو حدود احتماال دیفهمتازه. بود کیتار جاهمه شدکه راهرو وارد

 .شده کیتار هواکهبودهحموم یتو یساعت

 

 فلق با برداشت برق دیکل سمتقدم دو تا. نبود روشن یچراغ چیه

 غیج ترس از دیچسب موهاشبهکه یسر و کمرش دور یدست شدن

 .دیکش
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 ر،شتیب نزدن غیجواسه گرفت قرار دهنش یجلوکه یامردونه دست

 زد طرف یزانوهب پا پشت با عیسر و انداخت وحشتبه اونو

 یمتر دو یفاصله نشونیبکه عقب داد هولش و شد بلند آخشکه

 شد جادیا

 

 و زد رو برق دیکل عیسر ذاشتیم سرش یرو روحولهکه همونطور

 .کردنگاه روبروششدهخم مردبهاومده درحدقه از یچشما با
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 !!!!!بهروووووززززز_

 

 یزد...یدید جنهمگ...چتههههه؟؟ هستمعلوم.....بلههههههه_ 

 دختر دیترکزانوم...یکردشتکم

 

 ظاهر یکیتار تو دایجد چرا تو...کردمیمسکتهداشتم یوا_

 ؟ینیبیم ادیز یآشام خونلمیف...؟یگرفت منو بود یکارچه نی؟؟ایشیم

 

 شمانشدم ظاهر هوی من...یزدتوهمکه ینیبیم ادیز یجنابعال ظاهرا_

 یاومد درحموم تو از هوی

 

 ، موند ثابتپونهباالتنهبهکه نگاهش. شد بلندشدهخم لتحا از

 فنص و بودشده شل اشگرهکه شد پوشش تنحولهمتوجهتازهپونه

 .بود بهروز دید تو قشنگ اشباالتنه
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 اب بهروزکهکنه درست روحوله برد دست عیسر شد سرخ خجالت از

 گرفتمحکم مچشو رسوندو بهش خودشو بلندگامهی

 

 ؟یبکن نکارویا یک تاارهقر_

 

 ؟یکارچه_

 

 از کلبه آتوساگهید روز من؟چند از یریگکناره_

 کیوچک فرصتهی فقط... یباش تو فقطخوامیم....رونیبرهیممیزندگ

 بهت یا یبدچه منمگه...نکن دور خودتو نقدریا...خوامیم

 ؟یبد فرصتهی یحت یستین حاضرکهکردم

 

 از بود یشاک. خشم ازبلکه بهروز احساسات رازاب ازنه بود،گرفته گر 

 چطور. دادیم زجرش قبل از شتریب یجور کیلحظه هرکه یریتقد
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 بود یاتفاق نیتر محال نیا داد؟یمراه مشیحربه رو نایس از ریغ یمرد

 فتهیب براش تونستیمکه

 

 رعط و گذاشت سرش یحوله وپونه سیخ یموها نیب سرشو بهروز

 دهکر بو شامپوشو

 

 مخصوص ایبزنمتونمیممنم...شامپوتدهیم یخوب یبو عجب_

 خانوماست؟

 

 جفت بهروز اما رفت جلو بهروز کردن دور یبراپونه یدستها

  بوندچس خودشبه اونو شتریب و کرد قفل کمرش پشتبه دستاشو

 

 تو چونکنمینم یکار ینیبیماگه.دخترخانومرسهینمبهم زورت_

 یکس هر از االن من.یبخوا خودت دیبا.نکرد مجبور ستینمرامم

 بشه؟ یرسم تیمحرم نیا یذارینم چرا ترم،محرم توبه
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 جادیافاصله بهروز صورت با شتریب یکم تا کردخم چپبه سرشو

 داد رونیب پرحرصشو نفس وکنه

 

 نبود نیا ما قرار_

 

 کرد عوض رو قرارشهیم_

 

 شهینم_

 

 ام یراضکه شه؟؟منینم چرا_

 

 تمسین من_
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 زا تر یراض خودت باش مطمئن اونوقت م،یکن امتحان بارهی بذار_

 یشیم من

 

 لطفابفهم نویاخوامینم من_

 

 نیا ؟؟یخواینم یگیم حاال یکرد خودت ریاس منو المصبده_

 از ونه؟خ نیا تو موندن تنها از ینشدخسته. کنپاره رو ییتنها یلهیپ

 یتو یگیمکه ییکابوسا همون از ها، دنیترس نیهم

 بال بالارمد...باشمنم دل فکر یستین خودت فکر بابا...؟ینیبیمنبودم

 یبش من مالزنمیم

 

 نره ادتی خودتو حد لطفا_
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 اتخدمگه بگو،غمبرتهیپ خدا یادعاکه تو بگو، هان؟توهیچ من حد_

 از منبه تو چرا زنه؟پسبهآدم نیتر کینزد اون بعد شوهرگهینم

 ؟یدورترهمه

 

 چون...چون_

 

 زن.. یمن مال تو...پونهکنمینم قبولبهونهگهید من ؟یچ چون_

 کمال وتمام...خوامتیم من...یمن
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 ودبموندهکم و دادیم دست از کنترلشو یکینزد نیا خاطربه داشت

 آزارش تملک حس و ییزورگوهمه نیا.کنه فوران آتشفشان مثل

 بهروز سر حالت اون از شدن رها یبرا کردیم تالششوتمام. دادیم

 .نزنه ادیفر

 

 از دست ؟؟چرایکن لشیتکم یخوایمدمیکش عذابکم_

 ؟؟؟یداریبرنمسرم

 

 گفتم؟چرا بهت تر نازک گل از سال نیا یتو...دادم؟ عذابت من_

 دختر؟ یکنیم یانصاف یب

 

 یبریم نیب از خودتبه نسبت باورهاموتموم یدار...بهروز کنولم_

 

 یسح چیه اصالکهرگم یب ینیزم بیس مثلنکهیاه؟بیچبه باور_

 ندارم؟ بهت نسبت
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 ینیزم بیس...کردم ازدواج باهاتکهکردم حساب قولت رو من_

 خواهشا این در آب از زرد تو اما یستین

 

 ه؟یزرد تو بخوامتنکهیا_

 

 آره یچهمه ریز یبزننکهیا_

 

 خوامت؟یمنکهیا دنیفهمسخته واقعا_

 

 خوامت؟ینمنکهیا دنیفهمخته؟سیچ تو یبرا_

 

 داج ازش خودشوپونه شد، شل حرف نیا دنیشن باکه بهروز یدستا

 .شد اتاقش یراه بهروز یدرمونده ومغموم یچشمابهنگاه بدون.کرد
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 رو بهروز کردن ناراحت قصدنکهیا با بودزده رو یکار یضربه 

  .ادیبکوتاه اشخواسته برابر در تونستینم اما نداشت

 

 لرزوند رو تنش اتاقبه ورود قبل بهروز بلند نسبتا یصدا

 

 سابق بهروزگهید من...پونه کن فرو گوشت تو خوب_

 دلتکهکنمیم یهرکار بعدبه نیا از...باشمکهخوامینمگهید...ستمین

 طلب ویزد پسشکه یآغوش نیا خودتکنمیم یکار...شه صافباهام

 یزیچ هرواسه پسشهیم ابتث نیاخودتمبه یمن مال تو...یکن

 باشآماده

 

 بعد اقعاو...نکنه متشنج رو جو نیا از شتریب وبمونه ساکت داد حیترج

 ریز ینطوریا بهروزکه داشتکم ویکی نیا تلخ خاطرات اون یادآوری

 .بزنه زیچهمه
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 .کرد قفل رو در احتماالت از یریجلوگ یبرا شدو اتاق وارد عیسر

 داشت بهش یادیز اعتماد.کردیم رشیغافلگ یادیز بهروز روزها نیا

 ییجاهی تا دیشا و بود مردهیباالخره. کنه سکیر تونستینم اما

 وخودش یجلو بود شیقانون و یشرع زنکه اون دربرابر تونستیم

 .رهیبگ

 

 ریغ حاال. شد ولو تخت یرو لباس دنیپوش وحوله درآوردن بدون

 . دکریمبهروزم یهاخواسته و رفتارها حالبه یفکرهی دیبا نایس از

 

 از دستکنه قانعش وکنه صحبت آتوسا با تونستیم کاش کرد فکر

 وبرور کردن صحبت یبراباهم کباری فقط حاال تا امابرداره یلجباز

 درخواست خودش آتوساکه بود بهروز با عقدش قبلاونم بودنشده

 حجتاماتم روز اون ییجوراهی وکنه صحبت باهاش تا بودداده

 دوست و همکارهی مثلتونهیم فقط بهروز یروکه باهاش بودکرده
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 رونیب سرش از رو یشوهر و زن یرابطه کی فکر وکنه باز حساب

 .کنه

 

 عوض جاشون حاالکه بود دارخنده. یادآوری نیا از زد یپوزخند

 فتس شوهرتوبگه بهش و آتوسا سراغ رفتیم دیبا اون و بودشده

 .ُسرهیم دلشگهید یکیواسهدارهکه بچسب

 

 ریغ صورتبهاونم بود بهناز از گرفتن کمک کار نیبهتر دیشا

 .بهروز یروح اوضاعبه کمک یبهانهبه ومیمستق

 

 دیفهمیم یزیچ خودشبه بهروز یعالقه ابراز ازاگه بهناز دونستیم

 ازشهیهم چون شدیم خوشحالهم یلیخ شدن ناراحت یجابه

 .کردیمگله آتوسا اخالق از بودو یناراض بهروز انتخاب
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 یمغز یشستشوبه کردیم شروع آتوسا با صحبت یجابه بهناز مطمئنا

 شپس از بود مطمئنکه یکار.بده بهروز دلبه دلکنه شیراض تا اون

 حراجش بهروز یبرا بخوادکه بودنمونده براش یدلگهید. ادینم بر

 .کنه

 

 نایس از فرار یبرا تونستیم دیشا بود یعاد و نرمال تیوضعهیاگه

 تخوشبخهم رو بهروز ستین قادر یحت بود مطمئن امابکنه نکارویا

 .کنه

 

 یبرا شها بال تابشهشکافته چوقتیه نبود قرار ییتنها یلهیپ نیا

 .شدیم آورتر عذاب و تر تنگلهیپ روزبه روز فقط. بشن آزاد پرواز
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 تروویکامپ زشویم پشت نشست یسالم چیه بدون و شد اتاق وارد

 . دیپائیم اونو یرچشمیزپونه. کرد روشن

 

 دونستیم. ناراحتهزده بهش روزیدکه ییها حرف از هنوز دونستیم

 یدور یبراراه تنها نیا یول ،کرده اسیقگهید یمردها با اونوکرده بد

 .بود

 

 مثلنماو چون دیترسیم. دیدیم رو قهر نیا از قبل ینایس دیترسیم

 .ارهیب بدست اونو وکنه اثبات خودشو بودگرفتهمیتصم بهروز

 

 فکر. بودشده وحشت دچار دورش یمردها یتملک یرفتارها نیا از

 رست بشن زیگالوباهم و بشن خبر باگهیهمد تین از وقت کینکهیا

 . لرزوندیم تنشوکه بود یاگهید
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 ودشوخ دیبا. نداشت ورگهید داستانهی گه،ید بتیمصهی تحمل واقعا

 .نشه جادیا یتنش تا کردیم دور دوتاشون هر از

 

 وراهر همون از و شد دایپ بهنازکله و سرکه بودن کار مشغول ظهر تا

  . دیرس گوششونبههیبق و یمنشبه کردنشسالم بلند یصدا

 

 یاونطور رو نایس یوقت اما کرد یبلندسالم ذوق با شدکه وارد

 دیکش سوت دویباالپر َابروهاش دید یبرزخ و آلوداخم

 

 من بامکن عرضچه مندهبه افتویق...نایس آقا یچسبوند آمپرنمیبیم_

 لمبوندشهینمعسلم

 

 تونستیم حاال. گذاشت لب کنج یوپوزخند دیکش یقیعم نفس نایس

 کنه یعمل بودکرده خطور ذهنشبه شبید ازکه رو یفکر
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 شهیم یشکلچهآدمعلومهم ستینباشه دیباکه یاون یوقت_

 

 ذوق با و گرفت خودشبه عیسر بهناز یول دیشن دوپهلو حرفشوپونه

 نایس سمت رفت

 

 بوووود؟؟شده تنگ من واس دلت یعنی..خداااا؟؟ تورو یوا_

 

 شدیم احساس نبودتون دایشد فقطدونمینم گشادشو و تنگ_

 

 نیا یعمد نایس دونستیم. کرد چفتهمبه حرص از دستاشوپونه

 ارهیدرب اونو لج  خواستیم. دهیکش شیپ روالو
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 یتو منودارهروزه...رفتم در مامان دست ازخوشحالم چقدر یوا_

 عروسک مثل دوستاش بیغر بیعج یها یمهمون نیا

 یشاک دایشدزدممیجبفهمهاالنم...شدمیم خلداشتمگهید...گردونهیم

 .شهیم

 

 پونه سمت کرد روشو

 

 ساکتههههه؟؟؟ نقدریا چرا من داداش زن_

 

 کنههههههینمتوجه مابه یکس_

 

 یکردَدکم خودت...کنمینمتوجه گفت یکبشم قربونت یاله_

 ؟یدلخورهنوزم...باشم شتیپ ینذاشت
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 الیخیبنه_

 

 دیر کال کردکه یکار اون با...خانومهتهیِافر اون ریتقص همش_

 یچهمهبه

 

 نگو یزیچ نایس جلو یعنیکه داد بال َابروپونه

 

 شد حرفاشهیبق الیخیب و کرد یاوهون آهانهی بهناز

 

 م؟یاکارهیچ امروز دلتنگ ینایس آقا خب_

 

 نیبگ شما یچ هر_
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 انیس یلبا شد باعثکه رفت نایسبهغرهچشمهیناخوادآگاهپونه

 بشه باز یمحوخندهبه

 

 !!یشیم اخالق خوشکمکم یدارنمیبیم_

 

 استیبعض حضور راتیتأث_

 

 زدناش حرف دوپهلو...بزنه رو نایسشه بلند بودموندهکمپونه

 بودکرده شیحرص

 

 !!گههههه؟؟ید شما بیجرهیم نباریا ناهار فاکتور پس_

 

 چشمبهالبته_
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 مانما سفارش تا چند بهروز شیپرمیم من...یاهیپا ادیمخوشم ولیا_

 یزن غیتمیبرباهمامیم بعدش...بدهانجام براشبگم بهشداده

 

 و کردیم تماشا روپونه خوردن حرص یرچشمیز نایس و رفت بهناز

 .زدیم لبخند

 

 قطفلحظه اون و بودکرده فراموش رو قبل روز ماتیتصم کلبهپونه

 ودشخ با یکلنکهیا با. کردیم فکرهم کنار دوتا اون نبودنبه داشت

 تو یتوق اماباشه تیاهم یب بودگذاشته قرار مثال بودورفته کلنجار

 .آوردکم گرفت قرار عمل یصحنه

 

. بود ورآ عذاب براشباشهگهید یکی با بخواد نایسنکهیا تصور یحت

 مونیپش رددم اما رونیببره شد بلند وکنه کنترل خودشو نتونستگهید

 نایس سمت برگشت شدو
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 باال باکه ییهاچشم. ستادیا اشیدن یشیمچشم نیتر قشنگ یروبرو

 .کردن رو رویز رو لشد اومدنشون

 

 یشیم اونواسه رفتنصدقه قربون تا گرفت خودشو یجلو زحمتبه

 نشه یجار زبونشبه یزیچ وبگه دلش تو فقط هارو

 

 خترد اون احساسات با یخوای؟میبرس کجابه کارات نیا با یخوایم_

 ؟یکن یباز

 

 کرد روف شلوارش بیج تو دستاشو جلوشو ستادیانهیطمأن با نایس

 

 دنبالشن مردهاهمهکهرسمیم ییجا همونهب_
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 هر .نبود آوردنکمآدمپونه اما روپونه قبل روزکهیت زدیمطعنه داشت

 ودبیمآدم اون دینبا بهناز اماکنه تحمل تونستیم دیشا رو یکس

 

 فکراشتباهدرصدم کی یحت یکنیم ثابتبهم یدارکهممنونم پس_

 راجبتنکردم

 

 دِر امابشه خارج خواست شتاب با و در سمت رفت و گفت نویا

 .شدبسته نایس دستهیناگهان فشار باشده بازنصفه
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 نایس آغوش تو داشتیبرم عقببهقدممین.برگشتنه داشت رفتنراهنه

 و شد ستون در رو نایس دست.بود درجلوشم وجب دو و افتاد یم

 رو ها یشیم اونبه کردننگاه جرأت.ستادیا گوشش کنار سرش

 زا دونستیمکه یقیعمبازدم ودم یگرما از سوختیم داشت. نداشت

 ناستیس ادیز تیعصبان

 

 حواست یکنیممیزخم ناجور یدار_

 کل کل اما ستم،ین ینامرد اهل من یدونیمخودتم...یطاهرخانمباشه

 دختر اون احساسات با خودت قولبه باتو کل کل سر نذار...چرا

 ...بشه یباز

 

 ؟یخوایم یچ من زا_

 

 زد پچآروم 
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 خودت؟ جزبخوام یچ_

 

 "گفتیم و دیکشیم ادیفر داشت زبوناگهکه یدل....ختیر دلش

 "بودم تو مالشهیهم

 

 عقلبه کمک یبرا اومد ونیمبه زبون اما

 

 ؟؟یفهمیمدارم شوهر من_

 

 بزنه؟؟ دست بهت ینذاشتکه یهمون_

 

 نایس بود بار نیاول. گرفت رنگ هاشگونه خجالت از 

 موضوع اونبه کردیماشارهمیمستق
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 لمس اما رفت جلو اششده یصورت یهاگونه لمس یبرا نایس دست

 برگشتنکرده

 

 اما...یندار دوستشنهیاهم لیدل نیترمهم...داره یلیدلهی ینذاشتاگه_

 نباریا...باختم بهش تورو بارهی من...سؤاله یجابرام یباهاش هنوز چرا

 کنآماده یزیچ هرواسه خودتو پس...مبازینم

 

 .زدنیم حرفو نیهم داشتن شیزندگ یمردها دوتا هر

 بکنه یکار خودش نجاتواسه تونستینمکه بودکالفه واقعا

 

 گهید اما...بوده یزیچهی تو و من نیب یزمانهی_

 

 کرد گوشاش کینزد سرشو یجور. بزنه حرفشو نذاشت نایس

 یکینزدمهه اون از رفت دخترک نفسکه
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 شروعهدوبارکنم یکار یخوایم ؟یچگهید..یگفتیم یداشت... بگوووو_

 موننیب یچیه یبفهم ؟تایکن فکر بهشلحظه هرکنم یبشه؟؟کار

 نشده؟تموم

 

 ناااایس_

 

 خانوم؟ دختر یکنیم دلمو فکر نایس یگیم ینجوریا_

 

 خودشو تونستینم اما نایس یهاعاشقانه نیا با رفتیمخودشم دل

 بازهب

 

 بدون خودتو حد...کنار برو لطفا_
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 پونهههههههههپونههههپونهههه آخ_

 

 فضع دلش...نایس یها زدن صدا نیا با افتاد یم پس داشت دخترک

 زدیم دو دو چشماش...رفتیم

 

 دیکش کنار خودشو خرابه، حالش دیفهم هاش نفس یتند از نایس

 

 من بدون یول...کن دکشهیهم مثل منو... بروباشه ،نفسمباشه_

 امینمکوتاه

 

 اون تو داشتگهید...رونیب زد اتاق از و کرد باز درو عیسرپونه

. بوددهیرس صفر ریزبه بدنش ژنیاکس. شدیمخفه نایس عطر یبوحجم

 . کنه فکربتونه تا دیرسیم تعادلبه دیبا
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 بود مطمئنکه احساسات ابراز نیا برابر در شدیم سست اونقدر

 و گفتیم براش رو زیچهمه کردیم یدلبر براش شتریب یمک نایساگه

 دادیم نجات بیغر و بیعج یرازها نیسنگحجم اون از رو خودش

 .درمونش یب درد بربشه ییدوا ییرازگشا نیا دیشا تا
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 دنبال رو بهروز یکالفهنگاه و کردیم یط رو اتاق طول ویوی مثل

 .کشوندیم خودش

 

 اعتراض انیم نییپاطبقه از االن ؟نشدتموم زدنتشخم_
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 کهن مردکهمنم...خواهدهیم نر گاوَمثله یخواستازمکه یکار_

 ...جان داداشستمین

 

 کن حل مشکلو قاطر با شو گاو الیخیب شما حاال_

 

 نیا با شده؟؟ یمخملگوشام...یبگ نویادمیبا...نکنه درد دستت_

 عاشق یگیم زروهی...شه دراز گوشدمیباآدم تو یکارها

 عاشقزارمیب ازش یگیم روزهی...آتوسام

 یکنینم رودل... دلت تو ایشکمته تو راسترودهمیدینفهم...شدمپونه

 !!چقدر یکنیم عوض ِمنو ؟ییاشتها خوشهمه نیا با

 

 ازت کمکهی...ندارم بهش یعشقگهید فقط...ستمین زاریب آتوسا از_

 نه؟ ای یازندیم کردن غلطبه منونمیبب...خواستم
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 ییشاهکارهاچه یبگ منبه دیبا االن...من برادر یکردکه غلطو_

 ؟یدادانجام

 حرفات راجب یچیه؟؟پونهیزن مخ روششدهپونه کردن انگولک

 اساِتاحس ابرازواسهاگه...نبودهمهم براش اصال یعنی پس...نگفتهبهم

 هی ای گفت،یمبهم حتما بود،شده آب دلش یتو یقند توهیانگولک

 . کردیم یذوق

 

 تو...شدم تو شلواربه دست نیهمواسه...نداره یذوقدونمیمخودمم_

 یبزن مخ دیبا

 

 ازبرم!!!...ایدار یشوخمنم ناموس با...یدار کاریچشلوارمبه_

 مثال...باشه؟نداشته خبرکهبگم حسناتت و وجناتکدوم

 من مثل شگوشاکهبگم یچ...دونهیم پوکتو و کیج...زنتهساله

 شه؟؟ یمخمل
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 طبق یتو گذاشتنواسهندارم یچیهخرابه اوضاع نقدریا یعنی_

 اخالص؟

 

 من... دیپرس خانومت آتوسا از دیبا نداشتنتو و داشتنواهلل_

 دونمیمچه

 

 اشبداشته تیشخصکمی یچیهکه ایح...ایکرد یقاط روغن آب باز_

 

 دنبال شهم یکنیم ییایح یب خودت...دروغه؟؟مگههیچ خب_

 خوبه؟ یادختره کردن خفت

 

 یعنی...هدینم نشون واکنشپونه یچیهبه نسبت اصالگفتم فقط من_

 یزیچ یمشکلنکنهبدونمخواستم...کردن برقرار ارتباط اززارهیب انگار

 ندارم خبر ازش منداره
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 دای لتیفکدفعهی حاال ینزد بهش دست سال...نداره مشکلچمیه_

 یلیخ...رفتارت ازکرده هنگبچهکرده نگلستو و بوس و بغل

 سبز جلوت جونت آتوسا بازگهید روز دوبدونه کجا از...هیعیطب

 از روزارهدوب کنه؟بعدپنبهشبههی بوددهیسیر سال یچ هر ادیب...شهینم

 ؟یچطور ناهارهی با...هیچ حسابش حرفپونهنمیببکمکم دیبا...نو

 

 وصله تشکمبه هاتدهیا یهمهکهتوام_

 

 وصله؟ شکمت ریزبههمه هاتدهیاکهبشم تو مثلخوبه_

 

 شداااااا ادیز رووت باز_

 

 پاست سنگ ستین رو نایس قولبه_
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 کرده کر گوشمونو ناتیس نایا؟؟سیشد اخت خوب صدر با_

 

 اسودین هرگز حسود_

 

 فک ادیباونم بگوگمیبود؟م خوب نیرفت رونیب باهاش قبلدفعه_

 نندازه جفتک ادیزفتهیب یسیرودروا یتوپونهکنم

 

 میگرفت ینسبت جورهمه...نه یطرف وحش باغ با کال_

 

 یونتیم یا ییهنرنماچه نیبب برو...یشیم الیخیبمنم قاطر بابا_

 یبکن داداشتواسه

 

 یول...نخورغصهکنمیم دعوت جان بهناز رکیسبه شمارو...چشمبله_

 کنمیم حساب اتباه بیعج بعدا...یخوند کور رو یمجان
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 منه بیج توشهیهم دستتکه تو...برو...باشه_

 

 شد؟؟ تو منو بیج حاال...ِاِاِا_

 

 نکن دلبه خون منو بکن یکارهی برو...تو مال همشکردم غلط_

 

 پونه یپاچهکلههیبارگذارواسهرفتم باباباشه_

 

 رفتن حال در یعصب روپونه و شد خارج اتاق از زنونقهقهه

 دید سیسروبه

 

8 : 
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 گرفت روپونه یجلو و راهرو یتو رفت عیسرقدم چند با

 

 ره؟یم کجا بداخالقهیآبج_

 

 ریمس نیا بارمیم نمایس البد_

 

 هیریگپاچه شدمعلومکه لمشیف_

 

 م؟یبرهم با یخوایم_
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 فقط...رفتم در نما گرگ انسانهی دست از االن نیهم...قربونتنه_

 کن رزرو ماشکم یبرا طیبلهی شدتموم لمشیف بکش زحمت

 

 نما؟یس طیبل_

 

 شکم خودواسهشکمه ریزکه اون_

 

 ناستیس با ناهار قرار منظورش دیفهمپونه

 

 کنه رزرو خودش شوهرجانت بگو_

 

 شماست شوهرجان سفارشبهندفعهیا_
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 اهارن دعوت نیا یبرا یلیدلهی بهروز بود مطمئن...کرد زیر چشماشو

 بود مشکوک یلیخ فتارهاشر دایجد...داره

 

 ه؟؟یچ داستان بگو_

 

 دمینم لو ویزیچذارمیماحترام نیمؤلف حقوقبه من_

 

 ندارمحوصله اصال...نکن تیاذ بهناز_

 

 مبرهنه و روشن کامالخودم جان شوهر قولبه_

 

 آخر؟هیچ یگیم_
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 بهروز...یارینم مبارک یروبهکه تو...خوامیم اعترافهینیریش_

 روزهیبودمگفتهمیبودکرده شرطادتهی..کردههههههه ریگ گلوشگفته

  و بهروز شکست نیاواسه جلوت؟حاالشهیم یفنضربه بهروز

 یکن مهمون شوهرجانمو منو دیبا تپل ناهارهی تو یروزیپ

 

 همش نایانکهیا دنیفهم نبود سخت یلیخ. دیکش یقیعم نفس

  زبهنا از تنگرف کمک یبرا بودشدهشقدمیپ بهروز و استنقشه

 

 تکوند روپونه یهاشونه رو یفرض خاک بهناز

 

 یبد ناهارو دیبا یباخت شرطو...میندار کردندبهخانومپونه_

 

 برم؟ در رشیز ازتونمیم_
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 نه یکن کفن منو_

 

 اد؟یب شوهرجانتگهید چرا فقط...کنمعلوم جاشو خودت پس_

 

 بامنم خودت شوهرجان با تو...گهید نباش سیخس...بابا یا_

 نزنبهم دویز...خودم شوهرجان

 

 میریم ییدوتا...اد؟یب چرا بهروز اصال_

 

 ره؟یم نییپاگلوم از غذاداداشم بدون من..اااااد؟؟یم دلت_

 

 مونه؟؟ینم باال اصال ایرهینم نییپا_

 

 تمدس از دینپر تابگم جان شوهربهبرم...گهید نکن طیخ مارو حاال_
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 .شد کارشون اتاق وارد عیسر و شد جداپونه از یچشمک با

 راصرا خواستینم.کردیمنگاه بهنازو رفتن بودوستادهیا سرجاش

 سعک هر و بود زیت یادیز بهناز چون نایس ومدنینواسهبکنه یادیز

 هیخبرهیبفهمه شدیم باعث یینابجا العمل

 

 شدیمن پس بود بهروزبه کردن کمک هانقشه نیا با بهناز قصدکهاآلنم

 .کنه باز حساب خودش یهاخواسته یبرا اون کمک یروجوره چیه

 

 زنبه دادیم حیترج اونو یهاخواسته برادرو و بود خواهرباالخره

 اام بود یکار هرواسههیپا و دلسوز تماماآدمهی بهناز چند هر.برادرش

 مالاحت چون بود خطرناکاونه یمیقد عشق نایسبفهمهنکهیا سکیر

 .داشت وجود واقعاباشهداشته ستدو رو نایسنکهیا
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 هروزب و نایس یرفتارهابه نسبت شدن الیخیب کار نیبهتر دیشا

 بتنس یمحل یب بااونم و بکنن خوانیم یکار هر ذاشتیم دیبا.بود

 .کنه دلسرد اونارو دوشون هربه

 

 نایس یرفتارها اما بود تر راحت براش بهروز یرفتارهابه یتوجه یب

 کردیم نگرانش و دیکشیم چالشبه بشوقل شتریب روز هر

 .بشه باز خمش و چیپ پرهیزندگبه نایس یپا وکنه مقاومتنتونهبازمکه

 

8 : 

 

 

 

 

 نشست نایس زیم رو و شد اتاق وارد یسرخوش با بهناز
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 ناهارواسهمیبر کنتموم بدو بدو_

 

 خونه؟یم یبلبل کبکتونشده یچ_

 

 وندنشیشن منتظر بود ها سالکه ییخبرها...دمیشن یخوب یخبرها_

 بودم

 

 ؟یخبرچه_

 

 گمیم بهت ینگ یکسبه یبد قولاگه یولهیخصوصکمی_

 

 دیکش پشویز و لبش سمت برد دستشو
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 مطمئنه بستش و چفت نترس_

 

 طونیش خر از جفتشونقرارهباالخره...شهیماعالم دیسفداره تیوضع_

 سوارشنبنده یُگرده یرو و بشن فرما فیتشر

 

 ه؟یچ نظورتم_

 

 شهیم عسلداره بود شکرآب نشونیبکمی_

 

 ا؟؟یک ِنیب_

 

 گهید بهروز وپونه نیب...ها یشوت شوهرخان_
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 کف و بودکرده خی... کرد فراموش دنویکش نفسهیثان چند یبرا

 گرد عرق دینکشهیثانبه دستاش

 

 دیوندببخشه تونستیمپونه چطورکه نبود درک قابل براش

 ییزهایچ نایا...رو داشتنش زن مخصوصا... رو بهروز یکارهارهیبگ

 .شد الیخیب یراحتبهبشهکه نبود

 

 وعشربدهانجامپونه آوردن بدست یبرا خواستیمکه یتالش یعنی

 خواستیکرد؟میم کاریچ داشتپونه زد؟یم دیبا انشویپا تراژیتنشده

 اتفاقمهه اون بعدتونهیمکهداره یبزرگ قلبنکهیکنه؟ا ثابت بهش ویچ

 ونهمپونه نیا و خوردیم یباز داشت واقعانکهیا ایببخشه شوهرشو

 اون ریغباشه یکس هر با بود حاضر نبودو یگیهمسا یپونه

 

 خورد تکون یبا حالتبه چندبار چشماش یجلو بهناز یدستا

 آورد خودشبه اونوکه
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 گفتم؟؟ یچ یدیشن کجاست حواست_

 

 ؟؟یگفت یچ...نه_

 

 نیا شدن خوب تومنمخوامیم...رونیب انیب ما بااونام ناهارقرارهگفتم_

 کمک یلیخ بودنتکه قبلدفعه...تو کمکبهالبته...کنم کمکرابطه

 هبشادهیپمیرج طانیش خر ازباشه یسوم نفرهی دیشاپونه...کرد

 

 

 بکشه یراحت نفس تونستتازه

 مخشو دارن اونا وومدهینکوتاهپونه هنوز پس" کرد فکر خودش با

 "زننیم
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 اومد در صداشکه کرد فرو نایس یبازو تو خودکارو بهناز

 

 دستم شد سوراخ...یکنیم کاریچ...آخ_

 

 ناهارواسه یکنیم کتاب حساب یدار...ارمیم بهوشتدارم یچیه_

 ده؟یپر رخت از رنگ

 

 ؟یهست یکش قشون دنبال فقطکه یجنابعال_

 

 بروتوام ؟یدار مشکل من یفهیطا با حاال نایس آقانکنه درد دستت_

 نگرفته جلوتو یکس...بکش قشون

 

 میندار ها جرأت نیا از ما یسیرئ خواهر شما تاواهلل_
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 یفرض یها یسردوش گذاشتو دست خودش یهاشونه یرو بهناز

 کند رو

 

 چقدر هر حاال...میخاکهیخاک من...من القاب ازنمیا..بفرماه...آه...آه_

 یکن خرججربزه یتونیم خوادیم دلت

 

 میکنیم حال شتریبخربزه با همون ما_

 

 کنمیم مهمونتخربزهخودمهمندفعهیا...شما ایب حاال_

 

 بهروز کمکپونه زدن مخ یبراکه داشتکم نویهم...زد پوزخند

 نبودنش تا بود بهتر بودنش یولبکنه

 

 میندار کردندبهگهید...شد ثبتباشه_
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 برسه زنت دادبه خدا...یکنیم برابر سند با ثبتتندمچه_

 

 ....باشهخداشم از_

 

 خدااااا...خدامه از_

 

 بلند ما دست روکه شما...م؟یشد شما شوهرمیدیخند دوتا ما باز_

 زدن سند نیا با یشد

 

 بپوشه تا داشتنگه براش رو نایس کت زنون لبخند بهناز

 

 داشته یراتیتأثهی یکردیمکه ییها لمس نیاگهید خب_
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 .شد داخلپونهکه کردیم کت نیآست وارد دستشو داشتخنده اب

 ای واکنش بدون و شد بدل ردو نایس و بهناز نیب شیخی سردونگاه

 زشیم سمت رفت یحرف

 

 و بودکرده خاموش سیسرو داخل احساساتشو چراغ انگار

 .باشه الیخیب واقعاگهید خواستیم

 

 هنازببه روکرد کت دنیپوش بعد و کرد تر پهن لبخندشو اما نایس

 

 بانونکنه درد دستت_

 

 یزد یشاد از یبرق بهناز یچشما
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 کجا از کلک یا....بانو گفت...گفت یچ یدیشنپونه یواااا_

 ؟یبزنصدام ینطوریادارم دوست یدونستیم

 

 دیبا فتگیم...خانوم بغووو بغبودمگفته یکیبه فقط...دونستمینم_

 شتریب رو بغووو بغ من چند هر...غوووب بغنه" بانو" یبگخانومهیبه

 داشتم دوست

 

 بیعج دیفهم...دیرس نایس گوشبه واضحپونه قیعم نفس یصدا

 خال توزده

 

 ونا مثلدارم دوست گفتنو بانو همون من یول...باحاله بغووو بغآره_

 نباشه دوروبرتگهیددوارمیامکه ییبانو

 

 .شد فلقهمبه ییهاهیثان یبراپونه و نایسنگاه
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 مونهیم بغووو بغ من یبراشهیهم اون نترس_

 

 .نکنه رسواش خاطرات اون یادآوری از ذوقش تا دیدزد نگاهشوپونه

 

 با و کرد تکرار رو"  بغووو بغ" یکلمه بار چندخنده با بهناز

 .رفت رونیب اتاق از ساعتبهاشاره

 

 ینیگسن و شد خارج اتاق از عیسر نایسبه مجددنگاه بدونپونه

 .دیخر جونبه رو نایسنگاه

 

88 

 

3 
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 شد انتخاب بهروز نیماش. برن نیماشهی باهمه شد قرار بهناز اصراربه

 و بهروز پشت وبهناز کنارش نایس نشست، فرمون پشت خودش و

 .نشستن نایس پشتهمپونه

 

 و کردنگاه دخترابهنهیآ از بهروز. بودننکرده نییتع یمکان هنوز

 دو نیب سرشو و دیکش جلو خودشو ذوق با بهناز. خواست مکاناسم

 دادن شنهادیپواسه کرد یدست شیپ گذاشتو یصندل

 

 ینبود تو قبلدفعهکه یهمون ،ییایدر فانوس رستورانمیبرگمیم من_

 یکل!!گذشت خوش چقدر یدونینم. داداش

 دنیخندواسهمیداشتسوژه

 

 :گفت دادیم هول عقببه رو بهناز سرکه همونطور بهروز
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 یجابه عقب یصندل یریم وقت هر ؟چرایش عوض یخواینم تو_

 هوی باباجلو؟خطرناکهشهیش تو یریمرجهیش یدار کال دادن پشت

 ایریم سر باکنم ترمز

 

 گوش یزهیآوگوشواره نیا ؟بابایگفت نویا بس از ینشدخستهتوام_

 شو من کردن ادب اِلیخیب...شهینم من

 

 دمیم یربونق من یش درست تو_

 

 ینک یسالخ بدبختو وونیح خوادینم حاال...دلبااااااز و دست بابا_

 تو بیج توهیم فاکتور امروز خوادیم یولخرج دلت...

 

 ؟!یکن حساب یخواستیم تو انگار یگیم یجورهی_
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 لگ فعال شد یکار پاسهمه نیب چندبار بدبخت فاکتور یول... نه_

 شما بیج تو شد

 

 اشژهیو یغذا ییایدر فانوس...شناسمیم بهتر یجاهی من_

 عاشقشهپونهکه ییجاهیمیریم...سازهینمپونهبه

 

 بعدهپونبهنگاههی تعجب با دادو رونیب لبشو و داد باال ابرو بهناز

 انداخت بهروزبه

 

 عجب؟چه_

 

 عجب؟چه یچ_
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 من...شدم زیسورپرا منبارمهی...جان داداش یچیه_

 ؟یدونستیم کجا از توداره تیحساس گویماهشبهپونهدونستمینم

 

 نداره؟ دوست یچداره دوست یچعشقمبدونم دینبا نظرتبه_

 

 ما داداششده یمجنونچه...ممیتسلبنده...دیببخش...اوهاوه_

 

 گاز ولبش داشتکه بودشدهرهیخ یاپونهبهنهیآ از نایس یکالفهنگاه

 قبل وقت چند تا.ارهیب نییپا بهروزو فک خواستیم دلش. گرفتیم

 ردو یچواسه نبودمعلوم حاال کردیم زنش اون نثار هاشوزمیعزعشقم

 .بودبرداشته

 

 

 جلو دیکش سرشودوباره بهناز
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 کجاست؟ دیجد یجا نیا حاال_

 

 یفهمیممیدیرس خودت آغول تو بنداز سرتو تو_

 

 ؟یبرد آبرومو نایس جلو بهروز ِاِاِا_

 

 ؟یگذاشت خودتواسه مهندس نیا شیپهم آبرومگه تو_

 

 امینم...قهرم من اصال_

 

 با وخانوم...ریبگ ادیپونه ازکمی..شد شروع کردناش نازدوباره یچیه_

 گهیدمنهعشقه...نشسته وقار
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 .شد نایس یکالفه دنیکش صورتبه دست شاهدنهیآ تو ازپونه نباریا

 

 یندلصبه داد تپش قهر حالتبه ونهیس رو کرد قالب دستاشو بهناز

 

 :گفت و دیخند اونبچگانه حرکتبه جلونهیآ از بهروز

 

 رستورانبه دنتیرسسالم از حاال... یکرد قهر شکر رو خدا باز_

 میشیم مطمئن

 

 بار برات ینرفته؟؟وقت ادتیکه روپاچهکله...داداش خانباشه_

 یکنیم کاریچنمیبب اونوقتنذاشتم

 

 الاص...نکن قهر روخدا تو...خانوم پرنسس...میتسل...باشه...بابا یا_

 یبگ شما یچ هر
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 جلو دیپر فشنگ مثلدوباره بهناز

 

 دختر تر واشیکمی...الخالق جل_

 

 میبر کجابگه نایسگمیم من_

 

 :فتگ بعد شد قفلپونهنگاه با بغلنهیآ یتو یلحظات نایسنگاه

 

 دارن دوست یطاهرخانمکه ییجا همون...موافقم مهندس بامنم_

 

 . نموند دور نایس دید ازپونه زیر لبخند

 

 عقب داد هول بهنازو سردوباره بهروز
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 مایندار اعتراض باز...خانوم بهناز شد دییتأگهید پس_

 

 رنیگیم اونو طرفهمهداره مار یمهرهپونه_

 

 داد لیتحو بهنازبه لبخند باهمراه یاخمپونه

 

 گرفت بغل تو روپونه یبازو بهناز

 

 خوادینم تورودلم اونوقت ادینم بهت نکناخم_

 

 دیکش بهنازو لپپونه

 

 تو زبون دست از_
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 اشتوذیم تاشونسه هر سربه سر مرتب بهناز رستورانبه دنیرس تا

 .نداشت قرار وآروم یالحظه

 

88 

 

 

 

 

 دیکش بلند سوتهی دنشید با بهناز دنیرسکه رستورانبه

 

 ماوقتونهپات یالملل نیب رستوران...هاخوبه اتقهیسلتوامپونه...بابانه_

 لتوند!!  نایرسیم خودتونبه خوب من بدون یواشکی م؟ینداشت خبر

 نامردااااا نیبلمبون من بدون گرونو یغذاها نیا اومد
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 تگذاش بهنازچونه ریز دستشو و کرد کج یصندل رو خودشو بهروز

 

 جاها جور نیاکشهینم سوتخانوم دختر یگرفت ادی وقت هر تو_

 برمتیم

 

 قرضمنمبه مارت یمهره ازکمیپونه...بهترونه ما از مال نجایا بابانه_

 بهمون یریخکه داداشمون از...بخورهدردمبه کردن شوهر موقعبده

 اومد رمونیگ پولدار شوهر دیشا دینرس

 

 

 داد تکون تأسفبه سرشو بهروز
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 نک یزیر آبروکم...مهندس شیپ ارین در هاروگشنه گدا یادا نقدریا_

 نقدیا...جانیا یایب یتونیم یکنکم شگاتویآراوعدههی یجنابعال....دختر

 نداره خرج نجاهایاداره خرج فرت و قرکه

 

 الیخیب دیبا کالامیب نجاهایا...هیخاص هدفواسه اونا جان داداش_

 ونمآقاگهیدشمیم چاقامیب نجایا...کنم خوشگلرمیم اونجا...شم هدف

 کنهینم نگامون

 

 بهناااااااز_

 

 جووووووونم_

 

 میبر بکش پویز_
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 رفته در پشیزشرمنده_

 

 انداماتوهیبق بعددهیآفر زبون اول تو نشیآفر در خدا_

 

 گهیدکنم دفاع تو برابر درحقم از دیبا دونستیم خدا_

 

 از من خواهر نیا...دیببخش جان مهندس...بده صبر تو...خدا یا_

 شده عوض فازش اونوررفته یوقت

 

 ماش...بودم نیااولشم از من...ایآب اونور ریتقص یندازیم گناهو چرا_

 یدیند ینداشت رتیبصچشم

 

 کنمیم یمال ماسدارم مثال...کن عیضا خودتو کمتر دختر_
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 منونشناسهکه ایب یقپ یکی جلو...خودمونه از نایس...بابا خوادینم_

 

 افتادهوقته یلیخ تییرسوا تشِت کال شمابله_

 

 م؟یاریب در عزا از یدلمیبر یشیم من کردن ادب الیخیب حاال_

 

 تو اون...زتیعز جان کن رفتار وار یدیلکمی خواهشا فقط...بله_

 نکن کسانی خاک با ماروگهید

 

 خاک و گرد کوچولوکمی...هستحواسمخودم...بابا نترس_

 نشهخفه یکسکنمیم

 

 زبونت دست از یوا یوا_
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 پشت دبو شونیشگیهم کارکه بهروز و بهناز نیب بحث از خندوننهپو

 ندشولبخ رستورانبه نایسمغمومنگاه اما شدادهیپ نیماش از بهناز سر

 .کرد محو

 

 نیلاو نایس دونستینم. بفهمه نگاهشومفهوم یراحتبه تونستیم

 نیا نداشت شک امانه ایشهیم ها رستوران مدل نیا واردبارشه

 . بهروز یمال تیوضع برابر در شکستاعالمهی یعنینگاه

 

 نایسبه خودشو یکمبمونه نشیزتریعز یبرا یناراحت نیا نخواست

 نازبه و بهروز گوشبه صداش کردیم یسعکه یحال در و کرد کینزد

 نرسه، کردنیمهم بارکهیت و زدنیمهمکله سرو تو داشتن هنوزکه

 :گفت

 

 شلوغش بهناز...میاومد یکار یاقراره خاطربه چندبار فقط_

 بهتروناست ما از پاتوق واقعا نجایا...کنهیم
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 منتظر یچشمهابه یحرف بدون نگاهشو و داد باال ابرو تک نایس

 ودب یمخلوط انگار. پونه یبرا بود حرف سراسر نگاهش. دوختپونه

 و نبودکرده ریگ توشکه یتیوضع از ناراحت.  تشکر و یناراحت از

 وهیچ دردش بوددهیفهمنکهیا بابت تشکر و نبود یزیگرراه فعال

 .بکنه یکار درمون یبراخواستهپونه

 

 صممشم شتریب نیهم وشناسهیم یکس هر از بهتر اونوپونه دونستیم

 .داشت هارو تالش نیشتریب ارزش دختر نیا. تالش یبرا کردیم

 

 یبونهپ و دیکش جلو دییبفرما یمعنابه دستشو یورود قبل متر چند

 دنبالشبهمه نایس لبخندکه زد یکوتاه لبخند احترامشبه نسبت اریاخت

 .شددهیکش

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

104
6 

 دبوشده راحت هاشکهیت و بهناز دست ازباالخره در یجلوکه بهروز

 وندمیروسپ کال دختر نیا تا ایب" نکهیا حرف با و کرد دراز دست

 رفطهب و دیکش دستش حصاربه روپونه فیظر یانگشتا" نکرده

 .کرد حرکت رستوران داخل

 

 نایسبه ینگاهمین و گرفت گاز لباشو بهروز یناگهان حرکت ازپونه

 .بوددهش صورتش قبِلهیثان چند لبخنِد نیگزیجااخم حاالکه انداخت

 

 

 

 

 

 

 بودنشسته زودتربودوخودشمکرده انتخاب بهنازکه یزیمبه ییتا3

 .دیکش کنارپونهواسه رو بهناز یروبرو یصندل بهروز.  دنیرس
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 لداخ از لبشوکه همونطور و انداخت حرکتشبه یمتعجبنگاهپونه

 نشست تشکر بدون گرفتیم گاز داشت همچنان

 

 یخال السیگ چرخوندن حال در و داد باال هردوابروشو بهناز

  دیکشکوتاه سوتهی

 

 تو؟ یبود یک جنتلمن... َل...َل...اوه_

 

 نشست هنازب کنار ناچاربه نایس

 

 دیتوپ بهنازبهغرهچشم وبا نشوند یشونیپ رو یظیغلاخم بهروز

 

 حرکاته؟ نیا یجا نجایا...یکار اول همون نکنمونمیپش بهناز_
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 ملت یاقتصاد اوضاع نیا با...زنهینم پرپرنده...که ستین یکس بابا_

 ؟!یرستوران نیهمچ انیب بود کجا پولشون

 

 زهایم یرو رورززده ن؟؟یدار فیتشر کور_

 

 جااان؟؟...هان؟_

 

 نچهی افتاد رزرو یتابلوهابه چشمش تا و کردنگاه اطرافبه سرعتبه

 کرد ینچ

 

 یریوز یریسف مالرزروهام نیا حتما...نبود یکسبازم خب_

 مثال...ننیبینمخوابشونم تو رو جاها نجوریاکه یعادمردم...هیزیچ

 نیاومد نیزدمیج چندبار هرشو و زن شما حاال...بارمه نیاول...من

 میریگیم دیند نویکرد ینامرد
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 کارها؟ نیا هست تو تیشخص و شأن دربازمنباشه یکس_

 

 یکنیم ییکارهاهی... خب یخودت مقصر... باباکردم غلط خدا یوا_

 ایازب جنتلمن نیا...کنهیم هنگآدم...بهم کردن وصل فازسه برق انگار

 دیجد شینما االن...داداش نخا یکردینم رو ایبعضواسه رو

 ازززززتمینیبیم

 

 بهنااااااز_

 

 کهگفتم پشیزخرابه......جووووونم_

 

 کنم رونداره تیخوب مهندس یجلو.....ازتااااندارمسوژهکممنم_
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 ومارط ارنیب بگو کن شل روسهیک سر...جدت سر نکن یکش ِگرو_

 رو یخوشبخت

 

 خواست ارسونوگاشاره با و دیکش یا یحرص نفس بهروز

 

 یحتکه رو ییغذا نیتر گرون بهناز دیرس دستشونبهکه ِمنو

 داد سفارشکنه تلفظ خوب اسمشو تونستینم

 

 داد تکون تأسفبه یسر بهروز

 

 یشد ها یاعقده مثلکه یبترک_

 

 منت نقدریا چرا...یبد بهمون یخواست ناهارهی...بهروووووز ِاِاِا_

 نمکیم حسابخودم اصال...یذاریم
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 شه؟یمانجام من کارت باکه حسابا همون از_

 

 تو تیشخص و شأن در...بدم؟خودم کارت با یخواستیم پسنه_

 کنم؟بمیج تو دست من هست

 

 بعد وپونه دست داد رو ِمنو بهروز و دنیخند بهناز حرفبههمه

 شیصندل پشت گذاشت دستشو

 

 کنهیم انتخابخانومم منواسه_

 

 دورکه نایس یشده مشت یدستها و ِمنو نیبهپون یدرموندهنگاه

 کرد ریگ بودسفره دستمال
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 دیقاپپونه دست از رو ِمنو بهناز

 

 از منگمیم االن نیهم از...کنمیم انتخابخودم همشو....رمینخ_

 مدلخوامیم...مونمیم دلبه آرزو...کنم تست دیبا همتون یغذا

 بخورم متفاوت

 

 بهش دیشا مهندس یگینم ،یچیهپونه و من...بهناززشته_

 !!یکن انتخاب تو یچ یعنی...بربخوره

 

 نایس....هیدخو نایس بابا...یگفت مهندس مهندسکه بس بابا منو یکشت_

 کنم؟ انتخاب من یشیم ناراحت تو

 

 ریز بهناز،دستشو کردن تیاذ یبرا و کرد مکثلحظه چند نایس

 داد نشون متفکر خودشو گذاشتوچونه
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 گه؟؟ید بگو انیس ِاِاِا_

 

 بهشمیخواست ناهارهی...چاره؟یببگه یچ...شهینم روش نیبب_

 میکنیم زهرمارشمیدارمیبد

 

 خودش بذار...من داداش یذاریم دهنش تو حرف چرا تو_

 فقطکنهینم رو...ستین زبون یبنمیهمچ...گهیم

 

 دوخت بهنازبه طنتیش با چشماشو و زد یکج لبخند نایس

 

 دارم یاگهید فکر من_

 

 ؟یچ_
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 اماکنه انتخاب خودش یکس هر...کردنه تست هدفتوناگه_

 میکن تستهم یغذا ازهمه بعد...متفاوت

 

 نایسشونه رو زد رو ِمنوخنده با بهناز

  

 خواستاااایم مدل  دلتتوأم... شکمو یا_

 

 گهیدمینر دلبه آرزومیاومد نجایا تاگهید_

 

 مورد یغذا دنیفهم شنهادیپ نیا از نایس هدف...دنیخندهم باهمه

 ورسهب جواببه تونستیم حاالکه بود رستوران اون یتوپونه یعالقه

 .باشه زبانیم تونستیم روزهی دیشا
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 غذاهارو همشون اول همون و داد سفارش خودشو یغذا یکس هر

 نیتر بزرگ بهناز چون دنیخند یکل کار نیا سر. کردنمیتقس

 از مقدار نیکمتر عوض در و داشتیبرم واونار یغذا از قسمت

 . دادیمکدوم هربه رو خودش یغذا

 

 بهنازکه یجور. نه ای خوادیم یزیچ دیپرسیمپونه از مرتب بهروز

 زد وقاشقش یعصب یلبخند با دادو کف از طاقت و شدکالفهباالخره

 .کرد روجمله اون نشدن تکرار درخواست و وانیلبه

 

 بهروز توسط زیچهمه و شدیم پر وانشیلکنه آب طلبنکهیا قبلپونه 

 .گرفتیم قرار دسترسش یتو
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 وانیل با رو خودش وانیل عیسرگونه حسادت یها حرکت با بهناز

 .آورد یم در رو بهروز حرص و کردیم نیگزیجاپونه

 

 ستدونیمکه یتوجهات نیا ونکنهنگاه دوتا اونبه کردیم یسع نایس

 یولکنه متمرکز بهناز یرو چشمشو ورهیبگ دیند ه،یزن مخواسه

 !!نکنه شکار اونو چشماش وباشه ییجاپونه شدیممگه

 

 اضطراب.کشوندیم خودش دنبال اونو یچشما بهروز حرکت هر

 تو روپونه یها العمل عکس مرتب. بودگرفته وجودشو یبیعج

 . کردیم زیآنال ذهنش

 

 یبرا دیشاکه زیر اتتوجه نیا بابتونه واقعا بهروز دیترسیم انگار

 حتمانهپو مثل یقیدق و نیبنکتهآدم یبرا اماباشه یمعن یب ایبعض
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 یتو دستش سال بعدبازم وببره رو پا زیگر دخترک نیا دل مهمه،

 .بمونه گردو پوست

 

 اب بهروز توسطپونه لب یگوشه کردن پاک توجهات نیا از یکی

 لب اب بهروز یتاانگش سر لمسمتوجه بندش پشتکه بود دستمال

 .شدپونه

 

 از شد سرخپونهکه یهمونجور صحنه، نیا دنید از کردیم داغ داشت

  بهروز رفتار

 

 خودش نفعبه رو اوضاع یحساب و نبود بردار دست انگار بهروز

 قصدبه مرتب. داشت روپونه  یحساب کردن آچمز قصد و دیدیم

 شدیم معذبونهپکه یطور کردیم چفتپونهبه سرشوپونه با صحبت

 .دیکشیم کنار خودشو مرتب و
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 نایس یجلو" گفت بهروز گوش ریز اوردین طاقتپونهآخرشم

 نتشطیش شتریب حرف نیا با انگار بهروز اما" کن مراعاتکمیزشته

 انیسکه داد قرارپونه سر حالت نیکترینزد سرشو بودگرفته

 روپونه یاهگونه همونجاکرده قصد بهروزنکنه کرد کپلحظههی

 !ببوسه

 

 یسرفههی باکه نموند دور بهناز یچشما از نایس متعجبنگاه

 . کردپونه شتریب کردن تیاذ الیخیب رو بهروز یمصلحت

 

 ممنون عشیسر دخالت خاطربه بهناز ازلحظه اون نایس چقدر

 اهراظ امارهیبگ کمک بهناز از تونستیم کاشکه خوردیم حسرت.شد

 .تهفین بهناز یتله تو خودش کردیم جمع وحواسش دیبا شتریب

 

 وونهپ خوردن، غذاشونو یانتها تا اشتها باکه بهروز و بهناز برعکِس

 رشتیب و خوردن یچ بودو چطور غذامزه وطعم دنینفهم اصال نایس
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 با بود،شدهداده غذا نیا بابتکه یپولهمه اون نشدنحروم خاطربه

 .خوردن غذاشونواکراه

 

 بابت خوردیم حرص داشت بهروز رفتار ریغ مدتتمومپونه 

 یاهگ محابا یب بهناز. کردیم نایس خرج داشت بهنازکه یتیمیصم

 دست تو رو نایس یبازو و شدیمزده جانیه ، ییماجرا فیتعر موقع

 .گرفتیم

 

 از یحت ماا بهناز رفتار نیا ازمعذبهخودشم نایس دونستیمنکهیا باپونه

 . بزنه دست بهش بهناز دادیماجازهکه شدیم دلخوراونم دست

 

 رکم جمع نیا افرادهمه انگار. کنهخفه تاشونوسه هر خواستیم دلش

 وبزنه داد همشون سر خواستیم دلش. تشیاذ و آزاربه بودنبسته

 "نمیبب شمارو یرفتارها بمونمو نجایا تابهترهبخورم کوفت"بگه
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. رکتش برگشتن فرسا، طاقت تیوضع اون تحمل ساعت بعدباالخره

 .خونه رفت شدو احضاردوباره مادرش زنگ با شرکتدم بهناز

 

........... 

 

 نیا ملتح.دیترک گلوش یتوشدهقلمبه بغِض شدکه کارش اتاق وارد

 نایس و بهناز نیب داشتکه یعشق و بهروز یرفتارها بابت فشارهمه

 .شدیم ممکن ریغ داشتگهید گرفت،یم شکل

 

 از رزودت نایس اماکنههیگر داشت وقت ییدستشو از نایس ومدنا تا 

 کردبسته بازو دروآروم نقدریا و شد وارد کردیم فکرکهاونچه

 .نشد حضورشمتوجه اصالپونهکه

 

 غلب اونو یهمونطور خواستیم دلش. ستادیاپونه سر پشت یقدم دو

 تدونسینم. شده تیاذ ناهار سر چقدر بوددهیفهم.بده شیدلدار وکنه
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 اب دختر نیا دل حرف بود مطمئن فقط. ادیم بر دستش از یکارچه

 .کنهیم فرق آسمون تا نیزم عملش

 

 دکر رو یمیمال عطر اون دنیکش بو هوس رفت، جلو شتریب یکم

 تنرف قبلهم امروز و کرد حس اونوپونه یسانت چند از شدیم فقطکه

 .بودکرده ساساح اونو بودکرده درش چفت یوقت رستورانبه

 

 یروکه رو عطر اون و شدیم سرش چفت دیبا.شدینمفاصله اون از

 نیریش یوسوسه. کردیم حس بودزده گردنش یرو دیشا ایمقنعه

 .دادیم مالش یحساب رو دلشکه بود یخطرناک یول
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 با انگشتاش سر تا اما شد درازپونه چادر سمتبه اریاخت یب دستش

 .دیکش دستو هاگرفته برق ثلم کرد برخورد چادر

 

 یکنیم کاریچ یدار" زد تشر خودشبه گرفت،فاصلهقدم دو

 رغبت یحتگهید تا یکن یدراز دست بهشمونده نیهم!وونه؟ید

 یعاشق دوران یتو یحتکه اون! کنهنگاه چشات یتونکنه

 وروشهگهید یکیاسمکه اآلن یدار انتظار یریبگ دستشو دادینماجازه

 ! "بده؟ یکار نیهمچ یاجازه بهتارهد تعهد

 

 هاوسوسه ریاس داشت بودوداده دست از کنترلشو یالحظهنکهیا از

 با داشت هنوز.بودشدهشرمنده خداش و خودش از یحساب شدیم

  سمتش دیچرخپونهکه رفتیم کلنجار خودش
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 پاک اشکاشو عیسر و خوردکهی نایس دنید از برگردوند روشو تاپونه

 .کرد

 

 و تبرداش سمتشبهقدم کی دار خود مکث، یاهیثان بعد نباریا نایس

 قرارهپون یافتاده ریزبهنگاه دید تو چشماش تا کرد کج یکم سرشو

 نهینب یبارون رو هاچشم نیاگهیدبکنه یکار هر بود ره،حاضریبگ

 

 نمت؟ینب ینطوریاکنم کاریاشکا؟چ نیا لیه؟دلیچ لشیدل_

 

 شد غرق یشیمچشم ین ین تو و اومد الباپونه سیخنگاه

 

 رهیگیم شیآتدلم نکنهیگر معرفت یب ِد_

 

 دیلرز اشچونه و شد شتریب اشکاش
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 ؟؟چرایکنیم ینطوریا خودت و من با ؟چرایدیمعذابم یدارپونه_

 تحملش یدار یندار دوستش یوقت ه؟چرایچ دلت حرف یگینم

 ؟یکنیم

 

 خودشو کردیم جدا دیعقل،با حرف دل، حرفنه اما زدیم حرف دیبا

 اونو داشت مرتبکه یا ینامرئ سمانیر نیا دیبا ها، یوابستگ از

 از رپ یچاه یتو همشونوگرنه کردیمپاره کشوندویم نایس سمتبه

 .شدنیم غرق ندامت

 

 آرامش دلش نداشت، دنویکوب وارید دروبههمه نیا تحمل قلبش

 الاحتملحظه هر چونبمونه نفر دو نیا نیب تونستینم. خواستیم

 سر نبود حاضر بفهمه، یزیچ بهروز وبشه خراب اوضاع داشت

 .کنه سکیر آبروش
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 زد لبآروم و دیکش یلرزون نفس

 

 کنمینمهیگرگهید ینجوریا...نکن فکر منبهگهید... شو من الیخیب_

 

 شدخترِکبازم و گفتن یاگهید زیچ دختر نیا یهاچشم بود مطمئن

 شد، وجب دو قد فاصلشون رفت جلوتر یکم.نزده دل حرف

 عدب کرد بو اول و کرد کینزد لباشبه و گرفت روپونه چادرگوشه

 .دیبوس

 

 در چون...کنفراموشم نگو امادمیم برات یبخوا جون تو_

 با فقط کردنت فراموشکه یشد نیعجروحم با نقدریا...ستینتوانم

 نفسآدمشهیممگه...برام ینفس مثل...شهیم ممکنمردنم

 عطر...گوشمه تو صدات آهنگشهیهم...یمن باشهیهم!...نکشه؟

 انصاف یب...کن فراموش نگو...یمن زیچهمه...مهینیب ریز نفسات



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

106
6 

 ومن...ارهیب در یدلتنگ نیا از منوکهچارهراههی...بگوچارهراههی...نشو

 نرون خودت از نقدریا

 

 ظاهرا. کردیم تر سخت شبرا کندنو دل هاعاشقانه نیا شدن دارادامه

 کردیم خراب و کردیمپاره افسار دی،باکنهتموم یخوشبه تونستینم

 رو نایس یباورها

 

 دیتوپ بهشباشه یواقع کردیم یسعکه یخشم با

 

 کنم؟ انتیخشوهرمکنم؟به کاریچ یدار انتظار_

 

 زیچنهشناسنامته تو اسمش فقطکه یزنیم حرف یکس از یدار_

 ...گهید
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 از دستاگه...یبذار تواگهبشههم یاگهید زیچبخوام دیشا_

 رو ییکذا عشق اون وگذشته اون مرتباگه....یبردارسرم

 !ینکن یادآوریبهم

 

 رو کرد حس یلحظات یبرا موند،پونه یچشما مات و کرد خی نایس

 ارانگ بخونه، تونستینم دخترکش یچشما از یچیهگهید هواست،

 بزنه هارو حرف نیا تا بودکرده جمع تشویجدتمومپونه

 

 ...منظو_

 

 انتیخ اهل من...کنم درست باهاش رابطموخوامیمنهیامنظورم_

... شهب یواقع حاالخوامیممینبود یواقع شوهر و زن االن تااگه...ستمین

 زنش ازداره االن...داشتگهید زنهی چوننبودم خوب باهاش تاحاال

 پس...چرخهیمدورمپروانه مثلرهدا یچطورکه یدید وشهیم جدا

 دب بهت شیپ سال من...خودت یزندگ دنبال برو و شو من الیخیب
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 االن اما...شهینم جبرانبکنممیکار هر...قبولکردم

 مویزندگ...تمویموقع...شوهرمو من...موقع اونبهبرگردمدوبارهتونمینم

 و هاستگذشتهواسه تو و من یرابطه...دارم دوست

 نیا کنتموم پس...میهمکار فقطگهید خودت قولبه...شدهومتمگهید

 الیخیببهنازمنهیاخواهشم تنها...رو یمن مال خوامتویم یها یباز

 منوبازم یباش بهناز بااگه...منهم یشیم تیاذ خودتهم...یش

 !ینیبب رو بهروز منوهیعاشق و عشق یندار دوستمطمئنم...ینیبیم

 

 

 

8 

 

 

 ییکرد،چشمهایمنگاهپونه یچشمابه فقط بودودهستایا هنگ نایس

 و ذوق چیهگهید بودن،شده راکد ورهیتدوباره هاش یاقهوهکه
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 خودش یاهویه پر قلب مثل زدن،ینم دو دو چشاش یتو یاعالقه

 .شدهتالطم یب یمرداب مثل وافتاده تپش از کردیم حس حاالکه

 

 یحت وزده پاکشون عشق راجب هارو حرف اونپونه شدینم باورش

 یراحت نیابهداره چطورکه بود تر متعجب!!دونهیم ییکذا عشقو اون

 !زنه؟یم حرفگهید مردهی بارابطه از جلوش

 

 عشق خاطربه سال نیاکه بودکرده خوش دلشو بیعج روز چند نیا

 ! دومه زن خاطربه گفتیم االن امانداشته یارابطه شوهرش باکهاونه

 

 گفتن یبرا یزیچپونهگهید!بگه؟ دیبا یچ ونستدینم اصال

! گفتهنا یها حرف نیا با بودکرده اش یفنضربه یحساب! بودنذاشته

 !گهید کسنه بود خودش اشکا نیا لیدل پس
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 مدت نیا انگارکه بودزده حرفخشم از پر و قاطعپونه اونقدر

 شدست رو ویپاک آب تاحاالاگه وکرده تحمل اونو اجباربه یحسابهم

 . بوده ییکذا یروزها همون حرمتبه دیشاختهینر

 

 خورد، انداخت نییپا سرشو وارهیب تاب روپونهنگاه نتونستگهید

 . نبود نیا هاشعاشقانه لحظه،جواب چند تو بودشده

 

 سک شیپ دخترک دلکه یوقتنه اما دختر نیا یبرابجنگه بود قرار

 حرف مدل نیا نبود، قبل یها سال یپونه ،پونه نیا. بود یاگهید

 و بودشده عوض بود،کردهگهید یکی اونو تفکرات نیا و زدن

 .بوددهیفا یب ستین جنگ طالب خودشکه یآدم یبرا دنیجنگ

 

 زد چنگ یصندل یرو از فشویک بلندقدم چند و عیسر چرخشهی با

 دی،با داشت مرگوحکم براش موندنگهیرفت،د رونیب اتاق از و

 . دیدینمپونه شیپ خودشو شدن خورد نیا از شتریب تا ترفیم
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 باهاشارهدپونه چرا دیفهمینم بود،اصالبسته اون قتلبه کمر دختر نیا

 !کنه؟یم رو نکارایا

 ونا بعدبازمداره حاال وکرده انتخاب بهروزو اول ازپونه چرا دیفهمینم

 !ده؟یم یدوم شانس بهش داشتندوم زن و ینامرد

 !نداشت؟ مجدد شانسهی اقتیل ودشخ یعنی

 بودنکرده یراض دخترو نیا دل اونقدر هاشعاشقانه یعنی

 !بگذره؟ بهروز از خاطرشبهکه

 

 ،ودهب بهروز تیموقع و پول دنبال واقعاپونه کردیم باور دیبا دیشا

 .داره دوست تشویموقع بودگفته االنکه همونطور

 

 لشکپونه و بهروز نیب هرگز بود نشونیبکه یعشق بود مطمئن

 اهشر تنها افکار، نیا با شدیموونهید داشت.گرفتنخواهدم ونگرفته

 .ودب بوکسسهیک یرو تشیعصبان کردن یخال وباشگاهبه رفتن
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 زخم، دستاش و شد هالک خودشهمکه زد روسهیک نقدریا

 رُس و دیکش آغوشبه روپاره یسهیک. دیترکسهیک از قسمتهیهم

 .نیزم یرو خورد

 

 اون مثلقلبشم. پونه یها حرف یادآوری از بود نیسنگ هنوز دلش

 .بودشدهله دخترک یها حرف آماج ریز بوکسسهیک

 

 کردن الیخ و فکر وباشگاه یتو نشستن و نیتمر ساعت چند

. ردکیم دایپ خودش کردنآروم یبرا یاگهیدراه دینداشت،با یادهیفا

 .شدخونه یراه یحالیب بااهباشگ ازکه بود ینفر نیآخر

 

 مهمون دیفهمخونه یتو یصدا سر وهمهمه از شدکه اطیواردح 

 ادشیکه کردینم یاری اشحافظه اصال اما کرد مکث یکم اول. دارن

 .کرده دعوت ویکسانچه مادرش ادیب
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 یاصد سرو نکهیا یهوابه اما داخلبه رفتن یبرا داشت دیترد یکم

 .ورود در سمتبه برداشتقدمدوبارهدهیفهماشتباه و هاستبچه

 

 برگشتوگهید اما دارن مهمون شد مطمئن ناآشنا یها کفش دنید با 

 .باشهدهید اونو یکس بود ممکن د،یند زیجا

 

 یترنمنگاهبه نگاهش شدکه یورود یراهرو وارد کرد، باز رو در

 .شدیم هال واردآشپزخونه از داشتوهیم ظرف باکه خوردگره
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 بهش دعوت نیا راجب یزیچ مادرش اومد ینم ادشی اصال

 یواشکی خواستن ییجوراهینکهیا بر گذاشت رو بنا پس! باشهگفته

 .بدن قرارشدهانجام عمل یتو اونو

 

 رو یمنف جوابترنم یوقت چراکه بود بیعج براش اما

 و ترف اصال مدتهی بود بهتر کردیم فکر کردن، نکارویابازمگفته

 . بشه یعاد روال تا گرفتینم صورت یآمد

 

 بشه، جادیا یزیچ یا یدلخور ای ییایح وشرم داشت انتظار

 .بشهگرفته دیند زیچهمه سرعتبهنکهیانه

 

 نیا یهوا و حال تو واقعا. آورد خودشبه اونوترنمشرم باهمراهسالم

 همونم دیفهمکه دردم همون چرا کرد لعنت خودشو و نبود یمهمون

 اآلن. دوستاش از یکیخونهنرفته ونشده شدن وارد الیخیب دارن
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 جک رو خر سر تونستینمگهید و شیپراهنه داشت پسراهنهگهید

 .گهید یجابره وکنه

 

 هاوهیم از نگاهشرفته دست از تیموقع خاطربه حسرت با

 شتناگذ لنز الیخیبدوباره بودمعلومکهترنماهیس یچشمهابهدوباره

 یرهیخنگاه باکهبده روشده فراموشسالم جواب تا شددهیکششده

 قیرفکه یباند از دیفهم گرفت، نگاهشو رد خودش یدستهابهترنم

 .کرده نشت خون یکمگذاشته دستش یهازخم یرو شیباشگاههم

 

 زدیم موج توش ینگرانکه یلحن با شدو کینزد بهشقدم کیترنم

 :گفت

 

 باز؟شده دعواتون_
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 و داد لیتحو بهش یپوزخند ه،یکسچه با دعواترنم منظور دیفهم

 .گذاشت یکفش جا یرو رو موتور چیسوئ

 

 بود سختناتمیتمرکمی...بودمباشگاه...نه_

 

 ن؟یدارمسابقهمگه_

 

 تردخ نیا یبرا ماجرا شکافتنحوصله اما بود زاریب گفتن دروغ از

 ور یزیچ براش نداشتهم یلیدل اصال نداشت، روشده یمیصمتازه

 دختر نیا یبرا دل دردو و بودشدهتموم کارشونگهید بده، شرح

 .بود ممنوع

 

 ن؟یدیماجازه...بایتقر_
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 یریجلوگ یبعد یاحتمال سؤاالت از خواست عیسر حرف نیا با

 رد نارشک از دیببخشهی با نایس و دیکش کنار خودشو یکمترنم. کنه

 دنشید با اومد یم رونیب سیسرو ازکه سهراب. شد هال وارد و شد

 کرد دراز دستشو زدو یلبخند

 

 !ایستین کال...ما یدایناپستارهکنم عرضچه لیسه یستارهداداشهبهبه_

 

 یخون باند دنید بادوباره اما دادن دست یبرا اومد جلو نایس دست

 دنید اب و کردنگاه نایس یدهیکش پس دستبه سهراب. شد مونیپش

 .دیپر باال ابروهاش یخون دبان

 

 !؟یکرد تصادف شده؟ یچ دستت_
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 با مادرش و کشوند خودشون سمتبه روهمهنگاه صداش تن

 وندرس نایسبه خودشو عیسرقدم چند با و شد بلند جاش از استرس

 .گرفت دست تو بازوشو و

 

 موتوربگم چندبار من...نیحس ای ؟یکرد تصادف شده؟ یچ مادر_

 یبش سوارشذارمینمگهید...آخه نشو سوار

 

 . زد مادرش کردنآروم یبرا یلبخند

 

 نزن بند و قفل مارو موتور یزودشمام....من مادرهیچ تصادف_

 .خوردضربهدستم بود سختکمینمیتمربودمباشگاه...توروخدا

 

 نایتمر نیا از حاال تا...آخههیباشگاهچه نیا مادر یوا_

 ؟یکن الش و آش خودتوخورهیم رددچهبه...کن ولش...نینداشت
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 مراقبم شتریبندفعهیا...دیببخش...چشم_

 

 ندفعه؟یا یگیم تو کن ولشگمیم من_

 

 .شدن سرپا مهمونازشته...کنم؟ کیعلسالم یدیماجازه مامان_

 

 وترنم مادر و پدربه رو و زد خودشگونهبه یآروم یلیس مادر

 :گفتترانه

 

 حواس هابچه نیا...نبودحواسم اصال... خدا رو تو دیببخش یوا_

 .که ذارنینم

 

 :گفت دادیم تکون دییتأبه سرشو که همونطور زدو یلبخندترنم پدر
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 یکار نیکوچکتر با دوننینمکه ییجوونا نیا دست از امان...بله_

 .لرزوننیم مادرو پدرو دل چطور

 

 رو دستشو ادب عرض یبرا کردوسالم و رفت جلوقدم چند نایس

 گذاشتنهیس

 

 بدم دست باهاتونتونمینمکهکنمیم یخواه عذر_

 

 ؟یباخت ای یبرد حاال...باش راحت...پسرمنداره یاشکال_

 

 دوکههیثان چند بعد...بشه منظورشمتوجه تا دیکشهم در ابرو نایس

 :گفت یتلخ پوزخند با افتاد شیهزار

 

 .باختممتأسفانه_
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 شکست دیبا...هیروزیپ هرهمقدم...ازهین باخت...نداره یاشکال_

 .یبدون ویروزیپ قدرکه یباشکردهروتجربه

 

 

 لشد تو اما داد تکون مشکات یآقا یها حرف دییتأبه یسراحترامبه

 شکست نیاکه دونستیم یک ها، ییراهنما نیابه زد یخند زهر

 قلبش دادن جولون یبرا انیپا یونقطهنداره یا یروزیپ چیهبهراه

 شده؟اعالم

 

 اشبر رو یروزگارحکم بوکس یسهیک.بودنکردهمبارزه یفیحر با

 و عشقش آوردن بدست یبرا کردیممبارزه باهاش روز هرکه داشت

 رو عمرش باخت نیدوم و بودخورده رکب راحت یلیخ امروز حاال

 .بودکردهتجربه
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 نباریا غرورشکه چرا بود یقبل باخت از شتریب باخت نیا درد

 غرورش یشکسته یهاکهیت کردن جمعگهید حاال. بودشدهشکسته

 .خواستیم قبل از تر مضاعف همت کی

 

. گهید کس یجانه بودزده کتک خودش یجا روسهیک مدتتموم

 و مشت ریزسهیک اون یجابه رو خودش تونستیم خواستیم دلش

 سوراخهی ازدوباره وکرده تکراردوباره رواشتباه نیا چراکهرهیبگ لگد

 .شدهدهیگز
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 رو شیخودسر یجلو بودنتونستهکه بودداده بها یادیز باز قلبشبه

 ارد مار یمهره بهناز قولبه دخترک اون برابر در بودآوردهکم ورهیبگ

 .کردیم جان نوش رو آوردنکم نیا عواقب داشت حاال و

 

 دهاشساع با رو روانیس و کرد یاحوالپرسهمترانه و مشکاتخانم با

 و اتاقبه رفتن یبرا کرد یعذرخواههمه از د،یبوس لپشو کردو بغل

 . دستاش تیوضعبه یدگیرس

 

 نگاهش تا و شد خارج ییچا ینیس باآشپزخونه ازلحظه همونستاره

 :گفتدلهره با افتاد دستاشبه

 

 نا؟یسشده یچ_

 

 ییچا ینیس گرفتن یبرا برد دستشو بودستادهیا سرپا هنوزکه سهراب

 :گفت و
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 اندب براش برو تو... رو ییچا منبده...نهیتمر خاطربه ستین یزیچ_

 .کنه پانسماندوباره دستشو ببر

 

 مککجعبه ،آشپزخونه داخل برگشت عیسر و گفت یاباشهستاره

  نایس اتاقبه رفت و برداشت روهیاول یها

 

 اندب داشت دستش، ریززباله سطل و بودنشسته تخت یرو نایس

 کردیم باز رو یخون

 

 رتشوصو انیگو نچ نچ کرد، نایس یدستابه یبار تأسفنگاهستاره

  دستش خون وزخم دنید از کرد جمع

 

 :گفت و کردستاره یشدهدرهم صورتبه ینگاه نایس
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 شهیم بد حالت برو...بندمشیمخودم من ؟یاومد چرا تو_ 

 

 ارضیعل بس از...شدیم بدحالم خون دنید باکه یدوران اون گذشت_

 سر از ییوقتاهی... تحملششده تر راحتواسمدمید یلیز وزخم رو

 انگار ادیم نیخون و کبود چنان سختشون ناتیتمر و ها آموزش

 جنگ دونیم رفتن یراستک یراست

 

 ت؟یمأموررفتهروزه چندندفعهیا_

 

 سخت...بردنش کجاندفعهیادونمینم اصال...ستینمعلوم یچیه_

 رهیگیم تماس

 

 روزهی...هیدفتر کارش روزهی...داره؟ یِسمتچه رضایعل نیامیدینفهم_

 روزهیشهیم دایپ کشور غرب کلش سرو روزهی...یتیمأمور کارش
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 یزندگ اونورا خودشواسهدهید دور ماروچشمنکنهنمیبب...شرق

 باشه؟زدهبهم

 

 نایس. ختیر نیبتادزخم رو حرص با کج، لبشو و کرد زیرچشمستاره

 .نره رونیب صداش گرفتتا گاز لبشو و دیکش درد از ینیه

 

 ؟یدیمشکنجه چرا منوگرفته زن اون_

 

 ینکن بتیغ خودتقهیرف سر پشت یباش تو تا_

 

 کرد خرابشهینمجوره چیه اعتمادتو ادیمخوشم_

 

 مویزندگ وکنممتهم شوهرمو یزود حرف چهارتا باکهبچممگه_

 اعتماد نیا یفهمیم یریبگ زن یجنابعال...خراب
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 دینباهم گرانیدبه...شهینم جادیا یتنش چوقتیهباشهکهدوطرفه

 خانواده یاعضا یحت بشن یخصوصمیحر وارد داداجازه

 

 گهیدببندم بگو کال_

 

 دوست اما...نداره اشکال یکرد یشوخدونمیم چون حاال_

 نیتر مرد رضایعل...کنه فکر یجد یکسهیقض نیا راجبندارم

 دمیدکههیآدم

 

 شدم؟ چغندر من اآلن_

 

 ردنکهیتک یبرا مردمنظورم...داره فرق برادراهیقض...یسر تاج شما_

 ندچ...نکنهکمسرم از رو اشهیسا خدا...بودخودممشترکه یزندگ یتو

 زنهیم شوردلمنزده زنگروزه
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 ما داداشبمه بادمجون...شهینم یزیچ_

 

 از تومنیبب...من سراغمیرفت کالبزنم حرف تو ازبودماومده...کنه خدا_

 یدارمگه...کنه؟ یزیخونر دستاتکه یکنیم نیتمر یجور تاحاال یک

 ؟یشیم حاضر یملمیتواسه

 

 گهیدنهیتمر نیتمر...داره یفرقچه حاال_

 

 یزد مشت حرص ازمعلومه حالت و ختیر از...داره فرق رینخ_

 آره؟... یخورد مشکلبهپونه بانکنه...نفهممکهستمین کودن...نیتمرنه

 

 میزنیم حرف راجبش بعدا برو...میدار مهمونزشتهستاره_

 

 !درسته؟حدسم پس_
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 ستین وقتش االنگفتم_

 

 ؟یبد جوابهی یمجبور امشب_

 

 بهتگمیم بعداگفتم...بابا یا_

 

 ترنمه راجبمنظورم_

 

 ؟یچ یعنی_

 

 شده؟ یچ هاتون صحبتجهینت یبگ تو منتظرنهمه_
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 :گفت تعجب با و داد باال ابروشوهی

 

 !نگفته؟ترنممگه_

 

 دیبا نایس آقا"گهیم... گهینم یزیچترنمگهیمترانه...نه_

 هیراضترنمدمیفهم منکه ینجوریا"...رهیبگمیتصم

 

 دیپر باال ابروهاش جفت بهت با نایس

 

 ؟یچبه یراض...هیراض_
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 خنگهگهید تو با ازدواجبه_

 

 .ستین کار در یازدواج...میزد حرفهم با اون منو!...؟یچ یعنی_

 

 !دونمیمچه...شده مونیپش البد...ه؟ینجوریا نیزد حرف_

 

 نیهمواسهبمونهترنم خودشو نیب نیشاه یماجرا بودداده قول نایس

 .بده حیتوض شتریبستارهبه تونستینم

 

 زنمب حرفترنم بادوباره دیبا من برو تو حاالباشه_

 

 اتاق؟ یتو ادیببگم_
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 ...میحرفیمگهید فرصتهی سر...مادرش پدرو جلوزشته بابانه_

 

 انگشتر امروز...بده یفرصت بهت مامانگهیدنکنم گمون یول_

 بکنه کلکشو خوادیم امشب نیهم...دهیخرنشونشم

 

  دیچیپ دستش دور ترمحکم باندو یعصب نایس

 

 نیا من انوقت...نیدوخت و نیدیبر خودتونواسه!...؟یچ یعنی_

 چکارم؟یه وسط

 

 یحرفا ازاونم ینزد حرف تو...یکردیم قانع مامانو زودتر دیبا_

 ِریخ از امشب یکن یکارهی دیبا حاال...هیاوک زیچهمهکرده فکرترانه

 گذشته کار از کارگهید یکن نشونوگرنهبگذره کردن نشون
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 مامان دست روکهدخترم منمگه...بذارم؟دلم یکجا نویا ایخدا یوا_

 !کنه؟یمعجلهدارهبمونم

 

 تهش تا دیباکنهلهیپ یزیچهیبه...یدونیم مامانو یاخالقاکه تو_

 طونیش خر از اونوگهیباهمدمیکن یسع ایب زودتر حاال...بره

 ادیبگمبآخه...میبحرف باهاشآشپزخونه ادیب مامانگمیم...نییپامیاریب

 آشپزخونه برو آب یهوابه...شهیم زشت اتاق

 

 شستون تخت یرو یکم. کرد ترک اتاقوستاره و داد تکون یسر نایس

 .ادد ماساژ آزادش یانگشتا نوک با بودگرفته درد دایشد که سرشو

 

 یدیام نا و یپوچ حس دایشدکه یلحظات و روز نیهمچ یتو قایدق

 شمادر کردن قانع. داشتکم رو موردهی نیا بودکردهغلبه بهش

 اطرخبه بودکردهکه یدیشد ذوق بعداونم بود ممکن کار نیتر سخت

 .روز اون مثبت جواب
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 چند نیهم ضینق ضدو یرفتارها خاطربه مادرش یعجله دونستیم

 دوست. شدیم خودشهم باز زیچهمه یاصل مقصر وخودشه سال

 لقاب اصال االن مادرش یخواسته امانهیبب مادرشو یناراحت نداشت

 .نبود ااجر

 

 حبتص یبرا درصد کی بودفتادهین اتفاق نیشاه داستاناگه دیشا

 دبو سالدهکه رو مادرش لبخند تا دادیم نشون لیتماترنم با مجدد

 امانهیببدوباره بوددهیکش دوشبه رو یزندگهیسخت پدرشون یجا

 .بودن مجدد ارتباط یبرا یراه و بود یاگهید کس شیپ قلبشترنم

 

 لح رو مشکل اون قیطر از و کردیم صحبتترنمخوده با ماحت دیبا

 هشب نیشاه انیجر سرکه یمحبت قبال در دختر اونباالخره. کردیم

 طرف از رد جوابکه بهترچه کرد،یم یتالف جا کی دیبا بودکرده

 .ترانه نشه،مخصوصا دلخور اون از یکس تاباشهترنم
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 اردو و کرد ضیتعو لباس عیسر و دیند زیجاگهید رو نشستن ادیز

 .شد هال

 

 :گفت وترنم پدربه کرد رو خورد بهش چشمش تا مادرش

 

 سنگ اطیح تو برن نایس و جانترنم نیدیماجازه مشکات یآقا_

 بکنن؟ واباهم رو یینها یها

 

 الاص...بودبسته رو از رو ریشمش...کردنگاه مادرشبهزده بهت نایس

 نهیبش نایس بودنداده فرصت

 

 :گفت تواضع با و دیکش ششیربه یدست مشکات یآقا
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 خانوم حاج شماست دستماماجازه_

 

 تو نیبر جانترنم با مادر نایس...ادهیز لطفتون...نیاریاخت صاحب_

 دست خواست خدااگهخوامیم امشب من...نیبزن حرفاتونو اطیح

 بذارم نشونعروسم

 

 بهت وت انگارکهاونم رد،کنگاهستارهبه مستأصل. شد آچمز کامالگهید

 دستور دادنانجام و گذاشتروهم چشماشو دیترد با فقط بود

 رد،کیم امر اطاعت دیبا و نبود یزیگرراهگهید. کرد دییتأ مادرشونو

 زبونبه یرسم جمع یتواونم مادرش با رو مخالفتشکه نبود یآدم

 .بذاره رپایز رو مادرش یخواسته وارهیب

 

 گفت و داد تکون یخروج سمتبه دستشو و ردکنگاهترنمبه

 "دییبفرما"
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 وقاربا وآهسته بود،انداخته ریز خجالت ینشونهبه رو سرشکهترنم

 .شد اطیح وارد نایس از جلوتر و شد بلند جاش از

 

 

 

 

 

 

 ینم الاص. دیکش یبلند نفس نایس نشستن، یچوب تخت رو یوقت

 یخال یچهمه از کال هوی مغزش کردیم حس! بگه یچ دیبا دونست

 .شده

 

 با ود؛بشده گرفتنش قرارمنگنه تو و نایس حاِلمتوجه کامالکهترنم

 .شد صحبت یکننده شروعزدهشرم یلحن
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 بهشوننتونستم.. منه ریتقص همش.. نایس آقاشرمندم_

 یرادیا شما ازنتونستم منکهنهیا اصلش یعنی.. میندارتفاهمکهبگم

 ...منکه نیهست یهمون یعنی.. خوبه تونیچهمه شما.. رمیبگ

 

 آخرش یکهیتمتوجه یخوببه نایس و کرد رهامهین حرفشو

 متعجب اونو دایشد نیا و بود اقرارهیهیشب شد، موندناگفتهکه

 ارانگ اماشدهمتوجهاشتباهستاره کریم فکر اون قبل تا. بودکرده

 .دونست ینمکه بود ییخبرهاهی

 

 قیعم نفسهی با بعد نده؛ یسوت شتریب تا کرد مکث یلحظاتترنم

 .کرد شروع بوددهیکش حواسش کردن جمعواسهکه

 

 بیع کنم؟بدون کاریچبذارم یبیع شما یروتونم ینم من یوقت_

 !خبهیاوک یچهمه کنن یم فکر اونا داشتن
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 !کرد زیر چشماشو و داد باال ابرو یتا کی نایس

 

 ستین یشوخ ازدواج شما؟ نظربههیوبخهیتوج واقعا نیا االن_

 !هیزندگ عمرهی بحث!.. خانومترنم

 

 !شرمندم واقعا.. دونمیم_

 

 روتادهاف من مادر.. م؟یکن کاریچ دیبا االن.. دیکش یم نجاهایابه دینبا_

 شونن انگشتررفته.. بدهصلهیف روهیقض عیسر خوادیم.. تند دور

 شما امشبنکهیا از یحت!.. منداشت خبر یچیه از اصال من!.. دهیخر

 !نیدعوت نجایا

 

 دیردت وبا دیکش تخت کنار ِیشمعدون گل یها برگبه یدستترنم

 :گفت
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 !دارم یفکرهی من_

 

 !کنه ینم کارمغزم.. ندارم یراه جیه من چون نیبگ... خداروشکر_

 

 ...بشه دیشا.. دیشا.. گمیم من_

 

 بشه؟ یچ دیشا_

 

 !میکن فکر هامونخانواده شنهادیپبه شتریبکمیبشه دیشا_

 

 ودبکرده اقرار کیش یلیخترنم! بودشدهزده بهت واقعاگهید نایس

 !بود خی آب سطلهی مثل براش نیا ووصلته نیابه یراض
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 ندچ تاکه یدختر چطور"بود نیا رفتیمرژه ذهنش توکه یفکر تنها

 یکی سرعت نیابهتونه یم حاال بوده؛ نیشاه عاشق شیپ روز

 !"کنه؟ اون نییگزیجا روگهید

 

 :گفتنره باال تعجب از کرد یم یسعکه ییصدا با

 

 !ن؟یدیم مثبت جواب اونا شنهادیپبه نیدار شما ایدمیفهماشتباه من_

 

 نییپا سرشو و گرفت خودشبه رو هازدهشرم حالتدوبارهترنم

 !لهچ یتوافتاده بیعجبفهمه نایس تا بود یکاف نیهم انداخت،

 

 تشکس شیقبل عشق ازتازهکه یدختربه حاال نیهم تونست ینم

 یمپناه اونبه داشت خوردشزخم قلب درمون یبرا دیشا وخورده

 دونست یم یطرف از یول نبود، نامرد نقدریا بده؛ رد جواب آورد

 !بده بهشتونه ینم یقول چیه اصال
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 ونا و بودتهخیر دستش یرو رو یپاک آبپونه امروز نیهمنکهیا با

 روز چند عرض درترنم مثل تونست ینم اما بودرونده خودش از رو

 .کنه باز حساب یدیجد سیک یرو وبشه شیقبل عشق الیخیب

 

 محک خودشو خواست یم فقط بود؛شده یراضکهقبلمدفعه

 فرن کیبه رو قلبش دیفهمپونه یباره چند دنید باآخرشمکهبزنه

 !هستپونه طفقاونم وبدهتونهیم

 

 خاطرهب فقطنکهیا فکر اماکنه حسابپونه یرو تونست ینمگهید اآلن

 از فرار یبراهمآدم اون یحت ای وباشه یکس با دلشزخممیترم

 ! نبود قبول قابل براش بخواد؛ رو اونخوردهتازهکه یشکست

 

 کنه؛ پاک قلبش و ذهن از کلبه روپونه عشق یروز بود قراراگه

 نبود یآدموگرنه کرد یم نشیگزیجاگهید عشق کی دیبا حتما
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 یندگز یکس بافهیوظ یرو از فقط و احساس بدون عمرتمومبتونهکه

 !کنه

 

 یبرا یواه دیام تا دونست؛ صداقتلحظه اون رو کار نیبهتر

 ودب مطمئن و دیفهم یم رو قتیحق دیبا دختر نیا. نشه جادیاترنم

 .کنه ینم حساب اون یروگهید وکشه یم پاَپس دنشیشن بعد

 

 

 

 

 

 

 :گفتشمرده ومؤدبانه یلیخ
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 شما!.. نشه رنجش باعث وقتهیکهبگم یچطوردونم ینم من_

 از القب شما مثلمنمکه نجاستیا مشکل.. نیهست یخوب یلیدخترخ

 ...یولاومده یمخوشم یکس

 

 شیپنشکنه غرورش تاکنه انیب رو موضوع یچطور دونست ینم

 !پونه طرف از شدنشزده پس خاطربهمترن

 

 !گرفت حرفو یادامه و کرد یدست شیپترنم

 

 !بوده؟ وفا یباونم_

 

 

 !دیکش یغمدار نفس

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

110
5 

 جاستنیا تفاوتمون تنها فقط!.. میهمهیشب یلیخنهیزم نیا تو.. آره_

 تو رشفککه یوقت تا ورمیدرگهنوزم وکنم فراموششنتونستم منکه

 !کنم باز یاگهید کس یروبه قلبمو دِرتونم ینممنه ذهن و قلب

 

 !کرده فراموش زود رو نیشاهکه انداختکهیت بهش ییجوراهی

 

 !کنم یم صبر من_

 

 حرف و رفتارها خاطربه آورد یم در شاخ تعجب از داشتگهید نایس

  کنه؟ ازدواج باهاش بود راغبترنم نقدریا یعنی دختر؛ نیا یها

 

 ...شما!.. فهمم ینم من_
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 رو نیشاه هنوزخودمم من!.. نیکن فراموشش تاکنم یم صبر_

 حیترج منبه رو پول اون!.. ندارم دوستشگهید امانکردم فراموش

 یاعاطفه یب دختر من!.. کنم پاسوزش روخودمنداره یلیدل پس داد؛

 صورتبهاومدهخوشم شما از.. رمیم شیپ یمنطق فقط!.. ستمین

 کنارمیتونیمکنمیم فکر فقط.. عاشقتونمکهندارم ییادعا جیه.. یمنطق

 قعاشگهیهمدبه کمک و زمان مروربهمیتونیم.. میباش خوشبختهم

 زمانبه فقط.. میکن فراموش رو مونیقبل یها شکست ومیبشهم

 و دوست دوتا مثلمیکن کمکگهیهمدبه دیبا.. میدار اجیاحت

 !یواقعهمراه

 

 یابرنه اما سازمسأله اعترافاتش و بودقالنهعا و خوبترنم یها حرف

 ودب مطمئن و بودشده مغزش برحاکمدوباره دایجد قلبشکه یینایس

 شدنزده پس وجود با یحت کنه،ینم فراموش روپونه ها حاال حاال

 !امروزش

 

 ؟یچنکنم فراموشش چوقتیهاگه_
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 دبع.. ازنبس دیجد یخاطره دارن ازین فقط هاآدم.. نیکنیم فراموش_

 !شنیم محو یقبل خاطراتکمکم

 

 !بدم بهتونتونم ینم یقول چیه من_

 

.. نداره یضررکه امتحانش م؟یبدگهیهمدبه و فرصت نیاشهیم_

 !مینداشتتفاهممیگیمنهیا تهش

 

 !بگم یچدونمینم_

 

 لیدل دیبا خواستشونبهمیبد رد جواب االن!.. منتظرن هامونخانواده_

 یحرف شیقبل عشق از وبگه رو لشیدلتونهینم ماکدوم چیهکهمیاریب

 فقط.. قطف.. میبد خواستشونبه تنشدهکبارمی یبرابهتره پس.. بزنه

 هست؟ یامسألههی
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 ..دوختترنم یچشمابه و گرفت یشمعدون از متفکرشونگاه نایس

 

 ؟یچ_

 

 دوست.. رهیگ سخت موارد نجوریا یتوکمیپدرمکه نیدون یم_

 !نهیبب رونیب مارو یکس نسبت بدونهندار

 

.. !بگه یچ واقعا دونست ینم.. شد منظورشمتوجه زود یلیخ نایس

 !بود تر نیسنگ تعهدهی خوندن تیمحرم

 

 ؟یچبشه شتریب وصلت نیا اجبار تیمحرم خوندن بااگه_

 

 م؟یکن یم مجبورتون نیکن یم فکر ن؟یدار شکامخانواده ای منبه_
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 !تعهده بحث.. نداشتم جسارت قصد..ستین شک بحث.. نه.. نه_

 

 حرفسرم پشت فردانداره دوست.. شهینم الیخیب نویاپدرممطمئنم_

 با من یرابطه.. ستمین یدیق یبآدمن؟منمیکن یم درککه نویا.. باشه

 یکس خواست ینم اون چون اماباشه تیمحرم با بود قرارهم نیشاه

 ازینپدرم یاجازهبهمنم و بشنمتوجه اشخانواده یاعضا از

 ! نشدانجامداشتم

 

 !شدممتوجه.. بله_

 

 خوب یچهمهاگه.. باشهماهه تیمحرمهیکهمیخوا یم ازشون االن_ 

 ..میکنیم عقد بعدش رفت شیپ

 !کمه؟ گه،یهمد شناخت یبرا ستین یکم زماننظرمبهماه 
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 کردیم حس  خورد؛غبطهترنم استیسهمه نیابه دلش یتو نایس

 نیا یوال و هول تو داشتکه اون برعکس خونسرده، یلیخترنم

 یچ دیکش ینم مغزش اصال و زدیم پا و دستعجوالنهمیتصم

 !غلط یچدرسته

 

 رو خودش مغز بوکسسهیک یجابه زدنضربه موقع امروز انگار

 ینم شیاریبه هاش سلول ازکدوم چیه حاالکه بودداده مال و مشت

 !اومدن

 

 ترناختهناش دختر نیا!.. بوددهیکشهم روندهیآنقشه لکسیر یلیخترنم

 !کردیم فکرشوکه بود یاون از

 

 تا ودب یفرصت واقعا نیا دیشا گذشت، ذهنش از یزیچ یلحظات یبرا

 !کنه فراموش روپونه
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 نداره؛ شیزندگ تو ییجاگهید بودکرده ثابت بهش امروز حرف باپونه

 دیشا. دیکشیم دیجدنقشه شیدگزنادامه یبرا دیبا پس

 !بود نجاتشراهترنمنقشه

 

 لب ریز و کرد تر لبشو کنه؛ مرتب فکرشو تا دیکش کشدار نفسهی

 :گفتآهسته

 

 

 

 

 

 

 باشه_
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 کرد حسکه چرخوند نایس سمتبه شتاب با رو سرش چنانترنم

 کارش نداشت یدواریامدرصدم یحت شده؛ رگبه رگ گردنش

 !کنه قبول نایس کرد یمن فکر بده،جهینت

 

 ظاهرش کرد یسع اما بودکرده ذوق تیموفق نیا خاطربه دلش یتو

 جواب خوب هاخانواده دنیکش وسط ینقشه یانگار کنه، حفظ رو

 .بودداده

 

 بوددهش سست یکمرهیگگهید یجا دلشهم نایسنکهیا دنیفهم با اول

 .کنه زبا ییجدا حساب" باشه" نیا یرو تونست یم حاال اما

 

 دنیکش باال یبرا دشیام تنها حاال ن؛یشاه بارابطه از شکست از بعد

! بود زدن مخ یبرا داشتنزهیانگ یدیام نا یورته از خودش

 ونهک فراموششتونهیم یراحتبهاونمکنه ثابت نیشاهبه خواستیم
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 شونبهکه یکسان از یکیبهباالخرهتونه یمکهکنه ثابتخودشمبه

 !برسهکرده دایپعالقه

 

 !میبگ روجهینت بهشونمیبربهتره پس_

 

 خواست یمکه یکار از نامطمئن و زد یپوزخندترنم یعجلهبه نایس

 .شد بلند جاش ازبکنه

 

 فظرهمراهبه زنون لبخند دنشونید با نا،یس مادر و داخل رفتنهم با

 یلکپو از یکی سمتشون؛ رفت و شد بلند جاش از زیم یروهیپولک

 :دیپرسترنم از و برداشت هارو

 

 بشه؟ نیریش تاگلم عروس دهنبذارم نویا_
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 دهنش تو رو یپولک ذوق باخانومصنم و زد یخجول لبخندترنم

 .گذاشت

 

 و شیرگهید مشکات یآقا.. زمیعز نیبش خوشبختاهلل شاء ان_

 سماتمرا خدمتتون؟میایب یک ما نیبد دستور.. شماست دست یچیق

 م؟یکن برگزار یزمانچه رو

 

 یسرفههی عیسر کنه،یمتموم ویچهمه کالداره مادرش دیدکه نایس

 نایس دیهمفترنم انداخت،ترنمبه ملتمس بایتقرنگاههی و کرد یمصلحت

 !کرد باز رو حرف سر خودش نیهمواسهبگهشه ینم روش

 

 همو خوب نیبد فرصتماهمیخوا یم ما نیبداجازهاگه  جان بابا_

 بخو نشد ز،یچهمه بود یهولک هول نقدریا بار چند نیا!.. میناسبش

 !میکن دایپ شناخت
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 جواب جاشبه خانومشکه بودکرده سکوتمتفکرانه مشکات یآقا

 :داد

 

 ادیم در حرف شمارو ننیبب نفر!.. مادر؟ ستین ادیزکمیماهدخترم_

 !براتون

 

 واقعا چونبزنهغهیص از یحرف خودش خواست ینم دلش نایس

 خشیم دیبا اشخواستهبه دنیرسواسهترنم اما بود، نیسنگ تعهدش

 .دیکوب یممحکم رو

 

 لیفاماگهنباشه یمشکل تامیش یممحرم روماه نیبداجازه شمااگه_

 !دنیدهم با مارو

 

 شدن یقطع یبرا دیکش یم انتظار دیبا بازنکهیا از یناراض نایس مادر

 :گفت یدلخور با ماجرا،
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 ؟یکن فکر یخوا یمماهکه هست یمشکلمگهخترمد_

 

 !گرفتجبهه عیسرترنم

 

 ما.. میکن فکر دومون هرقراره.. کنم فکرخوام ینم تنها من.. نه.. نه_

 !میندار شناختهم از ادیز

 

 :گفت بود ساکتلحظه اون تاکهترانه

 

 یعدب مشکالتباشه شتریب شناخت یچ هر.. هیخوب کارمنم نظربه_

 و کنن یزندگ خوان یم یآدمچه با بدونن دیبا.. شهیم ترکم

 !ور رابطشون کنن یدائم بدن وفق رو خودشون باهاش تونستناگه

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

111
7 

 بود شبزرگ دخترکه چرا بودترانه دییتأ منتظر انگارکه مشکات یآقا

 ادد تکون یسر دییتأبه دونست یمترنم از تر عاقلشهیهم رو اون و

 :گفت و

 

 و اطیاحت جوانبواسه فقط تیمحرم نیا یول.. نیبش آشناماه.. باشه_

 ...گهید زیچنهمردمه ثیحد و حرف

 

 یتخط حق تیمحرم نیا از فهموند نایسبه یمجلس و کیش یلیخ

 راغب اصال نایس دونست ینم نزنه، دلشبه صابون وقتهی ونداره

 یم ور کار نیادارهمردم دهن بستن همون خاطربه و ستین کار نیابه

 !کنه

 

 و گفت یااجازه باهی دید رو مشکات یآقا موافقتکهخانومصنم

 و آقا ازدوباره و اومد انگشترهی با بعدقهیدق چند اتاقش، سمت رفت
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 دست تو رو انگشتر نشون تینبه و گرفتاجازه مشکاتخانوم

 .گذاشتترنم

 

 چندتا بودوستهیپ جمعبه و بودکنده خوندن کتاب از دلتازهکه دیسع

 نایس اال کردن؛ یشادهمهیبق سهراب زدن کف با و زد یبلبل سوت

 !بودموندهترنم دست یتو انگشتر ماتکه

 

 سؤال عالمت مثل مدتتمام نداشت، اون از یکم دستهمستاره

 کار در یازدواج چیه بودگفته قبل ساعتمینکه کردیمنگاه یینایسبه

 نیا از دیبا دونستینم! بودندهکر تیمحرم طلب حاال اما ستین

 !ناراحت ایباشه خوشحال برادرش یناگهانمیتصم

 

 یتر دیشد واکنش حتما دونست یم یزیچ نیشاه یماجرا ازاگه 

 یحرو یب لبخند با فقط االن اماعجوالنهمیتصم نیابه دادیم نشون

 یپا جلو دشویجدراه ریتقدبذاره بودداده حیترج و بودستادهیا
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 دور نایس سر از روپونه فکربتونهترنمکه دیام نیابه بذاره، رشبراد

 !بدههیهد بهش نرمال یزندگهی وکنه

 

 آغوشبه روترنم سرهم پدرش و دنیبوس روترنم نوبتبه هاخانوم

 .دیبوس و دیکش

 

 بود یامترقبه ریغمیتصم فکر در همچنان ریزبه سرکه نایس

 خودشهب سهراب یدهیکش شیپ دست با نداشت؛ یبرگشتراهگهیدکه

 .اومد

 

 عرض یبرا مادرش یاشاره با و داد دست سهراببه انگشت نوک با

 مشکات یآقاکه شدخم مشکات یآقا دست دنیبوس یبرا ادب

 یریبخ عاقبت یدعا و دیبوس رو سرشترنم مثل نداد؛اجازه بهش

 !کرد براشون
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 هر و رفت یم شیپ داشت ادب و برق سرعتبه زیچهمه نظرشبه

 ابلقگهیدممکنه روند نیاکه کردیم وحشت دچار شتریب رو اونلحظه

 !نباشه کنترل

 

 الاص! گذشتبکنه خواست یمکه یکار الیخ و فکر یتو شبتموم

 شیشقراره یراحت نیابه وگرفته یمیتصم نیهمچ شد ینم باورش

 !بشهمحرمترنم باماه

 

 یتوترنم از یاعالقه و مهرنتونهماه شیش نیا یتواگه"نکهیا فکر

 !داد یم آزارش زیچهمه از شتریب" کنه؟ کاریچ دیبا بعدشنهیبب قلبش
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 ؛بود کینزد لیفام نقدریاترنمکه بختشبه فرستاد یم لعنت

 ماا شد یم تر راحتمسأله نیا حل دیشا دور، لیفام ای بودبهیغراگه

 داوم یم وجودبه یا یناراحت و مشکلاگه و بود اتصال ینقطهترانه

 دیبا پس گرفت؛ یمهم رو برادرش یزندگ دامن دردسر نیا مطمئنًا

 !گرفت یممیتصم و کرد یم رفتار اطیاحت با

 

 یتو بود ممکن اما داشت مانیا کامالترانه تیدرا و عقلبه چند هر

 .هزیبربهم اوضاع وبشهدهیکش وسط احساس یپا یکمنهیزم نیا

 

 اون مثل یاحساسماه شش نیا بعدهمترنمکه بود نیا دشیام نهات

 ربکه یکس دن؛ینرس یاشتراک ینقطهبه دو هراگه وباشهداشته

 یرو از رو نیسنگ تیمسئول نیا وباشهترنمشهیمرابطه نیا یزنندههم

 !برداره اون یهاشونه
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 یساعت یمرخص یتلفن فقط مادرش، اصرار وجود با زود صبح 

 یمرخص رو روز کل خواست ینم دلش. محضربه رفتن یبرا گرفت

 ! نفرت و یدلتنگ از یمخلوط داشت یبیغر حس ره،یبگ

 

 نیا وکنه بازپونه جز یاگهید کس یروبه رو قلبش در بود قرار

 رو نیا تصور چوقتیه  چون بود زیچ نیتر آور عذاب براش

 !کنه دور شذهن و قلب از روپونه بخواد واقعاکه نداشت

 

 عنوانبه ازدواج و بود فکرهی حد درپونه کردن فراموششهیهم

 شدنش یعمل یبرا اما کردن فراموش یبرا ازین مورداقدامهی

 اریاخت یب چون کرد یم فرار ییجوراهی بود؛نکرده همت چوقتیه

 !کنه فراموش خواست ینم
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 وابخ حسهم هنوز و بودکرده پف قبل شب یخوابیب از چشماش

 یکی خواستیم دلش! شدن محضر وارد یوقت یحت داشت یداریب و

 !شه داریب تلخ خواب نیا از تا گوشش توبزنه

 

 یبرا یحساب و دیگنج ینم خودش پوست یتوترنم اون برعکس

 یپنهان پوزخندکه بودزده ییما مرگ مکش پیت ساعت کی نیهم

 ! داشت دنبالبه رو نایس

 

 آرزو! نشست دلشبه یبیعجغم شد،هخوندکهماهه شیش یغهیص

 اما بود یم یاگهید کس زبون ازدهیشنکه یابله کاش داشت

 !بودمسخرههم کردن آرزوگهید

 

 یبیعج یبلوا دلشته امابزنه یزورک لبخند کرد یم یسع مدتتموم

 !بودگرفتهختم عشقش انیپا یبرا دلش انگار! بود پابه
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 رفت مادرش و پدرهمراهترنم کرد؛بهونه رو کارمراسم شدنتموم بعد

 .خونه برگردوندن روخانومصنمهمترانه و سهراب و

 

 توچشم شرکت یتوپونه بادوبارهقرارهغهیص بعد اآلننکهیا فکر

 چرا شد مونیپش. کرد یم شتریب رو داغش داشتتازهبشهچشم

 کردیم حس نداشت، شدن روبرو تحمل نگرفته؛ کامل رو یمرخص

 !شیزندگ عشق نیاولبهکرده انتیخ

 

 قبِل روز یها حرف یادآوری با فقط کارش اتاقبه ورود یلحظه

 یبرگشتگهید وکرده یدرست کارکه داد یدلدار رو خودش پونه،

 .بودهپونه خود یخواسته نیا ونداره وجود

 

 اما دیکش یراحت نفس و شدکم اضطرابش از یکم یخال اتاق دنید با

 روهپون بتیغ لیدل شد کنجکاوباالخره موندن تنها ساعت کی بعد

 .گرفت تماس یمنش با وبفهمه
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 کی مادرش و پدر دنید یبرا بهروزهمراهبهپونه گفت یمنش یوقت

 !دیکش یتر راحت نفسرفته شمالبههفته

 

 یراب روهفته کی نیاکه بوددهیرس دادشبه موقعبه نباریا خدا انگار

 یتهرف در افسار گرفتن دستبه و شونیپر افکار نکرد جور و جمع

 !بودداده فرصت بهش قلبش،

 

 تتونسیم خودش بود باهاشهم بهروز و بودنرفته تنهاپونهنکهیا

 دشخو حاال وداره رو اشرابطهمیترم قصد واقعاپونهکهباشهنشونههی

 یجهینتکه بود یم یاندهیآ منتظر و کرد یم قبول رو تیواقع دیبا

 !نهیبب رو ماتشیتصم

 

 ماا داشت، مانیاداره یحکمت و هست یریخ یاتفاق هر یتونکهیابه

 ورق یزندگ! ه؟یچ حکمت دیفهم ینمکه بود هنگ نقدریا اآلن
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! بودننامفهوم براش هاشنوشته انگارکه بودکرده رو براش یدیجد

 . بود کردن توکل اومد یم بر دستش ازکه یکار تنها

 

 دو رو دستاش کف و دادهیتک یصندلبه رو سرش تلفن عقط بعد

 کمک خدا از دلش یتو داشت،نگه یقیدقا یبرا هاشقهیشق طرف

  !بگذره یچطورقراره دونست ینمکه یماه شیش نیا یبرا خواست

 

 یراب بشه،ترنم دل یدوباره شدنشکسته مسبب خواستینم دلش

 اونهیشب یسحماه شیش آخرهمترنم خواست خدا از نیهم

 .باشهداشته

 

 زیم رو از ویگوش تا. شد بلند شیگوش امکیپ یصداکه دینکشهیثانبه

 .زد پوزخند روشاسم دنید با برداشت
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 چراغ حاال نیهم از دختر نیا خودش، یجایب توقعبه زد پوزخند

 و بود کار نیتر سخت نشکوندن دل حاال بود،شده شروع سبزهاش

 .بود یم راشرفتا مراقب دیبا

 

 دیخر طلبعاشقانه یلیخ و بودگفتهزمیعز بهشکهترنم جواب در

 تونستکه یزیچ تنها بود،کرده یکار ساعت بعد رفتن

 . بود" باشه"هیسهیبنو

 

 تاکه یکس تنها وارهیب زبونبهعاشقانه کلمات یراحتبهکه نبود یآدم

 نیتمر دیبا حاال د،بوپونهبشکونه رو زبونش قفل بودشده موفق حاال

 .کنه جهت کی رو زبونش و قلب کرد یم
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! دبودادهترنمکه یآدرس سمت افتادراه حال نیتر کسل با کار بعد

 دیرس ینم یاجهینتبهکدوم چیه و دیچرخ یم زیچ هزار فکرش یتو

 ! موند خکوبیم پاساژ یورود دنید بانکهیا تا

 

 ود؛بنشده قرار مکان رِسآدمتوجه بود مشغول فکرش بس ازراه یتو

 !رو زیانگ خاطر پاساژ نیا بودشناخته خوب یلیخ حاال

 

 هدفش بار نیا وگذاشته قرار نجایا چراترنم کرد ینم درک اصال

 جلب دنبالهم هنوزترنم اتفاقات اون بعد یحتنکهیا فکر ه؟یچ

 ! کرد یم شیعصبان یحسابباشه نیشاه کردن ِکنف ایتوجه

 

 ستین رتشیغ ازخشم نیا وندارهترنمبه یاعالقه وزهن دونست یم

 الیخ و فکر هنوزترنم دید یماگهباشه تفاوت یب تونست ینم اما

 زنشکه حاال مخصوصا پرورونه، یم سر توداره رو یقبل یها
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 یسر َسُبک نیا تحمل دید ینم خودش شأن در اصال شدیم حساب

 !هارو

 

 یهاهیما یتو یپیتهی بارنمتکه رفت یم کلنجار خودش با داشت

 . شد ظاهر جلوش ز،یانگخاطره روِز همون پیت

 

 با یرخاکست مانتوش بود،گذاشته یآب یهارگه با یطوس لنز بار نیا

 ریز آرنجش تا دست مچ از. بودبرجسته یها گل و ریحر یپارچه

 .بود مشخص کامال یاشهیش ریحر اون

 

 و شلوار و یصورت یسطو شال با مات یصورت ست کفش و فیک

 یحسابهک محضر پیت برعکس کامال! بوددهیپوش جذب دیسف کیتون

 بودانداختهکرده سیگ بار نیا هم رو بلندش یموها! بوددهیپوش

 .رونیب
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 کرد یم باور داشتتازه انگار! دیکش یاکالفه پوفسالم یجابه نایس

 بهش دیبا یچطور دونست ینم حاال ونهیاترنمهیواقع پیت

 !ادینم خوش مذاقشبه اصال یمدل نیابفهمونه

 

 اونو شیعصب یچشما شد قفل بازوش دورکهترنم یدستا 

 دستشو و خورد یاکهی نایس یتهاجم حالت ازترنم! گرفتنشونه

 .دیکش

 

 فقط تیمحرم نیا کردن امر واضح یلیخ پدرتونکنم فک_

 تیمحرم باتاثبه ازین تا خواهشا پس!.. مردمه دهن بستنواسه

 .نیکن حفظ روفاصلهنشده

 

 شیتآداره چشات ازکهکردم یکار من ایگفته نویاکه یدلخوربابام از_

 !باره؟یم
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 !م؟یکنیم کاریچ نجایا نیبگشهیم_

 

 .دیخرمیاومد..کهگفتم_

 

 دیاب فقط گرفتن ِگل  درشونو تهران یپاساژها کِل!.. شده؟ یقحط_

 د؟یخرواسه نجایا نیایب

 

 انجیا یها جنس.. ادیمخوشم پاساژ نیا از من.. نگرفتن ِگل ریخن_

 .دارم دوست رو

 

 رو؟ آدماش ای هاشو جنس_

 

 بهش و زد یپوزخند حرص با و گرفت رو کشیت یخوببهترنم

 .شد کینزد
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 نجایااگه.. ستین نجایا نترس!.. سوزن یم دارن یچ از آقا بگو پس_

 ..ذاشتمینم پامو عمرا بود

 

 ن؟یدار آمارشو نوزهخوبه_

 

 رومسخره ینقشه اون ادیب دستش کار حسابخواستم بارهی_

 .. اشمب دنبالشبخوامهنوزمکهستمین بدبخت نقدریاگهید.. دمیکش

 

 یاگهید پاساژ نیتونستیم.. مهمه رفتارتون ستینمهم شما منظور_

 ..نشدن روبرو یبرا نیکن انتخاب

 

 ؟یشد یرتیغ اآلن_
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 ..شدم یعصب رینخ_

 

 نشز با گفت.. دخترخالشه فرانکدوستم.. ستین نجایاکهگفتم_

 باش مطمئن.. ییجا یادرهجهنمهی یتو مسافرترفته

 ..نشو یعصب خودیب پس.. ندارم رو دنشیدچشمخودم

 

 یعصب وهنیسبه دست و ها نیتریو از یکی سمت رفت گفتو نویاترنم

 !زد زل ها لباسبه

 

 تا داد ماساژخشم با رو گردنش و کرد نییپا سر یلحظات نایس

 ساژپا نییپا و باال و اطرافبه ینگاهکالفه بخوابه، تشیعصبان

 خواست یم نداشت، روگهید یماجراهی یحوصله واقعا انداخت،

 رفت دیند یمشکوک زیچ یوقت  ست،ین نیشاه از یخبربشه مطمئن

 .ترنم سمت
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 ن؟یبخر یچقراره دییبفرما خب_

 

 تاتیادب کِف تو من.. کنتموم رو بستن جمع نیا لطفاهمه از اول_

 شوهرنهزنمیم حرفبهیغر پشت هفت بادارمکنمیم حس.. موندم

 !خودم

 

 باور رقابلیغ چقدر! اومد فرود سرش رو پتک مثل شوهر یکلمه

 اهاشب رو رفتارش دیبا و شد یم حساب زنش دختر نیاگهیدکه بود

 !کرد یم عوض

 

 قبوله؟_

 

 !کرد نگاش جیگ
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 !بشه وا ختَی کن تالشکمی توروخدا.. منواسم نبند جمعگهید_

 

 :زد لبآرومشدهمیتسل بار نیا نایس

 

 .. کنمیم یسع_

 

 !رفته در دستت ازدخترهکه یکرد یسع ینجوریهم البد_

 

 منصرف حرفش یادامه آوردن زبونبه از روترنم نایس یغرهچشم

 رفمونطمینداشتُعرضهکه جفتمون سر بر کخا" گفت دلش تو و کرد

 ! "میدارنگه رو
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 یفروش مانتو نیاول داخل. شدقدمهم باهاشهم نایس و افتادراهترنم

 رپ یمانتوها از یکی نایس با مشورت بدون حرص ازترنم رفتنکه

 .شد اتاقک وارد پروفواسه و کرد انتخاب رو باز و چاک

 

3 

 

 

 

 

 سالن داخل یقد ینهیآ از تا رونیب اومد دیپوش رو مانتو یوقت

 ژست و کرد جلو عقبنهیآ یجلو بار چند کنه؛ برانداز رو خودش

 .گرفت خودشبه مختلف یها

 

 و داد یم تکون تن یتو مرتب رودکمه یب ِریحر یمانتو دیق یب

 لشد بودنش؛ گشاد ادیز از بود یشاک چسبوند، یم بدنبه کال یگاه
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 قوس ورهیبگبتونه کمر یگود تاباشهداشته پشت درز مانتو خواستیم

 .ادیبچشمبه شتریب پشتش یها

 

 و بیعج انتخاب از تر یشاک و کردن براندازهمه نیا ازکالفه نایس

 مرد یشدهزومنگاهکه کرد یم نگاشنهیآ یتو از داشتترنم بیغر

 ارشک رو پرمعناش لبخند وترنم بدن حرکات یرو فروشنده، جووِن

 . کرد

 

 رفت، رد فشنگ مثل باشه، یتماشاچ فقط وستهیبا نتونستگهید

 اتاقک سمتبه د،یکش روترنم یبازو کرد؛ یط روقدم چند عیسر

 .کنه عوض رو لباسش عیسر خواست ازشخشم با و رفت پروف

 

 چیه و دیترس نایس حرکات و هاچشم ِیناگهانخشم نیا ازترنم

 ور انفجار حال در ینایسبزنه یحرف هر بود مطمئن ، نکرد یاعتراض
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 زد یم حدس ییجوراهی. افته یمراه دادیب و داد همونجا وترکونهیم

 .ودبشدهفروشندهنگاه ینیسنگمتوجهخودشم چونمرگشهچه نایس

 

 نایس ِظیغل یهااخم با و تشکر بدون و کرد ضیتعو رو لباسش عیسر

. نبودنمتر لیم باب نیاکه بودشده نیسنگ جو رون،یب زدنفروشگاه از

 دندا نشون و بود شتریب شدن یمیصم یگرد پاساژ نیا از هدفش

 . نایسبه شیواقع خوِد

 

 کنه، حجتاتمام اول همون هاش یآزاد سر نایس با خواست یم

 اول همون خواست یم دلش نطوریهم. پوشش در یآزاد مخصوصا

 شدل د،یخر یراب و ستین یتوقعکمآدمهم چندانبفهمونه بهش کار

 . کنه انتخاب رو برند و بزرگ یپاساژها خواد یم
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 و فیک و ها لباس دنیخربه بودداده عادتش بیعج نیشاه سال

 مرض موجب براش عادت ترک انگار حاال و یآنچنان یها کفش

 . بود

 

 راپورتش و شناسن یم رو نیشاه دارهامغازه از یلیخ دونست یم

 نیشاهبه کار نیا با خواست یم ییجوراهی دن؛یم بهش رو

 ازنخورده یشکست نکرده، ازدواج ینییپا سطحآدم بابفهمونههم

 .دارهادامه روال همونبه سابقش یزندگ و اونبه دنینرس

 

 کیوتبهی یروبروترنمنکهیا تا کردن رد رو کیبوت چندتا حرف یب

 و شدن یم خالص نیسنگ جو و سکوت نیا از دیبا کرد، توقف

 .بود دیخر مجدد شروع و اتفاق دادنجلوه یعاد کار نیبهتر

 

 اهشنگترنم یهمراه نکردن حس با بودرفته جلوترقدم چندکه نایس

 پشت یها مدل کردن برانداز حال در روترنم برگشت، عقببه
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 خترد نیاکامبه رو دیخر نیاول خواست ینم اما بودکالفه. دیدشهیش

 نیا مطمئنا وداره کار نیابه یادیز یعالقه بوددهیفهم کنه، زهر

 . شد یم یمنف تیذهن باعث رفتارهاش

 

 عاواقصحنه نیا گرفت؛ قرارترنم سر پشت و برگشت روقدم چند

 رافاطبه یکم بمونه، تفاوت یب تونست ینم براش؛ بوددهنده آزار

 دش کینزد بهش کامال دیند خودشونبهرهیخ ینگاه یوقت کرد،نگاه

 .فرستاد مانتوش داخل رو شدش سیگ یموها یمآروبه و

 

 یاهگید یها یفانتز اما بودشده نایس حضورمتوجهشهیش انعکاس از

 پرورش داشت سرش یتو موهاش، سیگبه نایس یرهیخنگاه اون از

 حرص با نبود؛هضم قابل براش نایس حرکت نیا اصال و داد یم

 !نشد رخبه خرکه سمتش دیچرخ عیسر و گرفت گاز لبشوگوشه
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 یکن ریحقت منو نبود اجیاحت.. یبگبهم یتونستیم! بود؟ یکارچه نیا_

 تو یبنداز موهامو خودت ملت یجلو

 

 :گفت و رفت عقبقدم کی نایس

 

 شما.. هشیم جادیا مشکل شتریببگم یلفظکردم فکر.. دهیند یکس_

 هر...شمارو مننه نیاومدافهیق و پیت نیا با نیکرد ریتحق منو اول

 ندارهگلهداره عوض یچ

 

 چشه؟ من یافهیق و پیت کردم؟ یریتحقچه من_

 

 !کرد نگاش یبرزخ و دیکش گردنش پشتبه یدست نایس
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 اشم.. ادهیز دنبالش طمعچشم...ذهیلذ یادیز...بناگوشه سین چش_

 یم وبرتونو دور یهانگاهدارم مننهیب یم جلوتونو فقط چشمتون

 ها پیت نیا ازدمیند.. ستین بد نیباش قائل ارزشمنم یبرا.. نمیب

 نیکن تیرعااآلنم پس.. نیبزن لیفام کنار و جشن ای یدورهم یتو

 .. لطفا

 

 پس حساب ستین قرار.. گردم یم بخواددلم یجور هر من_

 یکسبهبدم

 

 !بگذره خوش بهتون شتریب نیکن دیخر من بدونکنم فکر پسباشه_

 

 ؟یبر یبذار رو من یاخو یم! ؟یکنیمدمیتهد یدار_

 

 !بمونم؟ دیبا چرا نیش ینم قائلحضورم یبرا یارزش چیه یوقت_
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 م،زنت یکن باور ینخوا و یببند جمع منو زدن حرف موقع یوقت تا_

 !دمینم تیاهم حرفات ازچکدومیهبهمنم

 

 رونیببندازه رو موهاش سیگ تا گذاشت دست عیسر و گفت رو نیا

 .شد انیس دست ریاس دستش مچکه

 

3 

 

8 

 

 

 ات دیکش یقیعم نفس. آورد یم در رو لجش داشت بیعج دختر نیا

 . نره باال صداش پاساژ وسط وبشه مسلط اعصابشبه
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 صدامون سرو ادینمخوشم.. نکن لج پس..بندم ینم جمع.. باشه_

 ..کنهمتوجه روهیبق

 

 ...ستمین شر دنبال من_

 

. .رو طونیش طناب اون تو، بندازشگمیمکهستمین دنبالشمنم_

 رو داشتن خوب اخالقگهیدزده زل بهش یکینمیببگهیدبارههی

 !کنمینم نیتضم

 

 .افتادراه و شد کارش الیخیباونم و کرد رها روترنم مچ

 شدن یرتیغ نیا از خورد حرص دلش یتو شدن آب قند یجابه

 تیمالک حس و بود زاریبکنه محدودش یکسنکهیا ازشهیهم.. نایس

 .کرد یم یعصبان رو اون مردها
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 برخورد باهاش ینطوریا هرگز و بوددهیفهم رو نیا کامال نیشاه

 پیت دنید ازهم رو نیشاه یکالفگ کامال یگاهنکهیا با بود،نکرده

 دیبا کرد یم احساس خودشکه ییجاها فقط اما دیفهم یم خودش

 .کرد یم تیرعاباشه تردهیپوش

 

 با خواست ینم و بودن حاضرترانه و مادرش و پدرکه ییجاها مثل

 .شد یم سخت و تلخ خودش یبرا زیچهمه چونکنه یلجباز اونا

 

 و دوستاش با یدورهم وقت یبرا تشینهاهم نیشاه یها تیحساس

 خواست یم ازش کرد؛ یم ییخودنما شونیخور مشروب یها جمع

 دسردرهیبق بودن لیپت و مستکهنپوشه باز لباس وباشه حواسش

 .براشوننشه
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 اما کرد؛ یم مراعاتشهیهم داشت یمهمون از یتلخ یتجربه چون

 همرنگ و داد یم نشون واکنش داشت زهایچ نیکوچکتربه نایس

 . دونست یم بد رو شدن جماعت

 

 ردک ینمهم رو فکرش چوقتیه. افتادراه سرش پشت کالفه نایس

 نز روپونهشهیمه  کنه، بحث زنش با حجاب سربشه مجبور روزهی

 . بود راستا کی یتو دشونیعقا و دونست یم خودش

 

 یم بحثترنم با یکل کیکوچ زیچ چهارتا فهموندن یبرا دیبا حاال

 .دیجد اتفاقات نیا با کرد یم امتحانش داشت خدا انگار. کرد

 

 تدونس یم چون دختر نیا باز پیتبه بودنداده یریگ قبل یدفعه

 " ؟یدارباهام ینسبتچه"باشه نیا جوابش دیاشبزنهکه یحرف نیاول
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 دختر نیابه تونست یم داشت رو نسبت نیترمهمکه حاال اما

 یمن دونست یم. بشن قائل ارزشهم اعتقادات یبرا دیباکهبفهمونه

 رو شدیعقا کامالترنمکهباشهداشته رو توقع نیا دینبا یحت وتونه

 وهیچ خودش دیعقا مرز و حدهک فهموند یم بهش دیبا اماکنه عوض

 .کنه تحمل رو همسرش پوشش ِیآزادتونه یم یحدچه تا

 

 ودهیعق اختالف نیا دیشا. زد پوزخند روزگار دیجد یباز نیابه

 ردک یسع اما وصلت نیا  زدنهمبهواسهباشهراههی تونست یمقهیسل

 یمهواقع عالج دنبال دیبا. نده بها ادیز ذهنش تو موضوع نیابه

 .مسئله صورت کردن پاکنه گشت

 

 یول داشت تفاوتدرجه 8 ییجوراهی دشونیعقاکه بود درست

 دیشا بود دواریام بود،گهید جورخانواده یجلوترنم یرفتارها

 .کنه روزیپمهین نیا بر روترنم دیعقا یگهیدمینبتونه
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 نهمو از. کرد یمنگاه ها نیتریوبه یذوق چیه بدونگهیدترنم

 نایس بود مطمئن باشه، شیواقع خوِد بودگرفتهمیتصمکه یالحظه

 پاساژ نیابهکنه قانع رو خودش تونست ینم اماپسنده ینم رو پشیت

 .نزنه نجایا یها یمشتر کالس خورد در یپیت و ادیب

 

 ونهک کنترل رو اوضاعتونه یمشدهخوندهغهیصکه حاال کرد یم فکر

 دش ینم باورش اما. کنهینم یمخالفتگهیدهشدانجام عمل یتو نایس

 . کرده یریگجبهه یاونطور نایس

 

 ینم ریگ زشیچ چیهبه چون بودکرده بدعادتش ادیز نیشاه انگار

 . کنه سر خواد یم دلش هرطور ذاشتیم و داد

 

 و کرد پر رو وجودش یهمه نیشاه دادن دست از حسرِت یلحظات

 .گرفت ازش رو دیجد یهانقشه یخوش
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 نیشاه یزده حسرتنگاه تر طرف اون متر چند دونست ینم

 .کنهیم دنبال رو اونا یرفتارهادارههم

 

3 

 

 

 

 

 .آورد در هپروت از اونو نشست اششونه روکه یدست

 

 نیا ظاهرا.. دمید دستشهم نشونحلقه.. داداش شو الشیخیب_

 !راستههیقضدفعه

 

 !راثهیم و ارث یچ هر تو تف یا_
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 بخدارهیم ادتیگهید صباح چهار_

 

 روتهیِافر اونرفتمشدم خر نیدادخوردمبه نارویهم.. بابا کنولم_

 ...گهیدگرفتم

 

 نصفکه شد بد.. کن یخوب و ایب حاال...بابا یا_

 ینیبینم... رو یعاشق و عشق کن ول بابا.. نامت؟بهشدهکارخونه

 یم پول یباگهآخه..!.د؟یخرواسه یآس یجا نیهمچاومدهپسره بابازم

 داداش یشد یم ِکنف...ش؟یاریب یتونست یم یشد

 اول چشمشون همشون.. کرد ینم خورد واستهمترهگهید...من

 رو بیج صاحب بعدنهیبیم رو بیج

 

 پاشوخودم.. نخواست یزیچازم چوقتیه اون.. نگو خزئبلبسه_

 !دمیخر یملهیوس براش زوربه.. کردم باز پاساژ نیابه
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 ازت یدید دخترهمه نیاکه تو!.. یش دارشیخرکرده یم نازداشته_

 دلم یکس هر با.. نداره یدوم نیخوب یگرایباز کَی.. حرف نیادهیبع

 !کنن یم رفتار خودش

 

 ریز اهلاگه.. نشده؟ عوض اشافهیق و پیتهنوزم ینیب ینم یکور_

 طرف...پسرهواسه کرد یم چاقچول چادر دیبا االن بود دنیکش رو و

 گرفتم آمارشو.. هیمذهبخونواده

 

 بابا ین یمذهبخودشمکههیمذهب اشخانواده یک هر_

 

 ...یزد ینم رو ِزر نیا کرد کاریچتازه یدید یم من مثلاگه_

 

 مگه؟ کرد کاریچ_
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 ..مانتوش تو انداخت خانومو سیگ یچیه_

 

 داداشمونداره فیتشر ُاّمل پس!.. ؟ییخدا_

 

 دشخو دل تو کار نیا حسرت. بودنشسته دلشبه بیعج نایس کار

 و نداختیم کمر تا َلخت موهاشوترنم یوقت مخصوصا بودمونده

 تونست ینم و شد یم برش دورو یمردها یچرونچشم شاهداونم

 .کنه یخال رو حرصش

 

 و،ر خروشان آبشار اونکنه جمعبگه بهش بودنکرده جرأت چوقتیه

 یرفککوته ،یُامل یها انگ نیهم از دیترس یمنکهیا خاطربههم فقط

 .بزنه بهش یحجر عصر و

دلش میخواست بگه"اتفاقا کار خیلی خوبی کرده" 
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 راجب یحرف تونست ینمکه بود انداز غلط نقدریا خودش ظاهر

 کرد یم فیِک و نبودمهمهیقض براش اصالهمترنم قبل تا. بزنه حجاب

 ادیزترنمبه تشیمالک حس یوقت اما یپیت نیا یدخترها دنید از

 دیدتهسیوا چغندر مثل وباشه تفاوت یب تونست ینمگهید بودشده

 .کنه تحمل عشقش بدن و تن یرو روگهید نفر چهار زدن

 

 کرد یم حجتاتمامترنم با داشت اول همون اون برعکس نایس حاال

 .کرد یم شتریب دلش یتو دخترو اون داشتن حسرِت کار، نیا و

 

 خودش با داده، گوش قاشیرف حرفبهکه رو خودش ردک یم لعنت

 ترکبه کرد یم دیتهد خانوادشو وقت چند کاش گفت یم

 و ودبگذشته کار از کارگهید حاال اما اومدن یمکوتاه دیشا کردنشون،

 . بودکردهعجله بیعج سوزوندنشواسههمترنم
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 ند،شکو یم دست سرو داشت باهاش بودنواسهکه یجانعمه دختر

 نامشبهکارخونهچهارم کی و بوددهیرس اشخواستهبهکه حاال

 .بودگرفته سر از رو شیقبل یرفتارهادوباره بود،خورده

 

 کی سفر رفت دوستاش با پاشد ازدواج بعد یکار اول همون

 !اون بانه عسلماهبره قاشیرف با بود قرار انگار ا؛یدن دورماهه

 

 نیا یبرا بودنکرده یمخالفت چیه نداشت رو دنشیدچشم بس از

 وج و پرس یحوصله. رفتنهم باکه انداخت چوهم لیفام نیب سفر،

 کاشکه بود مونیپش حاال یول نداشت؛ یباز زنکخاله و

 ندادناجازه با رو عاشق یالکآدم اون و داد یم خرجبه استیسکمی

 .کرد یم آزار و تیاذ

 

 از رو زدش حسرتنگاه بار نیاکه زد شونش یرودوباره قشیرف

 با و تگرف رفتن یم باالطبقهبه آسانسور با داشتنکه نایس وترنم
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 یها حرف یحوصله یحت. رفت خروجراه  سمتبه حرص

 .نکرد یخداحافظ و نداشتقشمیرف

 

 ینیریش خاطرات سال دو اما رو دختر نیا کرد یم فراموش دیبا

 . شد یم یورادآی زهر مثل براش حاال داشت باهاشکه

 

 بودهگرفتکه یاابلهانهمیتصم خاطربه کرد یم شماتت خودشو مرتب

 .بودداده دست از یراحت نیابه رو بودشده قلبش واردکه یکس تنها و

 

 : 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

115
6 

 یمنگاه رو شیباز شن و بودنشستهخانواده عضو نیکوچکتر کنار

 تدس یبرا بودکنندهوسوسه دخترک رنگاهیس ِزیر فر یموها. کرد

 رتحس در روپونه و کرد یم بلند رو بنفشش غیجکه یکار دن،یکش

 .بودگذاشته نوازش و ناز کی

 

 نگاهششدهزده ُگل خاطربه ساحل یتو هابچه یشاد ادیفر یصدا

 یحساب سال نیا یطکه ییهابچه. کشوند خودشون سمتبه رو

 ونبلوغش سن خاطربه یجالب یهاچهره بیترک یدارا و بزرگ

 .بودنشده

 

 .نشست ها شن یرو و اومد کنارشبه شه،یپ عاشق یعمه دختر الیل

 

 نکرده؟ تتیاذ_
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 چقدر موهاش..یدار یبانمک دختر..کنهیم یبازداره.. ؟یتیاذچه.. نه_

 !شده ناز

 

 یوهام نیعکه موهاش االمنههیشب شیچهمه..گهیدرفته جونش بابابه_

 شده یهاد

 

 !هارهیم ضعف و غش برات یهاد آقا نیا خوب_

 

 !کرد جانته از یاخنده الیل

 

 یم خجالتهیبق یجلو..کنهیم یروادهیز یلیخ یگاهآره_

 ...اآلنشبهنه دید ینم و من اصالکه وقتا اونبهنه..کشم

 

 !عاشقته؟بدهمگه_
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 آبگهیم  زم،یعز زم،یعز بابا، حاج جلو فقط.. خوبههم یلیخ..نه_

 نیمز تورمیمشم یم

 

 ندید با نگاهشدمید.. ستین خشن و یتعصباونقدرام بابا حاج_

 زنهیم برق شماها

 

 !باشه بابا حاج طرف ازترسم یم.. داده تذکر چندبار مامان_

 

 با من با چرا حاال.. حساِس ادیز هاجرعمه..ستینکهمطمئنم_

 خودمواسهشدم اوساگهیدکه من.. ؟یزنینم حرفلهجه

 

 ..ندم یسوتکنم نیتمر دیبا.. بخونما درس تهرانانشگاهدقراره مثال_
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 دارم دوستکه زدن؟من حرفلهجه بابدهمگه!؟یسوت چرا_

 

.. ندارن دوست فهمن ینمکه ییاونا یول یدار دوست تو_

 خون دارش مثال.. ستاین یالک..کنم صحبت جمع زبونبه دیباباالخره

 ..شدم

 

 کمکتامیب بگو یداشت یکار شدنام ثبت موقع.. دکترا تزاهلل شاء ان_

 

 ادیمباهامهم یهاد..تونم یمخودم.. قربونت_

 

 خودتونه یخونه من یخونه.. اینکن تعارفگهید_
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 روز چند نیا! شما؟ یخونهنشده هنوز! توئه؟ یخونههنوزم_

 ظاهرا.. براتبگم یچکهنگاهشم.. داره هواتو یلیخنمیب یماومدهکه

 !یخواینم هنوز انگار تو اماداره دوستت یلیخ

 

 !دوخت ها موجبه رو درمانَدشنگاهپونه

 

. .بشه ینجوریا نبود قرار.. شده یپات یقاط زیچهمه.. خدابهموندم_

 ..شده عوض اخالقشدرجه8 هوی

 

 و عقد سال نیا تو من.. ستین یکم عمِر سال.. گهیددله کار_

 ...خواهر یاکوچه کیخم َاندر هنوز تو.. دارمسالهبچه کردم، یعروس

 

 ستین باهاشدلم.. تونمینم_
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 هست؟ یک.. خب_

 

 ؟یک_

 

 باهاشه؟ دلتکه یاون_

 

 !دیدزد رو نگاهش و جاخورد یکمپونه

 

 دلتدمیفهمشمیپ سال همون.. کردم رد رو روزها نیاخودم من_

 تو یجورنیاکه یسرنوشت بابت یبود شاکر نبود ریگاگه.. رهیگ جاهی

 لیتحص پولدار، جوون، پ،یخوشت..بودگذاشته استادت یجلو ور

 !خواست؟یم یچ دخترهیگهید.. ادب با کرده،

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

116
2 

 اونشبکه خودت بود،گهید یکی شیپ دلش موقع اون_

 !رو داستان یدیفهم در پشت یبودشدهمیقا

 

 آوردن بدستواسه نبود یاگهید کس شیپ دلتاگه تو اماآره_

 یبگ یخواینماگه.. پونه چونینپ و من.. یکرد یم پهن تورتو استادت

 یدسترس بهشکه یزیچ ما یگاهباشه ادتی زویچهی اما.. نگو

 یراب ومیدیمجلوه بزرگ لیدل یب رومیهست حسرتش یتو ومیندار

 آبکه یحال در.. میزنیم شیآت و آببه رو خودمون آوردنش بدست

.. دهب فرصتهم تیحاج نیابهکمی.. میگرد یم لبانتشنه ما وکوزه در

 ..بشه تصوراتت برعکس زیچهمه دیشا

 

 ازش هارو فرصت یهمه روزگاربگه وبزنه داد خواست یم دلش

 رمالن یزندگهی تونست ینم باز خواست یماگرم یحت االن.. گرفته

 سر راز نیا فشار از قلبش و بودبسته زبونشکه فیح اماباشهداشته

 ...مچاله مهربه
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" اهارهن وقتمیبر"نکهیا گفتن با و دیکش آغوش در رو دخترکش الیل

 .گرفتفاصلهپونه از

 

 و بودشدهرهیخ ها موج رقصبه. نشد بلند اما داد تکون یسر

 یاالب یزیچکه دینرسقهیدقبه. کرد یم فکر الیل یها حرفبه همزمان

 ور سرش تعجب با رفت؛ فروهیسا داخل کامال و گرفت قرار سرش

 دارهیپا چترهی با رو بهروزکه ه،یچهیسا علتنهیبب تا گرفت باال

 .دید خودش کنار یقیآالچ

 

 : 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

116
4 

 یلحن با و نشوندچهرهبه یاخم پونه، یسؤالنگاه جواب در بهروز

 :گفت شوخ اماگونه عتاب

 

 یخوایم.. دختر یآفتاب ریزساعته دو االن.. نمونده براتگهید مخ_

 ؟یدازبنراه یپزکله

 

 داشت، حق الیل. شدرهیخ ایدر یها موجبهدوباره و زد یمحو لبخند

 یقیطر هر از و بود اونبه حواسش یحساب روز چند نیا بهروز

 . کرد یمعالقه ابراز داشت تونست، یمکه

 

 یمکه یزیچ تنها کردنش، خورد و نایس با بحث بعد روز اون

 نهات بودنتونسته یول بود؛ مادرش پدرو دنید کنه، آرومش تونست

 . ارهیب خودش بابهروزم بار نیا بودداده قول مادرشبه چون ادیب

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

116
5 

 یم حاال اما بود؛شده متعجب شنهادشیپ یبرا بهروز ذوق از چقدر

 .ییدوتا یها خلوت یبرا بود فرصتهی منتظر بهروز دیفهم

 

 ها خلوت نیا یجنوب خاندان یزیسورپرا حضور خاطربه چند هر

 یخوببههمکوتاه یهاقهیدق همون از بهروز اما بود؛دهیرس اقلحدبه

 یحساب مادرش پدرو تیرضا جلب یبرا یحت و کرد یماستفاده

 . بودگذاشتهتموم سنگ

 

 یوعده یحت و کرد ینم غیدر یکمک چیه از مهمونا از ییرایپذ یبرا

 دعوت مخصوص یساحل رستورانهیبه روهمه قبل، شبشام

 .بودکرده

 

 نش یرو زانوش کنارکه چپش دست یرو بهروز راست دست یوقت

 اما بکشه؛ دستشو خواست و خورد جا یکم گرفت، قرار بود ها
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 تقدر با رو انگشتاش و نداد رو دستشبه شدن بلند یاجازه بهروز

 .کردمحاصره

 

 داد شارف رو انگشتاش شتریب یکم و کرد متعجبشپونه دست یسرما

 .بده انتقال رو شخود دست حرارت تا

 

 گرما؟ نیا یتو یسرد نقدریا چرا_

 

 جادیا یچشم تماس خواست ینم. بودکرده ایدر خیم رو نگاهش

 .بود کینزد یادیز فاصلشون چونکنه

 

 .دونمینم_

 

 افتاده؟ فشارت دیشا_
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 .سردهدستم وقتا شتریب.. نکنم گمون_

 

! نداشت خبر یاساده زیچ نیهمچ از یحت. کردنگاه دخترک رخمینبه

 .ذاشت یم یادیز زمان دیبا دختر نیا دنیفهم یبرا ظاهرا

 

 ؟ییجاهیمیبرباهم دن،یخواب مهموناکه یبعدازظهر_

 

 کجا؟_

 

 .زهیسورپرا_

 

 ه؟یدنید یجا_
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 ؟یزیچ نیهمچهی_

 

 .باشه_

 

 تو کال.. باهاشون بودن ازشهینمخستهآدم ن؟یدار یباحال یها لیفام_

 .بخندن بگو فاز

 

 . نمشونیب ینم ادیزکه من_

 

 یم آمد و رفت شتریب بعدبه نیا از یباشداشته دوستاگه_

 .باهاشونمیکن

 

 مشترک یزندگهی جادیا یبراکنهیم تالشداره بهروز دونست یم

 .مرد نیا یرفتارها برابر در بود یخنث همچنان دلش اما نرمال؛
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 و روشون دکرخم رو سرش کرد، جمعشکم تو رو زانوهاش بهروز

 :گفتزمزمه مثل ییصدا با. شدرهیخپونه صورتبه

 

 یمبگم بهتگرفتممیتصم یوقت سرم، تو اومد داشتنت فکر یوقت_

 سخت قلبتبه شدن وارد نقدریاکردم ینم تصور چوقتیه خوامت،

 و یدیکشمیضخ یبتن واریدهی رو قلبت یورود یجلو انگار.. باشه

 !شدن واردواسهنداره یفرج و خلل چیه

 

 شغالاِ یکس روقلبم کلبلکه دم،ینکش وارید"بگه خواست یم دلش

 ...ِ"ُپر ُپِر،.. ستین یبعد نفر ورود یبرا جاکهکرده

 

 معذب. بود گردش در صورتش یرو هنوز بهروز، خواهش پرنگاه

 یدرخواست نیهمچ تصور چوقتیه. شرمنده یکم ونگاه اون از بود
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 بود سخت براش رفاقت، ها سال بعد الحا و نداشت بهروز از رو

 .کنهنگاه مرد نیابه یاگهید جور

 

 بهروزهب نسبت هرگز اما بود؛ نشونیبکه یتیمیصم و رفاقت وجود با

 یبیعج یدوراه نیا از. بودنکرده احساس قلبش یتو متفاوت یحس

. بود عذاب در یحساب بوداومده وجودبه عقلش و قلب نیبکه

 یدگزن نیا دونست یم و رفت یم تهش تا دیبا کرد یم یموافقتاگه

 .چکدومشونیه یبرانداره یته

 

 پونهههه_

 

 .کرد جدا ها موج از رو نگاهش یلحظات بهروز لحن

 

 بله_
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 .کنه مهمونش یگفتجانمبهپونه خواست یم دلش چقدر

 

 ندارم؟ ارزش فرصتهی قد_

 

 ازهم یرکا اما بهروز؛ آلود التماس لحن نیا یبرا سوخت دلش

 پاش کنار یها صدفبه و گرفت رو نگاهش. اومد ینم بر دستش

 .دوختچشم

 

 .ستینخودم دست_

 

 ه؟یک دست پس_

 

 .بگذره زمان دیبا دیشا_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

117
2 

 دوستکه یجور هر.. کن امتحان و من.. کن فکرازهین چقدر هر_

 زادارم من.. ستین ایریبم تو اون از یریبم تو نیا کن باور.. یدار

 ...بخدا ستین روزید و امروز حرف.. زنم یم حرفسالم احساِس

 

 یهمهکه یاحساس باکنم کاریچ من پس" بگه خواست یم دلش

 یکجا.. شناختماونمشناختم وخودمکه یالحظه از.. بوده؟باهامعمرم

 "نکنه؟ ییهوا منو هواش و حالدوبارهکهکنم دفنشدلم

 

 خوش یلیخ من ظاهرا. تاعتماد از ینش مونیپشدمیم شرف قول_

 و ینک یم قبول توکنمعالقه ابراز بهت تاکردم یم فکرکهبودم الیخ

 دستبه یبراکنممبارزهقرارهکه حاال! یمن طرف ازاشارههی منتظر فقط

 .کنم یمباشه ازین یکار هر باش مطمئن دلت، آوردن

 

 نشیترمهم. کرد یم خروش و جوش دلش یتو یادیز یها کاش

 بهروز از راز، اون خواست ینم ازش حشمت خالو کاشکه بود نیا
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 یرو از ها خواهش نیا نیسنگ بار دیشا گفتنش با. بمونه پنهون

 .شد یمبرداشته هاششونه

 

 یروزها نیا یهاعالقه ابراز جواب سکوت،دوباره و نزد یحرف

 .شد بهروز

 

 .دیکش خودش باهم روپونه دست و شد بلند بهروز

 

 .دارد_یقانون_گردیپ_و_ستا_یشرع_

 

 : 
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 .داد یم نوازش د،یکش یم روپونه دستکه همونطور انگشتاش سر با

 

 .بندازنسفره خوانیم.. ناهاره وقت گفت مامانت.. میبرگهید_

 

 پدرش یخونه تا شدنقدمهم و شد بلند بهروز دستبههیتک با

 .داشتفاصله اونجا با متر  بایتقرکه

 

 و دست شستن حال در رو ستیفوتبال یهابچه دن،یرسکهخونهبه 

 چند با بهروز. زدن بهشون یلبخند. دنید اطیح یتو پاها

 رو سلماناسمبه پسرها از یکی سر و رسوند بهشون رو خودشقدم

 تدس و غیجکه گذاشت آب لنگیش ریز بود، تر گوشیبازهمه ازکه

 دنیپاش آب ولمشغهمه یقیدقا یبرا و شد بلندهیبق یهورا و

 .شدنگهیهمدبه
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 شدوهی  و گرفتپونه سمت رو شلنگ بهروز کار یتالفبه سلمان

 با و شدخونه وارد زنون غیج و خندونپونه. کرد مهمونش یحساب

 ضیتعو یبرا رفت اتاقشبه عیسر و گرفت رو جمع از خجالت

 .لباس

 

 تشرهی با و برد رونیبپنجره یتو از رو سرش پدربزرگ بعد یلحظات

 .کردختم روقائله

 

 پشت و کردن سالح خلع عیسر کن گوش حرف یسربازها مثلهمه

 .شدنخونه وارد بودشدهدهیکش آب موش مثلگهیدکه بهروز بند

 

 دنبودسته سر خاطربه و انداخت همشونبه یآلوداخمنگاه پدربزرگ

 . نزد یحرفگهید و کرد مراعات یکم بهروز
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 اشخنده کنترل در یسع شدتبهکه یاشده چفت یها لب با بهروز

 یها لب و هاچشم یجلو از لباس ضیتعو یبرا سرعتبه داشت،

 .کرد پرواز اتاق طرفبه خاندان خندون

 

 یاهخف نیه لباسش تیوضع ازدهیترسپونهکه شد اتاق واردنزده در

 بهروز. داشتنگه روش یجلو رو تخت یرو یپتو و دیکش

 . نباشهصحنه شاهد مردها از یکس تا بست ور در عیسرهم

 

 :زد تشر بهش بهروز موندن از یشاکپونه

 

 ؟ینرفت رونیب چرا_

 

. کنم عوض لباساومدم مثال بگم؟ یچ رونیببرم_

 باشم؟ اتاق توذارهینمزنمبگمبرم
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 .بپوشم رولباسم من رونیب برو.. ارین در یبازمسخره بهروز_

 

 دارم؟ ارکیچ توبه من بپوش خب_

 

 ؟یکن صبرقهیدق دو یتونست ینم.. تو دست از یوا_

 

 ؟ینکرد قفل رو در چرا ؟یاتاق یتو تودونستم یم کجا از من_

 

 جز.. اومد ینم یکس.. اتاق تواومدم من دنیدهمه.. خرابه قفلش_

 یجنابعال

 

 رولباسم من یدیماجازه حاال.. خانومبودمنکرده بوکه دست کف_

 کنم؟ عوض
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 میکن معطل ادیززشته.. بپوشم لباسمو من اول کن پشت.. رینخ_

 

 .کنن ناجور یفکرها دیشا.. خبآره_

 

 سمت کرد پرت رو دستش کنارشدهمچاله جوراب حرص باپونه

 .خندون بهروز

 

 کن عوض تو کنم، یم پشت من.. میتسل باباباشه ؟یزنیم چرا حاال_

 خوبه؟

 

 ضیعوتبه کرد شروعآسوده ینفس باپونه و ستادیا واریدبه رو بهروز

 با دش قطع یلحظات یبرا بهروز نفسکه نداشت خبر اما هاش؛ لباس

 .در کنار ینهیآ داخل از انشیعرمهین بدن انعکاس دنید
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 یشده حبس نفس و کرد ترک رو اتاق عیسر لباس دنیپوش بعدپونه

 یاهصحنبه و نشست تخت یرو یلحظات. شد آزاد رفتنش با بهروز

 . کرد فکر بوددهیدکه

 

 دلش. بوددهیکش شیآتبه رو وجودش یهمه دیشد ییگرما احساس

 یکم خنکا نیا دیشا تاارهیب در رو سشیخ یها لباس خواست ینم

 .ارهیب نییپا رو بدنش حرارت

 

 کرد، یم خطابشکه یهاد یصدا دنیشن و خورد دربهکه یاتقه با

 رونیب بعدلحظه چند. کرد لباس ضیتعوبه شروع و دیپر جا از عیسر

 حواسش بارها غذا سر اما کرد؛ کمکسفره انداختن یبرا و رفت

 .بوددهید اتاق داخلکه شد یاصحنه پرت
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 درازگوشههیکدوم هر استراحت یبرا مردها ناهار خوردن از بعد

 کردن مرتب و ها ظرف شستن مشغول هاخانم و دنیکش

 . شدنآشپزخونه

 

 انیگوااهللیآشپزخونه یجلو سفره، کردن جمع یبرا کمک بعد

 ظاهر جلوش دستبه دستکش وبسته بندیپشپونه. زد صدا روپونه

 .کرد نگاش یسؤال و شد

 

 م؟یبر_ 

 

 کجا؟_

 

 .گهید یدنید یجا همون_
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 .مونده ظرفا ؟هنوزیزود نیابه_

 

 رشتیب خواست دلت دیشا.. میبر زودتر دیبا دوره، مکانشکمی_

 .میبرگرد دیبا شبواسه.. ینبمو

 

 ولمشغ وپونه پشت رفت عیسر بود،شده حرفشونمتوجهکه الیل

 .شد شبندیپ بازکردن

 

 .شورم یم من و شیبقبده. نزن دست توگفتمکه من_

 

 !آخه_

 

.. انیا مامانبهکنمیم کمک من.. گهید یشست رو نصفش.. ندارهآخه_

 ..نشدم مونیپش تا زودتر.. نیبر شما
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 :گفت و زد یلبخند ال،یل موقعبه حضور از خوشحال بهروز

 

 !یبود نجات یفرشته.. خانوم الیل ممنون_

 

 :گفت و زد بهروزبه یواشکی یچشمک الیل

 

 !باشه یخوب یجادوارمیام_

 

 . هست نیباش مطمئن_

 

 یتو عدب یقیدقا. لباس ضیتعو یبرا رفت و کرد قبول ناچاربهپونه

 یمختلف یجاهابه ریمس نیا. اومد در حرکتبه نیماش آشنا، یریمس



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

118
3 

 اون از یکیکدوم بهروز هدفبزنه حدس تونست ینم و رفت یم

 .هاست مکان

 فتگرمیتصم پس مونه؛ یم جواب یببپرسههم یسؤال بود مطمئن

 رییتغ با وبده گوش شد یم پخش داشتکه یا یقیموسبه فقط

 .بشه یحرف هر الیخیب وکنه استراحت یکم یصندل یهیزاو

 ریمس ییشناسا یبرا رو هاشچشم بار نیچند و گذشت ساعت کی

 مورد یها مکان ازچکدومیهبه انتظارش خالف بر اما بود؛کرده باز

 ناآش ذهنشبه دایشدکه ینوساز ساختمونهی یجلو. نرفتن نظرش

 .ستادنیانهیب یمکهباره نیاول بود مطمئن اما اومد؛ یم

 

 است_

 

 

 

3 
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 شلیتحو یلبخند فقط جواب در بهروز و کردنگاه بهروزبه یلسؤا

 .داد

 

 لبهم یُبکش و خودت.. شهیم لیتکم رفتن داخل با زشیسورپرا_

 .کنمینم باز

 

 رودروازه زنگ بهروز. شدادهیپ نیماش از بهروز، بعد یکنجکاو با

 چند و خورد گوششبه انیگوبله ییآشنا یادیز ِیصدا زد،که

 .اومد ییپا دنییدو یصدا بعدلحظه

 

 ندید و  در شدن باز باکه گشت یم صدا صاحب دنبال ذهنش یتو

 . شد تا هاشچشم روبروشکوتاه قد وفربه رمردیپ
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 از اما بود؛کرده ذوق دنشید ازهم روبروش یداشتن دوست رمردیپ

 هنهنهب وبزنه یحرف تونستینم دنییدو خاطربه نفس یتنگ فرط

  .بودافتاده

 

 بهروز خندون لب ونگاه و رمردیپ یزده ذوق یهاچشم نیب نگاهش

 باور و بود تصورش یورا بودزده حدسکه یزیچ. شد گردش در

 .باشهافتاده اتفاق اون واقعا کردینم

 

 داشتتازه اما اومد؛ آشنا براش اول یلحظه همون از ساختمون نیا

 یهاسال یتوکه بود خودش یهایطراح از یکی نیا آوردیم ادیبه

 .بوددادهانجام ییدانشجو

 

 :گفت لبخند با و گذاشت رمردیپ یشونه یرو یدست بهروز
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 یکن تعارف یخوا ینم شد، سبز پامون ریز علف رجب عمو_

 داخل؟میایب

 

 شدستکه یحال در و ادیب جا حالش تا دیکش یقیعم نفس رجب عمو

 :گفت یمازندرانلهجه با ذاشت، یمنهیس یرو رو

 

.. ِدسمنخانم یبموئ ِخشخله.. یَبِفرم.. یَبِفرم.. َمنِدس آقشرمنده_

 یآقاشرمنده)ها نوارایا یِنِننوختهَخله... کاتهیها تنگِشِمسِّه ِدلأمه

 نیاومد خوش یلیخ.. دییبفرما..دییبفرما.. مهندس

 هانطرفیاوقته یلیخ.. بودشده تنگ براتونکه دلمون...مهندسخانم

 (نایومدین

 

 ساختمون و رجب عموبه یکنجکاو و ذوق با داشت چنانهمپونه

 لشما یتو مادرش و پدر کردِن یزندگ سال نیا خاطربه. کردیمنگاه
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 رو زبونشونشکسته پا و دست ها،یمحل با خودش یرابطه و

 .دیفهمیم

 

 باور اصال اآلن.. یوااااا..بودشده تنگدلممنم...سالاااام_

 ..نجامیاکنمینم

 

 .زددوباره یلبخندپونه ناباورنگاهبه بهروز

 

 داخل؟ یبر یخواینمخانوم_

 

 بهروز؟خبرهچه نجایا_

 

 ؟ینزد حدسکنم باور_
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 ؟یجورچهآخه_

 

 .گمیم واست تومیبر_

 

 یعیطب چمن نیزم طرفش کیکه شدن گل از ُپر و بزرگ اطیح وارد

 یباز لیوسا از بود پر روشکه یمصنوع چمن اشگهید طرف و بود

 . رنگارنگ

 

 و شد بلند یابچگونه یصداکه بوددهینچرخ کامل نگاهش هنوز

 :گفت

 

 اومدددددههههههپونهخاله هابچه جون، آخ_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

118
9 

 باکه اومد قدمین و قد یبچهعدههی شادمان غیج یصدا بندش پشت

 .دنیدوئیمپونه سمتبه شتاب

 

 آغوشبه یبرا رو هاشدست و ردکنگاه روبروشصحنهبه جانیه با

 .کرد باز یداشتن دوست یکوچولوها اون دنیکش

 

 دونستینمکه رفتن باال کولش سرو از و کردن اشدوره چنان هابچه

 لد وقتهی تا بکشه، آغوشبه رو کدومشون ببوسه، رو کدومشون

 .نشکنه شونیکی

 

 .بودنآورده وجودبه براش هافرشته اونکه شد یناب لحظات مست

 

 از هاروبچه بهروز یصدانکهیا تا گذشت یروبوسبهقهیدق چند

 .کشوند خودش سمتبهاونمنگاه و کرد جداپونه
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 ...سه.. دو.. کی.. صفبههمه.. آورده کادو یکلپونهخاله هابچه_

 

 یتومنظم و مرتب چنان عیسر و دنیکش بلند یهورا کی کوچولوها

 یگوشه از شوق اشک و رفتسهیرندهخ ازپونهکه ستادن،یوا صف

 .شد یجار چشمش

 

 رزودت تا دادنیم قرار صف یجلو رو کترهایکوچ بزرگتر، یهابچه

 خوشحال یبرا کردنیم یفداکار یجور همشون. برسن کادوبه

 نیهمچ بود مطمئنکه شون،یپرورشگاه برادر و خواهر کردن

 .دهیند بزرگ یهاآدم جمع یتو حاال تا رو یاصحنه

 

 یبلند طبعهم باز فقر، و یندار نیع در هابچه نیاکه بوددهید 

 شونلیوسا نیتریداشتن دوست ازگهیدهم خاطربه و داشتن

 دست حالتبه یحتمردم طرف از دیشاکه یلیوسا. گذشتنیمهم

 شدیم دستبه دست شوننیب بارها باز اما د؛یرسیم شوندستبهدوم
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 چند تیمالک همون. نمونه دلشبه ،یزیچ رتحس شونچکدومیه تا

 . کردیمآروم رو شونقلب ء،یش اون صباِح

 

 یزیچ کادو. بودکرده لیتکم رو زشیسورپرا کادوها نیا با بهروز 

 دبو متعجب و آوردیم خودش با هابچه نیا دنید موقعشهیهمکه بود

 یلیخ رباکی فقط بود ادشی! دونستیم کجا از رو زهایچ نیا بهروز

 با وقتچیه و بودکرده صحبت بهروز با هابچه نیا راجب یکل

 مکان نیا و نجایا مخصوصا. بودنومدهین شوندنیدبهگهیدهم

 .شده دائر یچجوربپرسه زودتر بود کنجکاو دایشدکه

 

 کردن رپ یبرا یداشتن دوست راز کی شتریب ییتنها یهازدن سر نیا

 حس مثل یحس. بوددهینچش رو نشونیریشطعمکه بود ییهاحس

 .یمادر
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 باز مشغولگوشههیکدوم هر هابچه شد،تمومکه بهروز دادن کادو 

 . شدن کادوشون کردن

 

 یندلبخبه ذوق با بهروز. شددوخته بهروزبهپونه قدردان سراسرنگاه

 شوننیبقدم چند دوخت،چشم شد ینم محوپونه صورت از حاالکه

 :گفت و کاشت یابوسهپونه یگونه یرومآرو و کرد پر رو

 

 ذوق و یشیم خوشحال نقدریامردم یهابچه دنیدواسه یوقت_

 !کنم فکر یاریم در بال ادیب ایدن خودمون یبچه ،یکنیم

 

 ��دارد_یقانون_گردیپ_و_است_یشرع_
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 عیرسشده رنگبه رنگ صورت با و کرد جادیافاصله یکمپاچهدست

 رجب عمو ای هابچه از یکسنهیبب تا چرخوندمچش اطرافبه

 یمرب یفرخخانم یصدالحظه همونکه نه، ای شدنمتوجه

 .پروند جا از رو اونپرورشگاه

 

 یابوسه نیا با خواستینم. شدپونه استرس یمتوجه بهروز

 رابخ زشیسورپرا کرده، نثارش شیداشتن دوست لبخند خاطربهکه

 :گفت گوشش ریز و دیکش رو بازوشآروم. بشه

 

 .دیند یزیچ یکس نترس_
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. رداشتبقدم یفرخخانم سمتبهبالفاصله و دیکش یراحت نفسپونه

 .کردن یروبوس و گرفتن آغوش یتومحکم روگهیدهم

 

 :گفت یدلخور با و کردپونه صورت قاب رو دستش یفرخخانم

  

... شدمیم دیاامنداشتمگهید...  ایزنینم سرماهه دو االن بد، دختر یا_

 !یکرد فراموش ماروکردم فک

 

 شرکت یکارها ریدرگ مدت نیا یلیخ... شرمندم... هیحرفچه نیا_

 .نداشتم فرصت... پروژه و ناریسم مرتب... بودم

 

 .برات بودشدهذرههی هابچه دل...  یریدرگدونمیم... نداره یاشکال_
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 کوچولوها نیا نیتامیو نگو... کمهمیزیچهیکردمیم احساس... منم_

 .بوددهینرسبهم

 

 .اومد کینزد بهروزکه کردن دلته از یاخنده دو هر

 

 .خانوم شد عرضسالم_

 

 تعجب با کرد،یمنگاه بهروزبه دقت با داشتتازهکه یفرخخانم

 .گرفت دهنش یجلو رو دستش

 

... شدمنمتوجه بخدا... شرمندم من...  ن؟یشمائ مهندس یآقا یوا_

 .نیشونیاهمراهکردم فکر

 

 .همسر و همسفر وهمراه... گهیدهستم_
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 ن؟یشوهر و زن شما ؟یچ_

 

 ...اجازتون با... بله_

 

 ن؟ینگفت یزیچ حاال تا چرا پس_

 

 .ردخویمبهم زیسورپرا اونوقت خانم،پونهبه نیبد لودمیترس یم_

 

 ؟یزیسورپراچه_

 

 .نهیبب شدآمادهخواستم...  جاِنپونه یطراح ساختمون نیا_
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 قدرچه جانپونه یدونینم...  خوب چقدر! ... واقعا؟...  ی... وا_

 چند شونیانرژ...  شدن سرحال یحساب...  نیراض نجایا از هابچه

 .شما و خدا لطفبهمیدار دیجد امکانات یکل حاال... شده برابر

 

 مهندس ظاهرا... دمنبو انیجر در اصال یعنی... نکردم یکارکه من_

 .کردن رو کارهاهمه خودشون یطلوع

 

 :گفت یکج لبخند با و دیکش ششیرتهبه یدست بهروز

 

 و پدرجان طرف از زحمتش نیشتریب راستش... نهکهخودمخوده_

...  کردن کمک یلیخکه رّیخعدههی وشدهانجام جانت باباحاج

 .کنم هندل رو ینیسنگپروژه نیهمچتونستم ینم ییتنهابه

 

 انن؟یجر درهم بابا حاج و بابا یعنیواقعا؟_
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 شدن کیشرهم همشون...  اننیجر در تون یجنوب خاندان کل_

 .نجایا سیتأس یتو

 

 نجایا من یدیفهم یچطور تو... بده رشونیخ خدا... شهینمباورم_

 ها؟کادو نیا راجب ام؟یم

 

. ودب پدرجان از اشهیاول شنهادیپ تشیواقع...  زیگر و بیتعق با_

.. . گفت ساخت و نیزمواسه یشهردار یتو هاتیریگیپ راجببهم

 ادمه،ی بارهی فقط...  یبودنگفتهبهمنکهیا ازشدم ناراحتکمی اولش

 یجارهیگیپ نقدریادونستمینم و یزد حرف هابچه نیا راجب یکل

 رّیخ چندتا و بابا حاج گفت پدرجان یوقت...  واسشون یبهتر

 یزیچخواستمهمشونم از... زدم باال نیآستمنم کنن، کمک خوانیم

 از یکی ها موقع همونخوشبختانه... بشه زیسورپرا تا نگن بهت

... کرده وقف رو نیزم نیا ییخدابندههی داد، اطالعهمکارم دوستان

...  رسوند خودش خداهم ساختنهیهز... شدم کاربه دست عیسرمنم
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 و شد حل زیچهمه سالکی عرض در یچطورهنگم نوزهخودمم

 !نجایا شدساخته

 

 :گفت و گذاشت بهروز ساعد یرو رو دستش

 

 نیا دل کردن شاد...  بودعمرم زیسورپرا نیتر قشنگ نیا... ممنونم_

 !یبدبهم یتونستیمکه بود یزیچ نیترقشنگ هابچه

 

 "حّله یبد ماچهیتوامساعدم گرفتن یجابه"بگه خواست یم دلش

 :گفت فقط وبزنه یحرف شد مانع ،یفرخخانم حضور یول

 

 ...تولدته یهیهد نیاگفتم یم دیبا اصل در_

 

 ... گستید روز چند! ... نشدهکه هنوز! ... ؟یچ_
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 نیهمواسه التیفام کال...  بودهیهد نیا داد زودتربه اشمزه یولآره_

 نیا یول...  نبود ییهوی اومدنشونهم یلیخ...  بودناومده

 یراست...  بخدا نرسوند تقلببهم بهنازگهید...  بوداادمیخودمدفعه

 مامان یول اد،یبخودشم خواستیم دلش... شده کیشرهم بهناز

 ...ترف ناچاربهاونمبزنه الشیفامبه سرهی زیتبربره بودکرده هوس

 

 .داد سر یشاد یخندهپونه

 

 رو نجایا یجاهمه خواد یمدلم... منه فکربهشهیهمکه اون... زمیعز_

 بمونم؟ نجایا امشبشهیم...  رو هابچه تکتک...نمیبب

 

 .گذاشت چشاش یرو رو دستش یفرخخانم

 

 .شنیم خوشحال یلیخکه هابچه... زمیعزچشم یرو قدمت_
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.. . نشن ناراحت وقتهی تا یبد حیتوض نایا بابابهشهیم بهروز_

 بابا؟ حاج ًامخصوص

 

 شب یگیم نداشت شک مامانت... مییکجا اآلن دارن خبر همشون_

 هابچه شیپ یمونیم

 

 ست؟ین یمشکلگهید پس...  خداروشکر_

 

 .دنبالتامیم صبح...  باش راحتنه_

 

 سمتبه افتادراه یفرخخانمهمراه ذوق با و کرد یخداحافظ بهروز با

 .ساختمون داخل
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💥💥💥💥💥 

 است_یشرع_

 

 : 

 

 

 

 

 خاطربه رو بوددهیکش ساختمون نیا یبراکه یانقشه کامالگهید

 ،یخوابگاه و یادار یهاقسمت دونست یم یراحتبه و بودآورده

 .هستن کجا جاهاهیبق و سلف ،ینظافت
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 یطراح هابچه نیا یبرا ارشد یکارشناس دوران رونقشه نیا

 اما ساخت؛واسه بودکردهماقدا یشهردار قیطر از بار چند. بودکرده

 . بودنشده جور

 

 از یکی رفع یبرا بار هر بودشده آشنا هابچه نیا با یوقت از

 یهنیهز دیجدپرورشگاههی ساختن اما بود؛کرده تالش مشکالتشون

 .اومد ینم بر اشعهده از ییتنهاکه داشت ینیسنگ

 

 جمع یبرا ینوروزخانم مادرش، یشمال یهیهمسا یوقت بار نیاول

 یهمراه یهوابه خونشون، بوداومده هابچه نیاواسه کمک یآور

 داشت یحکمت رفتن اون اما شد؛ بازپرورشگاهبه پاش

 . بودنخوردهرقم براش یبرگشتگهیدکه

 

 ضیمرکه یا یمرب یجابه موندپرورشگاه روز تا روز اون عشق با

 در روز اونازهت شیاجبار ازدواج از سال گذشت از بعد. بودشده
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 رو یشاد و بودکرده فراموش رو خودش یهاغم هابچه نیا کنار

 بودکرده احساس

 

 چشمشبه هابچه اون مشکالت برابر درگهید خودش یهادغدغه 

 کمک از. تکشون تک تیحمابه کرد شروع و اومدن ارزش یب

 ییذاغ مواد تاگرفته نو دفتر و کتاب و فیک یهیته یبرا گرفتن

 . ییاهدا یکهنه یها لباس یجابه اول دست پوشاک و بخو

 

 از یکی بود خوشحال و گذشت یم بایز دارید نیاول از سال3 حاال

 جشن هابچه نیهم کنار قایدق قبل دوسالکه خودش، تولد یآرزوها

 . بودشدهبرآورده بودگرفته

 

 یحت. بودشده اجرا بودکرده یطراحکه یحالت همونبه زیچهمه

 بود، یداخل یها وارید یروکه یاگونهبچه یها ینقاش و یراحط

 .کرد یم ذوق دنشونید باکه بودن خودش یکارها ها یبعض
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 ییدهانوزا سمتبه کرد پرواز عشق با د،یرسکهرخوارگاهیش قسمتبه

 بو رو اونا وجودش یهمه با. اومدنوقته چندتازه گفتنیم هاهیداکه

 قیعم و" شماها نیدیم بهشت یبو" گفت یم لب ریز و دیکش یم

 .زد یم لبخند

 

 جودوبه نایس مجدد حضور خاطربهکه یآشفتگدوماه از بعد شب اون

 . دیرس ینشدن وصف یآرامشبه بود؛اومده

 

 یازب یکل باهاشون خوند، داستان کتاب هابچه یبرا قیعم یعشق با

 .دیشک سرشون یرو رو پتو و گفت ریبخ شب شون تک تکبه کرد،

 

 هرگز. بودکرده خوب رو دلش حال کارش نیا با بیعج بهروز

 ها تیحما مدل نیابه یاعالقهاونمکه کرد ینم رو فکرش

 .شناخت ینم دیباکه اونطور رو بهروز هنوز دیشا. باشهداشته
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 و بود آور شوک براش یلیخ اول بهروز، صبح حرکت و حرف

 شدن داربچهبه بهروز عشقکه جمالت اون یادآوری با خواستینم

 . کنه خراب رو ذهنش داد یم نشون رو

 

 تونست ینمکه انداخت دلش یتو یترس یلحظات یبرا حرف اون

 .شدهسپرد یفراموشبهکمکم ترس اون هابچه حضور با اما کنه؛ بازگو

 

 خواست ینمکه بودکرده پر رو وجودش یا یشاد حس هاماه از بعد

 نستنتو یحت ادیز ذوق از. کنه خرابش مشکالت وگذشتهبه فکر با

 فتیش هارخوارهیش کنار صبح تا ایرؤ نیا نشدنتموم یبرا وبخوابه

 ودوج از یابچه یبرا تونست یم کاش بود آرزوشکه یکار. ستادیا

 .بدهانجامهم خودش
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 بهروزهمراهبه یجنوب یخانواده از تشکر وبدرقه خاطربه صبح

 .شد روبرو یاگهید زیسورپرا باکه برگشت،خونهبه

 

 و بمب و یشاد برف با هابچه و بودندهیخر تولد کیک براش

 خاندان یشاد وخنده دوساعت از بعد. کردن استقبال ازشفشفشه

 .شدن بوشهر یراهباألخره یجنوب

 

 براشون بهروزکه بود،دهیرس ییها خلوت یبرا زمان حاال

 خاطربه تونستیم دیشاکه ،ییها خلوت. کرد یم یشمارلحظه

 .بندازهدامبه رو پا زیگر یآهو نیا تولدش، خاِص یهیهد

 

 دارد_یقانون_گردیپ_و_است_یشرع_

 

 : 
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 سقف یرو یها یگچبربه هدف یب و بوددهیکش دراز تخت یرو

 کینزد حس و دیشن یم رونیب از ییصداکهلحظه هر. کرد یمنگاه

 و شدیم شتریب اضطرابش کرد، یم القاء بهش رو اتاقبهپونه شدن

 . رفتیم ترباال قلبش تپش

 

 رحضو فکر یحتکهباخته رو خودش یجور نبود باور قابل براش

 یب قبل یهاسالکه یحال در. کشهیم شیآتبه رو وجودش پونه،

 و تخت یرو یکی دن؛یخوابیم اتاق یتوهم با حضورشبه تفاوت

 .نیزم یرو یکی اون

 

 خوردیم حسرت. شدیم ترمونیپش بودگرفتهکه یمیتصم ازهلحظ هر

 و وونیا یرو شب ،یهمگ مردهاکه قبل یها شب مثل کاش یاکه
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 یآور ادی اما رفت؛ یم اونجابههم امشب بودن،دهیخواب بندپشه ریز

 شیآت نیا یبرا بودشده یزمیه بود،دهیدنهیآ داخل ازکه ییهاصحنه

 . خواستن

 

 ودب یمدتکه یاون یبرا نبود، تصور رقابلیغ چندان تنخواس نیا

 و بودکرده مکان نقلپونه یخونهبه آتوسا یخونه یجابه

 . هاخواسته نیا رفع از بودشدهمحروم

 

 فقط اندامش دنید و بوددهیند حجاب یباندازه اون روپونه وقتچیه

 بار نیاول انگارکه بودکرده جادیا درونش ییبلوا آنچنان ر،یز لباس با

 . دهیدیم رو یاصحنه نیچنبوده

 

 خواست یم دلش و بود یشاک خودش بودنجنبهیبهمه نیا از 

 امکاندفعه نیا کرد،یم یریگجبههپونهبازماگه. کنهخفه رو خودش

. کنهمتوجه بودن یبغل اتاق یتوکه رو مادرش و پدر صداشون داشت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

121
0 

 یاساس فکرهی دیبا. بشه عیاض اونا شیپ خواست ینم دلش اصال

 .کردیم امشب یبرا

 

 و بآ پارچ  باپونه. گذشت کار از کار و موندجهینت یب الیخ و فکر

 و شد زیخمین هامونده ابانیب مثل آب دنید با. شد اتاق وارد وانیل

 .کرد دراز دست وجودش عطش کردن خاموش یبرا

 

 رس لمس. داد دستشبه رو وانیل و ختیر یآب براش لبخند باپونه

 د؛ش رد بدنش از یبرق انیجر مثلپونه یهاانگشت با هاشانگشت

 .شدکهیت هزار و افتاد نیزم یروبه دستش از وانیل

 

 معذرت دونست؛ یم مسببش رو خودشکه یاتفاق ازشرمندهپونه

 یهاکهیت کردن جمع یبراارهیب جارو تا رفت رونیب کنان یخواه

 .وانیل
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 با بعد یلحظات و دوختچشمشده یمتالش یشهیشبه لمستأص بهروز

 .دز رونیب اتاق از و برداشت رو پتو و بالش د،یپر جاش از سرعت

 

 رو در روهم باکه اومد یم رونیبآشپزخونه از دستبه جاروپونه

 .شدن

 

 ؟یریم کجا_

 

 یم احساسدمیخواب اونجا شب چند...  وونیا رورمیم_

 .بره ینممخواببشه عوضجامکنم

 

 .یراحت جور هر... باشه_
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. هنشد چشیپاپ ادیزپونه وبوده کارساز اشبهونهکه بود خوشحال

 اتاقهی یتو یبراهم رو مادرش و پدر تونست یم حرف نیا دیشا

 .کنه قانع دنیخواب رونیب و نبودن

 

 نممک وباشه دار خود تونستینم موندیم اتاق یتواگه بود مطمئن

 . بشهپونههیناراحت باعثکه بکنه، یکار بود

 

 رخاطبه خواستینم و کردیم اثباتپونهبه رو عشقشذرهذره دیبا

 وکنه دیام نا خودش از زود رو دختر نیا شینفسان یهاخواهش

 .برنجونه

 

 یگوش یصداکه نداختیمزباله سطل داخل رو وانیل یهاکهیتپونه

 . کنهنگاه وونیابهپنجره یگوشه از شد باعث بهروز
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 دنید اب و برداشت رو یگوش. رفت رونیببه متعجب بهروز دنیند با

 یکارها بوددهینپرس بهروز از. دیپر باال ابروهاش آتوسااسم

 .نه ای گرفتن طالق ودهیرس کجابهدادگاه

 

 اما زد؛ صداش بار چندداره کارشدادگاهواسه آتوسانکهیا یهوابه

 قیآالچ چراغ بودن روشنکه د،یکش سرک اطرافبه. دینشن یجواب

 .سمت اونبه رفت و کرد جلب رو توجهش

 

 یمتر ودبه تا. بودشده قطع قیآالچبه دنیرس قبل یگوش زنگ یصدا

 لب یگوشهکه یگاریس دنید با د؛یرس پدرش ساز دست قیآالچ

 دستش گاریس هرگزلحظه اون تا. کرد توقف متعجب بود، بهروز

 .باشه اهلش داد ینم احتمال یحت و بوددهیند

 

 با و کشوند سمتشبه رو بهروز هراسوننگاه یگوش مجدد یصدا

 .کرد یناجور یهاسرفهبه شروع گلوش، یتو دود دنیپر
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 دارد_یقانون_گردیپ_و_است_یشرع_ 

 

 

 

 

 

 ات زد رو پشتش بار چند و دستش داد رو یگوش و شد قیآالچ وارد

 یحرف چیه یب شد بلندهیکاف ِیمعنبهکه زبهرو دست. ادیب جا نفسش

 .کرد نگاش فقط و نشست روبروش

 

 و کرد خاموش زیم کنار سنگ یرو حرص با رو گاریس بهروز

 .گذاشتبرهیو یرو رو خوردن زنگ حال درهیگوش
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 دشخوپونهکه زد،ینم یحرف و بوددوخته یگوشبه رو اشکالفهنگاه

 . شکست رو سکوت

 

 رم؟بمزاحمماگه_

 

 حرص با زد، یپوزخند اومد، باال نگاهش فقط و نزد یحرف

 .دیکش موهاش نیب رو دستاش و داد پشت یچوبهیصندلبه

 

 ؟یدینم رو جوابش چرا... زده زنگ چندبارکهداره کارت حتما_

 

 .دارهکارمیچدونمیم_

 

 ؟یریگ یممیتصم زود یدار طالق یبرا یکن ینم فکر_
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 کردن یزندگ عشق خدا رو توبگم پاشبهفتمیب کنم؟ کاریچ یگ یم_

 شو؟ الیخیب رو اروپا یتو

 

 خوره ینم بر ییجابه خواهشکمی... آرهالزمه یزندگدوامواسهاگه_

 

 دیبا چرا...  گرفتازم روبچم من یاجازه بدون... خورهیم بر منبه_

 کنم؟ کیکوچ روخودم یزن نیهمچ با بودنواسه

 

 یطیشرا تحت حتما... بکنه یکار نیهمچنداره دوست یزن چیه_

 .رهیبگمیتصم درستنتونستهکهبوده

 

 .کنم یزندگ باهاشتونمینمگهید من...  نکن دفاع ازشپونه_

 

 ن؟یرفت یمشاور چیه شیپ_
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 !بدوش یگ یم تو نره،گمیم من_

 

 از یلیخ... بده عشقتونبهگهید فرصتهی...  یریم تند یدار یلیخ_

 .شه یم حل زدن حرف با تمشکال

 

 .حرف بعد عمل اهلنه. باشه زدن حرف اهلهم طرفتکه یشرطبه_

 

 تا یبزن حرفبهتره خودت، کردن یخالواسه دنیکش گاریس یجابه_

 .یبش یخال

 

 .نبود اونواسه_
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 ینم حاال. شد خودش یسوتمتوجه بهروزکه کرد نگاش یسؤال

 باهات، بودن شبهی الیخ و فکر از: "بگه دیبا چطور دونست

 !" آوردمپناه گاریسبه وشدمکالفه

 

 بار نیا. کشوند خودش سمتبه رو دو هرنگاه شیگوش یبرهیو

 یجلو دستش شدن رو ازکه یموقع با تماس از شد خوشحال یکم

 . بودکرده یریجلوگ پونه،

 

 تا شد بلند جاش ازپونه شد؛ دراز یگوش سمتبهکه دستش

 کرد وادارش و دیکش رو مچش بهروز اما نشه؛ اشونه حرفمزاحم

 . نهیبشدوباره

 

 زد ور اتصال یدکمه بهروز. داره کارشیچنهیبب تا نشست مستأصل

 :گفتخشم از پر ییصدا با و
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 بله؟_

 

... 

 

 یشبنصفه یه یدار کاریچ بگو.. حاالست حاال.. بود قبال قبال،_

 ؟یزن یم زنگ

 

... 

 

.. دمیم بهتمیکرد توافقکهاندازه همون.. ما نیبنمونده یحرف چیه_

 تموم

 

... 
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 اصال تو ؟یزیر یم یدار یکواسه رو ها تمساح اشک اون اآلن_

! ه؟یچ ایباز نیاگهید یکشت رو خودت یبچه یوقت  ؟یدار احساس

 !مادر؟برسهچه گذاشت روت زناسمشهیم اصال

 

 ازش گاهشن با و گرفت رو بهروز مچپونه یها دست بار نیا

 . کنه مراعات یکم خواست

 

 .دیتوپ آتوسابه حرص با و دیکش یقیعم نفس بهروز

 

...  بزن یدار یحرف هرامیم بار نیآخرواسهاومدم... ستمین تهران_

 ..سالمتبه رو ما ریخبه شمارو بعدش

 

 ور یگوش. داد تکون سر متأسفپونه و کرد قطعنکرده یخداحافظ

 :دیرغ و زیم رو کرد پرت
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 اصال.. ببخشمشتونمینم... دهیرسنجامیابه بابا... تونمینم_

 قطالواسه داشتعجله سقط بعد... چنده چند خودش با ستینمعلوم

 بعد...  بودن یتوافقواسه کرد فیرد رو زیچهمه زود لشیوک... 

... خونده کور... خوام ینم طالقگهیم بعد... هیمهر سر کرددبه

 خوادیمدمینم باج بهشدهید... شترهیب پول بالدن چشمش

 ...ادیب رشیگ شتریبدومدفعه دیشا تارهیبگ یسوارازمبازم

 

...  یکرد یزندگ باهاش سال...  تو یباف یمنف چقدر بهروز یوا_

 اون راجبهیفکر طرزچه نیا...  شیخواست یمقبلشم سال چند

 !؟یدار

 

 یم پا و دستداره حاالکرده بخرا هارو پلهمه... خودشه مقصر_

 شه غرق خوادینمزنه
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 ییجاهی ما یهمه...  نکن قضاوتش زود نقدریا... بزنه حرفشو بذار_

 .میکن یماشتباه

 

 ؛یدیم جونمردم یهابچهواسه تو...  ینیب یم خودت مثل روهمه_

 اونقدر تفاوتتون.. رهیگ یم رو خودش یبچه جون اون اما

 ...ستمسخرهآوردنشم بونزبهکهادهیز

 

 یدب فقطمیخور یم مشکلبه یکی با تاکه نجاستیا آدما ما مشکل_

 چیه مدتهمه نیا آتوسا یعنی...  ادیم چشممونبه طرف یها

 ؟یبود عاشقش سالهمه نیا یچجور پس نداشت؟ یخوب یژگیو

 

 مطمئنا و نداشت جواب حساب حرف. کرد سکوت بار نیا بهروز

 ردکینم یاری مغزش اصال اآلن اما نبود؛ لیدل یب اآتوسبه عشقش

 .ارهیب خاطربه رو یمثبت زیچ
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 یهاهیگر ندیشنشده تشیعصبان باعثکه یزیچ نیشتریب دونستیم

 از یکی دیشا و کردینم آوردنکمبه اقرار وقتچیهکه بوده، ییآتوسا

 کردنشمبارزه و یطلب جنگ یهیروح نیهم بهش ََشعالقه لیدال

 .بود

 

 

 دارد_یقانون_گردیپ_و_است_یشرع_

 

 

 

8 

 

  



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

122
4 

 رو اون نیهم وشده بزرگ پدرش تیحما بدون آتوسا دونستیم

 التماسبه اآلن ،یقو زن اوننکهیا باور. بودکرده یاساخته خود زن

 .بود آور عذاب براشافتاده

 

 نیا یهاهیپا کردن خراببه شروع خودش یوقت کردینم درک

 !بود؟دهیکش پس پا اآلن چرا کرده؛ یزندگ

 

 وقتچیهکهبذاره نیا یپا روهیبق با بودنش سرد لیدل تونستیم

 وبکشه سرک شیزندگ یتو یکس نداشت دوست

 .کردیم محافظت رو شیخصوصمیحرشهیهم

 

 موقع  پدرش یراخالقیغ کار همون خاطربههم شترشیب دیشا 

 آوار روانش و وحربه رو یادیز یسختکه بود، شیسالگدوازده

 . بودکرده
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 یهمه دست از فرار فرار،واسه بودبهونههی انگارهم رفتنش خارج

 .نداختنیمگذشته ادی اونو و شناختیمکه ییهاآدم

 

 و پدر از مخصوصا بپرسه، شیزندگ از کس چیه خواستینم

 نزبوبه از کردن،یم صحبتهم با خلوت توکه یموقع یحت. مادرش

 .بود زاریببشهختم پدرشبهکه یفحر آوردن

 

 نیا مخصوصابفهمههم رو خودشبه نسبت تشیشکاک تونستیم

 .بوددادهپونه با اشرابطهبهکه یچیپسه یرهایگ با اواخر

 

 ال،کسی بعد اما اومد؛یم کنارپونه حضور با داشت خوب یلیخ لیاوا

 ناو از ریغگهید زنهی با رو پدرش یاتفاق طوربهکه یروز از درست

 

زن خونهخراب کن دید، دوبارهزخمدلش باز شد و بههمهچیز بدبین 

و مشکوک شد. 
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 اعتمادش، جلب و کردنآروم یبرا بودکرده تالش روزها اون یلیخ

 و زدیم سرپونهبه کباری یماه فقط روزها اونکه یجور

 ییجا کیگهید اما ؛ییتنها نیا از کردینم یتیشکاهمپونه

 .آوردکمخودشم

 

 یانتظار چیه وبکنه آتوسا یبرا یایفداکار جورهمه تونستینم

 شونعشق حاصل بود آرزوشکه خواستن،بچه مخصوصا باشه؛نداشته

 .باشهداشته رو

 

 ازکه یخراب. بودکرده خراب رو هاشآرزو کاخ آتوسا راحت چقدر

 اصرارکه بودپونه حاال اما نبود؛ ریتعم قابلگهید خودش نظر

 .داشت یسازدوبارهبه

 

 .کشوند رونیب افکارش از اونوپونه یصدا
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 شد یچ اریب ادیبه و کن فکر...  یکنیم فکر یدارکهخوبه_

 رو خوبتون خاطرات و  هاش یخوب از تا چند! یشد عاشقشکه

 .یکن کاریچ واقعا دیبا یبفهم دیشا کن مرور

 

 ریبخ شبهی با زد، بهش یبخش نانیاطم لبخند گفت،که رو نیا

 شبدرقه آخر یظه لح تاکه بود بهروزنگاه و افتادراهخونه سمتبه

 .کرد

 

 بیعج براش. بودگرفته جاپونه آتوسا یجابه حاال ذهنش یتو

 سرسخت قلب وارد رو خودش دیبا چطور دختر، نیا بودناشناخته

 و دیمفهیم ازش یدیجد زیچ روز هر کرد؟یمرحم دل دخترک نیا

 .شدیم شیذات یهایمهربون ریاس ترشیب
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 آب، وانیلبهزده زل و متفکر رو پدرش شد،که هال واردپونه

 یصندلآروم و سمتش رفت. دید یناهاخور زیم یصندل یرونشسته

 .دیکش عقب رو شیکنار

 

 وانیل از اون یرهیخنگاهتازه رفت، پدرش یدستا یرو دستش یوقت

 یهادست. شدپونه شفاف یهاچشم قفل ینمهربو با و جدا

 :گفت لبخند با و رفت باال وارمیتسلپونه

 

 !نیشد خوابیبکهختمینر یزیچ غذا یتو من نیکن باور_ 

 

 ...ظاهرًانکردهرحمهم دامادشبه... مادرته کار پس_ 

 

 ... افتاده ُکشونگربه فکر ریدکمی مامان_ 
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 !گربه تاهیقنار شتریبدمید منکه ینیا_ 

 

 !برده؟هم رو شما دل اشیزبون بلبل پس_

 

 .بنده تو دلبه من دل_

 

 .منشمیموصالم و بند نیا قربون_ 

 

 ! بود یابر هوات یاومد یوقت_ 

 

 ددر از و بوداوردهین طاقت پدرشباألخره دوخت، وانیلبه رو نگاهش

 .بوددهیپرس نگاهش

 

 !میآفتابکه اآلن_ 
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 ؟یکنینم باز لب مهر_ 

 

 !چشمام؟زده داد یادیز_ 

 

 .چونهیبپ رو شیزندگمعلمتونهینم شاگردهی_ 

 

 یاهچشم نیب نگاهش. داد پشت یصندلبه و دیکش یقیعم نفس

 بودکرده یکارهمه. کرد نثارش یلبخند و دیچرخ پدرش مهربون

 خودش اآلن اما ها؛چشم نیهم نشدن ناراحت و نشدن نگران یبرا

 .رو شیزندگهیواقعمعلم نیاول وجوِد آرامش بودکرده خرابدوباره

 

 از شما، تنبِل شاگرد نیا... سختهکمی امتحانش... ستین یزیچ_ 

 ...شدهخسته شدنرفوزه و زدن درجا
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 امتحان؟ از یش ردبرسونم تقلب_ 

 

 تتونسیم کاش. نشست پدرش تگریحما و پهن دست یرو دستش

 یبرا سد نیاول ایح وشرم اما بگه؛ روزهاش نیا درد از وبزنه حرف

 .بود اشخواسته نیا

 

 یزیچ اونبه شیدلدادگ از وقتچیهکه زدیم یینایس از حرف چطور

 نقش سال جپن یوقت گفت،یم بهروز رفتار رییتغ از چطور و بودنگفته

 .شونیزندگ بودن یعیطب یبرا بودکرده یباز

 

 است_یشرع_

 

3 
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 :گفت عشق با و کرد وارد پدرش یهادستبه یفشار

 

 یبد تقلب ادیز... باباجونمکنم دایپ حلراهخودم دیبا_ 

 ...ستمایواخودم یپا روتونمینمگهید

 

 ...ادیز فکر بانه ادیم بدستتجربه با فقط حلراه وقتا یگاه_ 

 

 ...کنمیمتجربهدارممنم_ 

 

 ...برسون نداهی فقط ،یکن حلش ینتونست وقت هر_ 
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 ...باباجونمخودتم شاگرد آخرش و اول_ 

 

 قلب گرومپ گرومپ اومد، فرود پدرش ینهیس یروکه سرش

 نیهمبه فقط تهران ازکه دادهیهد بهش رو یآرامش ش،یزندگمعلم

 . بودکرده سفر دیام

 

 یروکه یابوسه یگرم با شدننرم بدنش یهاسلول تک تک

 ابد ات وبزنه چنگ رولحظه نیا خواستیم دلش. نشست شیشونیپ

 ،یقو آرامبخش کی مثل آورد،کم وقت هر تادارهنگه بشیج یتو

 .کنه قیتزر خودش وجودبه

 

 دلش چون روزهاش، نیا یهادغدغه گفتنبه نشد باز زبونش

 جنگ جنگ، نیا. بزنهبرهم رو نشیزتریعز روان و روح دیکشینم
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 خودش رو سرنوشت یختهیگسلگام اسب نیا دیبا و بود خودش

 .کردیم ماریت

 

 بودداده بهشکه یزجر هر و بودکرده باهاش یکارهر سرنوشت

 دور چرخش هر باکه ینوازشگر یهادست اون بودنبه دیارزیم

 یهاپرتقال پوست ،ِیبوئ خوشبه یامعجزه کرد،یممعجزه صورتش

 .خدا حضور از کردیم پر رومشامکهدهینرس

 

 ورمجبهم باز و قبل سال پنجبه گشتیم برمه بازاگه بود مطمئن

 چیه و بود آخرش و اول انتخاب پدرش تنها شد،یم انتخاببه

 تیارجح براش داشت، اشخانوادهبهکه یعشق برابر در یعشق

 .نداشت

 

 لذت نیا انیپا اززده حسرت شد،تمومکه شدننازدونه یهاقهیدق

 یگوشه از هنوز. رفت اتاقشبه و دیبوس رو پدر نوازشگر دستان
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 و بودشدهخم هادست نیبکه یسر و دید یم رو قیآالچ نورپنجره

 .کرده کردن فکربه وادار رو بهروز یکم هاش حرف با بود خوشحال

 

 و بودانداخته دلشبه ترس ترشیب بهروز روز چند نیا یرفتارها

 نیتربه و کردیم دور خودش از رو اون دیبا ترس نیا از فرار یبرا

 .بود آتوسا شیپ اون برگردوندنراه

 

 اولش عشق شیپ فقطدنبالشهبه بهروزکه یایخوشبخت بود مطمئن

 از فقط بهروز نظرشبه. ستین دیجد عشق نیاآدم اون وکنهیم دایپ

 خراب یبرا حاال و کردیم خراب رو شیزندگ داشت یلجباز یرو

 اآتوس با زدن حرف یبرا زودتر دیبا ش،یزندگ یهاهیپا نشدِن تر

 .کردیماقدام
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 ،یینایس ادیبه تنها شدیم خاکستر کمال وتمامبلکه سوختینم دلش

 بار هر و بودکرده ریگ خمش و چیپ پر ِیزندگ وسطگناهیبکه

 .شدیمله سرنوشت یرحمانهیب فشار ریزبه ش،یدلدادگ

 

 ازین دیشا ماا بود؛رونده خود از رو اون بار نیآخررحمانهیب چقدر

 قعاشدوباره یبرا کردن، فراموش یبرا دن،یبر یبرا بود ازین بود،

 . فشردیم شتریب رو قلبشجمله نیا قدرچه و شدن

 

 گردنش، دور بود یطناب مثل نا،یس شدن عاشقدوباره فکر

 . نهک فکر احتمال نیابه اصال خواستیونم دیبریم رو نفسشراهکه

 

 فکر.  نایس یروزها نیا یاصرارهابه بود خوش بیعج دلش

 لبشبه جانته از یلبخند کردنش، عشق طلبدوباره و دنیددوباره

 ش،یزندگ ِیواقع مرد نیاول پدرش، یهانوازش فکر با و نشوند
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 باز خواب یروبه آغوش قه،یدق چند عرضبه و بست رو هاشچشم

 .کرد

 

 است_یشرع_

 

3 

 

 

 

 

 اله یتوکه یکس نیاول و شد داریب شیگوشآالرم یصدا با صبح

 نمازبه گفتنش، ذکر حال در پدِر از تر عقبکه بود یبهروز د،ید

 . بودستادهیا
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 از اومدنیم مادرش و پدر داریدبه وقت هر دیشا و ندرتبهکه یکار

 .بوددهید بهروز

 

 اون تیرضا یبرا وباشه دلته از نماز نیا کاش: "کرد دعا دل یتو

 ."خونه نیا یاهال تیرضا جلب یبرانه ،ییباال

 

 ساعت و بست رو اردو لیوسا یکوله عهدش،به وفا یبرا نماز، بعِد

 . کرد روپرورشگاهبه رفتنعزمدهینرس هفتبه

 

 یدست دادن تکون با فقط بازمهین وشده سرخ ییهاچشم با بهروز

 .نکردن یهمراه یبرا آورد کار یبهونه و کرد اشبدرقه

 

 شونشیپر افکار بود دواریام ودهیکش یخوابیب صبح تا بوددهیفهم 

 .باشهگرفته یدرستمیتصم وباشهکرده دایپنظم یکم
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 یها یانرژتموم کردنهیتخل و هابچه با یگرد جنگلبه روزتمام

 شیپ در یسخت یروزهاچه بوددهیفهم انگار. گذشت وجودش ِیمنف

 .داشت روندهیآنامعلوم یروزها  یبرا یسازرهیذخ قصد وداره

 

 یبوس دست با بود، شیزندگ سال نیششم و ستیبکه فرداش صبِح

 . شد شروع بود، شساله هرهینذر یغذا پختن درحالکه مادرش از

 

 رو دستانش و کرد بلند رو دخترکش یشدهخم سرخانومحهیمل

 اشبهاره عسل یتو و نشوند خودش کنار ،یصندل یرو و گرفت

 .شدرهیخ

 

 مامان؟ یکن یمخسته خودتو یداربازم_ 

 

 چقدر خداکهارهیمادمی کنه،ینمامخسته وقتچیه ینذر نیا_ 

 .دادبهم رو تو انتظار، سالده بعدکه داشتدوستم
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 !شدمهم یاتحفهچه_

 

 !بزن حرف درست من دختر راجب_

 

 کرد یجانته از یخنده

 

 .نخواستمش خودت مال تدختر ایب...  مارو نزن...  بانوچشم_

 

 ...ذارمشیمچشامتخم روخودم_

 

 .دیبوس سرعتبه رو مادرش یهاچشم جفت شدو زیخمین

 

 ...هواتبه سر دختر نیاشهیم هاچشم نیا قربون_
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 امشرمندشدارم عمر تا...  استیدن دختر نیرتریزبه سر من دختر_

 

 ان...مام_

 

 !ستین شاد دخترت ینیببکهبده_ 

 

 م؟باش شاد دیبا یچطورگهیدرمیم باال کولتون سرو ازکه من...  وا_

 

 داد چشات ؟یکنخام رو من یخوایم یاوردین درتخم از سر هنوز_

 ...زننیم

 

 حضوزگر انگار. بودشده سخت کردن یباز نقش روزها نیا چقدر

 از رو اون یحساب اشرفته دست از یاهایرؤ یادآوری و نایس مجدد
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 دو هر مدت،همه نیا بعدکه بود،کرده خارج یاحرفه یگریباز جلد

 .بودنبرده متالطمش درونبه یپ زشیعز

 

 هاشدست مادرش ذهن کردن منحرف و بحث کردن عوض یبرا

 . کن کنان ذوق و مالوندهمبه رو

 

 شما مثلتونمینمبکشم خودمو من... افتادهراه ییبوچه... بهبه_ 

 م؟یکن پخشش کجاقرارههدفعنیا... کنم یآشپز

 

 کشدختر یناگهان رفتنطفره نیا یبرا زد یتلخ لبخندخانومحهیمل

 

 بابات صبح...  ترن واجبپرورشگاه یهابچه همون فعال_ 

 .ماست با ناهار یغذا گفت زد زنگ یفرخخانمبه
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 ...جونم مامانبشم تییطال یپنجه و دست قربون_

 

 خدااگه کنم، تراضافه گیدهیگهید سال خواد یمدلم... نکنه خدا_

 !دادبهمممیبعد حاجت

 

 حاجت؟ نیا هست یچ_ 

 

 است_یشرع_

 

3 
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 دست بعد و داد نوازش رو دخترکش دست پشت اولخانومحهیمل

 :گفت و برد شکمش سمتبه

 

 محلت بهروزکردمیم فکر حاال تا...  یریمطفرهکه یهمون_ 

 وسوزهیمداره من مثلاونم ظاهرا اما. ..هینجوریا اوضاعکهذارهینم

 ...سازهیم

 

 ان...مام_

 

 اونقدر یبخوااگه یدار حق...  دارمتون نظر تحت روِز چند_ 

 همون یگاه اما...  یبخوا یابچه ازشکه یباشداشته دوستش

 ادیز رو محبت...  شوهر داشتن دوستواسهشهیم یلیدل خودشبچه

 ...تیمسئول نیا از نترس... کنهیم ادیز رو توجهات... کنهیم
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 نیاغم از زیچچیهکه یمادر یروبه زد یزهر از تر تلخ لبخند

 . نزد یحرف و دونستینم روزهاش

 

 یادامه از رو مادرشکه بهروز، موقعبه حضور از کرد شکر خدارو

 . زهیبر ییچاهمه یبرا تا شد بلند و کرد منصرف هاشحرف

 

 شونیهمراه ناهار صرف یبراهم مادرش و درپ شد، حاضرکه غذا

 . رفتن هابچه شیپ یجمعدسته و کردن

 

 سازدست یهاهیهد با هابچه و بودپخته یخونگ کیک یفرخخانم

 .آوردن وجدبه روپونه قشنگشون

 

 از یناراحت با موندن، تنها از بودنش یشاک و بهناز زنگ با ظهربعداز

 . شدن تهران یراه هروزبوهمراه شد جدا مادرش و پدر
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 رو ششکستن قصدکدومچیه و بود فرماحکم نشونیب قیعم یسکوت

 ییهاحرف و افکار با کردننرمپنجه و دست حال در بهروز. نداشت

 ،یدارید و فردا فکر باپونه وبزنه آتوسابه داشت قصدکه بود

 راصرا با ای ادیم وجودبه نایساخم و یناراحت با دونستینمکه

 .مجددش

 

 حبتص قصدبه آتوسا، مجدد تماس ازکالفه بهروز دن،یرسکهخونهبه 

 . رفت و کرد یخداحافظنرفته داخل ،یینها

 

 یورود یجلو منتظر کمر،به دست رو بهناز شدپلهراه وارد تاپونه

 تا ششین و بود دستشبه یرنگ یصورت یومیهل بادکنککه د،ید

 . باز بناگوش
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 یاهمعجز مثل دختر نیا بست؛ نقش لبش یروبه جانته از یلبخند

 ییتنها افکاردوباره داشتتازه. فرسا طاقت سال پنج نیا در بود

 .ودبکرده نابود روهمه بهناز موقعبه حضور نیاکه اومد یم سراغشبه

 

 کیکوچ یهابچه مثل بهناز و گرفتن آغوش در روگهیدهم ذوق با

 و دکربوسه غرق رو صورتش و دیپر نییپا و باالپونه آغوش یتو

 .گفت کیتبر رو تولدش

 

 ستد نداشت دنبالبه یتیشکا چیهکهپونه یحساب یمال تف از بعد

 روپونه.« دارم زیسورپرا: »یکلمه گفتن با و دیکش روپونه

 .کرد تیهدا نشیماش و نگیپارک سمتبهدوباره

 

 کی مثل و کردیم درکشخواهرانهکه یدختر از ممنون بود، ممنون

 . بودشده شیکسیب یروزها یبراگاههیتک
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 آرامشش باعث بهناز حضور سخت، یروزها یتو بارها و بارها

 یاصل یدغدغه از رو ذهنش کارهاش و ها حرف باکه چرا بود؛شده

 از ،یدیجد زیچ دادن نشون باکه شدیم یابچه مثل و کردیم دور

 .دیکشیم دست خودش یخواسته یبرا کردنهیگر

 

 و یصحبتهم یبرا بودن یخواهر دنبال یگرید وجود درکدوم هر

 .بودنمونده بینص یب خودشونخانواده یتوکه یدلهم

 

 هاشلب یرو ازخنده زش،یسورپرا دادن نشون یبرا بهناز اقیاشت از

 بودشدههمراه یادلشوره با خودش در اقیاشت نیا و شدینم محو

 .لیدل یب ای آتوساست و بهروزمیتصم عاقبت فکِر از دونستینمکه

 

 است_یشرع_

 

3 : 
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 ورتصبه ای یقبل قرار با روز هرترنم پونه، بتیغ روز چند نیا یتو

 ستاد؛یا یم نایس منتظر پدرش نیماش داخل شرکت نییپا ،یریغافلگ

 .برن نمایس ای دیخر گردش،بههم با تا

 

 نایس دل زودتر یهرچ تا بودگذاشتهمسابقه خودش با دختر نیا انگار

 وکنه رونیب سرش از رو شیقبل عشق فکر وارهیب بدست رو

 .کنه بلند نیشاه ِینیب دنیمال خاکبه یبرا رو یروزیپپرچم

 

 ازدواجشمراسم از نیشاه کردن مطلع یچجور یبرا روز هر

 یهاکسع فرستادن و بود گذاشتن یاستور فکر یگاه. دیکشیمنقشه

 کارت شخصا خواستیم دلشهم یگاه ج،یپ یتو اشقانهعاش
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 دلش. نهیبب رو اششده پنچر یافهیق تاببره براش دعوت

 .هکنمیترم رونشده خشکزخم نیا تا خواستیم یاساسهیتالفهی

 

 ردنب یپ از بودشده غافلکه بود یریگانتقام یهاروش ریدرگ اونقدر

 یمتوجه ترشیب نایس گذشتیمکه یروز هر. نایس اتیدرونبه

 دیفهمیم ترشیب و شدیم هاشوندهیعق تفاوت وقهیسل اختالف

 !هیسخت یلیخ کارترنم با اومدن کنارکه

 

. تنرف نمایسبهترنم درخواستبه باز یکار ساعت از بعدچهارشنبه

 روز اون خیتار دنیفهم با صبح اول همون از نایسکه یاچهارشنبه

 .نداشت یکار چیه یبرا یدماغ و دلگهید

 

 ترشیب و شدیم حساب یزندگمهم یروزها جزء براش خیتار نیا

 بلقهفته دو تاکه ییهانقشهگهیدکه بود،شدهگرفته نیا از حالش

 .کنه یعمل تونستینم رو، دیکشیم روز نیا راجب
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 الششتتمام. بودشده نایس یحال یبمتوجهترنم قبل یروزها برخالف

 جسمش انگار نایس اما کنه؛ عوض رو هواش و حال تا بوددهکر رو

 .کردیم ریس داشتگهید یجا روحش و بود اون شیپ

 

 یداص فقط رو نشونیب سکوت و بودننشسته نمایس یکافه داخل

 قاشقهکالفترنمباالخره. زدیمهمبه وانیل باگالسهکافه قاشق برخورد

 .انداخت یدست شیپ یتو و دیکش رونیب نایس دست از رو

 

 آقا؟ حضرت یکنیم ریس فضاکدوم یتو... کردم دایپ یعصب کیت_

 ...نیش ریگ نیزم دیشا نیبندازنگاههی نیاریب فیتشر نیزمکمی... 

 

 یهاچشم یرگیخ از یسرسر و دیکش باال یکم رو فروغش یبنگاه

 یخارج یگرهایباز یهاعکس قاب یرو شدزوم و گذشتترنم

 .یکنار وارید یرو
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.. . یقهرخودتم با انگار ؟یتوخودت نقدریا امروز چرا...  نا؟یسچته_

 ینجوریا ؟یخوریم یزیچ یحساب و درستنه...  یزنیم حرفنه

 م؟یبشناس روگهیدهمقراره

 

 .نموند پنهانترنمنگاه ازکه گرفت جان لبش یگوشه یپوزخند

 

 ؟یزنیم پوزخند یچبه_

 

 چند نیا سکوتطلسم دیبا بودشده شناخت از حرفکه حاال

 رو هاشدست د،یکش جلو رو خودش یکم. شکستیم روروزه

 حرفبهترنم دارلنز یهاچشمبهرهیخ و زدگرهنهیس یجلو ز،یم یرو

 .اومد
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 یگوشنه... باشه دنیشنواسه یگوشکهزنمیم یوقت حرف_

 .شدندروازهواسه

 

 !رو؟گوشام یدیددروازهکه یگفت یچ ؟یندازیمکهیت_

 

 اما...  یشناختیم منو دیبازدمکه یحرف با اول روز همونگمونمبه_

 !بود شناختدمیندکه یزیچ تنها

 

 نیهم قایدقهم هدفش اما بود؛دهیفهم رو نایس منظور خوب یلیخ

 اون از رو نایس وبنشونه یکرسبه رو خودش حرف خواستیبود،م

 شیپ اون اعتقاد وعالقه طبق ست،خواینم. کنه دور شیریگجبهه

 بهش دشیعقا راجب وقتچیه کسچیه خواستیم دلش کال بره،

 .نده ریگ
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 رو نکاریا اد،یمخوشم من چون بزنته تا موهاتوبگم بهت من_

 ؟یکنیم

 

 !خوبههم گرفتنت شیپ دست_ 

 

 ؟یکن یچادر منو یخوایم اجباربه_

 

 زد؟ چادر از یحرف یکس_

 

 ...یدونستیم اول از خودت ...نمیهم من_

 

 .شدمینم محضر یراه کردم،یم داغ دست پشتدونستمیماگهواهلل_
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 یولآروم مشت و دیکش جلو رو خودششده گرد یهاچشم باترنم

 .کوبوند زیم یرو رو پرحرصش

 

... زدم گولت انگار یزنیم حوف یجورهی چرا! ؟یچ_

 !پ؟یت نیا با منو یبوددهیندمگه

 

 ...بوده تونیحاج اونتوجه جلبواسهکردم فکر اما بودم؛هدید_

 

 زا بعدکه بود درست. گرفت گاز رو نشیریز لب نیشاه یادآوری از

 ریتأث تحت و بودن اون یطبقه درخور خاطربه نیشاه با ییآشنا

 نیابه اعتراف اما بود؛شده بندتر و دیقیب یکم فرانک، یهاحرف

 . نبود ندیآخوش براش اصال موضوع

 

 

 است_یشرع_
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 :داد ور نایس جواب یشتریب حرص بافتهین تا و تک ازنکهیا یبرا

 

 نرفته؟که ادتی... مهیشگیهم پیتگفتم بهت روز همون_

 

 دوست وخانواده یجلو... دمیفهمهم رو یشگیهم یمعن شد خوب_

 اونوقت؟هیچ پتیت اوناسم ،یدارگهید پیتهی آشنا و

 

 ...مربوطهخودمبه_
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 م؟یبرس اشتراکنقطهبه دیبا یچطور یبگشهیم حرف نیا با حاال_

...  مشترک یزندگ گنینم نیابه...  ستینمهم برات من نظرات

 گن؟یم

 

 دتیعا یزیچ من اجبار از... گردمیم بخواددلمکه یهرجور من_

 .شهینم

 

 خواد؟یم یچ دلت تو...  فهممت ینم... نهیهممنم مشکل قایدق_

 

 ؟یچیعنی_

 

 نشون یقلمست تیشخص...  باالست بنفست اعتمادکردمیم فکر قبال_

 ...مهربون...  باادب...  یدادیم
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 !دیپر حرفش وسطبه نیخشمگترنم

 

 کردم؟ یادبیب اآلن_

 

 منکه یآدم اون از یلیخ...  یبدون یچ رو یادبیب تا_

 احساس یزنیم دیجد پیتهیکه روز هر...  یدارفاصلهشناختمیم

 قدرنیا...بنفسه اعتماد داکردنیپ و گرانیدتوجه جلب یبراکنمیم

 !نداشتم؟ خبر من و یداشت کمبود

 

 .رفت باالتر اریاختیب صداش

 

 تو... هیعادهم یلیخ...  پوشنیم لباس ینطوریاهمه اآلن... رمینخ_

 ...یکرد ریگ حجر عصر تو هنوز
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 :گفتگونه پچ پچ و کرد ترخمترنم سمتبه رو سرش

 

 جفت چهارتونمیم ،یجنابعال مدرِن عصر تو اآلن نیهم_ 

...  تو یرو شدن خیم ورودمون یلحظه ازکهبدم نشونتچشم

 شتالدارم استقهیدقده... ه؟یچ پس ستینتوجه جلب نیا نظرتبه

 ...داره یحدمنم صبر اما باشم؛ الیخیبکنمیم

 

 اب و نایس یبرا کرد نازک یچشم پشت فقط اطرافبهنگاه بدون

 :گفت پوزخند

 

 ...خب باشن چشماشون مراقب...  چه؟ منبه...  نکنننگاه خوانیم_

 

 .داد لشیتحو یپوزخند متقابال ترنم، ِیآبک استدالل از
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 کال رو چشمشون توننینم اما...  مقصرن خودشون یاندازهبه اونا_ 

 ؟یکردیم کاریچ یبود اونا یجا خودت...  ببندن

 

 ...ستمین اونا مثل من_ 

 

 بالدن تو...  رو فکرت طرزکنهیم دییتأداره دنتیپوش لباس طرز_

 لباس یتو یخوایم تو...  خوانیم یآزاداونام...  یهست یآزاد

 سپ...  باشن آزاد کردننگاه یتو خوانیم اونا...  یباش آزاد دنیپوش

 ... نیهستهم مثل

 

 یچرونچشم...  ضنیمر اونا ؟یدونیم یکی اونا با رو من واقعا_ 

 ...خب نکنن
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 جواب یچ بهت یکنیم فکر ؟یبخوا رو نیهماونام از یتونیم_

 دلکه ینکن خوشگل ینجوریا یخواستیم: » بگننکهیا جز دنیم

 یجلوکهداره رو ییها برگ و شاخ اونحکم پوشش...  «یببر

 تا نباشن دید یتو یلیخ ای... نکنه تشونیذا یادیز آفتاِب تا ستوهیم

 ن،دیرس یوقت و وقتشبه تا نه،یبچ اونارو کالشهوسوسه یکس

 لوچچشمکه یقمرننه هرنههیاصل صاحبکه بشندهیچ یکس دستبه

 ...افتهیمراه آب دنشید با اشلوچه و لب از وکنهیم

 

 

 سوزشبهکه بوددهیجو حرص از نقدریا رو لبش یداخل پوست

 نایسبه یشکن دندون جواب تونستیم خواستیم دلش. بودافتاده

 فقطمسخرههیتوجهی. داشتهیتوج یجنبه فقط یحرف هر اما ؛بده

 .وردنٓ اینکمواسه

 

 شه؟یم یچمگه...  درکبه...  کنننگاه اصال_
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 یرو رو دستش و شد کج راست سمتبه و دیکش عقب یکم نایس

 .دادهیتک یصندل

 

 !شهیم یچ تهشبگمباشه ازیننکنم فکر_ 

 

 :گفت و کرد یکج یلب بود، بیعجهم خودش یبراکه یغرور با

   

 .کنهنگاه چپ منبهنداره جرأت یکس_

 

 تدرس بلوا داشت دختر نیا کاذب بنفس اعتماد. دیخندآروم نباریا

 .کردیم

 

 م؟یکن امتحان یخوایم_
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 ه؟یچ منظورت_ 

 

 :گفتتمام تیجد با نباریا و دیکش جلو رو خودشدوباره

 

 نیشب تنهاقهیدق پنج... ادهیزنه... قهیدقده تو...  نیماش یتورمیم من_ 

 چیههگیدبدم قولحاضرم نشد مزاحمت یکس و فتادین یاتفاقاگه... 

 .نزنم دنتیپوش لباس طرز راجب یحرف

 

 دادن نت. افتاد خروش و جوشبه نایسمصممنگاه و لحن تیجد از

 اوردنینکم یبرا و رفتینم َکتش یتو یمنطق یهاحرف نیابه

 :گفت

   

 .یبمون قولت یرودوارمیام فقط...  برو... باشه_
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 .مشکاتخانمزنمینمرقولمیز وقتچیه من_ 

 

 افه،ک اطرافبهنگاه بدون و شد بلند ازجاشجمله نیا گفتن با نایس

 .رفت رونیب

 

 افاطربهآهسته رو کنجکاوشنگاه کافه، از نایس شدن خارج محضبه

 . نهیبب رو گرنظاره یهاچشم اون تا چرخوند

 

. دش قفل ییآشنا یهاچشم یتو نگاهشکه بوددهینچرخ کامل سرش

 شلب روکه یهیکر لبخند با و دیباریم ازشون یگستاخکه ینگاه

 .کرد خیس بدنشبه رو مو نشست
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 است_یشرع_

 

3 : 

 

 

 

 

 و شدن بلند با شدهمراه سروش یکننده شمئزم یخنده

. ودببرده ماتش هادهید روح مثلکه یترنم سمتبه برداشتنشگام

 دنشب یفیخف لرز و بودشدهزنده براش یپارت شِب یهاصحنهتموم

 قدرت ودهیچسب نیزمبه پاهاش کردیم حس. بودگرفته رو

 .بده نشون خودش از یالعملعکس نیترکوچکنداره

 

 عمرش یهاکابوس نیبدتر ازکه ییکذا شب اون بعدنکهیا با 

 انکامر و سروش حضور بودشده مجبورهمگهید چندبار بود، بدترهم
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 لحظات اون چون اما کنه؛ تحمل نیشاه یهادوستهیمهمون یتو رو

 دچار کمتر نداشت، یترس و بود قرص دلش نیشاه وجود خاطربه

 . بودشدهکننده لمس حس نیا

 

 دوتا اون و نیشاه نیب یدیشد یلفظ یدعوا روزها از یکی یحت

 کش بدون بودن،نگرفته رو جلوشون هابچهاگهکه بود،افتاده اتفاق

 .  شدیمختم یبد یدعوابه

 

 ود،ب نایس نیخشمگ بایتقر یصدا د،یرس شیقدم دوبهکه سروش

 ندَک سروش یشده یوحشنگاه از روترنم یدهیترس وزده بهتنگاهکه

 .کشوند خودشهیشونیپ یرو ِظیغل یهااخمبه و

 

 یهاچشمبهکمکم نا،یس یدهیتندرهم یابروها از اشزده وحشتنگاه

 و دندونش ریز یشده جمع یهالببه بعد خشمش، از پر

 :گفتکه دیرس اششده منقبض فکآخرشم
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 گفتم؟ یچ یدینشن_

 

 یقبل یجاگهیدکه روشس سمت دیچرخ سرش دادن، جواب یجابه

 .کافه رِشیپذ سمت بودرفته و نبود

 

 با ا،نیس گفتن «ترنم» جواب در و داد رونیب رو اششده حبس نفِس

 «هان؟»بگه تونست فقط لرزون، ییصدا

 

 اروقر قول و تیموقعمتوجه رو اونتازه نایس تمسخر از پر پوزخند

 .کافه ونا یتو سروش موقعیب حضوربه فرستاد لعنت و کرد قبلشون

 

 یراب یحرف چیه. داد رونشون درخروج و ستادیا کنارش یعصب نایس

 یتقیحق بودنشون، دآر حرصتموم با نایس یهاحرف. نداشت گفتن

 . بودشده لیتبد تیواقعبه زود یلیخکه بود
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 نیماش سمتکه یقدم هر با و کردیم حقارت حس شدتبه

 نیسنگ یهانفس و وتسک از خوردیم حرص ترشیب داشتیبرم

 .نایس

 

 اقعاو چون بود، خوشحال نایس موقِعبه برگشت و تیحما از دلشته

 و دکریم کاریچ دیبا د،یرسیم زشیم سربه سروشاگه دونستینم

 یا یناگهان شوک و استرسهمه اون بااونم فته؛یب یاتفاقچه بود قرار

 .بودشده وارد بهشکه

 

 مسخره، قراِر و قول نیا یحمقانها قبول یبرا خوردیم حسرت

 ،ینیب شیپ رقابلیغ اتفاق اون ازسرشکسته ینطوریا بودشده باعثکه

 .نهبمو یهیتوج و دفاع چیه بدون وبشهکوتاه نایس یجلو زبونش
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 ِیشانس خوش خاطربه سروش موقعیب حضور نیا دونستینم

 ییکارها عواقب کرد،یم یادآوری بهش داشت خدا واقعا ای ناستیس

 . اومدیم سرش قاشیرف و دوست از کردن تیتبع خاطربه فقطکه رو

 

 یاعتقادات داشتن خاطربهدانشگاهبه ورود قبل تاکه ییکارها

 قرار محضبه اما بود؛نرفته سمتشون اصال نا،یس اعتقاداتبههیشب

 نیا از ییرها یبراهرکدومکه ،ییدانشجوها جو نیب گرفتن

 یهادهیا روز هر ،«پا و دست دوِر ِریزنج» خودشون ولقبهاعتقاداته

 یبرا اول ، دادنیمگهید یتابوها شکستن و پوشش یبرا دیجد

 تا حاال و بودشده دونیم وارد رقابت یبراکمکم و نشدنمسخره

 . بودشده غرق تفکر طرز نیا یتوخرخره

 

 دونباونم و گرفت نایس سمت رو چییسو خودش دنیرسکه نیماشبه

 نتظرم شرکتبه دنیرس تا ریمستموم. نشست فرمون پشت یحرف

 تنها سکوت اما بود؛ نایس از یزیآم تمسخر ای بار شماتت حرف
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 گرتیاحم تیشخصبه برد یپ ترشیب و بود نایس یهیپرکنا حرف

 . نایس

 

 اوضاع نشدن ترخراب یبرا فقط سکوت نیاکنه درک تونستیم

 روومدها شیپ ِیخرابکار نیا تا کردیم یکار دیبا اون حاال ونشونهیب

 .کنه رجوع و رفع

 

 ستد عیسر شد،ادهیپ سکوت همون با و داشتنگه رو نیماشکه نایس

 بهش بعد روز داشت قصدکه رو یاجعبه داشبورد داخل از برد

 تا دز بوق چندتا خروج قبل شد،ادهیپ نیماش از و آورد رونیب روبده

 .کنه شخودمتوجه رو نایس

 

 استرس زا پرکه یپهن لبخند با روفاصله متر چندترنم و ستادیا نایس

 .دییدو کارش، سکیر خاطربه بود
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 یوقت وصامخص بود،شده نایس ترشیب یکالفگ باعث فقطکه یدنیدوئ

 جذِب شلوار و شرتیت و بازهم از اشدکمه بدون یمانتو یهالبه

 . شدیم انیع کامال مانتوش ریز

 

 

 و شد چفت مانتو یلبهبه نا،یساخم دنید بابالفاصلهترنم یهاستد

 و ودشخ رفتاربهکه یربع کی نیا یجهینت تنها. کرد پیکبهم رو اونا

 بود؛ نایس ساِزبه دنیرقص یکم و ینینش عقب بود،کرده فکر نایس

 اعثب تنها وبرسه هدفشبه یکدندگی باتونهینم بود مطمئن چون

 .بشه وصلت نیا خوردنبهم کال دیشا وهم از نگرفتفاصله

 

 شدینممتوجههم خودش نایس یحتکه د،یبریم سرپنبه با یطور دیبا

 ینیاهش با نایس فرق. نداشت یادهیفا مشکل کردن یعلن. هیچبه یچ

 یرفتار همون تونستینم و بود آسمون تا نیزم بود عاشقشکه

 ییااجرهم نایسواسه بودرفتهگ شیپ نیشاه از کردن یدلبرواسهکه

 .کنه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

127
2 

 

 

 است_یشرع_

 

3 : 

 

 

 

 

 جاها یلیخ داشت بهشکه یعشق خاطربه نیشاه مطمئنا

 مورد کی نیا یتو بود،کرده ثابت نایس اما اومد؛یمکوتاه

 .مهمه براشهم همسرش اعتقادات و ستین اومدنکوتاهآدم
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 خودش موضع زاداره دیفهم و دید روترنم دست حرکت یوقت نایس

 رو شیسؤالنگاه و کرد باز رو هاشاخمکنهیم ینینش عقب یکم

 . داد تکونهیچ یمعنبه رو سرش و دوخت بهش

 

 .گرفت جلوش روجعبه و ستادیا کنارش لبخند همون باترنم

 

 !کن بازش_

 

 :گفت گرفتن بدون و کردنگاه روبروش کیکوچجعبهبه

 

 هست؟ یچ_

 

 !خب یبفهم کن بازش_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

127
4 

 با ینگر دیسف یحلقه. کرد باز رو درش و گرفت روجعبه اقیاشت یب

 جلوشمردونه و کیش یا یطراح با ز،یر نینگ فیرد کی

 !کرد ییخودنما

 

 اومد؟ خوشت_

 

 نینگ بدون یساده یحلقه. ومدینهم خوشش چندان اما ومدین بدش

 یرسکنه کور روترنم ذوقنکهیا یبرا  اما د؛یپسند یم شتریب رو

 .داد کونت

 

 ه؟یمناسبتچهبه_

 

 تولدته یکادو کن فکر تو_
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 ست؟ین رید یادیزکمی_

 

 انگشتتبه بنداز... بخرم براتنبودم موقع اونکه من حاال_

 !رمیبگ رو دستت یذارینمکه تو... دمیخر یچشم...  اندازته؟نمیبب

 

 .ذارمیم بعدًا حاال_

 

 .بهجع گرفتن پس یبرا برد دست نا،یس نکردن ذوق از دلخورترنم

 

 ...بده...  خوادینمومدهین خوشتکه حاال... باشه_

 

 سرش یباال روجعبه شکسته، رو دخترک دل شیذوق یب دیفهم نایس

 .نرسه بهشترنم دست تا داشت،نگه حالت نیباالتر در
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 ... یکن دستت خوادینم...  ببرمشبده...  نا؟یس یکنیم کاریچ_

 

 برخورده؟ بهتکنمینممدستگفتم منمگه_

 

 .ینکردهم تشکر یحت ای... قشنگه ینگفتهم اصال یول...  رینخ_

 

 جل حاال...  کارت بودرمنتظرهیغکمی...  ممنون...  دیببخش... باشه_

 !زشته ننیبیممردم نکن

 

 یبرا. رهیبگ روجعبه خواستیم و بودکرده دراز دست همچنانترنم

 تدس از رو تعادلشکه ستادیا ییپا نوک نقدراو نایس با شدن قدهم

 . داد
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 پخش تا گرفت رو کمرش دور آزادش دست با نایس افتادن، موقع

 شد پخش صورتش یتوکهترنم یها نفسهرم. نشه نیزم

 رونمتر بود، مسببش خودشکه یادیز یکینزد از یناراضبالفاصله

 .داد دستشبه روجعبه و کرد رها

 

 .نیزم یخوردیم مخ با یداشت... نهیهمسهوا نکن لجگفتم_

 

 نیاهک بودشده دواریام. بودکرده دایپ یبهتر حالترنم اون، برعکِس

 رو نشونیب خی یکمبتونه دیشا ت،یمحرمهفته کی بعد یاتفاق ِیکینزد

 .کنه آب

 

 !دیکش رونیب روحلقه و کرد باز روجعبه در زنون لبخند

 

 !ازمبند براتخودمبده رو دستت_
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 ...ندازمیمخودم_

 

 :گفتاخم با و دیکش رو دستشترنم

 

 !بندازمخوام یمخودم...  رینخ_

 

 .ردک دراز رو راستش دست نداشت کردن مگو بگو یحوصلهکه نایس

 

 : گفت یشاکترنم

 

 !بده چپ دست_

 

 !هنوزمینامزد ظاهرا_
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 !پچ تدس یبذار دیباتوأم... چپم دستگذاشتم رونشونمحلقه من_

 

 !دییبفرما...  باباباشه_

 

 از و کرد فرو نایس چپ دست انگشت یتو روحلقه ذوق باترنم

 !زدهمبه رو هاشدست کف هابچه مثل انگشتر، بودناندازههیخوشحال

 

 !زنهیماندازه یمتر یلیمچشام مایخودمون_

 

 م؟یبرشهیم حاال...  ممنون_

 

 چند. شد جدا نایس از خداحافظ گفتن با و داد تکون یسر

 نایس سمتبه زنان صدا و دیچرخفرفره مثلدوباره افتادکهفاصلهقدم

 !کرد پرواز
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 تخواس تا. برگردوند رو صورتش دوباره، زدن صدا از متعجب نایس

 تادنشفین یبرادوباره خورد؛ یسکندر شیقدم کیترنم ادیب خودشبه

 .دیکش آغوشبه رو اون و برداشت زیخ

 

 رونیب نایس یبو خوش آغوش یتو رو اششده حبس نفسترنم

 .دکر پر رو صورتش یتیرضا پر و پهن لبخنددوباره و فرستاد

 

 ...ا... بود کینزد...  ی... وا_

 

 نجایامگه ؟یدوئیم یچواسه ؟یبکش خودتو یکرد قصد امروز_

 !فوتباله؟ نیزم

 

 اما کنه؛ دور خودش از روترنم خواست و دیکش یاکالفه پف

 ! بودشده قفل کمرش دورترنم یهاستد
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 :دیغر لب ریز ،یعموم مکان یتوهم اونترنم حرکت نیا از یعصب

 

 ؟یکنولمشهیم_

 

 ...خواستم فقط_

 

 گردشبه طنتشیش پر یهاچشم نیب رو شیسؤالنگاهترنم مکث

 .درآورد

 

 !؟یگ ینم چرا ؟یچ یخواست_

 

 یگونه و شد بلند پاهاش نوک یرو عیسر زدن، حرف یجابهترنم

 !دیبوس رو نایس
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 یبوسه بهت ازنه اما شد؛ خشکترنم کمر یرو نایس یهادست

 ترم چند آشنا، یادیزچشم جفت دو دنید بهت ازبلکه رانش،یغافلگ

 .تر عقب

 

 

 است_یشرع_

 

3 

 

 

 

 جفت دو همونبه و گرفت رو نایسنگاه رد سرش، چرخش با

 اما بود؛ آشنا براش شدتبه هامچش اون از یکی یچهره. دیرسچشم
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 یزیچ گشت مخاطبشاسم دنبال ذهنش یپستو یتو یهرچ

 .نشد رشیدستگ

 

 باکه بپرسه، خودش از تا نشست نایس صورت یرو نگاهشدوباره

 ردنک باز یبرا داشتکه یتالش و نایس یبرافروخته صورت دنید

 صدابه براش خطر زنگ کرد،یم خودش کمر دور از هاشدست قفل

 .اومد در

 

 قوت بودشده رد ذهنش از یاهیثان یبراکه یاحتمال اون حاال

 شقع دخترها اون از یکی گفتیمکه یاحتمال بود؛گرفته یترشیب

 آشنا، یچهره همون صاحب نبود،هم دیبع و ناستیس یقبل

 پسند مورد یهانمونه از خوردیمهم محجوبش یافهیقبهکه

 .باشه داستان یوفا یب همون ناست،یس
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 و پهن ِیبازو دور سرعتبه بودشده جدا نایس توسطکه رو دستش

 روبروشون یدخترها یشده خیمنگاهبهاشاره و کرد قفل سفتش

 :گفت

  

 ؟یکن ینم یمعرف...  آره؟...  آشنان ظاهرًا_

 

 کامال اما کنه؛ کنترل رو خشمش کرد یم یسعکه یلحن با نایس

 :دیغر لب ریز بود، محسوس

 

 ؟نیستین دعوت یمهمون امشبمگه...  یبربهتره...  یشناسینم_ 

 

 ای یکن یم یمعرف! ؟یکن یمَدکم یدارگه یمبهم یحسهی چرا_

 جلو؟برمخودم
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 ...هستنهمکارام_

 

 دیباباالخره...  م؟یبش آشناداره یاشکالچه هستن همکارهاتاگه_

 ؟یگفت.. . یباشگفته یکسهبنکنم گمون... گهید یدار نامزد تو بفهمن

 

 :دیرغ لب ریز و دیکش صورت نییپا تا باال از یدستکالفه نایس

 

 !ارتک اون با یبرد روآبروم یکاف یاندازهبه...  ؟یکن بسشهیمترنم_

 

 سبتن بدونن... برگرده آبروت تاکنمتفاهم سوء رفعخوام یم اتفاقا_

 .ارنینم در حرف براتمیدار
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 نتظرم و کردحلقه نایس یبازو دور ترشیب رو دستش و گفت رو نیا

 یم نگاهشون داشتن یسؤال هنوزکه دوختچشم یبهناز وپونهبه

 .کردن

 

 نیا. نایس شدندهیبوس یصحنه دنید از بودخورده جا یحسابپونه

 رورنمت کامال. هم با اونا داشتن نسبت یعنی ابونیخ یتواونم حرکت

 نهات و بودشناخته بودداده نشون بهشستاره قبالکه یعکس یرو از

 رو مثبت جوابباالخره نایس»  بودبسته نقش ذهنش یتوجمله کی

 !«داد

 

. ادیب خودشبه کرد یسع و کرد جمع رو مونَدش باز دهن بهناز

 دیاب. کرد شدینم شیکارگهید اما رونداشت؛ یاصحنه نیهمچ انتظار

 ستادنیا و دادن یمانجام یحرکت نایس کناِر دختِر منتظرنگاه برابر در

 ریز و گرفت دست یتو روپونه یزده خی یهادست. نبود زیجا

 :گفت گوشش
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.. .دختره جلونده یسوت...  باش خوددارکمی فقط... دارم هواتوخودم_

 !باشهنداشته خبر تو یماجرا از دیشا

 

 بهناز حرف .شد بهناز ماِت بوسه، اون دنید از تر واج و هاجپونه

 یزیچ وبزنه یحرف نداشت قدرت. بود روبروش اتفاق از تر بیعج

 تو: » سؤاله زدیم موج توشکه ینگاه با رو بهتش. بپرسه

 . دوخت بهنازبه ،«؟یدونیممگه

 

 کی با و دادپونه یهاانگشتبه یکیکوچ فشارگهید بار کی بهناز

 طرفبه تا ندکشو خودش دنبال رو اون ،یخاطرآسوده یبرا چشمک

 .برنترنم و نایس

 

 خوادب بهناز از وبزنه ادیفر خواستیم دلش داشت؛یم برگاماراده یب

 شَدش چاک چاک قلبکه چرا ره؛ینگ صورت دارید نیا تا برگردن،
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 براش سرنوشتکه بود یراه نیا اما نداشت؛گهید یزخم تحمل

 .نداشت وجود یدوربرگردون و بودکرده نییتع

 

 ،یقتیحق باِر ریز شد یمفشرده شتریب قلبش داشت یم برکه یقدم هر

 .کرد یم ییخودنما داشت روبروشکه

 با و دخور یکیکوچ یسکندر رفتنراه موقعکه بود، تعادل یب نقدریا

 .کرد یریجلوگ خودش افتادن از بهنازبههیتک

 

 جلوتر و گفت بهش «یباشآروم» و داد فشارنرم رو بازوش بهناز

 :گفت و زد نایسبه یینما دندون لبخند ظاهر حفظ یبرا رفت؛

 

 !م؟یاطالع یب ماشده یخبر صدر یآقا... سالمبهبه_

 

 شد؛ جو بودن نیسنگمتوجه بهناز کردن صحبت یرسم از نایس

 با ؛بودگرفته رو وجودش قیعم یشرم د؛یچرخینم یحرفبه زبونش
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 تحمل یحت. بودهنشد مرتکب یاشتباه چیه عقلش استداللبهنکهیا

 قفل دستبه حرص با رو نگاهش و نداشت روپونهمیمستقنگاه

 . داد بازوش دورترنم یشده

 

 نیدب ینیریش نیدیترس...  مهندس یآقاشده بدل و ردحلقهنمیبیم_

 !ن؟یکرد یکار یمخف

 

 م... زیعزمیدیم وقتشبهاونم_

 

 با ازبهن. کشوند شخود سمتبه روهمهنگاه ترنم، کشدار گفتنزمیعز

 باشه، روش لبخند پوزخند، یجابه کردیم تالش داشتکه یلب

 .برد جلو رو دستش و کردنگاه جواب حاضرترنمبه

 

 با ییآشنا افتخار...  گسترسازه شرکت سهامدار... ام یطلوع بهناز_

 دارم؟ رو یکسچه
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 ن... جا نایس نامزد هستم، مشکاتترنم_

 

 دیشن رو قلبش بلور شدن خورد وضوحبهپونه و گفت رو نیا

 از یرکثبه هاشانگشت. بودشده پرت بلند یفاصله کی از انگارکه

 بهشون یفشاردوبارهکرده هول یکم بهنازکه شد، سرد چنانهیثان

 جواب درهمپونه ره،یبگ رو شدنش خودیب خود از یجلو تا آورد،

 .بدههیهد رو دستش لرزش تونست فقط بهناز، دست فشار

 

 است_یشرع_
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 کردیم حسلحظه هر و بودنمونده بدنش یتو یجونگهید

 هاشخواب از دل هاششب کابوس نیبدتر. بشه نیزم پخشقراره

 . بودستادهیا جنگشبه روبروش حاال و بودکنده

 

 بود؛شده قفل نایس یبازو دور ،دهیچیپ یهاانگشتبه نگاهش

 ردک حس نگاهش باکه بنده،یفر و جذاب یکوریمان با ییانگشتا

 اساحسهم قلبش دوربهکه یفشار شده؛ شتریب بازو دور فشارشون

 . کرد یم

 

 رنگ یطوس یهاچشمبه و کند رو اشدرموندهنگاه بهناز یُسقلمه با

 . کرد یمنگاه اونبه سؤال پرکه دوخت، یایمصنوع
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 بودهرفت در دستش از اوضاع کنترل و بوددهیپر رنگش واضح اونقدر

 .نشوند لبش یرو روترنم زیآمترحم پوزخندکه

 

 با و کرد دراز رو دستش اومد؛ خودشبه بهناز مجدد یُسقلمه با 

 رو خودش بنشونه، لب یرو تونست یکندن جانبهکه یلبخند

 .کرد یمعرف

 

 .ه... مبارک... هستم یاهر... ط_

 

 ندچ استدالالتتموم. داص لرزش نیا دنیشن از شد حبس نایس نفس

 یلحظات ایدن و محو یاهیثانبه ازدواج نیا قبول خاطربه اشروزه

 . شد تار هاشچشم یجلو

 

 نشیزتریعز با بودکرده کاریچ ؛یناگهان یهاشماتت از شد پر ذهنش

! ؟بودافتاده جونشبه لرز و بودرفته رخسارش از رنگ ینطوریاکه
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 ِتدس نیا پس! کنهمبارزه ونکشه پس پا زود بار نیا نبود قرارمگه

 انگار فشارش باکه خواست،یم یچ و بود یحکمتچه بازوش دور

 !د؟یبریم رو نفسشراه و زدیم چنگ گلوشبه داشت

 

 کرد، حس روپونه یهادست لرزش دادن دست موقع وضوحبهترنم

 از یحیتوض چیهبه یازینگهیدکه بود واضح اونقدر دختر نیا رفتار

 .دیدینم کسچیه

 

 ماا سوخت؛ محجوب و بارویز دخترک نیا یبرا یلحظات یبرا دلش

 مشیمتص از ونشه داریپا یدلسوز نیا تا دیکش پس رو دستش عیسر

 .نکنه منصرفش

 

 .شد نیسنگ سکوِت یشکننده بهناز یطبعانه شوخ یکم یصدا باز
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 سیرئ همسر گوب ای ام،یطاهر مهندس بگو الاقل جانپونه ا... و_

 .زمیعز خودتبهبده ُابهتکمی...  شرکت

 

 دیپر باال تعجب باترنم یابروها ودرهم حرف نیا از  نایس یهااخم

 :گفتدهیکش و

 

 ت؟... شرک سیرئ همسر_

 

 !؟یدیند شرکت سیرئ همسر تاحاال... زمیعزبله_

 

 . کردم...  تعجب... م... کی فقط...  ا...چر_

 

 ؟یچ از_
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 .ادینم بهشون...  جووننکمی...  یچ. ..یه_

 

 کی قعاش نایس یعنی باشه؛ انتیخ اهل ادینم بهش: »گفت دلش تو و

 ! «خبره؟چه نجایا! نداره امکان متأهله؟ زِن

 

 زبونبه رو خوردیم وول داشت ذهنش توکه یسؤال درنگ بدون

 .آورد

 

 هستن؟ موفق جوانان اون جزءهم همسرشون پس_

 

 بودن ونجو ای ریپ دنبالبهلفافه ریزکهترنم بیعج سؤال دنیشن ازهمه

 جان یقائله نیا شدنختم یبرا نایس و موندن ساکت بودپونه شوهر

 مشهود یحرص با و کرد جدا بازوش از زوربه روترنم دست فرسا،

 :گفت

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

129
6 

 ...یرس ینم امشب یمهمونبه ،یبرگهیدبهتره شما_

 

 نداشت دوست یول کنه؛ ترک روصحنه خواستینمنکهیا باترنم

 و ادیب نظربه شیریسآدمهی دختر دوتا اون شیپ اول یقهیدق همون

 با .نگفته بهش یزیچکهکرده یآبرودار اآلن تاهم نایس بود مطمئن

 یوندل با و دیبوس قیعم ودوباره رو نایسگونهرمنتظرهیغ چرخش کی

 :گفت

 

 وت با بودن...  رفتیممادی داشت واقعا... زمیعز یگفت شد خوب_

 ... بره دردستم از زمانشهیم باعث

 

 نما زندون یلبخند با و گذاشتپونه لرزون یبازوبه دست بعد

 :دادادامه
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... ارمدعجله دیببخش...شدم خوشحال باهاتون ییآشنا از یلیخ خانوما

 مونیعروسمراسم یتودوارمیام... میآشناش شتریبدارم دوست یلیخ

 خدانگهدار...  نمتونیبب

 

 . افتادراهبه نشیماش سمتبه زد، دعوتش باکه رو آخر شین

 فحش هزار دلش یتو و گفت «یخداحافظ» زنان پوزخند بهناز

 صورت و بودترنم یبوسه ریمسبه نگاهشپونه اما کرد؛ نثارش

 دنبالبه اششده کدر یهاچشم با سانتبه سانت رو نایس یبرزخ

 .کردیم وجستج یجواب

 

 ور دلشهفته کی نیا بیعج. عجلههمه نیا یبرا بود یجواب دنبال

 زودهنکیا زد،یممبارزه ازدم قبل یهفتهکه ،یینایسبه بودکرده خوش

 چیه جنگ نیا یتو موندناگه یحت کنه،ینم یخال رو دونیم

 ازآباهاشتب ناجور محاسباتش انگار اما باشه؛نداشته براش یایروزیپ

 نیا یبرا بودشده یخالص ریت آخرش یهاحرف و بوداومده در

 .فرار ازخسته شکار
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 سرش ترنم، یهاحرف ازکالفه و ییوفایب نیا ازشرمندهکه یشکار

 .دیکشیم شیخرمائ یموها نیب دست و بودشدهخم ریزبه

 

 کند شیمیقد یمعشوقه ازنگاه شد،فشرده بهناز دست یتوکه بازوش

 دست یال دلش اما افتاد؛راهبه هدفیب یکوک یعروسک مثل و

 .موند حالتش خوش یموها نیب نا،یس آخر دنیکش

 

 ردک ییگشاعقده.« قیالچه هر قیخال: »یجمله دنیتوپ با فقط بهناز

 . کشوند نیماش سمتبه روپونه و

 

 غیجکه اومد باال یوقت روادهیپ فرشسنگ از نا،یس یدرموندهنگاه

 .دیرس گوششبه بهناز نیماش کیالست
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 ییزهایچهیهم بهناز پس: » نکهیا از شد پر ذهنش و

 یراب بود یکافپونه یصدا لرز تنها اما ؛«زده تشر ینطوریاکهدهیفهم

 .شدنشوونهید

 

 

 است_یشرع_

 

3 : 

 

8 

 

 

 نیا بودشده باعثکه بود یاگذشته نوشخوار وقت حاال

 . کنه احساس رو یتلخ حس نیچن ورهیبگ روعجوالنهمیتصم
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 روپونههیسؤال سراسر و مندگلهنگاه یوقت خودش از انزجار حس

 .بود آور عذاب براشهم شیادآوری یحتکه بود،دهید

 

 حال یحت اما نشست؛ موتور یرو یدرون کشمکش نیا ازخسته

 ود؛ب بودن رکاب در منتظر شیشگیهم قیرف. نداشتهم زدن استارت

 .لرزوندیم رو دلش و دست قبل یهاصحنه ادی اما

 

 و مرور ذهنش یتو روپونه قبلهفته کی ،یها حرف نیآخر بارها

 .کردسهیمقا امروزش یصدا لرزش با رو روزش اون تّیجد

 

 فرمون یروکه ییها مشت و شد بلند نهادش ازکه بودآه تنها

 ستد نیا با کرد،یم شوونهید آخر دختر نیا بود مطمئن. شددهیکوب

 .هاش دنیکش شیپ پا با و هازدن پس
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 روزبه با اشرابطه کردن درستبهشدهمصممپونه بود مطمئن روز اون

 روز اون یهاضربه ازکه بود، ییهادست نیهم شاهدش و

 نیا امروز اما داشتن؛ خودشون یروزخم آثارهنوزم بوکس،سهیکبه

 یب بود مطمئنکه ییهاواکنش وشده کدر ِیعسل یهاچشم زدن دودو

 روز اونکه زدیم ادیفر سکوت نیع در زد،یم سرپونه از اریاخت

 .شرشیپذ برابر درکنهیم مقاومتدارهپونههنوزم وکرده فکراشتباه

 

 ازردهب ییبوهاهی شگذشته دونستن خاطربههمترنم یحت بود مطمئن

 اءارض یابر حتما. بوددهیپرس رو بیعج سؤال اونکه پونه، رفتار

 بهناز کاش یا و کردیم چشیپ سؤال یزودبه ش،یکنجکاو حس

 دادن حیتوض و تردهیچیپ اوضاع تا زد،ینمپونه بودن متأهل از یحرف

 .شدینم تر سخت

 

 تعهدکه یدختربه تونستیمنه. قلبش و قرار و قول نیب بودکرده ریگ

 یلیلد با و یزود نیابهاونمکنه ینامرد بودنشونباهم یبرا بودبسته
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 نداشتِن باوِربهکنهآروم رو قلبش تونست یمنه ،یمنطق ریغ

 . بودهرسوند اثباتبه رو شییدایش نگاهش، بادوبارهکه ،ینیزتریعز

 

 دنیرس یبرا ینیتضم چیه زد،یمهمترنم با قولش ریزاگه

 و بوددهیند بابت نیا از ینرمشپونه از چون نبود؛ قلبش یخواستهبه

 کاش. سوزوندیم و نداختیمتالطمبه رو وجودش ترشیب نیا

 . چیپ در چیپ سرنوشت نیا از یخالص یبرا بود یزیگرراه

 

 یمک بوکسسهیکبه زدن مشت فقط رو اشختهیربهم اعصاببازم

 ابودن فشار نیاوگرنه کرد،یم باز دل یعقدهدوباره دیبا و کردیمآروم

 .بودکننده

 

 با زدن حرف حال. خورد زنگ شیگوش برد استارتهب دست تا

 بیج از رو یگوش مخاطب دنیفهم یبرا فقط و نداشت رو یکس

 اننیاطم یبرا چشماش روشاسم دنید باکه د،یکش رونیب شلوارش
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 اریاخت یبکه یلبخند با ده،ید درست شد مطمئن یوقت و شد زیر

 ور ماست بودآدم نیهم مختص فقط و بودبسته نقش لبش یرو

 .کرد وصل

 

 ...جانان جان برسالم_

 

... _ 

 

 ؟ییکجا...  یکردفراموشم بودشدهباورمگهید... عجبچه_

 

... _ 

 

 : گفتکرده هول تلفن پشت جواب از 
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 کجا؟ یگفت_

 

... _ 

 

   گه؟ید یکنیم یشوخ یدار_

 

... _ 

 

 داره؟ خبر یکس_

 

... _ 

 

 فعال ...رسونمیم روخودم اآلن باشه، باشه،_
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 نگیپارک از سرعتبه و زد استارت اضطراب با کرد قطعکه رو تماس

 . رفت رونیب

 

.......................................... 

 

 

 تا دکر خارج قفل از رو دیکل چندبار. دینچرخ قفل اما زد؛ دربه دیکل

 یتو احتمال تا دو. نداشت یادهیفا اما باشه؛داشته یریگ دیشا

 دیرسیم نظربه دیبع بود، قفل بودن خرابکه یاول گذشت؛یم ذهنش

 . کردیم شیعصب دایشد بود، قفل شدن عوضکه یدوم و

 

 قامت و شد باز هوا یب دردهینرس دیکلبه دستشچهارم بار یبرا

 ربردکا ترشیب خوردیم بهشکه یایتور رنگ قرمز لباس با آتوسا

 .گرفت قرار جلوش ،یخونگ لباس تاباشهداشته خواب لباس
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 یهاچشم تاشدهبرنزهتازه و لخت یپاها خلخال از مکث، با نگاهش 

 .شددهیکش داد،یم جون واسشون یروزهیکه یاییایدر

 

 قیعم یدم قبلش یوقت دادن،سالم موقع رو آتوسا یصدا اضطراب 

 یخوببه زد، کنار رو صورتش یتو یشده شونیپر یموها و گرفت

 .شدمتوجه

 

 بیجع دًایشد پیت نیا دنید با دنیرس حدشون نیباالتربه ابروهاش

 .روز از ساعت نیا یتواونم آتوسا،

 

 :گفت تنش لباسبهاشارهبده رو سالمش جوابنکهیا بدون 

 

 در غرب از آفتاب! یاومدینم استقبال ینجوریا خوشش روز_ 

 !امروز؟اومده
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 دنیشن با شد، نییپا سرش و رفت دندون ریزکه آتوسا یهالب

 با و شدخونه داخل مکث بدون ها،پله از یکس اومدن باال یصدا

 .داد هل داخلبههم رو اون آتوسا، یبازوبه زدن چنگ

 

 است_یشرع_

 

3 : 

 

 

 

 

 هنازب قرمز، چراغ پشتکه بودگذشتهرمنتظرهیغ دارید اون از ربع کی

 ِنیسنگ جو ،یدلخور لحن با و کرد باز رو هاشلب مهرباألخره

 .زدبهم رو نشونیب
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 نه؟مگه یبدهکاربهم حیتوضهی_

 

 یهوا زود چقدر! شد پخش نیماش یتوپونه درد پر نفس یصدا

 پدر، تبرس ینهیس داشتنحسرته! بودشده لیتبد یابربه اشیآفتاب

 .داشت رو خودش التهاب پر ینهیس کردنآروم یبرا

 

 گوششبه یباز نیا انیاپ سوتباألخره اما بود؛ سخت باورش

 .بودنشسته زش،یعز انگشت دوربه طال مدال و بوددهیرس

 

 حق. ارشی از نداشت یاگله اما دادن؛ دست از نیا بود سخت

 خودش یوقت باشه؛داشته یدیامندهیآ یبرا بخواد عشقشکه دادیم

 بودکرده خراب رو نشونیب ِدیام یها پلتموم

 

 .آورد رونشیب فکر از پونه،چشم یجلو یبشکن با بهناز
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 ...که بسازنگفتم... بده حیتوضگفتم_

 

 ...نمونده یحیتوضگهید_

 

 بفهمم؟ دیبا االن_

 

 !یدیفهموقته یلیخ ظاهراکه تو_

 

 اتاقت تو نایس بود قرار یوقت اول، روز همون از... وقته یلیخآره_

 داد نورفتارهاتکهبعدشم. دمیشن رو بحثتون یصدا در پشت باشه،

 .زدیم
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 نم یخواستیم ؟یچواسه یدیکشیمدلبرانه یهانقشههمه اون پس_

 ؟یبد دق رو

 

...  خترد یکلفت پوست یلیخ تو یول...  یکن باز لب بود نیاهدفم_

 شتیپ نایس کردن تور یبرانقشه جورکی هزارو من ؟ینزددم چرا

 .دمیکش

 

 ره،پنج یشهیشبههیتک سرشکه دوخت،پونه رخمینبه رو نگاهش

 . بود فروش گل دخترک محو

 

 احساس اصال توکه کردم،یم هنگ هاوقت یبعض پونه، کن باور_

 و رنگ یچطور نایس حضور موقعدمیدیم یوقت باز اما! نه؟ ای یدار

 یدار فقطدمیفهم... عاشقونه بیعج نگاهات وشهیم عوض روت

 .اوردنینکمواسه یکنیممبارزه
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 .مبارزه شدمتموگهید_

 

 !ستینکه زنش... نامزدشه گفت_

 

 .خوانیم روگهیدهمنهیامهم_

 

 ؟یدونیم کجا از_

 

 .گفتهبهم خودش_

 

 گفته؟ نایس_

 

 آره_
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 وسط احتماال... گفته رو نیانبوده ینرمال حالت تو حتما... محاله_

 .یگرفت دلبههم تو پرونده، یزیچهی دعواتون

 

 .  ..نداره یفرقگهید_

 

 یبجنگ آوردنش بدستواسه دیبا... داره فرق یلیخ... داره فرق_

 ...دختر

 

 ؟یدید هاشوچشم_

 

 .داشت بودن یرنگچشم یعقده... گذاشته لنز بود تابلو... آره_

 

 !کنار بزن... گمیم رو فروش گلدختره... نه اون_
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 !برم دیباشهیم سبز االن  چراغ_

 

 .دارنگه جلوتر برو_ 

 

 یچجور ؟یدار کار یچ اون یهاچشمبه! ... پونه؟ یشد خل_ 

 !مگه؟ بودن

 

 ...اون یهاچشم همرنگ_

 

  ناااااایس...  ؟یکچشم_

 

 رهیم اآلن... گهید کنار بزن_

 

 دمید یسالمتبهکهبودمدهیند رو عاشقت یرو نیا_ 
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 دشادهیپ نیماش از سرعتبهپونه. داشتنگه و زد راهنماچهارراه بعد

 تنفروخ گل مشغول ییتنهاکه یا ییطال مو دخترک سمتبه رفت و

 رکدختنگاه و زد صداش کوچولوخانوماسمبه دیرس کشینزد تا. بود

 .اومد سمتشبه و گرفتفاصله هانیماش واز افتاد بهش

 

 یبخر رو همش...شدهرمید...  دمایم ارزون! ... ن؟یخوایم گلخانم_

 تومن۰۵ فقط

 

 ترراحت وبشه یشیمچشم دخترک قدهم تا کرد،خم ور زانوش

 .اشیدن رنگ نیترخوشرنگ ینین توبشه غرقبتونه

 

 !؟یخرینمخانوم_

 

 .داره شرطهی فقطخوامیم رو همش_
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 و زد کنار صورت یرو از رو شونشیپر ییطال یموها دخترک

 .کرد نگاش یسؤال

 

 ؟یکنیم قبول...  یبدانجامبرام دیبا یکارهی_

 

 ه؟یچدونمینمکه من_

 

 ...خوایم...  باش مطمئن ستین یبد زیچ_

 

 ؟یدار کاریچبچم با! خانوم؟ یخوایم یچ_
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 د،شدهیکش یزن سمت دخترک هراسون یهاچشم وپونه متعجبنگاه

 رد چنانهم و اومدیم سمتشونبه سرعتبه بغل،بچه و سربه چادرکه

 .دبو کردن خیتوب و زدن تشر حال

 

 

 است_یشرع_

 

3 

 

8 
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 تا د،کرپونه سمتبه لیمتما یکم رو خودشدهیترس یحساب دخترک

 و مادر نیا رفتار از کرد، ترمتعجب روپونه کارنیا ورهیبگپناه پشتش

 .دختر

 

 ورد یعرب سبکبهدهیچیپ یمشکل شال وپاره و یخاک چادر با زن

 تند، حرکتهی با و ستادیا شونیقدم کیبرافروخته صورت با سرش

 .دادپناه خودش سر پشتبه و دیکش شدتبه رو دخترک دست

 

 ! بچم؟ از یخوایم یچ...  ؟یمأمور...  یزنینم حرف چرا... ها_

 

 ازدهشدهیپاش تِف و دیکش صورتبه یدست چادر، یگوشه باپونه

 یدایپچشم تکبهنگاه با و کرد پاکاکراه با رو زن کلمات یادا

 :زد لب مادرش، پشت از دخترک،

 

 .بخرم گلخواستم فقط... ندارم شیکار_
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 با و کرد لیمتما جلوبه یکم رو بدنش د،یکش رو دخترک یبازو زن

 :دیپرس ازش غضب

 

 ؟یشد الل...  ها؟... ها؟... گهیم راست_ 

 

 .داد تکون یسر فقط ترس از دخترک

 

 چرخه؟یمن زبونش چرا یبودگفته راستاگه...  یگیم دروغ_

 

 یبرا یقیعم نفس د،ید رو دخترک تینهایب ترس و صالیاستکهپونه

 رو زن ترشیب کردیم یسعکه ،یلحن با و دیکش خودش آرامش

 :گفتنکنه یعصبان
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 ...شرط کیبهبخرم رو هاشگلخواستم من_

 

 آب نیخوابینم ییجا پولدارا شوما...  هس یچهیگفتم یدید... ها_

 .نیخوایم یچده جاشبه نیخریم یچهی ...بره رشیز

 

 دخترته؟ واقعا_

 

 پشت سمتبهدوباره رو دخترک و جاخوردپونه سؤال از یکم  زن

 .داد هول

 

 .دهب تیروزگهید یجا خدا برو... خانم برو... میفروشینم گل اصال_

 

 و گرفت رو مچشپونهکه کرد رفتنعزم و فشرد رو دخترکش یبازو

 .دیکش دست عیسر شد، پرتاب سمتشبه زن نیخشمگنگاه یوقت
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 سؤالهی فقط... گهید زیچنه...مأمورمنه... خوامینم یبد زیچ بخدا_ 

 ای هشتخورهیم سالشه؟بهش چند دخترتونبدونمخوامیم... دارم

 خونه؟یم درس نش؟یفرستیممدرسه... باشه سالشنه

 

 ؟یمفتش چه؟ شومابه_

 

 مخصوصکه داره،مدرسههی من دوستان از یکی ،خانوم نیبب_

 بهتون رو آدرسش من...  شما یبچه مثل ییهابچه... کاره یهابچه

 .نیکننامثبت رو دخترتون اونجا نیبر شما دم،یم

 

 نونمیاریدرب پول دیبا! ... اد؟یم کارشچهبه درس...  بابا برو_

 ادایم درگرم یجا از نفست... شه ریس شکممونمیبخر
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 ات دنیم ییراهنما...  کننیم کمک اونجا... بره شیکاریب یهاوقت_

 شما مثل نیخواینم... کنهیم کارهمخونهیم درسهم...  نینکن ضرر

 که؟بشه

 

 ها؟ چمه؟ ها؟ چمه؟ منمگه_

 

 شیب نز شیآت یحساب و بودکرده انیب بدکه یحرف از دیگز لبپونه

 .بودشده تر

 

 تیوضع نیا از ییخدا... نداشتم یبد منظور بخدا. ..مشرمنده_

 دابخ... زنمهیمنم یزنهی شما...  نیستین مطمئنا...  ن؟یهست یراض

 نیا نیدار هنوز بغلتون، کیکوچبچه شده، شبسخته قدرچهفهممیم

 دیشاکهآدم هزارجور و نیماش و یشلوغهمه نیا وسط رون،یب

 نیدار دوست...  نیکنیم رکا شنیم مزاحمتون هاشونیبعض
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 بعدا دیشابخونه درساگه...  بکشه؟ زجر شما مثلهم دخترتون

 کار نیا یجابهباشهداشته یبهتر کاربتونه

 

 !بّبرم؟ رونونم بعدا دیشابه...  دیشا یگیم خودت_

 

 نابود شیزندگ نینذار... بهتره اآلنتون وضع ازبازمباشه یهرچ_ 

 ن؟ینیبب رو خوردنش حسرت عمرهی ادیم دلتون...  نیمادر شما... شه

 

 تمشبفرس بود کجاپولم... گهیدنهیهم ادیم درگرم جا از نفستگمیم_

 !بخونه؟ درس

 

 دنیم ور پولش نیرّیخ...  ستین یپول فرستمتونیم منکه ییاونجا_

 .کننیم کمکتونجورههمه نیبگمنماسم... 
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 پستونک حال در نوزادبه دبع و دخترکبه مستأصل ینگاه زن

 از یکارتبالفاصلهپونه. شد ساکت یالحظه و انداخت خوردنش

 نز سمتبه تراول چهارتاهمراهبه و دیکش رونیب پولش ِفیک داخل

 .گرفت

 

 ...کارتشهنمیا_

 

 :انداخت پولبه یچپکنگاه زن

 

 تومنه۰۵ هاگل پول... میخواینمصدقه اما م؛یریفق ما_

 

 نفرهی یبراتولدم روزشهیهم... تولدمه امروز...  ستینصدقه_

... شده شما ناز دختر شانسدفعه نیا... خرمیمهیهد

 بخدا... بخره مداد و دفتر خودش یبرا تا دخترتونبهبدمخوامیم

 .نیبپرسنشسته نیماش داخلکههمراهم از نیندار باور... گمیم راست
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 تیرضا حسکهپونه. انداختراهبهچشم بهناز و نیماشبه ینگاه زن

 بارونشستارهنگاهکه دخترک، سمت رو پول د،یفهم زن رفتار از رو

 .گرفت بوددوخته مادرشبه گرفتناجازه یبرا رو

 

 اون از یالحظه د،ید رو دخترش ذوق از پرنگاه یوقت زن 

 یهالببه رو لبخند سرش،آروم تکوِن با و کردکم درونشخصم

 و گرفت رو کارت و پول دخترک. کرد ریسراز دخترک ونهپو

 .دادپونهبه رو رز یها گل یدسته

 

 نیدب خبربهم نیداشت یمشکل هر... شدهنوشتهمشماره کارت پشت_

 نم؟بدوشهیم رو دخترتوناسم...  یراست...

 

 :گفت و کرد باز لب ذوق با خودش دخترک 
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 ستپونهاسمم... پونه_ 

 

 

 است_یشرع_

 

3 

 

8 

 

 

 از یاشکقطره ها،یشیم غرقپونه و ستادیا زمان یالحظه یبرا

 زانوهاش و دیچکگونه یروبه شزده بهت یهاچشم یگوشه

 با و نشست کوچکولوپونه یبازوها یرو هاشدست. شدخم

 .دیبوس رو نرمش یشونیپ لرزون یهالب
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 خاله؟ یکنیمهیگر چرا_

 

 !ستپونهمنماسمخهآ... زمیعز بود ذوق از_

 

 !جالبچه! واقعا؟_

 

 ! ادیز یلیخ... جالبه یلیخ... آره_

 

 حاالکه ،ییصدا با و گذاشت دخترکش یشونه یرو دست زن

 :زد لب د،یلرزیم اضطراب از خشم، از دنیلرز یجابه

 

 .دنبالمون ادیم باباش اآلنمیبر دیبا ما_ 
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 :دیپاش روشبه یلبخند و ستادیاپونه

 

 خراب رو شندهیآکنمیم خواهش... هستم تماستون منتظر من_ 

 .نینکن

 

 رنظ از عیسر و دیکش رو دخترش دست «بتونماگه»  یجمله با زن

 بود،شده بلند بهناز نیماش سمت ازکه یبوق یصدا. شد دیناپد

 و دیکش رونیب دختر، و مادر رفتن ریمسبهنگاه یخلسه از روپونه

 .کرد رکتح نیماش سمتبه

 

 قرار فرمون یرو وزدهچونه ریز دسِت ن،یماشبه ورود محضبه

 .کشوند خودش سمتبه رو نگاهش بهناز یگرفته
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 فیتعر کرد ِنیحس داستان گل، چهارتا دیخرواسه یداشت_ 

 رو جانت دلبر همرنگ یهاچشم نیگذاشت مدار قرار ای ؟یکردیم

 ؟یداد لفتش نقدریاکه یبخر ازش

 

 .شیرو صبح یمدرسهبرهگفتم_ 

 

 دلتهم خودت یبراسوزهیم دلتهیبقواسهکه یاونقدر کاش_

 !سوختیم

 

... باختمکهدمیرس باور نیابهوقته یلیخ من... دهیفاچه یسوز دل_ 

 کس یزندگ من...  نامزدن حاال...  خورد دییتأ مهر فقط امروز

 .کنمینم خراب روگهید

 

 لج خودت با چرا... کنمادهیپ طونیش خر زا رو یکی تو دیبا من_

 !؟یدار
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 !یزنیم حرفستاره مثل یدار_

 

 ه؟یکستاره_

 

 .نایس خواهر_

 

 هوات چقدر نیبب...  خواهرشوهرتمنم خواهرشوهرتاونم... بهبه_

 !زده حرف من مثلکه داره، دوِست نایسدونهیماونم البد! ... میدار رو

 

 ! جالبه_

 

 ؟یچ_

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

133
0 

 شتال نایسواسه یدار ،یبزننهیسروبه بهروز سنگنکهیا یجابه_

 ! یکنیم

 

 وزبهر... بشهروبراه تیزندگحقته...  یدیکش عذاب سال پنج تو_

 مختنکهیاواسهخواسته کمکازم یحت... دونمیم رو نیاداره دوستت

 ... تو یخواسته...  تو دل...  یترمهم  تو من یبرا اما... بزنه رو

 

 .گذاشتپونه یبسته خی یهادست یرو رو ستشد

 

 تتدوس بهروز از ترشیب نایسکردمیم فکر بخدا! ... که یسرد هنوز_

 یم یسع نیهمواسه... یدار دوستش تونکهیا ترمهم و... داره

 اصفهانتون سفر یحت... کنم روبروهم با رو شماشهیهمکردم

 ...  بود من خاطربههم

 

 .برگشت سمتشبه یؤالسپونهنگاه
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 ینراگهکهزدم رو مخش من اما نره؛مناقصه تونستیم بهروز_

 شنهادیپ رو نایسآخرشم...  ها حرف نیا و بذارن سرتکالهممکنه

 .نتونیبشهیمتموم کار جاهمونکردمیم فکر...دادم

 

 نیا الیخیب... گمیمتوامبهگفتمهمستارهبه من... شدهتمومگهید_ 

 !رمینم نایس سراغگهید وقتچیههمبتونم یحت من...  نیبش ماجرا

 

 !ا؟... چراآخه_

 

...  براشبسهکردم خراب رو شیزندگ بارهی... ندارم رو اقتشیل چون_

 .خوب زنهی باباشهداشته خوب یزندگهیحقشه اون
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 پشیتمیدید ماکه ینیاگمیم... ییخدا یاومد خوب رو خوب زن_

 نیا سراغ عمرا نایسکردمینم فکر من...  نداشتا من با یفرق نیهمچ

 باشن؟کرده اشپاچه تو زوربهنکنه... بره هازن مدل

 

 .نبود جور دشیعقا با اصال... هنگمخودمم... دونمینم_ 

 

 !باشه یفرجهی باعِث نیهم دیشا پس_

 

 هر از تربه رو نایس من...  کن بسکنمیم خواهش...  از... بهنا_ 

 مئنمط پس... رهینم قولشبره سرشبده یقولاگه... شناسمیم یکس

 یتوکه محرمشه، و باالترهم نامزد از ظاهراکه... نامزدشهاگه باش

...  ستشدهتموم زیچهمهگهید... زدهحلقه و  دتشیبوس ابونیخ

 !بهنازکنمیم خواهش... ندهادامهگهید
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 یوقت تا کنه، سکوتلحظه اون بهناز شد، باعثپونه دردآور التماس

 .کنه صحبت باهاش کنه، فکر خوب تونست و شد ترآرومپونه

 

 مادرشکه داشت، شدن داخل قصد بهناز پونه، یخونه دنیرس یوقت

 جواب یوقت. شد مانعپونه اما نده؛ جواب خواست. گرفت تماس

 وهبش اون الیخیب تاکنه قانع رو مادرش نتونست کرد یکار هر داد،

 .برهگهید یدوستانه یدورهم کیبه شد مجبوردوباره اون اصراربه

 

 :گفت و گرفت قابپونه صورت دوطرف رو هاش دست رفتن موقع

 

 حرفهم با یحسابامیم فردا...  ایکن یخور خودنمینب_

 دست از داد نجاتت مادرشوهرت امروز...  باشه؟...میزنیم

 ...هامیپرحرف
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 ازبهن یوقت. داد تکون یسر و نشوند لب یرو یتلخ لبخندپونه

 بند ازتازه ریاس مثل رفت؛ و کاشت صورتش رو یخداحافظ یبوسه

 مبل یرو د،یچرخ چندبار خودش دور. دیترک بغضششده رها

 اشک قراریب همچنان اما درآورد؛ رو شیروسر و چادر نشست،

 .ختیریم

 

 ریمس رییتغ آخر یلحظه اتاق،به رفتن یجابه و شد بلند فکر بدون

 بدون و گذاشتقدمحموم داخلبه هالباس همون با و داد

 نیا دیشا تا انداخت، سرد آب دوش ریز رو خودش درآوردنشون،

 .کنهکم دلش داغ از سرما

 

 

 است_یشرع_

 

 : 
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 ودشوجبه آتوسا یبازو پوست با تماس ازکه یدلچسب لطافت حس

 اریاختیب رو سرش بود،زدهکه ینیریش طرع یوبو شد زیر سر

 .کرد توقف شیسانت چند و کشوند خودش سمتبه

 

 عموقیب کردن، یدلبر نیا قدرچه. گرفت قیعم یدم و بست پلک

 راتخاط کردنتموم یبراکه یوقت درست. بود یخواستن دایشد یول

 . بودبسته شینابودبه کمر زن نیا بود،اومده شوننیرید

 

 ود،ب دلسنگ و انصاف یب. شناختیمکه بود یزن نیترافانص یب

 درخت ریزبه آب حاال و بودزده عشق نیا یشهیربهشهیت خودشکه

 . ختیریمدهیخشک
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 و بودداده حرصش بیعجساله نیچند عشق نیا روزها نیا

. بشه خالص یناگهان عذابهمه نیا از چطور دونستینم

 زجر ازدواج نیا یبرا پدربزرگش ردنک قانع یبراکه ییروزهاچه

  !بودشده متحمل شیپنهان ازدواج یبرا یمکافاتچه و بوددهیکش

 

 فکارا انزجار ازکه فشردنش با و بود دستش یتو آتوسا یبازو هنوز

 اب. کردیم ییگشاعقده داشت گرفت،یم نشأت ذهنش داخل ِیمنف

 و کرد رها رو بازوش اومد، خودشبه آتوسا سر یکینزد احساس

 :دیتوپ بهش ظاهر حفظ یبرا کرانش،یب یآببهرهیخ

 

 قبال ای در،دم یایم عور و لختکه یشد دیقیب نقدریا دَایجد_

 نداشتم؟ خبر من یبودهم
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 دبع وبکشه بلند یپوف شد باعث سکوتش و آتوسا دارغمنگاه

 هال سمتبه انداخت، ششده تیالیهاتازه یموهابهکه یتندنگاه

 .کنه نیتحس رو ییبایزهمه اون یالحظه وستهیبا بهش پشت بچرخه،

 

 یم بود،شدهبرنزهتازههم اونکه یپوست اونبه موها رنگ نیا بیعج

 دست از عنان کرد،یم مکثگهید یالحظهاگه بود، مطمئن و اومد

 . اومدیم فرود آتوسا بلند گردِن یگود یتو سرش و دادیم

 

! یدار یاگهید الیخ و فکر تو ظاهرا اما... میبزن حرفاومدم_

 یکنخرم خواب، لباس و قر دوتا باکه یکشوند منو یالکاگه

 درازگوشامنه آوردم، درُدمنه هنوز من... رسوندن عرضتبهاشتباه

 !شده

 

 نگیریج و دارپاشنه صندلنرم کوبش با آتوسا، شدن کینزد یصدا

 گاهشن. شد متوقف پشتش و دیرس گوششبه پاش خلخال نگیریج
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 ولدت یکادو دستبنِد ازکه یاگهید نگیجر نگیجر یصدا دنبالبه

 .خوردحلقه کمرش دورکه شد یفیظر یهادست قفل بود، خودش

 

 ارشیاخت یب داشت شکمش عضالت یروبه آتوسا دست حرکت

 وجودش یهمه ینشدن وصف یآرامش حس ها مدت از بعد. کردیم

 یهادست رفتن باال با همزمان بدنش حرارت و ودبکرده نوازش رو

 .رفتیم باال آتوسا

 

 : گفتکه شد، روحش انداز نیطن آتوسا، نواز گوش یصدا

 

 . نیبش و اریدرب رو لباست اول... میزنیم حرف... باشه_
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 کرد، اشکالفه چنان زن نیا دنییبو و دنیکش آغوشبه هوس

 یهادستگره و فرستاد ونریب رو اششده حبس نفس شدتبهکه

 .کرد باز زوربه رو آتوسا

 

...  بزن رو هاتحرف زودتر... برم دیبا... کشهینم اونجاهابه کار_

 .هاتنقشه کردن یعملواسه یندار فرصت اونقدرشرمنده

 

 دنید با اول لحظاتکه یفکر ازنشه رسوا تا کرد،یم حاشا داشت

 کاشکه خوردیم حسرت. بودتهرف جولون سرش تو ییبایزهمه اون

 رنگ یآب ناب شراب از تونستیمگذشته مثل و نبود نطوریا اوضاع

 حاال مخصوصا وجودش؛ یایدر ازبشه رابیس وبنوشه هاچشم نیا

 و دستبه داشتن ناجور شینفسان یهاخواسته بود یوقت چندکه

 خرمن بر بودشده یطوفانهمپونه حضور و زدنیم بند پاهاش

 .آرامشش
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 رتشپ روبروش تلخ ِتیواقعبه الیخ و فکر از آتوسا مندگله یصدا

 .کرد

 

 دلت تو دلکه کنه، یعمل هارونقشه نیا یاگهید کسقراره البد_

 !رفتنواسه ستین

 

 یابازوه جفت چرخشهیبا و کرد شیکفر ترشیب آتوسا یهیکنا

 :دیغر و گرفت هاشدست یتودوباره رو فشیظر

 

 کیگهید یبکش وسط روپونه یپا...  یکنبارمکهیتمومدین_

 ،یبرد نیازب خودت رو خودت یهافرصت تو... مونمینمهمقهیدق

 ... رینگ خودتبه رومظلوم یهاآدم یافهیق نینش حاال
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 تو! ... شناسمت؟ینمگهید چرا! ... بهروز؟ یشد عوض نقدریا چرا_

 من یحاضر انگار...  یاتشنهونمخبه اآلن اما ؛ینزد دادسرم وقتچیه

 !یبکش رو

 

 :گفت زنون پوزخند و کرد رها رو بازوهاش بهروز

 

 یقاتل تو...  نکن من نثارخودته قیال یچ هرکنمیم خواهش... هه_

 .مننه

 

 داربچهدوباره خب...  خب! ... شده؟ بزرگ تنهیک نقدریا چرا_ 

 .میشیم

 

 ...مندار شک اصال...  حتما... آره_
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 !؟یکنینم باور چرا_

 

 بارهی من... ترسهیم... ؟یچ دیسف واهیس سمونیر ازدهیگز مارآدم_

 ...والسالم کنم،ینم رو نکاریاگهید یزدشمین توکردم اعتماد

 

 .برد بهروز کت یگوشهبه دست عجز، با

 

 از شتریب ما...  نباش محبت یب...  نباش سرد نقدریا_

 .میدار دوست ورگهیهمدساله۰۵

 

 یادگاریهی تسالهده عشق از نخواست دلتکه یروز اون_

 ...نه یکردیم رو نجاشیا فکر دیبا ،یباشداشته

 

 ... بهروزکنمیم خواهش... بده فرصتبهمگهید بارهی_
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 نیزم از شما...شدهتموم یباز... ندارهاضافه وقت کردن یعاشق_

 .خانوم یشد اخراج

 

 ،هاشچشمبهرهیخ و شیچندسانت درست ستاد،یا هروزببه کینزد

 :زد لب دار بغض

 

 آره؟... کرده ریگ ششیپ دلت_

 

 

 

 است_یشرع_

 

 : 
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 اما نامرتب؛ یها نفسهرم وکنندهوسوسه یهایآب اون دنید ازکالفه

 خودشیب خود از و شدیم پخش صورتش یروکه ییبو خوش

 یرو رو هاشدست و ردک ولو مبل یرو رو خودش کرد،یم

 .گذاشت شقهیشق

 

 .رکهتیمدارهسرمبخورمبده مسکنهیته سرو یب یسؤاال نیا یجابه_

 

 آوردن یبرا و داد قورت رو گلوش یتونشسته بغض ان،یگوچشم

 و دبوشده گشتن مشغول کشوها داخل. رفتآشپزخونه سمت مسکن

 .کردیم پاک رو دیچکیم چشماش از اریاختیبکه ییهااشک زمانهم
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 ور شقهیشق دوطرف داشت شصتش دوتا ِیدوران حرکت بامحکم

 مبل ریز درست ،یلیموبا یصفحه شدن روشن باکه داد،یم ماساژ

 .شد باز کاماًل تعجب با بازش،مهین یهاچشم روبروش،

 

 یوت سؤال «افتاده؟ مبل ریز چرا» اما آتوساست؛ یگوش بود مطمئن 

 قبل. برداشتنش یبراشهخم یکنجکاو با دش باعث و شد ذهنش

 در چنانهم رو آتوسا و دوختآشپزخونهبه رو نگاهش زدن دست

 رو یامیپ یصفحه اول همون ،یگوش برداشتن با. دید جستجو حال

 .بودنقطه تا چند فقط مخاطبشاسمکه دید

 

 ر،تشیب یکنجکاو با. شد تا چهار هاشچشم ام،یپ نیآخر خوندن با

 باکه وند،خهم رو تر قبل و یقبل یهاامیپ و دیغلت انگشتش اریتاخیب

 .شد منجمدتر بدنش تو خونامیپ هر خوندن
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 شزده خینگاه و برداشت یگوش ازچشم وان،یل شکستن یصدا با

 و خودش یهاچشم نیب نگاهشکه افتاد، آتوسا هراسون یهاچشمبه

 .دیچرخیم دستش داخل یگوش

 

 دستش مچکه ،یگوش گرفتن پس یبرا سمتش،به کرد تندقدم آتوسا

 دنب تو رو خون انیجرتازه اتصال نیا انگار. شد بهروز دست ریاس

 یاقروچه دندون با و کرد فوران ناگهانکه بود،انداختهراه بهروز

 :دیتوپ آتوسابه وحشتناک

 

 ! هان؟! ؟یکرد یغلطچه تو_

 

 باسل بند سمتبه برد دست سرعتبه و شد بلند زیخمین حالت از

 رجشکم یرو تاکه لباس. کرد شپاره و دیکشمحکم  آتوسا، ریحر

 :دیکش ادیفر گرفت، قرار دشید یتو ریز لباس و خورد
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 !آرههههههه؟! خواد؟یم اونکه یپوشیم رو یرنگ همون_

 

 سرشکه مبل سمت کرد پرت چنان رو آتوسا و داد کف از عنان

 .شد یجار ازش خون رد زود یلیخ و کرد دبرخور مبل کنار زیمبه

 

 ! ... ان؟..ها یکرد کاریچ! ؟یلعنت یکرد یغلطچه تو_

 

 هاشچشم سمتبه یزیرخون حال در ِیشونیپ از آتوسا یهادست

 .کردنهیگربه کرد شروع و رفت

 

 دایپهگید یکی! ... ؟یکنینم یزبون بلبل حاال چرا! ... ؟یساکت چرا–

 خر رو من یداشت یچواسه پسشده شلوغ سرت! ... ؟یکرد

! ... توبره؟ ازهم یبخور آخور ازهم یخواستیم! ... ؟یکردیم

 .تیکار کثافت دنبال یبر بعدبدم طالقت یذاشتیم یلعنتده
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 رو موهاش و بردهجوم سمتشخشم با شد بلندکه آتوسا هق هق

 .دیکش و دیچیپ دستش یال

 

...  اقتیل یبخورهیمبهم ازتحالم ... یعوض شوخفه...  شوخفه_

 مثل آشغال تا هزاربهارزه یمپونه یدهیگند یمو تارهیفهممیم حاال

...  ؟یلعنتکردم بهت یا یبدچهآخه...  داشتم؟نمیآست تو مار...  تو

 گ؟ید تو یرفتمیحل هول از ینطوریاداده خارج یوعده بهت

 

 جوابشکه زد، صدا عجز با ور اسمش و کرد یاناله درد از آتوسا

 .شدمحکم یتودهنهی

 

 مرع تاارمیب سرتبه ییبال چنان...  یاریب یندار حقمنماسمگهید_

 زردهم برگ و شاخباشه خرابشهیر گنیمراسته... نره ادتی یدار

 تو ثلم یدختردمیبا یدار توکه یاسابقه خوش یبابا اون با...  شنیم

 .ادیب در
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 :دیکش غیج بهروز یسهیمقا از نیخشمگ آتوسا

 

 توروخدا...  و...نگو... نه... نه_

 

! ؟ینکیم بزک اونواسه! ؟یپوشیم لباس اونواسه... زنمیم شتیآت_ 

 داشیپوقته چندنمیبب اصال... ذارمیم دلتبه روپولم قرون کی یآرزو

 !؟یکرد

 

 و کرد ول رو آتوسا یموها و شدشوکه خودش سؤال از خودش هوی

 گفت لکنت و بهت با و ستادیا

 

 نیا بگو..  اااایخدا...  یواااا...  یوا...  یوا... نه... نک... نه...نک_

 حرفده...  ینبود باهاش موقع اون بگو قرآن تورو! ... ینکرد کارو

 ...یلعنت بکن جون بزن
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 لگد و بردهجوم سمتشبهدوباره گرفت شدتکه آتوسا هق هق

 .زد پهلوشبه یمحکم

 

! ... آره؟ یکرد سقط روبچم اون خاطربه...  یعوض...  آشغاااال_ 

...  من سمت یاومدکهکرده ولت یهست یآشغالچهدهیفهماونم حتما

 !هان؟ نبود من یبچه اصالدمیشا

 

 موها وندنیچیپ درحال برد ماتش و شدشوکه خودش حرف ازدوباره

 انزجار با زد، زل آتوسا سملتم صورتبههیثان چند. دستش دور

 و برداشت کردنیم دییتأ رو افکارش داشتنکه ییهااشک ازچشم

 .گهید سمت کرد پرتش شدتبه

 

.. .بزنم توبه رودستمکه من فیح...شهینمباورم... شهینمباورم_ 

 اربهی...  نمتیبیمدادگاه زود یلیخ... تره نجس ینجس هر از بدنت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

135
1 

 و خودتامیم واحد و احد یخدابه ،یبدامیپ ای یزنب زنگبهمگهید

 ؟یدیفهم... سوزونمیمهم با روخونه نیا

 

 هاشگوش سمتبه آتوسا یهادستکه گفت بلند چنان رو یدیفهم

 از آتوسا، آلود اشک وشده پرخون صورتبهتوجهیب. رفت

 پاهاش کنار یگوش تماس وصل با آتوسا بار نیا و زد رونیبخونه

 .زدنضجهبه کرد شروع طرف، گفتنزمیعز دن،یشن بعد

 

 

 .است_یشرع_

 

 

 

8 
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 شد یدیشد نفس یتنگ دچارمداوم یضّجه وهیگرقهیدق پنج خاطربه

 و دیشن رو اومدیم خط پشت ازکه ییصداتازه. افتادسرفهبه و

 .داد رو جوابش هاسرفه همون بابالفاصله

 

 هروزب... تو ینهیک خاطربه... شد خرابمیگزند...  یُمقصر تو...  تو_

. .. شکست من عشق...  شکست...  شد نابود!... ؟یفهمیم...  دیفهم

 !؟یکرد رو کارنیا من با چرا

 

..._ 

 

 کاش یا...  یعوض اون یهاامیپ دنید با...  د؟یفهم یچطور_ 

 نقدریا... آوردمینم هال یتوخودم با رو یگوش شکستیمدستم
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 کاش... کنمیم کاریچدارمدمینفهم اصال بهروز دنیدواسهبودم هول

 ...گرفتمیم طالقبفهمهنکهیا قبل کاش...  ادیبگفتمینم

 

..._ 

 

 یحت... دارههم یفرقمگه! ... بدم؟ حیتوض بهش رو یچ_

 ...  کرد شکنه ایبوده خودش مالبچهنکهیابه

 

..._ 

 

 زنگبهمگهید...  هاتهیتوج نیا دنیشن ازشدمخستهگهید...  کنولم_

 تموم... مرده آتوسا کن فکر...  نزن
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 و تشکس یگوش یلبه از یاکهیت وار،ید سمت کرد پرت رو یگوش

 و دبوگرفته قرار باالروبه یگوش یصفحه. پاهاش کنار شد پرت

 هانقطهبهکه چشمش. دادیم نشون رو یتماس شدن روشن بادوباره

 رو تماس و بردهجوم یگوش سمتبه یزخم گرگ لمث خورد،

 .کرد وصل

 

...  شبت و روز کابوسشمیم...  کشمتیم بخدا...  کشمتیم_ 

 یدار عمر تاکنمیم یکار...  ایدن نیهم یتو جهنمت عذابشمیم

 یبد پس تاوان یکردکه یااضافه غلط اون خاطربه

 

..._ 
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 صدات دنیشن ازحالم...  شوخفه فقط...  شوخفه_

 یرنگ تنهاکهبدم نشون بهت یلباس رنگ...  یعوضخورهیمبهم

 یباشداشته رو اقتشیلاگهالبته... باشه کفنت دیسف رنگبمونه ادتیکه

 

 یشگو ترمحکم بار نیا کرد، قطع رو تماسدوباره شدن، منتظر بدون

 یقاط نیزم یرو وانیل یهاکهیت با یگوش یهاکهیت و کرد پرت رو

 .شد

 

................................... 

 

 جز یزیچ ها،ابونیخ یتو هدفیب دنیچرخ ساعت کی یجهینت

 یعمل ازکننده مشمئز تصورات نقدریا. نشد یخودزن و یخودخور

 خوردبهم مزاجش حالکه بود،کرده رسوخ ذهنشبه ها،امیپ اون شدن

 زا یهرچ و زد کنار کجاست دونستینم اصالکه ،یبلوار یگوشه و

 .آورد باال بودخورده صبح
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 حرمت یحتکه بود،ستادهیوا یعشق یپا سالده شدینم باورش

 . کرده ماتش و شیک ینجوریا ونداشته رورابطه شدنتموم

 

 اتیمحتوبهزده زلنگاه شدگرفته صورتش سمتبهکه یآب یبطر

 وشربه یکوتاه دلبخنکه دید رو یرمردیپ و کشوند باال رو اشمعده

 :گفت یبطر دادن تکون با و دیپاش

 

 .جوون ستین خوش حالت... بخور ایب... نکردم بازش هنوز_

 

 رو صورتش یکم اول و برداشت رو یبطر برد، دست رمق یب

 یاقب وبشه کمتر گلوش یتلخ تا خورد، آب قلوپ چند بعد شست؛

 .برگردوند رمردیپبه رو
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...  شد بد حالتدوباره دیشا...  یدار ازین ترشیب تو...  شتیپباشه_

 ؟یخورد ناجور زیچ

 

 ش،یپسالهدهخوردم یگوه کی: »بگه خواستیم دلش

 یتلخ لبخند فقط کردحکم ادب اما ؛.«ارمشیم باالدارمدمیفهمتازه

 .رمردیپ جواب دربزنه

 

 وت سنهمکه بود روزید نیهم انگار... پسرم بدون رو تیجوون قدر_ 

...  زدنمیزم بد ییجاهاهی یزندگ... داشتم ییایبروبخودمواسه وبودم

 از...  بودخودم یکارندونم ازهمه اما... شدم سرپا خدا لطفبهالبته

 ذاغ... خودم نادرست قضاوت ازبعدشم...  قیتحق بدون کردن اعتماد

 غذاست، اون یتو یچ ینکن قیتحقاگه... هیزندگ مثلهم خوردن

 رو زیچهمههم زود قضاوت... کنه بد رو حالتباشهمسموممکنهم

 باشه؛اماشده بد حالت یاگهید علتواسهممکنه مثال... کنهیم خراب

 ...  غذا یپا شیبذار
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 لببهارهدوب رو رمردیپ لبخند رفتنش، فرو فکر یتو و بهروز سکوت

 :گذاشت اششونه یرو رو دستش و آورد

 

 نیا و...  یدیم گوش یدار رمردیپمنه حرفبهآخه ،یمن از بهتر تو_

 م؛یهست کل عقلمیکنیم فکر ماها از یلیخ... هیبزرگ هنر دادن گوش

 بزرگتراتون یتجربه از ده،یم جواب بهتر مغز چندتاشهیهم اما

 ببخش... رهیگیم رو شکست یجلو جاها یلیخ ن،یکناستفاده

 توبهمنمومدهینامروزم حبتصهم... آوردم درد رو سرتاگهپسرم

 .هامیپرحرف بانکردمرحم

 

 ...آب و تونییراهنما از ممنون! ... هیحرفچه نیا_

 

...  هاستوهیم نیا منتظرخانوممکهبرم من...  پناهت پشت خدا_

 ؟یداربچهنمیبب...  انیبهامبچهقراره
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 یرس مکث با. فشردنهیس یتو رو قلبش یکس کرد حس یالحظه

 .داد تکون ینفبه

 

 زودبازم د،یببخش بابا یا! ... خوبهکه تیمال وضع ظاهرا چرا؟_

 صالح وسالم یهابچهکهشاءاهلل ان... شده یبد عادت... کردم قضاوت

 .پسرم دارتخدانگه... بده بهت خدا

 

 رمردیپ رفتن ریمسبه و گذشت زبونش ریز از خداحافظآروم یکلمه

 رو ذهنش یحساب رمردیپمفهوم پر اما کوتاه؛ یاهحرف. کردنگاه

 بودکرده ریگ توش خودشکه یتیوضع با عیسر و بودکرده ریدرگ

 .کردسهیمقا

 

 

 است_یشرع_
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 ادشنهیپ قبل لیاوا. داشت نانیاطم کامال آتوسا،به اولش اعتماد از

 الاص آتوسا بود مطمئن و داشت نظرش ریز یحساب آتوسابه دادن

 کی د،یفهم رو پدرش یماجرا یوقت یحت. ستین دنیپر هرزآدم

. کنه انتیخ پدرش مثل یروزهیاونم دیشا نداد احتمالدرصدم

 تسمبه وقتچیه متنفره، پدرش کار از آتوسا بس از بود، مطمئن

 تسکو و بوددهیدچشمبهکه ییزهایچ اآلن اما ره؛ینم کارها پیت نیا

 .رسوندشیمجهینت کیبه داشت فقط آتوسا زجرآور
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 از دیبا بود،گناهیب آتوسااگه چون دونست،ینم ناحق قضاوت رو نیا

 روحش سوهان فقط هاهیگر اون یادآوری اما کرد؛یم دفاع خودش

 . ییآبرویب نیا ِدییتأ مهر و بودنشده

 

 دًایدش. نشست فرمون پشت و دیکش صورت و سربه یدستکالفه

 نیا از ترشیب خواستینم. داشت ازین یطوالن استراحت کیبه

 وجودبه ازین حس. کنه فکر آتوسا ینامرد و خودش حماقتبه

 نیابه دنیرس یبرا و کردآروم رو قلبش یالحظهپونه پرمحبت

 .افتادراهبهپونه یخونه سمتبه آرامش یچشمه

 

............................ 

 

 آب شرشر باهمراهکه ییهاضجه یصدا دنیشن با ورود، محضبه

 درشکه یحموم سمتبه کرد تندقدم هراسون د،یرس گوششبه
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 داخلهب زدن در بدوناومدهپونه سر ییبالنکهیا ترس از و بود بازمهین

 .دیپرحموم

 

 دوش ریزهیگر حال در و نیزم یرونشسته لباس، با روپونه یوقت

 عیرس شد، پرت تشپوس سمتبهکه آب سرِد قطرات. برد ماتش د،ید

 ییصدا و بهت با و گرفت آب ریز رو دستش و رفت دوش سمت

 :گفت بلند

 

 ؟یکنیم کاریچمعلومه... پونههههه_

 

 یهاچشم. شدخم زانو یروپونه یجلو و بست رو دوش عیسر

 هق هقبه بهروز، بلند یصدا دنیشن باکه یاهیگر وپونه سرخ

 .دادیم دختر نیا حال بودنمیوخ از نشون بود،دهیرس
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 و شد دبلن جا از و دیکش یاکالفه پوف نشستپونه بدنبهکه یلرز از

 یکم رو خودش و کردمیتنطگرم آب یرو رو دوش بار نیا

 . نشه سیخ تا دادفاصله

 

 تن از رو شلوارش و راهنیپ رفت رونیبحموم از عیسرقدم چند با

 و بست رو دوش .شدحموم وارد یرکاب و یمنزل شلوار با و کند

 .کردنش بلند یبرا انداختپونه یبازوها ریز دست

 

 کاریچ نجایا ؟ینبود بهناز بامگه امروز؟ یشد خل... پونه پاشو_

  افتاده؟ یاتفاق ؟یکنیم

 

 و جونیب درونش، التهاب ای آِب، یسرد از دونستینمکه یلرز با

 . شه بلند ازجا تونست بهروز یهادست زور با
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 در دیبا...  باش زود! ؟یخی نقدریا چرا ؟یینجایا ستقهیقد چند_

 ..نایا با یکنیم خی شتریب...  هارو لباس نیا یاریب

 

 رفت؛ مانتوش یهادکمه کردن بازبه کمک یبراکه بهروز یهادست

 یهادست یرو رو لرزونش یهادست و کرد جمع رو قدرتشتموم

 .گذاشت بهروز بزرگ

 

 خواست بهروز از هاشچشم با و اشتند زدن حرف یبرا یجون

 . داد تکون سر چندبار حرص با بهروز. بشه الیخیب

 

 یتونینم...  یریم حال از یدار...  تو دست از یوا...  یوا_

 رو منطقیب تعصبات نیا! ؟یفهمیممحرمتم من...  یستیوا روپاهات

 .خواهشًا کنار بذار

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

136
5 

 و ردک تر یعصب رو وزبهر شد ریسرازپونه یگونه ازکه یاشکقطره

 .داد تکونش و گرفتمحکم رو بازوهاش

 

 یدار یچواسه ؟یافتاد روز و حال نیابه چرا چته؟ هستمعلوم_ 

   ؟یکنیمهیگر

 

 .کرد ترکالفه رو بهروز و شد شتریبپونه صورت یرو اشک قطرات

 

 یمکنم ولت... ارمیب در رو لباستخوامیم فقط... کنمینم نگات_

 .شو تعصباتت نیا الیخیبقهیدق دو پس...  نیزم رو یفتا

 

 پچ دستکه بارنیا. نداشتمقابله یبرا یتوان واقعا اما خواست؛ینم

 رفت، هادکمه کردن باز یبرا راستش دستش و بازوش ریز بهروز

 .بست رو هاشچشمشرم از فقط
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 سیخ تاپ مات یالحظه بهروزنگاه اومد، درپونه تن ازکه مانتو

 یتداع براشنهیآ یتو ازپونه بودنبرهنه لحظات و شد تنشبهدهیچسب

 ازونهپ االن بود مطمئنکه یجور گرفت، گربارهکیبه بدنشتموم. شد

 .شهیم رسوا وشهیممتوجهبازوشه دورکه دستش حرارت

 

 تونستینمگهیدکه یدرحال و نشوند وان یلبه یرو روپونهآروم

 ازگرم آب ریش مجدد کردن باز با عیسر کنه، ترلکن رو خودش

 .کرد فرارصحنه

 

 نرویب شدتبه حموم، از شدن خارج محضبه رو التهابش پر نفس

. بودکرده دایپ ازین سرد آب دوش همونبه خودش انگار. فرستاد

 حرارت از یکم خی آب وانیل دوتا خوردن با و رفتآشپزخونهبه

 .ستادیاحموم در یجلو پوش تنولهح بعدبا. کردکم رو وجودش

 

 :کرد بلند رو خودش یصدا شد، قطعکه دوش یصدا
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 . دنیوشپ لباس یبرا اتاق یتو ایب بپوش ریبگ...  براتآوردمحوله_

 

 .اومد نرویبحوله گرفتن یبرا آرنج تاپونه دیسف دست و شد باز در

 

 یتو رو صاحبش وبکشه رو دست اون تونستیم خواستیم دلش

 منتظر و دادپونه دستبه روحوله فقط اما کنه؛ حل خودش وجود

 .ستادیا

 

 د،یدحوله با روپونه سال پنج نیا در بار نیدوم یبرا و شد بازکه در

 آرزوشبه زود قدرچه و دنشیکش آغوشبه یبرا رفت قنج دلش

 ونه،پ نخوردن نیزم یبرا و شد تعادلیب اولقدم باپونه یوقت د،یرس

 .برداشت زیخ سمتشبه
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 است_یشرع_

 

 : 

 

8 

 

 

 کی با و انداختپونه کمر ریز دست کی و زانو ریز دست کی

 رو کار نیا عیسر اونقدر. کرد بلندش نیزم یرو از ع،یسر حرکت

 قطف وبگه یزیچ اعتراض یبرا نکرد فرصت یحتپونهکه داد،انجام

 تونستکه یکار تنها و اومد رونیب دهنش از اریاخت یب ینیه

 شنهیس یقفسه یرو ازکه بود،حوله دوطرف کردن پیک بده،انجام

 . بودکشونده خودشهمراههم رو بهروزنگاه و بودرفته کنار
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 نیا زا شدتبه. فتهین تا زد چنگ رو بهروز یرکاب بندگهید دست با

 ورهیبگ باال رو سرش تونستینم یحت و بودزدهشرم بهروز واکنش

 تشدس برخورد ازکه یالتهاب. کنهنگاه بهروز التهاب پر یچشما یتو

 یلیخ و بود صیتشخ قابل یخوببه شیداغ و بهروز کتف پوستبه

 مثل وکنهیم کنترل رو خودشداره دًایشد مرد نیا بوددهیفهم خوب

 یرابطه کی ازش و بودکرده عشقشبه اعترافکه ،یاول یروزها

 . ستین خواست،یم رو دیجد

 

 نیا شدنتموم و اومدن فرود تابیبپونه دن،یرسکه تخت کنار

 باال شیسؤال و هراسوننگاه بهروز یطوالن مکث با ،یشرمندگ

 . شددهیکش

 

 دنید با. بودکردهاحاطه یقرمز یهارگه رو، هاشچشم یدیسف هنوز

 و دش بلند بهروز قیعم وکالفه نفسنشسته خونبه یهایعسل اون

 رزلکه نشست،پونه دارنم یشونیپ یروهیثان از یرکثبه هاشلب
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 و ختیر فرو ترس از قلبش و کرد لمس روپونه وجود کل یفیخف

 .    شد قفل دندون ریز هاشلب

 

 شد خارجبوسه اون شوک ازتازه اومد، فرود تخت ینرم یرو یوقت

 و انداخت لختش زانو تا یپاها یرو رو پتو شدو زیخمین عیسر و

 .کرد نییپا سرزدهشرم

 

 اب تخت نییپا و کردنگاهپونه حرکات نیابه زنون پوزخند بهروز

 .برد سرش ریز رو هاشدست و دیکش درازنشسته حالت همون

 

 سرما ،یبود سرد آب ریز ادیز ظاهرا. یکن خشک رو موهاتبهتره_ 

 یلیخ اوضاع انگار کنه، یفرق براتنکنم گمونالبته ؛یخوریم

 !داغونه
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 ماا دن؛یکش زبون ریز یبراکنهیم ینیچمقدمهداره بهروز دونستیم

 چیه توانکه بودن،گرفته یانرژ ازش هاضجه و هاهیگر نقدریا

 . نداشت یحیتوض

 

 نقدریا اچربپرسمنکهیا. ستدهیفایب تو از دنیپرس سؤال! یدونیم_ 

 ات تو! ... خودهیب کال شده؟ یچ ؟یکردهیگر چرا ؟یبود داغون

 اسرارتمحرم رو من تامونده یلیخ دیشا. یکنینم باز لب ینخوا

 امروز...  یدارحق...شم کینزد قلبتبه یبداجازه و یبدون

 باشه؛ زیعز برات یکسممکنه... کنه اعتماد یکس هربه دینباآدمدمیفهم

 یطور بزنه،ضربه بهتممکنه جا نیبدتر ازآدم همون اما

 یبرا.. . یبرگرد تیقبل اعتمادبه و یستیوا تپا رو ینتونگهیدکه

 .یکن قبول رو من یزود نیابه ینخوادمیم حق بهت نیهم

 

 نانهمچنگاهبهرهیخ و دادهیتک چپش دست آرنجبه و دیچرخ پهلوبه

 : دادادامهپونه یافتاده ریز
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 وقِتچیه وقِتچیه...  زیچهی فقط... خوامیم ازت زیچهی فقط_ 

 .نکن انتیخبهم قت،وچیه

 

 سمتشبهپونهنگاه صداش خش ازکه بود دار بغض قدراون صداش

 فتادایم نییپا داشت چپش یگونه یروکه یاشکقطره و شددهیکش

 . کرد شکار رو

 

 ودونهینم نایس از یزیچ بهروز بود مطمئن اما کرد؛ وحشت یالحظه

  تدونسینم اما ت؛آتوساس با مالقاتش خاطربه حتما نزارش حال نیا

 .بپرسه یسؤالچه

 

 : گفتن با و دیقاپ هوا یرو رو، اشکقطره بهروز

 

 .کنم درست سوپ براترمیم_
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 کرد فرار. کرد فرار یواقع یمعنابه و شد خارج اتاق از سرعتبه

 و بیعج یهااحساس دست از فرار یبراهم نشدن، خورد یبراهم

 رتلنگ و دادیم دست بهش لتحا اون یتوپونه دنید باکه ،یبیغر

 . خوردیم هاشخواسته و زیغرابه یدیشد

 

 دونستیم و بودکردهتجربه آتوسا با بارها رو هاصحنه نیا

 زمان یول هستن یترشیب یروشیپ طالب اشمردانه یهاهورمون

 اب مخصوصا ست،ین هاشخواستهبه دنیرس و اصرار یبرا یمناسب

 تنها وهیچ یبرا دیفهمیم دیبا و بوددهیدپونه ازکه یایروح حال

 .دونستیم بهناز از گرفتن کمک رو،راه

 

 وابج گرفتن بعد و رفت کلنجار افکارش باآشپزخونه داخلقهیدقده

 نانیاطم وچونهیپیمداره بود مشخص کامالکه بهناز طرف از یسرسر

 با کنن؛یم پنهان ازش دارن رو یزیچ  وهیجد یلیخ ماجرانکهیا از

 .دید خواب غرق روپونهکه شد، اتاق وارد یحاضر سوپ
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 یگونه انگشت پشت باآروم و گذاشت یپاتخت یرو رو سوپ

 یب اونقدرپونه اما شه؛ بلنددارهیباگه تا داد، نوازش روپونه راست

 .بودافتاده هوشیب موهاش کردن خشک بدونکه بود، یانرژ

 

 روشبه رو ناِب تیمعصوم دنیکش آغوشبه یوسوسه

 دور ور دستش و دیکش درازپونه پشتآهسته و کرد مشیتسلباالخره

 .کرد قالب کمرش

 

 و دادیم خودشبه یجرأت نیهمچ ها سال نیا یتو بود بار نیاول

 دلش اما بکنه؛ یرفتارچهممکنه شدن داریب بعدپونه دونستینم

 . خواستیم رو آغوش نیا دًایشد

 

 داشت ازینلحظه اون و خوردیم روپونه وجود رامشآ یغبطهشهیهم

 تلخ خاطرات وکنه قیتزر خودش التهاب پر وجودبه رو آرامش نیا

 پاک ذهن از بخش،لذت یآغوشهم نیا خاطرات با رو قبل ساعت
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 و برد یدلچسب رخوتبه رو اون زود یلیخپونه بدن یگرما. کنه

 .رفت فرو یقیعم خواببه

 

 : 

 

8 

 

 

 سرششده هول. پرونِدش خواب از شددهیکش موهاش یالهک یدست

 اب تش،یموقع و داشت قرارکه ییجا از هنگلحظه چند و کرد بلند رو

 .دادهیتک یصندلبهمحکم و دیکش یپوف رضایعل لبخند دنید

 

 !رو؟آدم کننیم داریب ینجوریا...  باباشدم ترک زهر_
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 دردکه یلبخند با و گذاشت چپش یپهلوبه یدست رضایعل

 :گفت داشتهمراهبه

 

 باشمخمتونمینم ،یهستکهعملم یجا انیجر در...  داداششرمنده_

 ...کنم دارتیبعشقوالنه یهابوسه

 

 رو مننخواستم...  بچت و زنواسه دارنگه رو آبدارت یهابوسه_

 .یکن یمال تف

 

... رمیگب ینرژاکنم ماچتهیستاره یجابه ایب ا،یب...  نایس یگفت آخ_

... اونه یموها نیعموهاتم نیا...  ادیببگمتونمینمکه خودشبه

 ...دهیم حال یلیخ...  توشبکشه دستشهیموسوسهآدم

 

 با یابوسه و دیکش رضایعل سر یروبه دست و شد زیخمین نایس

 .نشست کج تخت یرو و کاشت شیشونیپ یرو خباثت
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.. . ؟یبگ بهش یتونینم یچواسه! ...خان کچل شد تیحسود باز_

 گهیدزنگههی خرجش

 

 نکردم، یحسود اواًل! ...شد؟ شروع اصرارهات باز_ 

 ...سازهینم تلفنمونبه هازنگ نیا دومًا... داره رو بلندترشخانومم

 .باهاشدمیم خوش خبر فقطبنده

 

 ترباالکمیگلوله...  هوا بنداز رو کالت! ... ه؟یبد خبرمگه حاال_ 

 .میپختیم حلواتو دیبا اآلن بودخورده

 

 خودت ظاهرا...  یبپز خوادینم رو من یحلوا شما...  ممنون_

 تو هاتیکشت...  بزنن باال نیآست توواسه بگو...  یازین حلوا شتریب

 زده؟ پدافند رو ماتیهواپ ای شدن غرق برمودا
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 رفتیم خچالی سمتکه نطوریهم و شد بلند جاش ازکالفه نایس

 :گفت

 

 ...شدم یتیشخص ترورکه فعال_

 

 یازمندینِسُرم نیابه شتریب توبارهیم روت و سر از... مشخصه_

 

 ...منه نوبت نییپا ایب...  ایگفت یآ_

 

 ...ینیبش جلوبده ُارد بعد ر،یبگ طیبل اول شما_

 

 ...یکن فاص تنها تنها ینیا دنبال فقط... رمیبگ طیبل یذارینمکه شما_
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 دیبا ابد تاکه ادنیز پدرهایب نیا نقدریا... شهینم رید نترس_

 .میبجنگ باهاشون

 

 ن؟یکردکم ازشون یچیه حاال_

 

 یزنیم رو دستشونهی...  انگار شنینمکم...  موننیم وید مثل نامردا_

 و شنیم ساپورت مختلف یجاها از نقدریا! ... ارنیم درگهید تاده

 رنیگیم رو کیکوچ یهابچه... دارهن حدکه کننیم جذب روین

 شنیم پسرها! ...شه؟یم باورت...  کشتنآدمواسه دنیم آموزش

 جورهمه...  یکشجوجه نیماش شنیم دخترها...  یکشآدم نیماش

 یاریاختکه ییاوناچه...  کننیم همشون ازهم یااستفاده سوء

 ... یاجبارچه باشن،رفته سمتشون

 

 وسط و گرفت رضایعل سمتبه روهویآبم وانیل نایس

 .برگردونددوبارهراه
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 ...  ستین خوب واست االن رفتادمی... آخ_ 

 

 ؟یکنیم آب روآدم دل چرا... نشه کوفتت_

 

 آب ساعت دو تا حاال ،یکنیم تحمل اونورو یسختهمه نیا_ 

 ... ایریمینم ینخوروهیم

 

 !نخواد؟دلمم یخوایم ،یدیمهم قرش آدم،چشم یجلو یاریم_

 

.. . نینب روخانوم نیا شیقم و قر کن، شیدرو هاتوچشم شما حاال_ 

 جنگ؟ نیاداره یتموم حاال یگفتیم یداشت
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 مهمات و توپ واسلحه جنگ چون...  ندارن یتموم هاجنگ نیا_ 

 جنگ. ..بازنده یکشهیمبرنده یککنه نییتع ادشیز وکمکه ستنین

.. . ستین زایچ نیا و کشوربه تجاوز ومیحر بحث فقط...  اعتقادن

 حواست دیباهم مملکت داخل یحت مردمه، اعتقاد هدفشون یوقت

 تیامن زنیبر هویکه رو، هایبعض ندن یمغز یشستشوکهباشه

 ...کنن خراب رومردم

 

 ! ...بدونن قدرمردم نیااگه... آره_ 

 

 با...  ستنین ماممرد مثل مردمش ایدن یجاچیه ییخدا...  دوننیم_ 

 یهاشیف و هاحقوق با ادیم در سران از یکیاسم روز هرنکهیا

 حق ازبازم...  اختالس یتو داشتن دست و ینجوم

 ... دنیم رو جونشون کشورشونواسهمینگذر

 

 ...شماها ینجوم یهاشیف سرادهیز ثیحد و حرفکه فعال_
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 پولش چراشهیم صادر مااسمبه هاشیف نیادونمینم... دمیشنآره_

 ...گهید یکی حسابرهیم

 

 قبول شنونیم یچ هر...  بدونن قدرمردم کاشگمیم نیهمواسه_ 

 ...خوبه نکنن

 

 نیترمهم با خوادیم ماست یهابچه کردن خراب دنبالکه یاون_

 خراب رو ماها وبده یباز رو احساساتشون مردم، یزندگ بخش

... ندارم یمشکل چیهبگههیک...  النا دارن یمال مشکلهمه... کنه

 و زن از طرف... نهیاگمیمکه اعتقاد جنگ... بگن رهایسشکم اونمگه

 حقاسمبه نایا...  وراون ادیمکنهیم ول رو یچهمهزنهیم شبچه

 رنیگیم پول گنیمگهید یزهرمار و کوفت یکل و پاداش و اتیعمل

 ! داره؟ روآدم جون ارزش یپولکدومآخه...  جنگنیم رنیم
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 ولپ بهت ایب یدار رو جنمشاگه تو: »بگه ستین یکی...  قایدق_

 !«؟یحالجمرده چندمینیبب برومیدیم

 

 تا ینظام و آخوند و یجیبس از...  اونجامیدار یآدم جورهمه_

 ...  یسوپراستار پیخوشت و محل یلوتبچه

 

 بود؟ یچ اسمش شد؟ دیشهکهپهیت خوش پسر یهمون_ 

 

 

 است_یشرع_

 

 : 

 

88 
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 من...  بود سالش۵۰ فقط...  بود النیگبچه... خودشهآره! ... بابک؟_ 

...  ودب ییآقا یبچه گفتنیم...دمیشن رو فشیتعر یول بودمشدهیند

... منظم و مرتبشهیهم هاش لباس...  پیخوشت...  مهربون و مؤدب

 رو رانشیا یهاعکس...  دادیم تیاهم خودش پوششبه یلیخ

 ریش گریج ییخدا یول هاستسوسول اون از یگفتیم یدیدیم

 شو گریباز برو: »گفتنیم ذاشتنیم سرشبه سر هابچه یکل... داشت

 دست سرو برات دخترا ،یشیم معروف شتریب شدن، دیشه یجا

 ... بود دعوا سرش باال اون نگو.« ...شکوننیم

 

 دل ور یکن ول رو ما یبجآشده باعث ها یباالئ اون فکر پس_

 مامانش؟
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 همانا گفتن... ستارهبه رو زهایچ نیا وقتهی ینگ آخ آخ_

 ...همانابرگردهمجنازه

 

 بشه؟ یچستارهبه یبگ یکن یم فکر واقعا_ 

 

 لویک۵۵... آبغوره لویک۰ یجابه رفتن موقع فقط... شهینم یزیچ_

 ...رهیگیم

 

 مرز؟ ور اون یریم مرز، یجابهبفهمهرهیگینم رو جلوت_ 

 

 اضاتقکنهیم شروع وهبِابن زن مثلبفهمه...  ؟ینشناخت روستاره_ 

 شدنکم خاطربه فقط من نگفتن...  اشیدن اون شفاعتواسه

 فکر ه،فتین یاصل اتفاق تا یولباشه یراضآدم قدرچه هر... اضطرابشه

 ودتخ قولبهکهنمم... کنهیم داغون روآدم شتریب ادیم شیپ یچنکهیا

 .نیش خالصشرم از زودترزنمینم آفتبمم بادمجون
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 یش دیشه نباسکه حتما...  یباش کردنکم َشر فکر خوادینم حاال_

 .برگردسالم و حیصحبعدشم ار،یب رو دخلشون بزن...  دفاعواسه

 

 از یکی...  موننینم یهمونطور انیمسالم و حیصحکه ییاونا یهمه

 شهادتش خبرنشدهماه کی یول اومدسالم پدافندمون یهابچه

 .دیرس دستمون

 

 نجا؟یا کردن ترورش ؟یچواسه_ 

 

...  ودبشده ییایمیش...  نبودسالم دادیم نشونکه یاونجور یول... نه_

 اتنیتمر موقع چندبار...  بود یکار یرزم ومرام بابچه...  پور ییدانا

 ادی ازش زیچ یکل...  بود یاحرفه یلیخ... میبودخوردههم پستبه

 ازهیآهی دادیم امکیپ وقت چند هر...  کیدرجه خون نماز... گرفتم

 بود سالش33...  بود یجالب مرد...  کردیم ریتفس برامون رو قرآن
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 تبرگش یوقت...  کردهایم کار عقلش یول ما با نداشت اختالف ادیز

 اثر اون از بودگرفته درد هاشهیکل...  شیمادر وطن رفت ران،یا

...  ستهیکل سنگ کردن فکر ندادن صیتشخ دکترها...  ییایمیش

 زروسهبه و شد پخش بدنش یتوسم شد عمل تا اما...  کردن عملش

 شهادتش بعدتازه... ساله ۴ داشت کیکوچ دختر...  شد دیشه دینکش

 روهبچ دوتاکه بود یا یقو زن...  دیرسهم خانومش یباردار خبر

 ...کنهیم بزرگداره تنها

 

 مثل...  دنیمادامه رومبارزهکه هستن خانوماشون نیا... آره_ 

 ...انتظارهچشم همشبچه دوتا باکهستاره

 

 جدا یتافتهکه من...  دارن کیکوچبچه هامقیرف از یلیخ_ 

 تر شیب حواسترمیم من نا،یس ییخدا یول... ستمینبافته

 اما بهتون؛نگه دیشا یزیچ توداره، یلیخ...  هاباشهستارهبه

 ...خوابهیمهیگر با هاشبدونمیم
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 خونه؟ یتو یگذاشت نیدورب_ 

 

 شصورتدمیدبرگشتم خبریب شب، نصفکه یچندبار یول... نه_

 ...اشکه ِسیخهم خواب یتو

 

 !هستحواسم...  نترس_ 

 

 !رهبهت بسپرمش دیسع ای سهراببه... نکنم گمون_ 

 

 ؟یچواسه_

 

 پکر یلیخ یاومد یوقت... خودم از تر داغون یافهیق نیهمواسه_ 

 زده؟ برجکتبه یکس...  یبود
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 نفس کی با قبل، ساعت چند یهاصحنه شدن یادآوری با نایس

 .دیکش باال هاشدست جفت با رو موهاش کشدار،

 

 :فتگ یلبخندمچهین با و شد انگشترش برق یرهیخ رضایعلنگاه

 

... باشه مبارکا...  انگشتتبهافتادههم اسارت طوقنمیبیم_

 ...میگیم کیتبر ریدمینبود دیببخشگهید

 

 شتانگ از رو بودکرده فراموشش کلبهکه یانگشتر حرص با نایس

 .تخت کنار زیم یرو انداختش و دیکش رونیب

 

 : گفتانهیگوبذله و دیکش باال یکم رومالفه رضایعل
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 روکارم هاتترکش تارمیبگپناه...  شد قرمز تیوضع... اوهاوه_ 

 .نساخت

 

 ؟یچهمهبه خورد گند امروز...  بابا زینرمزه_ 

 

 یشبنصفه یقرارهاکه یاون ای... ای شد بحثتترنم با ؟یچبه یعنی_

 ؟یذاریم باهاش

 

 بپروناکهیت یهتوام حاال م،یخورد پستتبه شد نصف بارهی_

 

 !خب؟شده یچ بگو جان، مجنون بکن نجو حاال_

 

 دیشا ات کرد بازش وپنجره سمت رفت و شد بلند جاش ازکالفه نایس

 .کنهکم رو درونش التهاب و ادیب یشبانگاهمینسهی
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 !آره؟...  یگرفت زن دیفهم البد!...همونه راجب پس_

 

 !نامزدمه...  ستینزنم_ 

 

 ...مارو نزن باباباشه_

 

 !دیفهمینم امروز کاش. .. شد بد یلیخ_

 

 !گهید دیفهمیم روزهی...  ؟یچکهباالخره_

 

 رارقگهید یجا دیبا...  بودخودم ازاشتباه...  دیفهمیم دینبا امروز_ 

 ذاشتمیم
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 داشت؟گهید یروزها با یفرقچهمگه امروز حاال_ 

 

 

 است_یشرع_

 

 : 

 

8 

 

 

 : شد خارج نایس دهن از کندن جون مثل کلمات

 

 ...بود ش،...تولد _
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 !یکرد زیسورپرا کادوت با یحساب پس_ 

 

 نیهم از بخواددلمشهیم باعث حماقت نیا دنیشنکه نگو...  نگو_ 

 .نییپاکنم پرت روخودمپنجره

 

 ودبداده نشون سبز چراغمگه مه؟یوخ اوضاع نقدریا بابا، الیخیب_

 ؟یآورد جوش قدرنیا

 

 خکوبیم نگاهش بارونهیم رو من حرفاش با... نهیهمهمدردم... نه_

 حرف! ره؟یگینم طالقکههیچ دردشفهممینم اصال... کنهیم

! ... هیچدونمینمکهوسطه یرازهی یپا همش... زنهینم

 اما... هبش ناراحت ترشیب دنشیفهمواسهکنم یادیز اصراردمیترسیم

 ییهاحرف اون بانهوگر... بسته رو پاش و دست ناجور راز نیا انگار

 نامزد دیفهم یوقت چراگهید کردنش، ول راجب بودزدهبهمکه
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 بوهممترنکنم فک رفتارش بود تابلو قدر نیا! ... د؟یپر رنگشکردم

 !کنم؟ سربه دست رو اون یچطورکنه ریبخ خدا... برده

 

 برده؟ بوکه دونستیم یزیچمگهترنم_

 

 ...بودمگفته بهش ییزایچهی_

 

 دیانب ،یکن فراموش روپونه بود قرار یوقت... گهید یکرداشتباه_

...  حساسن زهایچ نیابه ها زن...  یگفتیم یزیچترنمبه

 فکر یقبل زن اونبه هنوزشوهرمنکنه کننیم یخودخورشهیهم

 و بچسب روندهیآ...  ستگذشته مالگذشته...  هاحرف نیا وکنهیم

 بساز
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 جا یزیچهی انگار...  ستینکنم ولگذشته نیا... تونم ینم_

 دیاب... کنم ولش وشه راحتالمیخ تا رمشیبگبرگردم دیباگذاشتم

 ...هیتلعن راز اون دنیفهم با فقطاونم... بشهکسرهیپونه بافمیتکل

 

 ... هادونهیم ییزایچ انگارستاره_ 

 

 کمک، یجابهممن خواهر... نکنم باز لبخوردمقسمگهیم اماآره_

 ...شدهجهنم اریبزمیه

 

 !ستفرشتهخانومم...  بحرف درست من زن راجب...  ی...اوهو_

 

 .من عذاب یفرشتهآره_ 

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم حاال_
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 .تنشس تخت یرو پاش نییپا و برگشت رضایعل سمتبه نایس

 

 ...کشهینمگهیدمغزم بخدا... دونمینم_

 

 ش؟یخوایم نقدریا_

 

 ردکترنم امروزکه یکار بانکنم فکربخوامشمگهید داره؟ گفتن_ 

 .ادیبکوتاه

 

 ؟یکارچه_ 

 

 ...یچیه_
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 !؟یکنیم فیتعرهینس چرا_ 

 

 ...هاشبوسه و ماچ با برد روآبروم پاک ابونیخ وسط... بابا یچیه_

 

 .کرد نایس یبازو نثار یمشت یثیخب لبخند با رضایعل

 

 تون؟دهید ۰8 مثبت یصحنه وسط پسبهبه_

 

 بترکه؟ جا۶ از عملت جابزنم ؟یخندیم_ 

 

 ...واشه دلتکنمیم یشوخ... باشداشتهجنبه بابا_ 

 

 دنایکش هورت نیا با... گرفته ناجوردلم فاضالب فعال ممنون_ 

 ...شهینم یفرج
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 .یبزن روستاره مخ دیبا_ 

 

 .بودمکرده تیلیت حاال تا بود یزدن_

 

 آره؟... خودم گردن افتاد زحمتشازمبکنم فک_

 

 .دش باز یکوتاه لبخندبه لبش و زد یشاد از یبرق نایس یهاچشم

 

 یعس... باشمگفته... دمینم یقول... نده نشون چلچراغ قدرنیا حاال_ 

 .باشهخورده یقسمچهداره یبستگ...بکشم رزبونشیز ازکنمیم

 

 ...ازتخوامیمامگهید کارهی...  قبولباشه_ 
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 ؟یچ_ 

 

 ا...رض...یعل_ 

 

 رو جفتشون متعجبنگاهکه بود،ستاره بغض پر و دارکش زدن صدا 

 .چرخوند اتاق در سمت

 

 

 است_یشرع_

 

 : 
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 ور،دلخ ینگاه با و شد اشک از پر یاهیثانبهستاره قراریب یهاچشم

 رضایعل یلب ریز یصدا. ستادیا در کنار تختبه شدن کینزد بدون

 :شد بلند نایس یبازو از دردناک یشگونین گرفتنراههمبه

 

 !؟یکرد رو خودت کارباألخره! کنه؟ کارتیچبگم خدا_

 

 تخت یرو از بود،زده چنگ رو بازوش درد، ازکه طورهمون نایس

 طنتیش با و گرفت باالمهین تا رو هاشدست جفت  اومد، نییپا

 :گفت

 

 !باشمتهگف مناگه جفتمون جانبه_

 

 ...گفتم من_
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 مثل. شد ظاهر در یجلو قامتشلحظههمونکه بود سهراب یصدا

 کمر پشت دست انداخت، جفتشونبه یدلخورنگاهستاره

 ...یصندل سمت کرد تشیهدا و گذاشتستاره

 

 رو خودت! ... نشده؟ شیزیچ یدید...  من خواهر نیبش ریبگ_

 ...یکردهیگر نقدریا یکشت

 

 ازندهشرم نا،یس بارنیا و شددهیکش نایس سمت رضایلع یکفرنگاه

 :فتگ سهراببه خطاب و دیکش گردن پشت یدست کی شیخرابکار

 

 !که یاریب روستارهنگفتم ا،یب خودتگفتم جان داداش_

 

 باهزیبر آبستاره یبرا تا رفتیم خچالی سمتکه طورهمون سهراب

 :دیتوپ نایسبهخشم
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. ! ..نکنم کاریچ کنم، کاریچ یبد ادی منبه شما ستین اجیاحت_

 ناال نیکردینم یکارپنهونهمه نیا...  ستین تونکله یتوکه عقل

 ! نبود نیا وضع

 

 :گفت عیسر و کرد سپرنهیس نایس یجابه رضایعل

 

 ... خواستم ازش من...  ستین مقصر نایس_

 

 :  شد بلند صداش بغض باکه بودستاره بارنیا

 

 یبد زن حتما... مقصرم من...  یستین مقصر تو. ..نه_ 

 اقتیل البد...  یکرد پنهونازم رو یچهمه یطورنیاکهبودم

 ...یشدیم دیشهاگه...یبگبهمکهندارم
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 مردهس. شد بلند اشهیگر هق هق و شدتموم طاقتش دیرس نجایابه تا

 :دیتوپ رضایعلبه یشاک سهراب و دنیکش یپوفکالفه روبروش

 

 مراقبت بود قرار خواهرمون از ینجوریا...  ریبگ لیتحو...  بفرما_

 یبچه دوتا بااونم...  یلرزونیم رو بدنش و تن یدار مرتب! ؟یکن

 !ال؟ب سپر یشد توکهکنه دفاعبره ستین تو ریغ یکس...  کیکوچ

 

 تیهدا رونیب سمتبهکه طورهمون و گرفت رو سهراب یبازو نایس

 :گفت کردیم

 

 ایب...  کننیم حل خودشون شوهرن و زن...  داداش الیخیب_

 .شهآروم اعصابت بخور هواکمیمیبر
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 یوقت و کرد  رضایعلاخم از پر یچهرهبه ینگاه آخر، یلحظه نایس

 . بست رو درستارهبهاشاره یچشمک با شد، یتالق نگاهشون

 

 و بودشوندهپو رو صورتش کرده،خم زانو یرو دست چنانهمستاره

 . کردیمهیگر

 

 رضایعل جان...  بخداکشهیم تو یهاهیگرنکشه رو منگلوله نیا_

 .کن بس

 

 .ندکشو کناربه صورت یرو از روستاره یهادست التماسش، پر لحن

 

...  خان رضایعل نبود نیا رسمش! هان؟! کنم؟ کاریچ نکنم،هیگر_ 

! ... م؟ینکن پنهانهم زا رو یزیچ نبود قرار...  یکرد ینامرد تو

 !؟یمونیم قولت رو یجورنیا
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 رو تینگران و اضطرابخواستمینم...  بود خودت خاطربه بخدا_

 .ینیببصدمه مختلف یفکرها باخواستمینم... نمیبب

 

 اینمیبیمصدمه شتریب بدن رو شهادت خبربهم هوی نظرتبه_

 دیشه یخوایم یحقچهبه تو اصال! ؟یبد رو شیآمادگبهمنکهیا

 کنم؟ کاریچ کیکوچ یبچه دوتا با من یبش دیشه! ؟یبش

 

 نایس شیپ رو فتیتعر یکلداشتمتازه! ... ؟یستین یراض نگو_

 ؟یمن از تر معتقد خودتکه تو... کردمیم

 

... داره فرق کردن عمل با داشتن اعتقاد! ... ؟یدرآورد من ِفیتعر_

 ایند اون روجوابم یخواستیم ورچط ینگرفت من از یتیرضا یوقت

  ؟یبد

 

 !؟یستین یراض واقعا یعنی... ره... ستا_
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 یبزرگمیتصم نیهمچکهرمیگیم شیآتدارم... میعصبان... دلخورم_

 دینبا کارم؟یچ من پس...  ینگفت منبه اصال یگرفت

 اون تیلمسئو با کنم،هیتک یکبهقراره من تو بعِد شه؟معلومفمیتکل

  تا؟دو

 

 .داشتنگهچونه یرو و دیکش صورت نییپا تا باال از یدست رضایعل

 

 کاریچ یگیم االن...  یبگ یچ هر یدار حق بخدا...  یدار حق_

 و هااشک طاقت من یدونیم! ... ؟یببخشکنم کار یچ! کنم؟

 .ندارم رو تیناراحت

 

 :زد لب دارهیکناستاره

 

 !یکردولم یونطورا یوقت یندار طاقت یچطوردمیدآره_
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 ؟یکرد شکهمعشقمبه اآلن... ره... ستا_ 

 

 حق تو...  سرتبکشم داد خوادیمدلم...  بزنمت خوادیمدلم_ 

...  یگرفتیممیتصم تنها دینبا...  یبکن رو کارنیا من با ینداشت

 کاریچبفهمم هوی خبر،یب جاهمه ازنکهیانه باشم،میسهخواستمیممنم

 !یکرد

 

 یپهن لبخند بعد و موندستاره حرفمفهوم هنگهیثان چند رضایعل

 و بود آزادکه راستش دست. نشست صورتش یرو ها،اخم یجابه

 . فداکارش همسر دنیکش آغوشبه یبرا شد باز نداشت یِسرم

 

 

 است_یشرع_
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 : 

 

 

 

 

 ارونب یگنجشک مثل بود، رضایعل طرف از یااشاره منتظرکهستاره

 ،عشقش ستبِر ینهیس یروبه سر و بردپناه مردش َامن مأمنبهزده

 .کردهیگر یها یها دوباره،

 

 بارها هاشلب و کرد لمس روستاره کمر گونه،نوازش رضایعل دست

 شیزندگ سیان ِیشونیپ و سر یروبه قدرشناسانه، یهابوسه بارها و

 . کاشت

 

 و نیتر بخشلذت ستاره، گوش کنار بم، یصدا با گفتنشخانوم

 دلشکه شد یزن التهاب پر وجود یبرا یقیموس نیتربخشآرامش
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 وبمونه عشق از پر ینهیس نیا یرو سرش ابد، تا خواستیم

 مرد اما نده؛ بهش رو مأمن نیا رفتن دست از خبِر یکس وقتچیه

 ها،میحر و باورها از دفاع یبرا بودگذاشته یراهبهقدم اهاشیرؤ

 .آغوش یب یهاهیگر پراز ،یدلتنگ از پر ،یدور خطر از پر یراه

 

 رو یزندگ نیا بارکه شد،یمآماده ییروزها یبرا دیبا حاال از

 کنه؛ن سست دفاع نیا یبرا رو مردش یپا وبکشه دوشبه ییتنهابه

 .کرد فدا رو ناقابل جان شدیم تنها ،یآسمون عشق نیامرام درکه چرا

 

 ............................. 

 

 و دیرس حد نیگشادتربه بوددهیدکه یکابوس وحشت از هاشچشم

 شنفس کمرش، دور یدست ینیسنگ شه، زیخمین جاش از خواست تا

 . کرد حبسنهیس یتو رو
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 هاشچشم هنوز و نداشت بود توشکه یتیموقع از یدرک چیه

 شالیخ بهروز گفتن «شده یچ» یصدا. بودنکرده عادت یکیتاربه

 .فرستاد رونیب شدتبه رو اششده حبس نفس  و کرد راحت رو

 

 .کرد روشن رو خودش سمت آباژور و شد زیخمین بهروز

 

 ؟یخوب پونه؟_ 

 

 یتو زبون و کردیم حس گلوش یتو یدیشد یخشک و یتلخ

 یتکرار کابوس نیاشهیهم. یحرف زدن یبرا دیچرخینم دهنش

 نیچند ،خوابش یتو یلیجل حضور بارنیا و دادیم عذابش

 .بودکردهاضافه خوابش یوحشتناک و اضطراببهدرجه

 

 و دیرپ نییپا تخت از عیسر دید روپونه التهاب پر سکوتکه بهروز

 یالحظه و شددهیکش بهروز دنبالبهپونهنگاه. رفت رونیب اتاق از
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 تا بده،راه دلبه رو مرد نیا مهر تونستینم چراکه خورد حسرت

 یبرا وبذاره هاششونه یرو سر یقعموا نیهمچبتونه

 لیتکم کابوس نیا. کنههیگر هاشاضطراب و هاینگراندلتموم

 .بودشده عذابش یکننده

 

 رو شکستنش خواستینم بود؛کرده یخوددار یلیخ بهناز شیپ

 شبینص تولدش روزکه یاالعاده فوق یهیهد خاطربهنهیبب یکس

 یشتبرگ چیهگهید شدینم باورش .نشیزتریعز طرف ازاونم بود،شده

 یکسبه تتونسینم یحتنکهیا از. باشهشدهگهید یکی مال نایس ونباشه

 جنگه،ب نایس داشتن یبراتونهینم یحت چرا وهیچ شیواقع درد بگه،

 .شدیم دارداغ دلش ترشیب

 

 اون یدوباره یادآوری از گرفت، سمتشبه رو آب وانیلکه بهروز

 کردنکم یبرا دیکش سر رو تمومش و دیکش دست خاطرات

 .التهابش
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 :گفت سوپبهاشاره و گرفت ازش رو یخال وانیل بهروز

 

 ...کنمیمگرمبرمیم... شده سرد_

 

 خورم... ینم_

 

 شیونشیپ سمتبه ینگران با رو بهروز دستپونه ییگلو تو یصدا

 .شد گرد هاشچشم شیداغ از و کشوند

 

... میندارخورمینمگهید...  یشیم ضیمر بهتفتمگ! ... یکرد تب_ 

 .کن عوض رو لباستتوامکنمگرمبرم تا من

 

 روزبه. داشت تنبه هنوزکه شد، یاحولهمتوجهتازهپونه حرف، نیا با

 وجودشتمام اما شد؛ بلند لباس ضیتعو قصدبه رفت، رونیبکه
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 یتو یانتو. نشست تخت یرودوباره و بودشده یحسیب دچار

 یقهی رشتیب کردن پیک با داد حیترج و ستادنیا یبرا نبود زانوهاش

 نیا از دیشابخوابه یکمدوباره سرش یروکاله کامل دنیکش وحوله

 .بشهکم رخوت

 

 نچ دیدحوله همون با روپونه و برگشت سوپ ظرف باکه بهروز

 کنار پهلوبه و گذاشت یپاتخت یرودوباره رو ظرف و کرد ینچ

 نارک رو بودافتاده صورتش یروکه ییمو تار چند و دیکش درازپونه

 . زد

 

 مثلشهیهم ونهیبب یروسر بدون روپونه اومدیم شیپ کمتر

 بود،دهید رو موهاشکه یبار نیاول. کردیم برخورد باهاشنامحرم

 و بودنرفته شمالبهپونه مادر و پدر دنید یبراکه بود یروز

 دنزشونه حال در اتاق یتو الیخیب اون، رفتن رقرارس یهوابهپونه

 آبشار اون شد، اتاق وارد زدن در بدون یوقت و بود موهاش

 .شد شییبایز محو و دید رو رنگاهیس
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 یادآوری با شد، باعث بایز آبشار اون دنیددوباره یوسوسه روز اون

 راجبابهپونه روزسه اونتموم رابطشون،به مادرش و پدر کردن شک

 . هکن قیتزر بهش رو یبیعج لذت وبشه ظاهر جلوش یروسر بدون

 

 همون دختر، نیا آوردن دستبه یهاجرقه نیاول کردیم فکرکه اآلن

 ورشعله فقط آتوسا یها یریگبهونه و بودشدهزده ذهنش یتو روزها

 .بودکرده ترش

 

 یچرت از روپونه شد،دهیکشپونه یهالب یرو اریاخت یبکه انگشتش

 بهروز پرخواهش یهاچشمبه مضطربشنگاه و پروند یاقهیدق

 .شددوخته

 

 هارنگ نیا. دیچرخپونه یعسل یهاچشم ینین نیب بهروزنگاه

 .بودکرده اقرار رید اما بود؛گرفته رو کرانیب یهایآب یجا بود هامدت
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 ،یحرف زدن و شدن بازهم از یبرا خورد یتکونکهپونه یها لب

 واهیب و شدبرداشته داغ یکنندهوسوسه اون یرو از بهروز انگشت

 .شده سیخ یهالب با کرد پر رو انگشت یخال یجا

 

 یشرع_
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. بودزده حدس رو لذت نیاطعم و بودکرده فکرلحظه نیابه هامدت

 یوشرنگخبه یطعم بود،رفته شیپ عسل از ترنیریش یطعم انتظاربه

 . دختر نیا یکننده محسور یهاچشم

 

 انیطغمشتاقانه موها نوازش یبرا بود،کرده هالب نوازشکه یانگشت

 دست. دنیرقصبه کرد شروع بلند آبشار اون ینرم ریز و کرد

 یحصار تا د،یلغزپونه سر ریز فتح، نیابه کمک یبرا شگهید

 ِلکماتمام دنیچش و پا زیگر یآهو نیا درآوردن ریزنجبه یبرابشه

 همچون چشمه، ینیریشکه دینکش یاقهیدقبه اما گورا؛ آب نیا

 یافاصله ،یناگهان رییتغ نیا از متعجب وزدهدل و شد ایدر یشور

 .گشت علت دنبالبه مست، یهاچشم با و انداخت

 

 لیدل بود،دهیرسچشمهبه و بودشده یجار هاچشم ازکه یآروم رود

 از دهایمروار اون ختنیر از شدهکالف. بود ینداشتن دوست رییتغ نیا

 صورت و برد هاگوش کنار دست دو کف. هاچشم یبسته صدف

 :زد لبمظلومانه و گرفت قاب روپونه سیخ
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 !تحملم؟ قابل ریغ قدرنیا_

 

 یتوهک یزیر لرز. گرفتکه بود یجواب تنهاپونه نیف نیف و سکوت

 نشلرزو یها بلبه ینگاه. شد منتقل هاشدستبه دیچیپپونه بدن

 سح با. گذاشت بدقلق یآهو نیا یشونیپبه دستدوباره و انداخت

 ابخط و شد بلند جاش از سرعتبه قبل، قیدقا از ترشیب ییگرما

 :دیتوپ خودشبه

 

 !وانه؟ید مردک کارهاست نیا وقت اآلن_

 

 وانیل با و رفتآشپزخونه سمتبه و دیپر نییپا تخت از سرعتبه

 .برگشت برتب قرص و آب

 

 . ادیبدوستمبگم نشد قطع تبتاگه بخور، رو نیا پاشو_
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 کتف ریز دست زوربه و نشست تخت یگوشه نخورد، یتکونکهپونه

 یدستمال و داد دستشبه قرص و آب. کرد بلندش و انداختپونه

 . آور زجر یُدرها اون کردن پاک یبرا داد، بندش پشهم

 

 ماا شدن؛ بلند یبرا شد زیخمین د،یشک دراز پهلوبهدوبارهکهپونه

 کرد؛چرایم ییجودل و زدیم یحرف دیبا. نشست و شد مونیپش

 ترسکه یاشتباه و بودشدهمردانه یهاهورمون مغلوبدوبارهکه

 .بودشده مرتکب داشت، رو دادنشانجام

 

 بود ییکارها نیتر سخت جزء دختر، نیا برابر در کردن مقاومت 

 نیابه یکار هرگزکه گفت، شدیم دیشا و بوددادهانجام حالبه تاکه

 . بودنکرده یدشوار
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 قانون، و عرف و شرع بابت هاشداشتن حق یهمه با دونستیم

 حس اجباربه و دادیم حقهم احساساتش و دختر نیابه دیبا

 بود یراه تنها زمان دیشا. کردینم لیتحم بهش رو یانداشته

 خراب تنها اصرارها نیا وطرفه دو یحس جادیا یابر کردیم کمککه

 یبازو یرو یآرومروبه دستش. شدیم شوننیب اعتماد یکننده

 :زد لبانهیجودل و گذاشتپونه

 

 رو من حالدوارمیام... کردمیم یکاراجازهیب دینبا...  دیببخش_

 وشهیم سخت زهایچ یبعض کردن کنترل واقعا ییهاوقتهی...  یبفهم

 ینخوا خودت یوقت تا... نداشتم رو تتیاذ قصد... رهیم دردستم از

 کن باور و کن درک فقط... دمیم قول رو نیا... شهینم تکرارگهید

 ...عالقمه از

 

. ستعالقه ازکنه باور خواستینم دلش اما کرد؛یم درک

 دادن حق خاطربه بودافتاده جونشبهکه یوجدان عذاب خواستینم
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 کی لمث دیباکهکنه فکر نیابه ورهیبگ پال و پر مرد، نیا احساسبه

 . بدهانجام رو شیهمسر فیوظا شوهردار زن

 

 نیا آغوش از رو خودش قبل یلحظات بودشده باعثکه یعذاب حس

 ماا برسن؛ هدفشونبه هاشدست و هالببدهاجازه ونکشه رونیب مرد

 و دبوداده نشون واکنش یآغوشهم نیابه نسبت اریاخت یب بدنش

 .هکن نثارش رو داشت طلب ازش عاشقتازه نیاکه یلذت نتونست

 

 اما بود؛ن قلبش صاحبکهکنهتجربه یکس کنار رو هانیاول بود سخت

 دشخو اثبات یبرا و کردیم یعاشق یادعا ،یاصل صاحب از شتریب

 . کردیم تالش داشت

 

 یفانتز هزارها بارش، نیاول یبرا دخترها، یهمه مثلکه یابوسه

 یاگهید شکلبه وجدان عذاب و غفلت یاهیثانبه داشت، سر یتو
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 حبس و قلب دراومدن پروازبه احساس یاذره یحت و بودداده رخ

 .نداشت عشق شدت از نفس شدن

 

 زا شدن یخال و یپوچ حس بود،گرفته رو وجودشکه یاحساس تنها

 چرا بود؛ هادارم دوستت بند و دیق از شدن رها و هایوابستگ

 دنیرس و یحسیب خأل یتو و نداشت یوصال چیهبه یدیامگهیدکه

 .کردیم سر مطلق ییتنهابه

 

 مرد ینوپا احساس نیابهکنه فکر یحساب بوددهیرس اون زمان دیشا

 پر قلببه رو احساس نیا یریگ شکل یاجازه و کنارش

 . نبود سرش پشت یدیام پلگهیدکه یوقت بده،هم خودشزخم

 

 نشأم سرکه ذاشتیم ییهاپل یروبه پا ریمس یادامه یبرا دیبا حاال

 اتیح یادامه یبرا درست کار تنها ن،یا دیشا و داشتنتازه یاحساس

 .بود ییتنها یرودخونه یتو نشدن غرق و



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

142
2 

 

 ور اشکش و آوردیم دردبه رو قلبش کردن فراموش نیا فکر یحت

 خوش یروکه یازمونه از داشتگله. کردیم ریسراز اریاختیب

 غیدر یکار هر از کندنششهیر از یبرا و بودنداده نشون عشقشبه

 .بودنکرده

 

 تنهاگاهیجا هاسالکه یقلب درون نا،یس یجابه مرد نیا دادن قرار

 ازشیب یخفگ حس و گردنبه دار طناب انداختن مثل بود، عشقش

 یراب دیکشیم ترمحکم رو طناب نیارهگکه بود، یکس کاش. بود حد

 .سخت انتخاب نیا از دادیم نجاتش ای عذاب نیاختم

 

 

 

3 
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 هزاربه فکرش و دیچرخیم نیزم کف یهازهیر سنگ نیب نگاهش

 تک تک وپونه با دارشید تلخ لحظاتبه. بود گردش در سو

 ت،رفگیم دیباستارهکه یمیتصم و رضایعل یهاحرفبه هاش،حالتش

 ینگران ینشونه فقط اتاق از خروج بعدکه سهراب یهاحرفبه

 یطانیشنگاه وکافه اتفاقبه یحت جنگ، نیابه یاعتقادیبنه داشت،

 . کردیم فکرهمترنم بهت و پسر اون

 

 و ودبشدهترنمبه پسر اون هرزنگاهمتوجه کافه، اونبه ورود یلحظه از

 ماا بزنه؛ یحرف وبشهمتوجه خودشنمتر دیشا تا بود،کرده یخوددار

 واکنش تا داد، شنهادیپ رومسخره آزمون اون نشد،متوجه یوقت

 مطمئن و بود تصورش حد از شتریب یلیخکه یواکنش. نهیبب روترنم

 یزیچکه یاگذشته اطالعه، یب ازشکهبوده یاگذشته درآدم اون شد

 مردان حضور از اما بده؛انجامهم یقبر نبش خوادینم ودونهینم ازش

 یمردها نیا با شدن رو در رو ونداره یخوش دلگذشته نیا در ادیز

 .بخواد دیشا یزندگ نیا یتوکههیزیچ نیآخر مرموز،
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 .بود ابونیب وسط سراب دنید مثلترنم زدن حرف یبرا انتظار

 یفکر و بوددهید رو هاشدست لرزش و بهت فقط ریمس طولتمام

 یخوب حس بود،که یکس هر مرد اون. نبود نیماش یتو اصالکه

 . بوددهنده آزار نیا و اونبهنه بوددادهترنمبهنه

 

 و ردک فکرترنم رفتاربه نسبت خودش،توجههمه نیا لیدلبه یالحظه

 تیمسئول حس شد، دشیعاکه یزیچ تنها

 و پدر طرف از امانت و بودشده محرمشکه بود یکسبه نسبت

 نیزم یرو  رو بار نیاکه یزمان تا خواستینم دلش. ودب مادرش

 اردو بهش یبیآس دختر نیا یناشناخته یگذشته طرف از نذاشته،

 نیا و بوددهیدترنم یرفتارها تک تک یتو رو ترسکه چرا بشه؛

 .نبود ندیخوشا
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 تشدبه و پروندش فکر از نشست، اششونه یروکه یفیظر دست

 روشهب یتلخ لبخندستاره سیخ همچناننگاه ندید با و کرد بلند سر

 .پاشوند

 

 یآبج شدن سرخ چشات...  خروشان؟ یایدر نیا نشد خشک_

 خانوم

 

 ...  نایسدلخورم ازت_

 

 ...میبزن حرف نیبش ایب_

 

 باستاره یوقت و کرداشاره یچوب مکتین آن یرو خودش کناربه

 رو ونا وش،بازبه یکم فشار با و برد پشتش دست نشست،فاصله

 یابوسه و چسبوند خودشبه بغل ازمحکم. کشوند خودش سمتبه

 .کاشت اشیشونیپ یروبه محبت پر
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 نیا...  بودا یقو یلیخ من یکهیکوچ یآبج...  رو غمتنمینب_

 ... ادینم بهتافهیق

 

 !شهادتش؟ خبر با ؟یبگبهم یخواستیم یِک_

 

 بگه؟ هتبکردم اصرار چقدر من نگفته، نامرد اون_

 

 ...بدونمداشتم حق من...  یگفتیمبهم دیبا تو اما...  گفت_

 

 !؟ینگفت تو اما کرد؛ ازدواج چراپونه بدونم،داشتم حقکه من مثل_

 

 ...دادقسممپونه...  ؟یکنیم یتالف یدار_
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 خدابه ه؟یچ انیجربهم بگودمیم قسمت همونبهمنم...  ؟یچبه_

 ...شدهتمومتحملمگهید

 

 مثلخودتم االن تو...  کردشهینم یکارگهید... گفتم منهم فرضبه_ 

 .نیبش عشق نیا الیخیب دیبا...  یشدگهید یکی پابند اون

 

 یتو روغم. آورد دردبه روستاره دل نا،یس یافتاده ریزبهنگاه

 .نداشت رو شدنششکسته تحمل و بوددهید زشیعز برادر یهاچشم

 

 یوننت دیشابازم ؟یبزنبهمترنم با ؟یکن کاریچ یخوایمبگماگه_ 

 ؟یکرد رو جاشهمه فکر...  یبرسپونهبه

 

 و بگو... رمیبگمیتصمبتونم تابوده یچ داستانبفهمم دیبا_ 

 ...ستاره کنخالصم
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 !یبد یقولهی دیبا قبلش_

 

 و اومد باال اومدن،کوتاه نیا خاطربه نایس یشده یچراغوننگاه

 .نشست صورتش یرو یلبخند

 

 .قبولباشه یچ هر ؟یقولچه_

 

 دل باعثتونمینم اما... دمیم رو َکّفارش...شکونمیم روقسمم من_

 ... بشکنهترنم دل دینبا... بشم یکی شکستن

 

 نگاهش و شد پخشستاره صورت یرو نایس یکالفه و قیعم نفس

 در و بوددهیرس النسآمبوکه د،یچرخ مارستانیب اطیح یگهید سمت

 .بود مارشیب کردنادهیپ حال

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

142
9 

... بدم یقول نیهمچتونمینم من... داره فرقترنم داستان_

 اول از... بشم شدنششکسته دل باعث خوادینمدلمخودمم

... شده یداستان خودش ییآشنا نیا اما...  بود ییآشنا قصدمونهم

 فرصتگهیدهمبه شد ارقر...  ستگهید یجادلم مندونهیم اون

 فکر اما... ادیب وجودبه یدیجد حس دیشا شناخت،واسهمیبد

 یحت... میباشداشته ربطهمبهترنم و من هم، درصد کیکنمینم

 یتارهارف با روترنمبدم قولتونمیم فقط... نباشه وسطپونه یپااگه

 ...گهیدآدم بانه کنم،سهیمقاخودم یارهایمع و خودش

 

 یحالچهپونه وکرده کاریچپونه یجلو امروزترنم گفتبهم رضایعل_ 

 چون رو؟پونه کار لیدلگمیم بهت چرا یدونیم... شده

... مونمیمنقولم یروگهید نیشیم تیاذ نیدارنمیبباگهگفتمخودشمبه

 .کنه درکدوارمیام

 

 گفت یرمب قربونت و نشستستاره یقهیشق کنار بارنیا نایس یبوسه

 .شدستاره یهاحرف منتظر ب،یعج یاسترس با و
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 است_یشرع_

 

 

 

 

 

 

 جپنکه ییهاعقربه دنید و نیآست زدن باال با و کردخم رو ساعدش

 روشروب ساختمونبه و دیکش یاکالفه پوف دادن،یم نشون رو صبح

 اون ازپونه زدن دید یدزدک شاهد یروزکه دوخت،چشم یاپنجره و

 .  بود
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 یاهخور مثل پونه، ازدواج تییحق گفتن وستاره یهاحرف شبتموم

 یحت اون، از ییرها یبرا و دیجویم رو روانش و روحکه بود،شده

 تا گشت، نقدریا شهر یتو موتور با و کرد ترک رو رضایعل

 .دیدخونه نیا یروبه رو رو خودشباألخره

 

 و افکار اون از نجاتراه تنها دونستیمهم ناخودآگاهش یحت

 هایعسل اون دنید تنها و تنها د،یشد یدلخور یحت و وجدان عذاب

 . بودکننده قانع یجواب گرفتن و

 

 یروهببشه یآب وکنههیتوج یدرستبه رو یدور سال پنجکه یجواب

 .شدیم ترشیبلحظه هر زمان، نیا شدن دارترکش باکه یشیآت

 

 نیا خاطربه دایشدنکهیا با. بودگرفته رو وجودش یهمه یبیعجغم 

 بودن، دلخور از ترشیب اما بود؛ دلخورپونه دست از ،یکار پنهان

 . بود ناراحت
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 همسرش طیشراتمام شده، ازدواج نیابه مجبورپونهنکهیا دنیفهم

 هاسال نیا یتو عمال وکرده قبول روگهید زن داشتِن بر یمبن

 نتخابشا ترشیب یخوشبخت و پول خاطربه کردیم تصورکه یایزندگ

 و آور عذاب ز،یعز کی مرگ خبر دنیشن مثل براش ،نداشته روکرده

 . بود دردناک

 

 داخل روپونه و اومد رونیب بهروز نیماش و شد بازکه نگیپارک در

 دنبالشون صبحشون، وقت نیا خروج از متعجب د،ید نیماش

 . رنیم کجابفهمه تا افتاد،راه

 

 وفرودگاهه مقصدشون ادیز احتمالبه دیفهم تا گذشتقهیدقده

 . اومد در آب از درست زود، یلیخ حدسش
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 صدقنکنهکه داشت رو نیا استرس مرتب. کرد بشونیتعق دورآدور

 باهاش ونهیبب روپونه یزودبهنتونه و باشنداشته رو ییجابه مسافرت

 نه،پو یدست فیک جز همراشون یساکگونهچیه نبود اما بزنه؛ حرف

 .کردیم فیضع رو احتمال نیا یکم

 

 زن ندید با انتظار، سالن یگوشه یقراریب ساعتمین از بعدباألخره

 ز،یر فر و بلند یموها باساله3 بایتقر یابچه دختر و جوون مرد و

 الاستقبمراسمهی فقط نیاکه شد، خوشحال و دیکش یاآسوده نفس

 .بوده

 

 روپونه یخونهبه برگشتن یوقت و کرد بشونیعقتبازم نانیاطم یبرا

 ینمارستایب سمتبه نظر مورد ابونیخبه دنیرس قبل شد، مطمئن

 .کرد کجراه بود یبستر توش رضایعلکه
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 ومدا رونیب شدت باپونه یشده حبس نفس نا،یسراه شدن عوض با

 نگیپارک از نیماشکه یالحظه از. شدگرفته بغلنهیآ از نگاهش و

 اونمتوجه رو نگاهش موتور، فلز انعکاس بود،اومده رونیبخونه

 دایپ نیقی سرشون، پشت نایس حرکت با و بودکردهکوچه سمت

 .خودشه بودکرده

 

 حضور از بهروز شدنمتوجه ای نا،یس اومدن جلو ترس از مدتتموم

 بش ساعت نیا نایس دیفهمینم. زدیمنامنظم قلبش اون، لیدلیب

 نیا وبوده یچ زیگر و بیتعق نیا از هدفش وکردهیم کاریچ اونجا

 .دادیم آزارش ترشیب ندونستن

 

 با گوشش ریز و دیکش رو بازوش نیماش از شدنادهیپ محضبه الیل

 :گفت لبخند

 

 ما؟ یخونهشدهگهید_
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 :گفت بود زهرخندهیشب ترشیبکه یلبخند باپونه

 

 نه؟ یشینم الیخیب ینکنگهیهمد جفت مارو تا تو_

 

 !داد باال ابرو تعجب با الیل

 

 ن؟ینشد جفت هنوز یعنی_

 

 یاعتدپونه یبرا بهروز، توسط شدندهیبوس و قبل شب یهاصحنه

 رنگ تیعصبان ازهم خجالت، ازهم اریاخت یب هاشگونه و شد

 .گرفت

 

 !شده ییخبرهاهی پس_ 
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 رو رشس بغلبهبچهکه یهادبهاشاره و گرفت گاز رو لبش

 :زد غر لب ریز کردیم نگاهشون و بودچرخونده

 

 نه؟ یشینم الیخیب یند باد بر رو من یآبرو تا تو_

 

...  ردک زتیسورپرا یکل روز چند نیا بهروز... پونه یبدقلق یلیخ_

 .بهش یبد پا توکنهیم جوندارهفهمهیمنهیبب یک هر

 

 !ن... جا الیل_

 

 دوتا شما نجام،یاکه یروز دو نیا یلو ندارم، تیکار فعال باشه،_ 

 ستمین الیلنرسونمبهم رو
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 !بهنازنه ،یشدیم بهروز خواهر دیبا تو_

 

 .کرد گردچشم متعجب و کرد کج یلب الیل

 

 اونوقت؟ چرا_

 

 .،ولشیچیه_

 

 شرکت؟ یرینم امروز_

 

 .منه مهمون نازت دخمل یوقت شرکت،برم کن فکر درصد کی_

 

  وسط؟ نیاشدم یچ من اآلن_
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 .روش یکوچولو نینگ اون شما سره، تاج دخترت_

 

 .بزنه رو چشات برقش یدار عمر تاکهبدم نشونت ینینگهی_

 

 .نبند ریشمشمیتسل بابا_

 

 .هاپله سمت افتادراه و دیکش روپونه لپ خندون الیل

 

............. 

 

 زیگر و بیتعق اون بعد موندِن خواب خاطربه ریتأخ ساعت دو با

 یترساس تا دیکش یقیعم نفس اتاقبه شدن وارد قبل. شرکت دیرس

 افتاد، یخال اتاقبه چشمش تا اما کنه؛ کنترل رو بودافتاده جونشبهکه
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 مهمون خاطربه امروزپونه ودرسته هاشحدستموم دیفهم

 .ادینم صبحش،دم

 

 مئنمط. اومد ینینشکافه درخواستامیپ براشترنم طرف از ظهر قبل

 نیس خوادیم حتماترنم وداره فرق قبل یهادفعه بادفعه نیا بود

 . پونه راجبکنه مشیج

 

 بود ناهار وقت کینزد چون انداخت، ساعتبهنگاه مخالفت بدون

 یافهیق دنید با کافه، یطبقهمین یباال دیرس تا. افتادراه و داد یاوک

 شد اچهارت هاشمچش قرار،هفته کی نیابه نسبتترنم متفاوت کامال

 .زد یدار صدا پوزخند و
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 شد، محو هاشلب یرو از نایس پوزخند دنید باترنم لبخند

 نییپا سالن سمتبه نگاهش و نشست شیشونیپ یرو یزیراخم

 دیشا ات بزنه، پیت نایسدلخواهبهدفعهنیا بودکرده قصد مثال. دیچرخ

 لیتحوکه یندپوزخ نیا اما کنه؛ سفت رو پاهاش یجابتونه

 .بودکرده یخال رو افکارش بادتموم ،یسوزن مثل بود،گرفته

 

 و نشست روشبه رو ش،چهره حالت دادن رییتغ بدون نایس

 نوک باکوتاه یضربه چند. انداخت بهش یهیسف اندر عاقلنگاه

 .کشوند خودش سمتبه روترنمنگاه و زد زیم یرو چیسوئ

 

 م؟بپرسخودم ای ،یدیم حیتوض_ 

 

 ار؟کیچ یخوایم حیتوضگهید یکرد تیجنا قبل قصاصکه شما_ 
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 :گفت ترآهسته و شدخمترنم سمتبه یکم نایس

 

 عاشق، نقدریا تونه بخورم، رو ظاهر رییتغ نیا گولبچم مننه_ 

 احضار نیا بگو ینیحس و راست پس... باشه یواقع کارتکه

 بوده؟ یچواسه

 

 ؟یدونینم_

 

 !یبگ خودتخوامیمهمبدونم_

 

 .رونیب ایب شرکت اون از_ 
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 یقیمع نفس دنیکش با و انداخت نقش رو نایس یشونیپ یظیغلاخم

. محروم کالنهبشه خیتوبقراره کردیم فکر. دادهیتک یصندلبه

 :گفتنهیطمأن با و شدخم بارنیاترنم

 

 نقدریا یوقت... نه؟مگه!  ستین حیتوضبه ازینکنم فکرکه رو لشیدل_

 یمسئله نیهمچبه دیبا ،یزنیمنامحرم ومحرم و رتیغ و شرف ازدم

 .گهید یکنتوجههم یمهم

 

 !کردم شرع خالف انگار یگیم جورهی_

 

 طونیشباألخره ش،ینیببقهیدقبهدم یوقت. رسهیمهم اونجاشبهکمکم_

 رد؛ک یهیتوج گفت، یزیچهی شدیم بود مجرداگه باز... زنهیم گولت

 سربه یخوایم یخاکچهبفهمه شوهرشاگه... شوهرداره طرف اما

 ؟یزیبر
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 .انداخت زیم یرو رو چیسوئ یکفر نایس

 

 .کنمیم مشخصخودم رو خاکش نوع_

 

 شه،یم خودت اندرز و پند نوبت تا. یجنابعال منطق ازنمیاگهیدبله_

  ر؟ک و کور یشیمدنهیشن نوبت حاال...  دهر یعالمه یشیم

 

 ،یگیم یجورهی...  نکن رفتار من با یجنس ضیمر یهاآدم مثل_

 .دارم یزیچ یقصد انگار

 

 کرد هوس یدید هوی گه،ید دِل کار...  یکنیم دایپقصدشم که،گفتم_

 .بزنه شیمیقد عشقبه ناخونکهی

 

 .نکنمیکفر م،...ترن_
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 هویخترهد اونمعلوم کجا از...  زاهد و عابد تو...  خوب تو اصال_

 تو شیپ روز شوهرش شیپ شب... کنه اغفالتگهید بارهینکنه قصد

 ...گهیدگذرهیم خوش دوتا دوتا... 

 

 .کن بس_

 

 یرو یسفال کیکوچ گلدون افتادن باعث ز،یمیرو نایسمحکم مشت

 نایس. دشدهیکش باال سمتبه دارصندوقنگاه و شد شکستنش و نیزم

 کونت براش یسراونم ،یعذرخواه ینهنشوبه کرد بلند براش یدست

 .نگفت یزیچ و داد

 

 د،ش یدست قفل نایسنگاه و نشست نایس مشت یروترنم دست

 .نبودهم هاش ناخون کوریمان از یخبرگهیدکه
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.. .خوامیم یچ ازم یدیپرس روزید شه؟یم عوض یزیچکنم بس من_

 و اعتقادات با یآدم از  واقعا ؟یخوایم یچ توپرسمیم من حاال

 یکی ناموسکه ،یفتیب یکس دنبالنداشتم انتظار تو تفکر طرز

 عاشقمنم. کنهیموونمیدداره االتیخ و فکر نیا روزید از. گستید

 خط رو دورش کرد، ازدواجگهید یکی با رفت یوقت اما بودم؛

 .دمیکش

 

 .ازدواج نیابهشده مجبورپونه... داره فرق شهیقض اون_

 

 رفتن و کردن ول رو ما اوناکه یلیدل هربه شد، مجبورهم نیشاه_

 اآلن...  کردن رو خودشون انتخاب اونانکهیا... مهمه زیچهی فقط

 رو تیزندگ و وقت یدار چرا...  ماست کردن انتخاب نوبت

 !نشده؟ قائل برات یارزش چیهکه یکنیم یکسحروم
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 داشت انتخاب حق نیشاه داره، فرق نیشاه باپونه شدن مجبور_

 .نهپونه یول

 

 .دارن انتخاب حقهمه ،یکنیمهیتوج رو خودت یدار_ 

 

 .کنم بحث سرشخوامینم_ 

 

 ،یکن کاریچ یخوایم ینفهمونبهم و ینکن بحث سرش من با_

  ه؟یچخودم فیتکلبدونم دیبا من ؟یبگ یخوایم یکبه

 

 دادیم حق. بدهترنمبه تونستیمکه بود یجواب تنها سکوت

 دونستینمخودشم یحت اآلن اما بخواد؛ جواب ازشترنمکه

 حبتصبدهانجام دیبا حتما بود مطمئنکه یکار تنها. کنه کاریچقراره

 بابت گرفتیم جوابهیشده یجور هر دیبا. ستپونه با کردن

 خابانتراهپونه داشت باورترنم مثل چون قبلش، سال پنج انتخاب
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 رو فکرش نیا خواستینم اما شده؛میتسل زود دیاش وداشته یاگهید

 حق بهش وکنه دفاعپونه از فعال دادیم حیترج وبده انتقالهمترنمبه

 .بشه ثابت بهش عکسشکه یزمان تا بده،

 

 فکر فقط من باشه،داشته یخوب یجهینت سکوت نیادوارمیام_

 وشربه رو، هاتچشم دیشاکه رو یتیواقعخوامیمبلکه ستم،ینخودم

 وگهید یکیبهداره تعهد دختر اون که،نهیااونم. بدم نشون بهت یبست

 منکه یآدم ،یکن حساب روش بند و دیقیبآدمهی مثل یتونینم

 واقعا اون یبمون منتظر تو اصال. دادینم نشون ینطوریادمید

 گرده؟یمبر

 

 بزنم؟ حرف باهاش دیبا_

 

 بغل رو بازوهاش و دادهیتک یصندل یپشتبه حرص با بار نیاترنم

 .کرد
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 یخوایم ،یکنینمتوجهحرفامبه اصال کنم،یم لگد گلدارم انگار_

 انتخاب رو توبرگرده یکن التماس و یکن فیخف و خار رو خودت

 ول روشرکته سیرئکه یشوهر بکنه؟ رو کار نیا دیبا چرا اصال کنه؟

 !؟یدست ریزکه تو با ادیبکنه

 

 

 

 : 

 

 

 

 

 .گرفت هدف روترنم لنز بدون یهاچشم نا،یس نیخشمگنگاه
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 .نکن یالک قضاوت پس ،یدونینم اون راجب یزیچ تو_

 

 امروز رو من یافهیق تا تو ،یند انجامش خودتکه بگو یزیچهی_ 

 شده؟ أخ شده، من نوبت حاال ،یکرد قضاوت یدید

 

 و ظاهر ه،ک بود نیا حرفام از من منظور نکردم، قضاوتت من_ 

 ونش رنگشونهم یگردیم یصنف هر با جا هر...  کن یکی رو باطنت

 مشکلبشه رنگهی روز هرکه یآدم با من...  باش تیواقع خوِد... 

 مرع کی یبرااونم... کنم برقرار ارتباط وکنم درکشتونمینم... دارم

...  یبش عوضخوامینم من یخواسته و من دل خاطربه...  یزندگ

 .یبخوا خودتخوامیم
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 ،ینک اعتماد منبه یستین حاضر... کنهیم شروع ییجاهی از یکس هر_

 و یکن اعتمادشده رد امتحان از قبالکه یکسبه یخوایم یول

 !؟یکن باز حساب روشدوباره

 

 دزو نقدریا یکسکنمینم باور فقط... ندارم اعتماد بهتنگفتم_ 

 .بشه عوض

 

 دیشاکنم عوض روفکرمخوامیم... شم عوضخوامیم من_

... شه عوضمیزندگ دیشا... نشم یقبل یهابحران اون دچارگهید

 وت یروتونمیمکردم فکر... کنم دایپ رو یواقع عشقبتونم دیشا

 فقط من و یاتگذشته غرق هنوز تو ظاهرا اما کنم؛ حساب

 .بودم یپرت حواسواسه عروسکهی

 

 رو انیسکه رفتن،واسه شد بلند و برداشت ور فشیک یناراحت با

 .داشتنشنگه یبرا گرفت، رو ساعدش و شد سد روشبه
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 دیببخشزدم یبد حرفاگه... مشغوله یادیزفکرم خوام،یم معذرت_ 

 .میکنیم بحث زهایچ نیا راجب بعدشه آزادفکرم بذار... 

 

 تبه شوهرش، از گرفت طالق یوقت شه؟یم آزاد یِک فکرت_ 

 ینداشت ازینبهمگهید یوقت ؟یزد پس رو من کال یوقت داد؟ یاوک

 یچیه و یشکوند رودلم قشنگ یوقت ت؟یپرت حواسواسه

 !ن؟یخودخواه نقدریا مردها شما چرا نموند؟ازم

 

 شناختواسهرابطه نیامیداشت قرارهم با ما! ؟یکنیم شلوغش چرا_ 

 عاشقکدومچیه... نه ایمیبرستفاهمبهگهیهمد بامیتونیممینیبب تا باشه،

 .کردن رد ازبشکنه یکس دلکهمینبود یکی اون

 

 دوستتنکهیا از ؟یمطمئنمنم نبودن عاشق از ؟یدار خبرمنم دل از_ 

 نه؟ ایباشم باهاتخوامیم ایندارم ایدارم
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 عشقماه کی عرض درآدمنداره امکان چون... مطمئنم... آره_ 

 .گهید یکی سراغبرهکنه فراموش رو چندسالش

 

 هفت... نکردم فراموشتمنم چون... نداره امکان واقعاآره_

 . نکردم فراموشتساله

 

 یرو رود مثلکه شد، ثابت ییهااشک یرو نایس یزده بهتنگاه

 .بودشده یجارترنم یگونه

 

 ه؟نسخته باورشبازم شدم؟ عاشقت یچجور و کجا یپرسینم چرا_

 ردکولمکهاونم... شدم نیشاه عشق گرفتار تو عشق از فراراسهو من

 من ادخویمگهید بارهی سرنوشتکردم فکر وسط، اومد تو شنهادیپ و

 حاال ،یکردردممیمستق ریغ بارهیدونستمینم اما برسونه؛ توبه رو

 .یکنَدکم و یکننگاهصورتم یتوقراره
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 ترشیب تا بگه، یچ دونستینم و دبوترنم اعتراف مات چنانهم نایس

 .نشه اون یشکستگ دل باعث

 

 سال هفت از...  ینکردنگام تو چون ؟شدم یپیت اون چرا یدونیم_ 

. کرد ریگ شتیپدلم ترانه، یخواستگار نیاومد بار نیاول یوقت شیپ

 نیهمواسه...  یپسندیم روترانه مثل یدختر سهراب مثلکردم فکر

 تونکهیا عشقبهکردمیم سر چادر مدتهی.. .ترانه نیعشدم

 هر... رفتم یراه هر از... ینداد تیاهم اصال تو اما...  یکننگاهبهم

 شد بازدانشگاهبهکهپام...  نشد اما... توجه جلبواسهکردم یکار

 کال و پیت اون ازشدمزده و انتظارهمه اون ازشدمخستهگهید

 اما وده؛نبدوستام با رقابت و یکنکم رولمیدلگمینم... گهیدآدمهیشدم

. بودانداختهدلم یتو تو یها یتوجهیبکه بود، ینفرت اصلش اصِل

 نیب از نفرت اونکهنهیا خاطربهکنم شروعدوبارهخوامیماگه اآلن

 .بمونه سرجاش دیباکنم فکر یول... رفته
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 یوقت و دش راست و چپترنم یهاچشم نیب نایس جیگنگاه

 بود مطمئن. گرفتمحکم رو مچش بارنیا کرد، رفتن قصددوبارهترنم

 خودش جونبه وجدان عذاب کنه، ول حال نیا با روترنماگه

 .ندازهیم

 

 اآلن دیبادونمینم اصال من...  کن تحملگهیدکمیکنمیم خواهش_

 یدرست حرفهمبشه خوب تو حالهم تاکنم کاریچ وبگم یچ

 .شهمعلومخودم بافمیتکل من تا کن، تحمل روز چند... باشه

 

 لب یمآروبه هاشچشمبهمیمستق ینگاه با و شد کینزد نایسبه یکم

 :زد

 

 ؟یریبگمیتصم درستکه شه؟معلوم فتیتکلکنم کمکت یخوا یم_

...  یدونیم... ؟یکن انتخاب رو ماها از یکیکدوم یبفهم تا

 .شیخوایم چقدر یبفهم تا کرد حس دیبا فقط رو ییزهایچهی
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 یقتو رت،یح از پر ینگاهبه شد لیتبد یاهیثانبه نایس گنگنگاه

 حس ومیتصم هاشلب یگرما با و رسوند صفربه روفاصله اونترنم

 . داد نشون نایسبه رو درست

 

 پشتترنم آزاد دست اما د؛یکش رو مچش ترنم، کردن جدا قصدبه

 یطهرابهی از شتجربه نیاول نیا. کردیم ممانعت و بودرفته گردنش

 رو یبیعج حس یالحظه دن،یبوس درترنم مهارت و بود یواقع

 .کرد ریسراز وجودشبه

 

 

 است_یشرع_

 

 : 
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 یهاهورمون شدن فعال خاطربه بود مطمئنکه یحس ازدهیترس

 دیبچس بودرفته گردنش پشتکه روترنم دست مچمحکم ست،مردانه

 .کرد دور خودش از رو اون د،یشد حرکتهی با و

 

 چند حِس یجاکه ،یخشم با و داد فشار رو هادست جفت مچ

 :دیغر و دییساهمبه دندون بود،گرفته رو قبلشهیثان

 

 و دور! جاشه؟ سر عقلت! ؟یکنیم یدار یغلطچه هستمعلوم_

 اون با رو من ای ،یگرفتاشتباهخونه با رو نجایا! ؟یکنیمنگاه رو برت

 !مشکات؟خانم پسره،

 

 :زد لب بودشده پرکه ییهاچشم و لرزون یهالب باترنم
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. بفهم زنتم، َمحرمتم، من...  صدرخانم... نه مشکاتخانم_

 .کنمب یکارهیبقچشم یجلوستمین احمق من که، ستین یکسنجامیا

 

 یکم رو هاشدست فشار و سوخت دلشترنم بغض از یالحظه

 و بودن بودنش مجاز بر یلیدل براش بوسه، نیا نبودنگناه. کرد ترمک

 بوده،ن خودش لیمبه شتجربه نیاولنکهیا بابت بود یکفر قدرنیا

 .بشهترنم کردن خیتوب الیخیب تونستینمکه

 

 یزهیآو پس کنم،ینم تکرارگهید محترمانه،گمیم بارهی رو نیا_ 

 نکنه، جادیاَتوهم تیمحرم نیا. ی،نامزدمیستینزنم. کن گوش

 آبروهمکارام جلو روزید. یبدانجام نامعقول یرفتارها یتونیمکه

 اما ه؛یبق کردن طیخ ستینمرامم تو چون نگفتم، یزیچ ینذاشتبرام

 رو کارات نیا با و یباشداشتهراجبم یجنس تفکر ادینمخوشم

 ؟یدیفهم ،یبنداز خطروانم و اعصاب
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 نییپا سرش و ختیر فروترنم یهاچشم از سر، دییأت باهمراه اشک

 و بودتشترسونده نایس تّیجد. شد یکنار زیم خیم نگاهش و موند

 انشیاپ سوت جانیهمرابطه نیا وبرسه شخواستهبهنتونهنکهیا فکر

 کوتس وبشه یالتماس وهیتوج هر الیخیب شد باعث اد،یدرب صدابه

 . کنه

 

 و کرد رها شدتبه روترنم یها دست مچ  یاگهید حرف بدون نایس

 از گلدون بابت خسارت پرداخت با و رفت نییپاطبقهمین از

 . زد رونیبکافه

 

. ختیر اشک صدایب و نشست سرجاشدوبارهخورده شکستترنم

 لمسائ سراونم بود،نشده ریتحق یکس طرف از ینطوریا حالبه تا

 نیا طالب رو برش و دور یهامرد و نیشاهشهیهمکه چرا ؛ینیچننیا

 یهایژگیو جزء اونا نظر از کارها لیقب نیا و دیدیم رفتارها مدل

 نایس اما شد؛یم حساب برو دل تو و یداشتن دوست دخترهی
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 یاگهید جور زیچهمه و زدیمبرهم رو ذهنش معادالتشهیهم

 .شدیم

 

 و کرد سرزنش رو خودش بوددادهانجامکه یاابلهانه رفتار خاطربه 

 .کردینم شروع رومسخرهانتقام نیا وقتچیه کاشکه خورد حسرت

 

 قبالهک ییها مکان یتو نفره، دو یقرارها نیا گذاشتن با نبود مطمئن

 نیشاه یهادوست جزء ،کافه یهاصاحب اکثر و رفتیم نیشاه با

 قدرچه ای... نه ایکنه خودشمتوجه رو اونتونسته شدن،یم حساب

 .انتخابش ازکنه مونشیپش وبسوزونه رو دلشتونسته

 

 نیا از بود،گرفته بیعج دلش و کردیم باز دل یعقده اریاختیب

 شده، یکارقدمشیپ خودش شدینم باورش. شدن کیکوچهمه

 اون از و خواستیم رو شاجازه ازش التماس با نیشاه ییروزهاکه
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 شاحمقانه یدست شیپ اب اآلن اما کرد؛یم شور احساس تقاضاها

 .بودکرده فیخف و خار نایسنگاه تو رو خودش

 

 و دل. کشوند فیک سمت رو شیباروننگاه شیگوش زنگ یصدا

 و فکرهمه اون از رو خودشنکهیا یبراراه تنها اما نداشت؛ دماغ

 .بود یالحظه یپرت حواسهیبده نجات الیخ

 

 فرانکاسم دنید با برداشت، رو یگوش و فیک سمت برد دست

 ش،یدماغ تو یصدا. داد جواب عیسر و شد قطع ختنشیر اشک

 رو فرانک کرد یسع. کرد چشیپ سؤال و کرد متعجب رو فرانک

 الشح شدن بهتر یبرا کرد اصرار اون اما نگه؛ رو قتیحق تاچونهیبپ

 .دادترنمبه رو یدیجدفروشگاه آدرس و برن دیخر

 

 یهادوست از یکیکه دوقدار،صن کنجکاونگاه مقابل در لیمیب

 .رفت دیجد آدرس سمتبه و زد رونیبکافه از بود، نیشاه
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 یخاص برنداسم درش سر یروکه بود، ییمجزافروشگاه د،یجد مکان

 دنیخر برند از دست فرانک چطورکه بود، متعجب. نداشت

 .کرده دیخر قصد یمعمول یجاهی از وبرداشته

 

 یروبوسباهم. دیدفروشنده با صحبت حال در رو فرانک شد،که وارد

. آلودش پف یهاچشم دنید از کرد ینچ نچ فرانک و کردن

 انداختفروشگاهبه یسرسرنگاه کی فرانک، ذهن کردن منحرفواسه

 .آورد زبونبه رو ذهنش یتو سؤال تعجب با و

 

 یمعمول یجا ازدمیند حاال تا! جوره؟ تو یقهیسل با نجایا واقعا_ 

 !یکن دیخر
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 هاشجنس داره، خاص یزهایچ یکل اتفاقا ست،ین یمعمول یجا_ 

 تا ،بپوش بروبدم نشونت باحال یمانتو مدل چندتا ایب نداره، حرف

 .دختر یایب در ینذار و زار نیا از

 

 ،لباس آوردن دربه کرد شروع. رفت پرو اتاق سمت فرانک تیهدا با

 و دیکش طولکهقهیدق چند. بده بهش رو مدنظر یمانتوها فرانک تا

 یوقت. زد صداش و کرد باز رو اتاقک در نشد، فرانک از یخبر

 دید رو اطراف و آورد رونیب اتاقک از رو سرش نگرفت، یجواببازم

 .نشد یخبربازم اما زد؛ صداشدوباره و زد

 

 ت،گذاش رونیب اتاقک از رو پاش تا و دیپوش رو مانتوش تعجب با

 یورود سمت رو نگاهش مغازه،هیبرق یکرکره اومدن نییپا یصدا

 .دیدوئ در سمتبه افتاد، دلشبهکه یترس با و کشوند
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 وحشت با و کرد خطر حس. بود شدنشبسته یآخرها کیاتومات در

 اطرافبه هراسون بود، قفلکه دیکش رو یاشهیش دررهیدستگ

 با ارب چند وبترسه ترشیب شد باعثفروشنده دنیند. چرخوندچشم

 .بزنه صدا رو فرانک بلند اِدیفر

 

 رفت عیسر و انداخت جونشبه یترشیب ترس نگرفتن، جواب

 اتاق یتو رو فشیک  یوقت اما ؛یگوش گرفتن یبرا پرو اتاق سمت

 رو هاشچشم اریاخت یب اشک یپرده و ختیر فرو قلبش د،یند

 . پوشوند
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 اتفاقات نیا یراب یلیدل چیه. کردنگاه رو اطرافدوبارهزده وحشت

 .گشتیم فرانک کار یبرا یلیدل دنبال مشوشش ذهن و دیدینم

 نیا حالش شدن عوض یبرا فرانک وهیشوخ حتما کرد فکر یالحظه

. گفتیم یاگهید زیچ شدلشوره اما ده؛یچ رومسخره یبرنامه

 ،یفیفخ غیج دنیکش با و پروندش جا از سر، پشت از ییصدا دنیشن

 .گشتبر صدا سمتبه

 

 و موند باز ن،یخشمگ ِیگرگچشم دنید تعجِب از دهنش 

 و هاچشم اون یتونشسته خوِن دنید از. شدن گرد هاشچشم

 و ترف عقبقدم دو اریاخت یب. افتاد بدنشبه یارعشه نگاهش حالت

 :گفتدهیبردهیبر دیلرزیم دایشدکه ییصدا با

 

 ؟یکن... یم ... کار...یچ...  جا... نیا...  تو...  تو_ 
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 دستش یتو یشهیش و کرد خوش جا نیشاه لب یگوشه یپوزخند

 :گفت داد،یم نشون رو شیمستکه یخمار لحن با و گرفت باال رو

 

 یکافه وسط... عاشقونه یهابوسه یسالمتبه... میبزن یسالمتبهاومدم_

 !من قیرف

 

 دودوبارهمترنکه آورد، زبونبه یاخم و ظیغ چنان با رو، من قیرف

 .گرفتفاصله ترس ازقدم

 

.. . کن بازش ؟یبست درو چرا ه؟یچواسه... ایبازمسخره نیا...  نیا_

 .برمخوامیم

 

 یدیم پس جواب اول ؟یبربذارم...دستماومده شکارتازه... هه_ 

 .باشه یبعداگهالبته...بعد
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 دم؟ب حیضتو توبه دیباخودمم شوهر دنیبوسواسهمگه ؟یجوابچه_

  ؟یاکارهچه تو اصال

 

 چنگ روترنم یمانتو یقهی برداشت، سرعت با روقدم چند نیشاه

 یشراب یبو کرد، باز دهن یوقت. خودش سمت دشیکش و زد

 انزجار از شد باعثکه ترنم، صورت یتو شد پخش بودخوردهکه

 .برگردونه رو صورتش

 

 من...  اآلن؟مرهکایچ...  نگردون بر رو...  کننگاه منبه_ 

 ییهاکافه تک تک منتوجه جلبواسهکهنبودماگه... مکارههمه

 ینزیم بال بال یدار چونََمکارههمه...  یرفتینم باهاش رو،میرفتکه

 التیخ...  دمتید حاال...  شیپ پا با یزنیمپسم دست با...  نمتیبب

 رو راتکا تک تک... دمید رو قرارهات تک تک...  تخت تخت

 خودت چوناومدمحاالم... شمردم رو هاتبوسه تک تک... میدید

 تیندب و دیقیب با یکرد جلب روتوجهمباألخره چون... امیب یخواست

! یکنیم خفتکافه وسط مردمو پسر! یگرفت ادی یریغافلگ دایجد... 
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 حد نیا تا کردنش مجبورواسه! یبکن منواسه کارها نیا ازدمیند

 یگرفتیم پاچموکه ییتو! ... ؟یکنیم ریحق رو خودت یدار

 وقت چند البد! ؟یکنیم یدست شیپ خودت حاالبوسههیواسه

 !ان؟ه یکشونیمترم کیبار یجابه رو کارکافه کنارگوشه همونگهید

 

 یراب کرد تقال و کوبوند نیشاه یبازوبه مشت چند نیخشمگترنم

 .نیشاه زور پر یاهدست از لباسشقهی دنیکش رونیب

 

 ،کردم یدست شیپآره...  دمشیبوسآره ه؟یچ حسابت حرف اصال_

 تو یننک فکر تا ،یبسوز تا ،ینیببخواستمآره... کردم رشیغافلگ

 کنم،یم دیسپ دندون مثل مو ورمیگیم بغلغم یزانونمیشیم نبودت

 و یکن فراموش راحت یتونیمکه یستین تو فقط یبفهم تا

 ...یبفهم تا... ونمتیممنم
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. زد سکوت مهر لبهاش یرو نیشاه یهالب نشده، کامل شجمله

 براش یروزکه ییگرما گرما؛ نیا یدوباره حس یبرا ختیر دلش

 ازشکه یاحساس تنها اآلن اما بود؛ یابد یعشق ینشونه فقط

 .بود ازهاین رفع یبرا یدرخواستهم دیشا ترحم، حس گرفتیم

 

 و رو روحش دادیم خراش غرورش یشکسته یهاکهیت

 نیشاه یناگهان یهاحرکت از ،یعاشق دوسال اون مثل داد،ینماجازه

 .ندرسویم اوجبه داشت رو حقارتش حس تنهابوسه نیا وببره لذت

 

 اجد خودش از رو اون و کوبوند نیشاه ینهیس تخِتمحکم مشت با

 .کرد

 

 ! رو من یببوس یندار حق تو...  نزن دست منبه...  یعوض_
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 دست یتو روترنم راست یبازو بود، یخالکه یدست با نیشاه

 .داد فشار و گرفت

 

...  سهِلکه لبت... منه مال تیچهمه تو... دارمخوبشم... دارم حق_

 ...منه مال جسمت یهمه

 

 تپشبه قلبش نیشاهکالم تّیجد و یبرزخ یهاچشم ازدهیترسترنم

 :زد لب بهت با و افتاد یوحشتناک

 

 ادیز... آره... دهیپر سرت از عقل یخورد نقدریا...  یشدوونهید_ 

 .دونمیم یزنینم دست منبه تو...  یخورد

 

 تاکردمیم رو کار نیا دیبااولشم از... سرم تواومدهتازه عقل اتفاقا_ 

 یتوق... ادهیز نازت فقط خوادیم دلتاآلنم...  یاریبنه ،ینتونگهید
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 من ابواسه یدارخودتم یعنی نمت،یببامیب یذاریم عالمتبرام جاهمه

 .یبگکهشهینم روت فقط ،یزنیملهله بودن

 

 . نداشتم یقصد نیهمچ من... نه... نه_

 

 .دارم من یول_

 

 .آوردهجوم هالب شکار قصدبهدوباره نیشاه

 

 

 است_یشرع_
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 دست کف و نیشاه لب یرو رو هاشدست از یکی کف سرعت،به

 با و داد هولش عقببه گذاشت، نیشاه ینهیس یرو رو اشگهید

 :دینال بغض

 

 نذار...  نکنزارم یبعشقه یچ هر از خدا رو تو...  خدا رو تو_ 

 دنبال فقطکنم باور نذار... بمونهبرام نفرت و یاهیس فقط ازت

 !نیشاه ننکنابودم...  یخواستینم روخودم و یبودجسمم

 

 ونشیعیطب رنگ عاشقکه د،یلغز ییهاچشم ینین یرو خمارشنگاه

 یم بندبه رو هاشچشم روح، یب یلنزها باشهیهم دختر نیا اما بود؛

 رنگ یحت چشم، نیا اشِکهیزالل یتو تونستیم حاال. دیکش

 . نهیبب رو التماسش
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 دو زا رو هاشدست و کاشتترنم دست کف یروبه قیعم یابوسه

 یشهیش. گذاشت سرش پشت کانتر یرو و کرد رد دخترک طرف

 کمر یرو وار نوازش رو دستش و کانتر یرو کرد رها رو، مشروب

 . شزدَه خی یشونیپبه چسبوند رو شیشونیپ و لغزوندترنم

 

 یشدتازه حاال...  یشد دلبر بیعج امروز... ه؟یچ یدونیم_ 

 و ظاهر حاال...  ادیمافهیق نیابه فقط التماس نیا...  خودتخوده

 نیا از منواسه... شدم عاشقش منکه یباطن همون... هیکی باطنت

...  یکنتوجه جلب تا یزد اونواسه اما ؛ینزد هاپیت

 چزوندن فقط دردتدونمیم...  یباشداشته دوستششهینمباورم

... داغونم داغون من... میچزوندعمرم یهمه از ترشیب کن باور... منه

 سرنکهیا از زدنت، َپس از...  نبودنت از... َترنمشمیموونهیددارم

 یکفر...  یکنیم حراج ارزون رو خودت یدار من با یلجباز

 فقط ،یکنیم کیکوچ رو خودت یدار تو و خوادتینم یوقتشمیم

 .یکنکم روواسه
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 .شد پخش نیشاه صورت یروترنم لرزون نفس

 

 .گفته دروغگفته یک هر واد؟خینمگفته یک_

 

 .دیسائهم یرو رو هاشدندون و کرد جدا رو شیشونیپ

  

 کاریچ تبوسه بعِددمید دم،یدداشتمچشمخودم دم،یدخودم من_

 از تنهانه بودمعلوم کاراش وافهیق از اما گفت؛ یچدمینشن کرد،

 شده؛هم یشاک یحساب یحت نشده، شنگول تیریغافلگ

 رو تبوسه جواب یوقتبشکونم رو گردنش تخواسیمدلم

 حسرتش تودارم و براشرمیمیم منکه یابوسه داد؛ یاونطور

 .من اجبارنه خودت لیمبه یابوسه سوزم؛یم
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 سشپَ نایسکه یایراحت همونبه اعترافات؛ نیا یبرا رفت قنج دلش

 رو یبدن یگرما بودشدهوسوسه و بود طالبش نیشاه بود،زده

 غرق وکنه بدنش یها سلول تک تک مماِس رو،کرده شاحاطهکه

 ابراز نیا بعد ،یخوش عاقبت چیه اما خواستن؛ نیا یتوبشه

 . دیدینم احساسات

 

 چیه پسر، نیاکه چرا نداشت، مجنون نیا داشتن یبرا یدیام چیه

 د،بو وسط یدوم نفر یپا یوقت تا و زدینم زنش کردن رها از یحرف

 تادهب عذابش ترشیب گرفتمیتصم. دادینموسوسه نیابه تن هرگز

 .برسه هدفشبه دیشا

 

 ببوسمش، یعموم یجا نداشت دوست چون شد یکفر نایس_ 

 .یزدتوهم تو. دارهدوستم وزنشم منوگرنه
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 نز جانیهمکنمیم یکار ،یکنمیکفر بخدا. ترنم نکن زنش زنش_ 

 .بشهزده مننامبه بودنت

 

 بودکرده ثابت بهش قبال مرد نیا. ترسوندش نیشاه تّیجددوباره

 شیآت دیستر ونداره اثر روش یمنطق حرفگهیدبشه یعصبان یوقت

 .رهیبگ رو دامنش تیعصبان نیا

 

 یوبخبه بذار پس یعاشقم واقعااگه... گمینم یزیچ... باشه... باشه_ 

 .کنفراموشم... شهتموم

 

 .زد لب قیعم یحسرت با و نشستترنم یشونیپ یرو داغش، یهالب

شاهین خشمگین بطریهرو روی کانتر رو هل داد. از صدای فجیع 

شکستنش، جیِغ ناخودآگاهترنمهمبلند شد. جفت بازوهای ترنمرو 

چنگ زد و چند سانتی صورتش زیر لب بهش توپید. 
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 ...امترنمتونمینم_ 

 

 .مجنونش یقراریب از دیلرزدوباره دلش

 

 !نکنصدام یطورنیا_

 

 ور کار نیا من با...  نکن لج من با...  یمنترنم چونکنمیم صدات_ 

 اام... نکنم تتیاذرمیگیم روخودم یجلودارم...  نکنموونهید...  نکن

 نم مالخوامیم... سخته یپرست یم یچ هربه... سخته بخدا... سخته

 شروع اول از...  نزنپَسم...   یبخوا رو من قبل مثلخوامیم...  یش

 .میکنیم

 

 ؟یدیم طالق رو زنت اوله؟ مثل یچ ؟یچطور_
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 !چرا یدونیمکه تو...تونمینم_ 

 

 .نشوچمیپاپ خودیب... تونمینممنم پس_

 

 یا... و...   یا... و...  یا... و_

 

 زد نارک رو شیروسر ینیب نوک با و نشستترنم یشونه یرو سرش

 گوش کنار خمارش یصدا. کرد شکار رو تتو لبش، بار نیا و

 .انداخت نیطنترنم

 

 ... دمشینم چکسیهبه... منه مال تتو نیا_ 
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 است_یشرع_

 

: 

 

 

 

 

 .دیکش کنار رو سرش یعصبترنم

 

 نگهش ینتونست خودت...  یداد پسش خودت...  بود تو مال_ 

 یتو یندار حقگهید...  یکرد رو انتخابت تو...  یدار

 عهدتگهید یکسبه االن وکردم روانتخابممنم...  یکن دخالتمیزندگ

 .بردارسرم از دست... کن تمومش پس... دارم
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 یانداختوسوسهجونمبهدوباره کارهات با تو...  ینکرد تمومش تو_

 .یداردوستم هنوز یداد دیامبهم تو... 

 

 ودز چون کنم، یتالفخواستم فقط... ندادم یدیام چیه من_ 

 ... رو یعاشق سال دو یکرد فراموش

 

 !نکردم فراموشت من_

 

 .شدم فراموش من یعنی ،یکرد قبول رو جانتدخترعمه یوقت_

 

 خر از...  یمن عشق تو فقط...  خوامشینم...  خواستمشینم بخدا_

 .شهتموممیبر محضرهیکاف فقط ن،ییپا ایب طونیش
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 بار هزار...کشکه فتنر محضرمگه...  ؟یگیم یچ یفهمیم اصال_ 

 دختر ایمطلقه وه،یب منمگه...  یزنیم رو خودت حرفبازمبگم

 ادوت شه،یم خوشانت خوشکه تو...  بشم؟ تودوم زنامیبکهخرابم

 بدم؟ یچ رو لیفام و فک جواب دیبا من...  یکنیم حال دوتا

 یغلط نیهمچبتونمکه کننیم قبولمگه من مادر و پدر اصال...

 !نم؟بک

 

 باباتاگه...  شنیمدوم زن عشقشون خاطربه هایلیخ خراب؟ چرا_ 

 دختراگه... شهیم حل... میکن یم مجبورشوندهینماجازه

 ...یبذاراگه...ینباش

 

 رو وجودش یهمه بود،کرده فکر بهش نیشاهکه یزیچ تصور 

  نیاهشنکهیا از  و بود فرقش آسمون تا نیزم اریاخت با اجبار. لرزوند

 نیهمچشهیم حاضر کردیم فکرکه بوددهید ریحق رو اون نقدریا

 رنگ رفته،رفته و بودشده یعصببدهانجام اریاختبه رو  یکار

 . رفت یکبودبهخشم از صورتش
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 .زد لبآروم و چرخوندترنم مات یهاچشم نیب رو نگاهش نیشاه

 

 .بده یاوک و کن تر لب فقط... هماهنگه زیچهمه_

 

 یهادست حصار از شدن خارج یبرا تقالبه کرد شروع یکفرترنم

 نیشاهینهیس و صورت یحواله رو شیعصب یهامشت و نیشاه

 . باشهخواسته رو یکار نیچن ازش نیشاه شدینم باورش. کرد

 

 رو من یآبرو یخوایم...  نیشاه یپست یلیخ...  یپست یلیخ_ 

 عشق از یچیه تو...  ؟یبذارهیما خودت از یستین حاضر اما ؛یببر

 دستبه یعقده... بشم تو مالکه ینیا دنبال فقط... شهینم سرت

 .جنس مثللهیوس مثل...  یدار روآوردنم
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 چنگبه رو بازوهاش و چسبوندترنمبه رو خودشدوباره نیشاه

 .گرفت

 

 ؟یگذاشت یاگهید یچارهواسم تو...  یگیمهیچ مزخرفات نیا_ 

 ینطوریا فقط... بسته بنرمیم یراه هر از ن؟یا از ریغکنم رکایچ

 یدارگهیدراه... کنم فراموشت نگو... بده تیرضاشهیم مجبور بابات

 بگو؟

 

 «بردارسرم از دست کن،ولم» یجملههمراهترنم یپ در یپ یها غیج

 ور اونمحکم ترنم، ِیتشنج حرکت ترس از. لرزوند روفروشگاه کل

 .بشهآروم تا کرد، قفل هاشدست صارح یتو

 

 غلط...  شدپاره گلوت دختر نزن غیج...  نزن غیج... باشه... باشه_

 .دیببخش... گمینمگهید...  دیببخش... امترنم... گفتم کردم
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 غلط با نیشاه و دیکش طولترنم عیفج یهیگر یقیدقا 

 خودشبهنمتر یوقت. کرد آرومش سرش نوازش و هاشگفتنکردم

 ییصدا با و کرد نیشاه بدن یحواله رو هاشمشتدوباره اومد

 :دیغر بهش ،یدرپیپ یهاغیج اون از بودشده دار خش شدتبهکه

 

 اجنیهم ینکرد باز بخدا...  کن بازش...  کن باز رو یلعنت در نیا_

 ... ُکشمیم دستت از روخودم

 

  فقط باشآروم... باشه... باشه_

 

 و دیکش یاکالفه و قیعم نفس کرد، بازترنم دور از رو هاشتدس

 و رفت یاشهیش در سمتبه هاش،حرف موندنجهینتیب ازمغموم

 .زد رو کیاتومات در موتیر
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 یجا قطف ،یزخمهیگرگچشمبه کردننگاه بدون. ستادیا کنارشبهترنم

 و،رپ اتاق نیآخر داخل از فشیک گرفتن بعد و دیپرس رو فشیک

 .داشتنگه رو مچش نیشاهکه کرد رفتن رونیب قصددوباره

 

 چنگ از تند حرکتهی با رو مچش و دوختچشم نیشاهبهخشم با 

 . کرد آزاد نیشاه

 

 یاریب رواسمم یحت یندار حقگهید...  نزن دست منبه–

 .زدن دستبرسهچه

 

 روترنم یبازوها و شدکنده ها کیسرام یرو از نیشاه یبرزخنگاه

 .چسبوندش یاشهیش دربهمحکم و گرفت

 

 

 است_یشرع_
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: 

 

 

 

 

 هاشلب یرو و چرخوندترنم صورت یرو دور کی رو نگاهش

 .کرد مکث

 

 بهت...  ندار بر دورندارم تیکار...  نکن نییتع حق منواسه_ 

 یاوک وقت هر... هستمحرفم یرو من... دمیم کردن فکر فرصت

 و ماچ هوس و یایبسوسهپسره اونواسههگیدنمینب... حاضرم یبد

 تو...  ستینمیحالنامحرممحرم من... منه مال هالب نیا! ... یکنبوسه

 مال فقط یول... کنمینم تتیاذ ینخوا خودت تا یول...  یمن مال

 شد؟فهم ریش گه،ید کسنه من،
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 قبل هادشنیپ از گرفتیم شیآت داشت بود، یکفر بود، یعصب هنوز

 دار بغض و مرد نیا یزورک یهاعاشقانه نیا یبرا ُمردیم اما ن؛یهشا

 :زد لب

 

  ؟ینداشت دوست من از شتریب رو پول کاش_ 

 

 یبازو از هاشدست و شددوخته رونیببه نیشاه یدرموندهنگاه

 .نندازه شکبه رو عابرها تا شد جداترنم

 

 به؟خوندارم ازینگمب دروغ... موابسته یادیز فقط... ندارم دوستش_ 

... دمینکش یسخت... بودم نعمت و ناز توعمرم یهمه من... 

 یزیچ ازدمیترس... دمیترس... هیچطور دنیکش یسخت اصالدونمینم

 لتحمدارم رو یایسختکنمیم حس اآلن اما... نداشتم رو شتجربهکه
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 برابر زاره باشه،نداشته آرامش قلب یوقت... بدتره یپولیب ازکهکنمیم

 ...  ادینمچشمبه ها پول نیا

 

 ؟یکنینم ولش چرا پس یگیم راستاگه_

 

 قرارداد تا بود یکار داد قرارهی ترشیب من ازدواج... تونمینم_

 و شروط و شرط یکل باگرفته رو خودشسهم یک هر...  یعاطف

 ستمعرکه پسمکالَهکنم خطاقدمهی... تبصره

 

 یدیم دستش از یایب من طرف...  کالهتبه ببچس پس_ 

 

 یجلو از  مکث، بدون و نشد نیشاه طرف از یجواب منتظرگهید 

 بدون. شد خارجمغازه از سرعتبه و رفت کنار نیشاه یزدهماتمنگاه

 یهاآدم یرهیخنگاه هقش هق و شد ریسراز اشکش مردم،بهتوجه

 .کشوند خودش سمتبه رو کنجکاو
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 سپ با نایس توسط بارکی. بودشده ریتحق دوبار روز کی یتو

 یلیخ یدوم درد. نیشاه نامعقول درخواست با بارنیا و شدنشزده

 و تداشعاشقانه مرد نیا با سال دوکه چرا بود؛ یاول از شتریب یلیخ

 اام بود؛ مرد نیا رتیغ و حسادت کیتحر نایس دنیبوس از هدفش

 یراب ینشدن فراموش یحقارت حس بود،شده بشینصکه یزیچ تنها

 . بود خودش

 

 دح از شیب زدن پا و دستکهافتاده یباتالق یتو کردیم احساس

 ودارهبر تقال نیا از دست دیبا وبرهیم فرو رو اون ترشیبداره فقط

 . باشهنداشته یدیام نیشاه سمانیربهگهید

 

 رافاعت امروز و داشت بهش قبل سال هفتکه یاحساس و نایس دیشا

 یراب دیبا وباشه نجات یبرا یترمحکم طناب تونستیم بود،کرده

 حسابهی با اما گذشت؛یمگهید یدختر سد ازبازم بهش زدن چنگ

 حاالکه چرا بود؛ نیشاه مورد از تر راحت یکی نیا یانگشت سر
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 فرصت نیا از تونستیم و بود نایس همسر ومحرم رسما خودش

 . کنهاستفاده

 

................. 

 

 رو فکرش هاشیگوشیباز با کوچولو یفرشته نیاکه بود خوشحال

 قبلش بش دو زیگر و بیتعق ِلیدل و نایس ریدرگ کمتر وکرده مشغول

 کرف باکه یادلشوره وداشته یخاص علت کار اون بود مطمئن. شهیم

 . شدیم افکار نیابه یدییتأ مهر کردیم دایپ بهش کردن

 

 و برداشت دست دخترک با یباز از اومد در صدابهکهخونه زنگ

 دنید قبل ،یهاد و الیل بحث و جر یصداکه برداشت رو فونیآ

 وجبم تاستهیوا گوش فال نخواست. دیرس گوششبه رشونیتصو

 یورود کنار و کرد بازهم روخونه در اط،یح در از بعد. نشه یناراحت

 . شد منتظر
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 جواب دادن با فقط و شد اردو یبرزخ یافهیق با الیل

 ومدنین از متعجبپونه. کرد ولوکاناپه یرو رو خودشپونهسالم

 اطیح یفلز تاب یروکه دنشید با و رفتپنجره سمتبه یهاد

 .دوختچشم الیلبه متعجب بود،نشسته

 

 رس از رو شیروسر و دیکشپونه یسؤالنگاه از یاکالفه پوف الیل

 .کند

 

 بود؟ آزادشهیم که؟ داینم بهروز آقا_

 

 ... باش راحت..  شب تا ادینمنه_

 

 بود؟ راحتشهیم یجنابعال یعمه پسر نیا دست ازمگه_
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 نیرفتیم نیداشت صبح شده؟ یچبدونمشهیم یدونینم یفضولاگه_ 

 !نیزنیم ریت با روهم یهیسا اآلن اما ن؛یشناختینم پا از سر

 

 کرده یقاط روغن آب باز آقا.. .دهیرس خبر جانشونمعشوقه از_ 

 

 .نشست مبل نیاول یروشده گرد ییهاچشم باپونه

 

 ؟یگیم یچ معشوقه؟کدوم_

 

 گهید محمود دختر همون_

 

 ارتباطه؟ در باهاش هنوزمگه_
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 من...مردها نیا  کار از آورد در سرشهینم... دونمیمچه_

 یکی... بده یهادبه رو خبر نیا دیبا شعوریب مردک اون چرافهممینم

... دهکر ول رو محمود دختر شیپ سال پنج من شوهر بابابگه ستین

 چراگهید یکیواسه ببر رو اخبار نیا...  ستین نشونیب یصنمگهید

 !؟یکن یم خراب رو من یزندگ

 

 شده؟ یچ یبگ واضحشهیم_

 

 گرفتنش_

 

 

 است_یشرع_
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 :گفت بهت با و دیکش جلو مبل یرو رو خودشپونه

 

 بود؟کرده کار یچ گرفتنش؟ یچواسه س؟یپل_

 

 کردیم جابجا پاهاش یرو رو شیموفرفر دخترککه طورهمون الیل

 :گفت حرص با د،یکش یم دست موهاشبه و

 

 کیبه ظاهرا شن، هوار سرش چندتا چندتا بود،کرده هوسخانوم_

 نبود؟ قانع نفر
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 چرا بگو،کنده پوست و رک ُخب ؟یزنیم حرف یچ از هوار؟_ 

 ؟یگیملفافه یتو

 

 استخو ازش و دیبوس رو ثنا. کرد دخترکشبه یااشاره نگاه، با الیل

 تسمبه زده، ذوقهم دخترک وبده نشون پدرشبهببره رو شینقاش

 و دیکش یقیعم نفس شد مطمئن دخترش رفتن از تا. دیدوئ اطیح

 :گفت بار حسرت

 

 ینجوریا یچواسه! ست؟ین شقمونع یثمرهمگهبچه نیا چرا؟آخه_ 

 !کنه؟یم

 

 بپرسم؟ یهاد خود ازبرم ای یزنیم حرف ال،یل یوا_

 

 گرفتنش یمیتخونه تو رودختره بابا_
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 بوده؟ یاسیس ؟یمیتخونه_

 

 .منظورمه فسادهیمیتخونه بابا_

 

  بوده؟ خالف نقدریا واقعا؟ غ؟... درو_

 

 و هماخاله. بود مشکوکهم شیپ سال پنج همون آمارش بله،_

 تشتگهید اآلن. دادنینم تیرضا کردن، لج نیهمواسهشوهرخاله

 .خبر نیا دنیشن ازکردهسکته ظاهراهم باباش. افتاده شییرسوا

 

  سکته؟_

 

 االح برد، رو تو یبابا مامان یآبرو روزهی مکافاته، دار ایدن گه،یدآره_

 .شد ریگ نیزم و رفت آبروش
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 ؟یهاد گفته؟ توبه یک_

  

 دایپ پارک یجا رفت یهادشدمادهیپ من دانشگاه،دممیرفت تا بابا،نه_ 

 تدس خبرکه داد،امیپ قشیرف. بودمونده جا من دست شیگوش کنه،

 ،ییخدامنه عذاب یفرشته داره،میاسمچه فرشته، ازداره براش اول

 کرده، شاهکارکهدفعهنیا لرزه،یمبدنم و تنهمه ادیم اسمش بار هر

 آقا چون م،یداشت ابونیخ یتو مفصل یدعواهیخانوم خاطربه

 جانشمعشوقهدمیفهم وخوندم رو قشیرفامیپ ختیربهم اعصابش

 !زده یگندچه

 

 .هیعیخته،طبیربهم اعصابش شده،گرفته حالش ده،یشن بد خبر خب_

 

 االن قبلش سال پنج عشقواسه دیبا چرا ه؟یعیطب شیچ_

 هاآدم مدل نیا روجامعه. بود حقش گرفتنش،که درکبه بخوره؟غصه
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 نیب ظاهر یهاآدم با کننیم برقراررابطه بند و دیقیب. کننیم خراب

 ییمردها. کننیم جیترو رو فساد هاشونکار نیهم با. اعتقادیب و

 .دارن یکار کثافتواسهراه هازن نجوریا بودن با عنصرن سستکه

 خودشون یزندگبه یگندچه بعدش ستینمعلومتازه

 رو شونبدبخت یهازن رنیگیم یضیمر یکل هاشونیلیخ.زننیم

 هایابونیخ نیا کلیه و پیت با رو هاشونزن ای کنن،یمچارهیب

 .کننیم افسردشون و کننیمسهیمقا

 

 !باشه یهاد مردها اون از منظورتنکنم گمون اما درسته؛ نایا یهمه_

 

 یلیخ امروزش لحن و حرف اما ست؛ین یونجورا یهادکهمعلومه_ 

 فکر دیشا مونه،یپشکرده ولشنکهیا از انگار. شکوند رودلم

 وضع االن کرد،ینم ازدواج من با و شدینم الشیخیباگهکرده

 رس بال نیامقصرم من انگار زد، تشر منبه. نبود نیا جانشمعشوقه

 .  اومدهدختره اون
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 دیببخش_

 

 راهرو یجلوشرمندهکه د،یچرخ یهاد یصدا سمت جفتشوننگاه

 .دیسائهمبه دندون دنش،ید با الیل. داشت بغل تو رو ثنا و بودستادهیا

 

 یخوایم دیببخشهی با حاال یبرد روآبروم ملتهی یجلو! د؟یببخش_ 

 رخ. بود یعوض یدختره اون شیپ فکرتشهیهم! یکن یمال ماست

 .یکرد فراموششکردمیم فکرکهبودم

 

 و افتادراه خواب اتاق سمتبه و شد بلند جاش از یعصب طور همون

 و داد تکون تأسفبه یسرپونه. کرد یم غر غر لب ریز همزمان

  .افتادراه بودستادهیا ریزبه سر وشرمنده چنانهمکه یهاد سمتبه

 

 اونواسهخورمیمکه یحسرت تنها کنه،یماشتباهداره بخدا_

 رغبت یحت. داشتمدختره اونبهکه یعشق سر شدحرومکههیروزهائ
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 بهشگهید افتاددلم تو الیل مهر یوقت از. ارمیب رو اسمشگهیدکنمینم

 ،بود یزنهمبه دو دنبال فقط دادامیپکه یمردک نیا. نکردمهم فکر

 دیشاکنمیم فکر یگاه. دهیمبهم رو اون آمارشهیهم چرادونمینم

 اون از یااشارههی وقت هر حساسه، الیل. ستهخوا ازشفرشته

 . شهیم یشیآتبشه

 

 .زد لبخند روشبه و گرفت یهاد بغل از رو ثنا

 

 .شهیم خوب یبخر رو نازشکمی بگو، خودشبه برو_ 

 

 !بود یراحت نیابه کاش_

 

 کردنهیتوج با. کنه حس رو عشقت دیبا فقط. نهیا از تر راحت_ 

 دختر الیل. رو عشقت یکن ابراز دیبا فقط .یبرینم ییجابهراه

 .هیایمنطق
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 و داد با کرد، شروع خودش اول یول کردم، دعواشگهیم منبه_ 

 .دنیمامیپ بهتدختره اون راجب چرانکهیا سر دادیب

 

  کرده؟سکته باباش واقعا حاال_ 

 

 تیخر که یموقع اون. نجاستیانداره صدا خدا چوب. آره_

 ،باباش دست کف گذاشتاونم و جنوب یاومد توگفتم بهشکردم

 نبودمهم براش دونست،یم محق رو باباش چون باهاش، شدبحثم

 گفتیم. ارهیبخاله سر ییبالچه بود کینزد هاشیجوون باباش

 چقدرفهممیم حاال. اتیچرند نیا و کردن یجوون بودن، جوون

 .بوده داغون و منحرف ذهنش

 

 برو حاال. نشده سوز و سوخت اما شده؛ اجرا رید خدا عدالت_ 

 .هست ثنابهحواسم من برس جانت یلیلبه
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 ردک حرکت بودرفته الیلکه یاتاق سمتبه و زد یخجول لبخند یهاد

 .گذاشت تنها دشیجد افکار با روپونه و

 

 

 

3 

 

 

 چند. شد بلند شیگوش یصداکه بودشده شرکت نگیپارک واردتازه

 با. بودکردهکوفته رو بدنش یحساب دنیوابخ مارستانیب یتو شب

 خودش هاشب اما ست؛ینهمراهبه یازین کردیم اصرار رضایعلنکهیا

 رو اشخستهنگاه. شدیممیتقسستاره و سهراب نیب روزها و موندیم

 .کرد وصل رو تماسستارهاسم دنید با و داد یگوشبه
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 رومپست. بخدانشده دیشه شوهرجانت هنوز. دونیم زن ریش برسالم_

 دادم سهراب لیتحو

... _ 

 

. ومدهینپنجشنبه از اومده، براش مهمون ظاهرا. دمشیند هنوزنه_

  نشد یخبرشدم منتظر یچ هرهم روزید

... _ 

 

 

 .نمشیبب دیبا بحرفم،تونمینم یتلفن بابانه_ 

..._ 

 

 .کردم مجبورتکهگمیم باشه،_ 

..._ 
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 یچواسه جونم؛بهافتادهخوره مثل یزیچهی ستاره،بفهمم دیبا_

 رو یکی ستمسخره گفت؛یممنمبه خب گفته؟ توبه نگفته،خودمبه

 قعاوا یعنی کنه؛ تحمل سال پنجاونم کنن ازدواجبه مجبور ینطوریا

 نبوده؟ یاگهیدراه

... _ 

 

 نیچهمکه براش،بودمبهیغر نقدریا. شکسته من دلکه فعال باشه،_ 

 رو نم نیا باشم، متنفر ازش سال پنجگذاشته. نگفته رو یامسئله

 .سوزونهیم

..._ 

 

 .خداحافظ فعالشدهرمید من! کنه دفاع ی،کینکن دفاع تو_
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 رو خودش حالیب و افتادراه آسانسور سمتشد،به قطعکه تماس

 دنفرچنبه و کرد جا بودنرفته آسانسور داخلکه یتیجمعانبوه یتو

 آسانسور، دربه رو و دادسالم سر تکون با بود، آشنا شونچهرهکه

 .دادهیتکوارهیدبه

 

. تر راحت دنیکش نفس و شدیمکم تیجمع ازکمکم طبقات یتو

 نفراتن نیآخر کردیم فکرکه نفر دو و شد باز درکه یبار نیآخر

 ردواتازه یهوا ازرهیبگ یقیعمدم تا کرد بلند رو سرش شدن،ادهیپ

 یانهیآ یتو از پونه، یمونده ماتنگاه دنید با یول اتاقک،بهشده

 .شد حبس نفسش بود، آسانسور یجلو وارید یروکه

 

 یور بارنیاپونه ریتصو و شدبسته در تا اما ده؛ید خواب کرد حس

 سمت دستش د،یچرخ عیسر حرکت کی با افتاد، اتاقک یفلز در

 .زد رو توقف و رفت هادکمه
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 سمتبه نایس نیخشمگ یهاچشم ازکهپونه یدهزوحشتنگاه

 انگشت بارنیا د،یچرخ آسانسور نیدورب سمتبه بعد و هاشدست

 .داد فشارش و نشست سبزبام یدکمه یرو نایس

 

 وبزنه یحرف نتونست اما داد؛ قورت استرس با رو دهنش آبپونه

. بودهلحظ نیا منتظر ز،یگر و بیتعق شِب ازکه چرا بکنه؛ یاعتراض

 حق یافهیق نیا بااونم باشه،داشته زدن حرف قصد نایسکه یالحظه

 ارن؛د یعلتچه نایس بیعج یرفتارها نیا دونستینم فقط جانب؛به

 . بده یجوابچه دیبا وبشهزده یحرفچهقراره قایدق

 

 کش وچهارشنبه روز خودش،تابلوئه رفتار داد،یمکه یاحتمال تنها

 وهیشاک ازش رفتار، اون خاطربه نایس کردیم فکر. بودترنم کردن

 طربخا بخواد نایس که،نیا از بود ناراحت. کنه بازخواستش خوادیم

 . کنه خیتوب رو اون شدنش ناراحت وگهید دخترهی
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 قلبش هاش،بوسه وترنم یرفتارها و روز اون یدوباره تصور یحت

 خواستیم دلش .گرفتیم رو وجودشخشم کرد،یم درد پر رو

 روهکرد خود اما ؛«یکنفراموشم ینداشت حق»بگه وبزنه داد نایس سر

 حس نیا از ،یفرارراه چیه و بود خودش حال قایدق نبودن، ریتدب

 .نبود بود،گرفته رو وجودشهمهکه یمزخرف

 

 کردیم حس و بودشدهنامنظم نایس یرهیخنگاه از قلبشتمیر

 شتبرگ و رفت ن،یسنگ هاش نفس ورهیبگ یقیعمدم چیهتونهینم

 بند دوِر رو دستش و بود هاشکفش نوک خیم نگاهش. کردیم

 یریلوگج بودافتاده بهشونکه یلرزش از تا داد،یم فشارمحکم فش،یک

 .کنه

 

 یاکهی کرد، دنیرساعالم و شد بلند آسانسور یبلندگو یصدا یوقت

 کج رو خودشکه ،دوخت یینایسبه رو هراسونشنگاه و خورد

 .کردیماشاره رونیببه دست با و بودکرده
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 ودب شدندهید ترس ازبلکه نا،یس یمؤاخذه واست فقطنه اضطرابش

 .کردینم یهمراه رفتن رونیبواسه پاهاش و

 

 استپ یدکمه زدن با بود،کرده اشکالفهپونه مکثکه نایس

 اششده دیکل یهادندون یال از و داشتنگه رو آسانسوردوباره

 :دیغر

 

  ببرمت؟ زوربه یداردوست ای یشیمادهیپ_ 

 

 یکی خاطربه خواستینم و دادینم نایسبه یحق چیه

 یلحن با و کرد جمع رو توانش یهمه. بشه کیکوچ وسرخوردهگهید

 :داد رو جوابش نایس لحنهیشب

 

 کنهزورمتونهینمهم یکس...شمینمادهیپ_ 
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 داشت، یفیخف لرزش هنوز صداش اما بود؛کرده رو شتالشتمام

 بهشقدم کی و انداخت نقش نایس یهالب یرو رو یپوزخندکه

 .شد کینزد

 

 فقط بزنم؛ روهامحرفتونمیمهم جا نیهم ندارم، یمشکل من_

 کنن؟ چک رو آسانسور نیدوربشهینم بد خودتواسه

 

 با .فرستاد رونیب رو نفسش حرص با و انداخت نیدورببه ینگاه

 با کردیم یسع اما بود؛ استرس با همچنانکه ییهاقدم

 رد نایس کنار از رو، ضعفشنهبده نشون رو تیعصبان برداشتن،محکم

 . شد

 

 کینزدهمبه ممکن حالت نیشتریببه رو َابروهاش شدن رد موقع

. فتگر شکل نایس یهالب یرو یلبخندناخودآگاه بارنیاکه بودکرده
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 ت،گرفیم یبازبه رو قلبشتمیر حرکتش، هر با بیعج دختر نیا

 .دادیمچهرهبهکه یتنفر وخشم شکل با یحت

 

 دارد_گردیپ_و_یشرع_

 

 

 

 

 

 

 دنیکش عذاب یبرا ،یایحساب و درست جواب بود وقتش حاال

 و کردیم باز زبون دختر نیااگهالبته کرد؛یم دایپ قلبش یسالهچند

 .گفتیم بهشکننده قانع و درست رو یکار پنهانهمه نیا لیدل

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

151
0 

 و بودشدهساخته سبز،بام یگوشهکه یاگلخونه سمتبه عمد،بهپونه

 کردنتموم یبراعجله داشت،عجله. کرد تند پا نبود اطرافش ینیدورب

 یرابطه شدن برمال عاقبت ازکه چرا ؛یپنهون سخن و حرف نیا

 . دیترسیم یحساب ش،گذشته

 

 شدن وارد محضبه. رفتگلخونه سمتبه اون، از تیتبعبه نایس

 :زد تشر بهش پر توپ با و برگشت سمتشبه یعصبپونه

 

 بشه؟ یچکه نیکنیمدمیتهد مرتب داره؟ یایمعنچه رفتارها نیا_ 

 ن،ینبودکارمیب ظاهرا ن؟یبردار من سر از دست نشد قرارمگه

 زیگر و بیتعق اونفهممینم اصال اما ن؛یکرد دایپ یخوب نیگزیجا

 !ه؟یچواسه انه،یمخف صحبت نیا ای قبل، شب چند

 

 یهمهپونه دنید با آسانسور یتوکه اول، یلحظه خالف بر نایس

 بیج یتو رو هاشدست خونسرد بود،گرفتهخشم رو وجودش
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 زدیم یحرفنه. دوختچشمپونه ولز و جلزبه و کرد فرو شلوارش

 انیطغ بود منتظر انگار داد،یم نشون یاگهید العمل عکسنه

 .کنه باز لب بعدبشهتمومپونه

 

 دید یوقت و برگشت و رفت روگلخونه یراهرو طول بار دوپونه

 ندچ کنه،یم تماشاش فقط وستادهیا حالتش،به تفاوتیب نایس

 :گفت یشتریبخشم با و اومد جلوترقدم

 

 نجایا نیآورد رو من ن؟یگیمن یزیچ چرا خبره؟چه هستمعلوم_ 

 صدر؟ یآقا نیدار یدرمون درست حرف ای زدن، دیدواسه

 

 :زد لب یزیآم تمسخر لحن با و کرد تنگ رو هاشچشم نایس

 

 ،«تو»شمیم روز کی... جالبه یلیخ! ... جالبه! ... صدر یآقا... هه_ 

 روز کی...  «صدر» روزهی «نامیس» روز کی...  «شما»شمیم روز کی
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 یروکه ییهابوسهواسه اد،یم لببه جونت روز کی...  یزاریبازم

 .نهیشیمگونم

 

 رفتار یادآوری از صورتش بود؛شده رو دستش

 دینبا. نبود اعترافآدم اما شد؛ رنگبه رنگ ش،چهارشنبهناخودآگاه

 .بود شکستنش باعث فقط اعتراف نیا. آورد یمکم

 

 هدمتعشمام ظاهرا. باشه تیمیصمسهواگهید یلیدلکنمینم فکر_ 

 .رو هاتیمحدود نیکنیم درک یخوببه پس من، مثل نیشد

 

 بودن،گرفتههم زدن حرف حق ازت اجبار؟ ای تیمحدود_ 

 ؟یبگبهم ینتونستکه

 

 گفتم؟ یم دیبا رو یچ_ 
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 .رو تیواقع_  

 

 ت؟یواقعکدوم_

 

 تیواقع ات،باب یهید خاطربهاونم تیاجبار ازدواج ریغمگه_ 

 ندارم؟ خبرکهمونده یاگهید

 

 بهشزده بهت و نایس یگونه ادیفر لحن از کرد خی یواقع یمعنابه

 یبرا یفکر دیبا حاال و بودداده آب رو بندستاره ظاهرا. زد زل

 .کردیمشکسته سد نیامیترم

 

. ادستیا شیقدم کی و شد کینزدمونده مات یپونهبهقدمقدم نایس 

 و دیشن یم رو اضطرابش ازشده تند یهانفس یصدا وضوحبهگهید

 ناجور دخترک. بود شیبدحال تیحکاهم شدهیپر یرو و رنگ

 . نداشت رو یسؤال نیهمچ انتظار و بودشده مات و شیک
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 رومغزمداره وانهیمورشده فکرش... پونهداغونمروزه چهار_

 اونبه درِد و ینگفتکهبودم یچ بودم؟ یچ برات من خوره؟یم

 رغبت یحتکه براتبودم یچ ؟یکرد تحمل تنها خودت رو یبزرگ

 نیا یگذاشت چرا ؟یزنیمپسم یدار یچواسه یبگبهم ینکرد

 یدار اآلن چرا باشم؟ زاریب هاتجنسهم و خودت از مدتهمه

 ، کنولم یگیم روز کی نمت؟یبیم جورهی روز هر و یکنیمداغونم

! ینیبیمگهید یکی با رو من یوقت یافت یم پس یرداگهید روز کی

 چرا ؟یکنیمکشم زجر یدارکردم کارتیچ منمگه المصبده

 ؟یچونیپیم فقط یزنینم حرف

 

 لد نطوریااونم بود، حقبهکه ییهاگله نیا دنیشن داشت دردکه آخ

 اول، نهمو کاشکه بودشده مونیپش بارها و بارها. گفتنشونشکسته

 و تگفیمهم نایسبهگفتهستارهبهکه رو، یامهین ونصفه تیواقع

 زاین دلش انگار اما د؛یبر یم رو اتصال سمونیر نیا و کردیمتموم

 الیخ یتو یگاه و موندن سرپا یبرا ینامرئ اتصال کیبه داشت
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 دردمتنفره ازش نایسنکهیا فکر. زدن چنگ سمونیر اونبه ها یپرداز

 فراموشنکهیابه بود، دیام یکورسو کی راشب همون اما داشت؛

 .هست ادشیبه نفر کیشهیهم وشهینم

 

 شپخ بوش خوش نفس و رسوندفاصله وجب دوبه روقدم کی نایس

 ضربان یصدا داشت یکینزد نیا. پونه ملتهب صورت یتو شد

 ییرسوا دلش و رسوندیم آسمون گوشبه رو دخترک قلب

 .خواستینم

 

 نقدریا ؟ینخواست کمک من از چرا من؟به یکردن اعتماد چرا_ 

 ُمردم؟یم براتکم ؟یبخوا من از یتونستینمبودمُعرضهیب

  دمت؟یپرستیمکم خواستمت؟یمکم

 

. ودبکنندهوانهید هاشعاشقانه مرد نیا. نداشت رو نایس لحن نیا تاب

 جون ات بود یکاف صدا لحن همون فقط بگه، یخاص زیچ نبود اجیاحت
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 پاهاشکه اعتراف، نیاول بار، نیاول همون مثلزهیبر دلش تا براش،دهب

 لشدکه بودن،مقاومبه کردن تظاهر و جلوش قدتمام ستادنیا ازبلرزه

 امنمیحر توبتونه وشه باز مرد نیا تگریحما یهادست بخواد

 اما تنش؛ یبو ازکنهتازه نفس ورهیبگ قیعمدمهی آغوشش

 ش،یزندگ کابوس ادیکه چرا برسه؛ تیواقعبه نستتوینمکدومچیه

 .زد شیآت رو شیالحظه ِیخوشدوباره
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 یاتصال نیا دیبا. شکوندیم دلودوباره کردیم فراردوباره دیبا

 نیا شکستندوباره تحمل.  کردیمپاره رو گرفتیم جون داشتکه

 یراه کردنش نابود و شکستن جز اما نداشت؛ رو فرهاد

 فرهادش تا دادیم نیریش مرگ خبر دیبا. نداشت یخالصاسهو

 زورش یهمه. نحس یگذشته نیا یتو کاو و کند ازبرداره دست

 .نده نشون شکست و ضعف حس وبزنه حرف تیجد با تا زد رو

 

. خودم خاطربه بعدشامخانواده خاطربه اولش کردم، انتخابهی من_ 

 انیجر از قبل بهروز، با من یول نه، ایگفته بهتستارهدونمینم

 .بودمشده آشناپدرم

 

 اعتراف نیا از یخوب یبوها پونه، حرف از خورد جا یالحظه نایس

 بانهپو شون،یعاشق دوران یتو کردینم باور اما د؛یرسینم مشامشبه

 .باشهبوده یاگهید کس
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 هاشحرف روند دیفهم و دید رو نایس کنجکاونگاهکهپونه

 .هیقض دادن  تاب و آب کرد شروع ره،یم هدف سمتهبداره

 

 جنوبرفتم یوقت... شناختمشیم ازقبل بود،دانشگام استاد بهروز_ 

 قطفنه... کردم قبولمنم داد، رو بهروز با ازدواج شنهادیپپدربزرگم و

 بدم، نجات روپدرمتونستم یمهم... لیدل دوبه... اجبارش خاطربه

 و اومدیمخوشم ازش... بودشده نیتضم شباهاامندهیآهم

 .بشم عاشقشتونستمیمکمکم

 

 یغصه داشت روز چهار. دیچرخ هاشچشم نیب نایس جیگنگاه

 عشق و نیتضم  حرف داشت اآلن خورد،یم روپونه شدن مجبور

 !دیشنیم دیجد

 

 ؟یچ ِنیتضم_
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 کجاهب من االنکه ینی،بیم...  تیحما نیتضم ،یخوشبخت نیتضم_ 

 شکوننیم دست و سرهام یطراحواسههمه نیا یکنیم فکر... دمیرس

 با ...پشتمهبهروزهکهنهیاواسه رینخ کارمه؟ بودن خوب واست فقط

 توشکه یاندهیآ... خواستمیمندهیآ من...  پولش با...  اعتبارش

 اآلننمک فکر وبخورم روشبم نون یغصه روز هرنکهیانهکنم شرفتیپ

 اما بودم؛ عاشق تو با من...  کننیم اخراج فردا نکنن اخراج وشوهرم

 نتظارا دیبا فقط تو با... دمیرسینم جا چیهبه تو با... نه خوشبخت

 روز کی دغدغه،یب روز کی خوش، روز کی داشتن یبرادمیکشیم

 تدوس اما نبود؛ دروغ نیاداشتم دوستت...  یپولیب استرس بدون

 یزندگ یکارمند نون با عمرهی من... شهینم آب و نون یخال داشتن

... خواستمیم یشتریبرفاه حاال بودم،دهیکش یسخت بودم،کرده

 فکر تاگهن توبهگفتم اما نشه؛ متنفرازم تا شدم، مجبورگفتمستارهبه

 مونیپش من چون... شم مونیپشممنکه و هست یدیامبازم ینکن

 زجر اولش دیشا... کردم انتخاب رو یکیدلم و عقل نیب. شمینم

 اما د؛بودهیدزد رو بهروز قاپگهید یکی من قبلنکهیا خاطربهدمیکش

 .تسین وسط یسوم نفر یپاگهید االن ندارم، رو مشکل اونگهید االن
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 بانشه مونیپش خودشهم تا بود،زده حرف مکث بدون و بند کی

 خوب بذاره؛ اثر ترشیب اشهحرفهم نا،یس یدرموندهنگاه دنید

 یهالب حرکتبه فقطرفته وا نایس چون کرد عملهم

 نبود اعتراف نیا. دیشنینمگهید انگار و بوددوختهچشمپونه

 .یجسم یهاشکنجه از بدتر مراتببه یروح یاشکنجه. بودشکنجه

 

 یزار وهیگر داشت انتظار و بودکردهتجسم رولحظه نیا روز چهار

 ده،ب شیدلدارقراره کردیم فکر ونهیبب اجبار نیا خاطربه ورپونه

 اما کابوس؛ نیا از یخالصواسه باشن حلراه دنبال بعدش

 درون از داشت و بوددهیخشک هاحرف نیا دنیشن از عضالتشتمام

 نیا خواستیم دلش قدرچه و زد،یم ناکوک قلبش. شدیم یمتالش

 یسالخ نیاشهتموم. احتضار ظاتلح نیاشهتموم ونزنهگهید قلب

 :کرد حرکتجمله کیبه تنها یکندن جون با لبش. روح شدن
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 !شهینمباورم_

 

 یدار واقعا بفهمونم؟ بهت یچطور کنم؟ اثبات بهت یچطور_ 

 یاحساس چیه بهروز و من نیب سال پنجکه ،یزنیم گول رو خودت

. اونهبه من احساس مثل منبه االن بهروز احساس نگرفته؟ شکل

. رفته نیب از فاصلمونگهید. کنم درست روروابطمخوامیمگفتم بهت

 بگم؟ مونییزناشو روابط از برات یخواینمکه تو

 

 یتوهم با روپونه یروسر و چادر یگوشه و شد منفجرکبارهیهی

 :دینال داشت دردکه ییصدا با و گرفت مشت

 

 موتور شِب اون اچر ،یدار دوستشاگه ؟یگیم دروغ یدار_

 نیا بود؟ یچ پس نبود یمونیپش نیا ؟یکردهیگر نقدریا یسوار

 روت از رنگ یدیدباهام روترنم تا چرا بود؟ یچ پس نبود اجبار
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 ؟یناراحت از زدیم دو دو چشات چرا د؟یلرزیم صدات چرا د؟یپر

 زنه؟یم داد کارهات یوقت یکنینم فکر منبهکنم باور چطور

 

 .کردیمتموم دیبا اما داد؛یم جون داشت

 

 کنم؟ اعتراف یچبه یخوایم خوبه؟کردم غلطبگم_ 

 نمتیبیمهنوزم... دارم دوستتآره... آره... دارم دوستتهنوزمنکهیابه

 فتم،یم مونگذشته ادی هنوز... ارمیمکمهنوزم... لرزهیمدلم و دست

 بهت کردن فکرهنوزم سرم،بهزنهیم یعاشق و عشق اون هوس

 انتخاب رو توبازم اما ؛یمن عشق نیاول تو هنوز... بخشه لذتبرام

 بود، هاگذشتهواسه یدلدادگ اون...میزندگ یادامه یبراکنمینم

 منگهید اد،ینم در من از یمیقد یپونه اونگهید... مونهیم جاهمون

 . آرزوهام یبرا...ندمیآ یبرا کنم،یم یزندگعقلم با

 

 ن؟یکنیم کاریچ نجایا دوتا شما هستمعلوم_
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 جداپونه چادر از نایس دست و خوردن یاکهی صدا دنیشن از دو هر

 بودپونه تنها. کرد یتوجه صدا صاحببهنه زد، یحرفنه اما شد؛

 متعجب یهاچشم دنید با و شد کجگلخونه یورود سمت سرشکه

 عالمتبه رو دستش کف داشت، خودش یتو سؤال هزارکه بهناز،

 درد ازکه دوخت، هایشیمبهنگاهدوباره و داد نشون بهش سکوت

 .بودنشده پنهان پلک ریز مانند، شالق کلمات
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 ا،نیس یقهیشق راست سمت از یعرق یقطرههمراه خورد ُسر نگاهش

 دندون ریز یهالب یرو و ششده منقبض یچونه ریز تا

 .نشست شتیعصبان ازشدهدهیکش

 

 نجرخ نیا تا هاش،چشم پشت اشک سد ختنینر فرو یبرا کرد تقال

 .بکشه سرسخت ستوِنیب نیا از دست فرهادش وکنه أثر هازدن

 

 شکار روپونه مستأصلنگاه و شدن رها هاپلک بند ازکه هایشیم

 رو یگرشکنجه نیا زحماِت تا انداخت، نییپابهنگاه و دیترس کردن،

 ُکشنیریش دلچسب عطر ودوباره یکینزد حس تا اما نده؛ باد بر

 یوت شد غرق و اومد باال بهارش ابرنگاه نشست، شینیب ریز فرهاد،

 خِش و رو جانان یهاچشم یدیسف بودزده نقشکه یقرمز خطوط

 .کرد حبس رو ششدهدهیبر یهانفس اهاش،یرؤ مرد تنها یصدا
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 تلوِپ تاالپ ازخورهیم جردارهمنهیسکههیچدردم ه؟یچدردم یدونیم_

... مهبیغر برات هنوزنهیادردم قلب؟ گنیم بهشکه گوشت،کهیت کی

غریبهای کهبهش نمیگی اصل ماجرا چیه! داری خودت رو میکشی 

تا باورمشهبرات مهمنیستم؛ اما چشات دارن همین اآلن عزای 

رفتنمرو میگیرن ... منهاحمق یک بار پنج سال پیش با فکر پول 

دوستیت خودمرو گول زدم... نخواستمبیشتر کنکاش کنمو چنگ 

زدمبهراحت ترین جوابی کهمیشد بابت کارت داد و عذاب 

کشیدمبابت اون قضاوت غلطم... اما دیگهاون حماقت رو تکرار 

نمیکنم... ازمنخواهدوبارهسر خودمشیرهبمالم، اونموقتی حاال 

میدونمیهچیز مهمتری این وسط بوده... هفتهی قبل کوتاهاومدمچون 

فکر ناموس مردمبودن توی مراممنیست ... رفتمیهغلطی 

کردمواسهفراموش کردنت ... میدونمنباید بهپیشنهاد ترنماوکی 

میدادم؛  اما راهاشتباهرو رفتم... یک هفتهزیاده، بهخدا همون روز 

اول، وقتی داخل اتاق ندیدمت فهمیدمقافیهرو باختم... اونقدر 

دلتنگت شدمکهدلممیخواست بهت زنگ بزنمحتی شدهبا 

شمارهناشناس، تا فقط صدات رو بشنوم... باور دارم... باور دارماین 

دوبارهدیدنت حکمتی داره... خدا بی دلیل، بین این همهشرکت پای 
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 نیا با نکنخسته رو خودت خودیب پس... نکشونده نجایا رو من

 جاگهید... دمیکش قبال هاحرف نیا خاطربه روزجرم من...  هاحرف

 تا حاال...  ستین آوردنت بدست فقطهدفم حاال... ندارم نایاواسه

 رو من نزدن داد چشات تا... کنمینم ولت یخوشبختنشده ثابتبهم

 من از ترشیب روگهید یکینکردم باور تا... کنمینم ولت خوانینم

 ره... کنمینم ولتقتهیالنشدهباورم تا... کنمینم ولت یدار دوست

 چشات با من...  ستینمهم هاتحرفگهید...  ستینمهم یبگ یچ

 بمونه ادتی نیا... دارم کار

 

 هنازب تعجب ازشده گرد یهاچشمبهنگاه بدون ،ییهاهیثانبه و دیچرخ

 و زد نرویبگلخونه از بود،دهیچسب شیشونیپ طاقبهکه ییابروها و

 . شد محو

 

 دوخت واج و هاج یپونهبه رو نگاهش و دیکش یبلند سوت بهناز
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 عشق...  رو؟جذبه یدید...  جان ؟یکرد دایپ کجا رو پسر نیا تو_ 

 ولت... عاشقانه اعتراف گنیم نیابه...  ییخداکردم حال... رو؟

 ...شدمیحسودکنمیم اعتراف آقا...  ردک نابود رو من کنمشینم

 

 وعشر بهار ابر مثل و نشست گل یهاباکس کنار یسکو یروپونه

 ریز دست ستاد،یا کنارش انیگو نچ نچ بهناز. ختنیر اشک کرد

 .کرد بلند رو سرش و برد اشچونه

 

 یخودآزار یچواسه تو...  من یوانهید...  من زیعز...  من خواهر_

 مثلمنم! ... ؟یکنیم تحمل رو وضع نیا یدار چرا تو ! ...؟یکنیم

 چیهآخه...  یگینم رو ماجرا اصلکهبمیغرکنمیم حسدارم نایس

 یتونیم راحت یلیخ تو... نمیبینمشکنجههمه نیا تحملواسه یلیدل

 اون الیخیبگهید...  یکن حال عشقت با یبر و یش جدا بهروز از

 فقط قرارها یهمه گفتیمکه بهروز...  شو آقاجون با قرار و قول

 باگهید باش مطمئن... زنمیم حرف باهاشرمیمخودم بوده، یزبون

...  براشهیکاف داده، عذابت سال پنج... نداره یکار بابات
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 یهابچه از یکل... خوشانشه خوش گرفته، زندوباره خودشکهاالنم

...  کار روارهیمنهبتوهممچهبچه البد...  ختنیر دورش زنش

... شدهکم بودنشبچه یبغم... نباشه غمتگهید

 کنه یخال تو سر بخوادکهندارهُعقدهگهید

 

 .شد بلندپونه لرزون یصدا

 

  عمر آخر تاراحته الشیخگهید...  کرد ییگشاُعقده شیپ سال پنج_ 

 

 ازشمیم خلدارم... کنمیم خفت یبگلفافه یتوندفعهیا بخداپونه_ 

 ؟ییگشاعقدهشدهکهکرده کار یچ بگو بکن جون...  تو دست

 

 

 است_یشرع_
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 دنیشن بهت از قبل، یقیدقاکه بود،شده یگلدون خاِک قفل نگاهش

 وافتاده نیزم یرو بود،خورده بهش دستش یوقتپونه یهاحرف

 . بودشکسته

 

 یقتو افتاد، قبل ساعتمین ادی و کرد یباز هاخاک با کفشش نوک با

 اشغال رو بهروز پارک یجاکه ینیماش صاحِب دنیفهمواسهکه

 کردن چک موقع و شدن ینگهبان دفتر وارد بهروزهمراه بودکرده

 اب سرعتبه و بودافتاده آسانسور نیدورببه چشمش ها،نیدورب
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 گهبانن و بهروزنگاه بودتونسته ،ینگهبان زیم یرو ازسالنامه انداختن

 .شنن نایس وپونه بودنباهم شاهد تا کنه، جدا هانیدورب توریمان از رو

 

 بابت خوردنغصه یجابه اآلن و کردینم رو کار اون بود بهتر دیشا

 و شدیم بهروز و نایس کردن جدا دنبال پدربزرگش، یظالمانه کار

 عشق کیپونه یهابودن سرد نیا لیدلکه د،یفهمیم بهروزباألخره

 .خاکستره ریز نیآتش

 

 . دیکش یقیعم نفس وپونه یخال یجابه دیچرخ نگاهش

 عجز و درد یوقت قبل یلحظات. بوددهینکش خجالتاندازه نیابه هرگز

 همون از رو خودش خواستیم دلش بود،دهیدپونهنگاه یتو رو

 ینینگس شرط نیهمچ پدربزرگش کردینم باور. کنه پرت نییپابهبام

 ادند دست از ترسکه ،یاساله ستیب دختر کی یابرباشهگذاشته

 .داشته همزمان طوربه رو مادرش و پدر
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 ام،انتق یبراکه پدربزرگشبه دادیم حق پونه، و بهروز ازدواج لیاوا

 بعدش یهاماه یحت. باشهشده طالب رو یایاجبار ازدواج نیهمچ

 از د،کریمنگاه بهشنداشته خواهر مثل و بودشده یمیصمپونه باکه

 رو تردخ نیا یپا وگرفته یمیتصم نیهمچکه بود ممنون پدربزرگش

 تداش نفرت حس فقط اآلن اما بود؛کرده باز روحشونیب یزندگبه

 دختر نیابه رو یدرد نیهمچکه بالغ، و عاقل ظاهربه مرد اون از

 .بودکرده لیتحم

 

 ذهنشبه یادهنده یدلدار حرف چیهپونه یهااشک برابر در

 یادوارکنندهیام حرف بخوادکه بود یاون از ترزده بهت. بوددهینرس

 .بودنمونده یباق یدیام یوقتهم اون. بزنه

 

 یفرن نیاول نبود، راز نیا موندن پنهون بابتپونه التماس وقسماگه

 یبزرگ ازکه بود یپدربزرگ کرد،یم یخال سرش رو شیناراحتکه

 .رو منشش ومرامنه دیکشیم دکی رو اسمش تنها ظاهرا
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 و چپ کیکوچ فیک داخل دست شد، بلندکه شیگوش یصدا

 .دیکش قیعم نفس چند بهروزاسم دنید با و کرد شیصورتهیراست

 

 .کرد وصل رو تماس و گرفت بیعج یمیتصم یاهیثانبه

 

 داداش؟جانم_ 

... _ 

 

 ات ینر ییجا...ارمد باهات یمهم کار اتفاقا...  نییپاامیمدارم... آره_ 

 امیب

 

 ها خاک یال روشده یمتالش گِل یشهیر اول و کرد قطع رو یگوش

. کردنش درست یبرا ادیب فرصت سر ونشه خشک تا کرد، پنهون

 بهروز اتاق وارد زدن در بدون و رسوند دفتربه رو خودش سرعتبه
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 همزمان ونقشه یسر کی کردن جور و جمع حال در رو اون. شد

 .دید تلفن با صحبت

 

 و هاشصحبت از اومدینمکوتاهکه بود یسمجآدم ظاهرا یخط پشت

. کردیم تکرار رو هاش جواب شدنش الیخیبواسه مرتب  بهروز

 بهروز تا زد،یم بال بال مرتب ،یخط پشت ازشده یعصب بهناز

 بودگرفتهکه یمیتصم از خواستینم چون کنه، قطع رو تماس

 .بشه منصرف

 

 ،کنه قطع رو تماس خودش تا رفت یگوش سمتبهکه نازبه دست

 بلق و نداشتن شارژ یبهونهبه کرد یخداحافظ زوربه بهروزباألخره

 تا کرد، خاموشش عیسر و کرد قطع رو یگوش طرف، جواِب

 .نره لو دروغش
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 حرف ادیز هازن گفتن دروغواهلل... برومند نیا کردخفم یوا_

 هاماجرا اون فیتعر یجا تلفن پشتگهینم یناحساب مرد...  زننیم

 ابگم بهش زیچهی بود کینزد... کردمیم داغداشتمگهید... ستین

 

 گذاشت بهروز دهن یجلو دستکالفه بهناز

 

 برومند یهاحرف کل یخوایم ایبزنم حرف من یذاریم بهروز_

 ؟یبگبرام رو

 

 رکتش بادارمهجلس... برم دیبا...  دیمف و مختصر یول... بگو بگو_

 دکترببرم دیبا رو مامانبعدازظهرم...دارمهم ناهار قرار...  شناس حق

 !ببرمش؟ دیبا چرا من یهست تو یوقتدونمینم... 

 

 مشبرد من چهاربار...  ستاین بدداره پسرکنه حسکمی... واهللخوبه_

 .تونمینمدارم یدورهم امروز من...  ببر توبارم کی
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 ؟یشینمخسته...  یدار یهمدورماه کل_

 

 اصرار... مامانه مال ست،ین من مال ها یدورهم اون اوال_

 مال یکی نیهم... بدهشوهرم خوادیم چونکنم شرکتمنمکنهیم

 !؟ینیببنمیهم یندار چش... منه

 

 ؟چشهپونه یدونیم تو... داشتم کارت یراست... برمشیم... باشه_

 پکرامروزم... بزنم حرف باهاشنتونستم تداش مهمون روز چند نیا

 تربد خودش حالنظرمبه اما...  استادش ادتیعواسهرهیم گفت...  بود

 نیافهممینم اصال...  ادینم شرکت امروزنداره حال گفت...  بود

 براتبودمگفتهکه روچهارشنبه... خرابه حالش نقدریا چرا روزها

 اهاشب یتونستنمیببب...  سرد آب دوش ریز! کردم داشیپ یچطور

 ؟یبزن حرف
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 یا» بهروز و خورد زنگ یداخل تلفنکنه باز لب خواست بهناز تا

 . شد صحبت مشغول یمنش با و برداشت رو یگوش انیگو «بابا

 

 

 است_یشرع_

 

 

 

8 

 

 یسابحپونهنکهیا با بود، پابرجا چنانهم راز گفتن یبرا مشیتصم

 نیا تتونسینم اما نزنه؛ یکسبه یحرف تا بود،گرفتهقسم و قول ازش

 . بود محضاشتباه کی کردنش پنهان چون داره،نگه رو راز
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 نیرکچ ُدَمل نیا دیبا. بودسوخته پاشبه سال پنجپونهکه یاشتباه

 زمان انگار یول کردن،یم دایپ مداوا یبرا یراه تا شد،یم ظاهر

 

 طشر دنیشن بعد یحت بهروزبفهمه تا شد،یم برمال راز نیا دیبا

 ! نه ایهمونهپونهبه احساسشهم باز پدربزرگش، بیعج

 

 ؟ییکجا بهناز یآها_

 

 .کرد نگاش گنگ و آورد خودشبه رو اون بهروزآروم یلیس

 

 !؟یآورد ریگمیتی ؟یزنیم چرا_

 

مناسبی برای گفتن بهبهروز نبود. بهتر دید شب باهاش صحبت کنهو 

اون لحظهاجازهبده، بدون دغدغهای جدید، کارهای شرکت رو 

سروسامون بده.  
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 تو یرفت چرا! داشت؟ درد اصال! یکرد شلوغش باز بابا یا_ 

 یدیفهم نه؟ ای یزد حرفپونه با! ینداد جوابدمیپرس سؤالهیفکر؟

 ینطوریا ؟قبالدهینم نشون خوش یرو اصال منبه ه؟یچ دردش

 !نبود

 

 احصب چهارتازه ش؟یدیدینم یورنطیا تو ای نبود ینطوریا قبال_ 

 تو بود ُبتخانوم آتوسا حاال تا نتش،یبیمداره چشمتکهشده

 .شپرستنده

 

 !مردهواسمگهید اون ار،ینشمیپ رو یعوض اوناسم_

 

 انگشهینمکهامیپ باچهارتا نکن، قضاوت زود نقدریاگمیم بهتبازم_ 

 ! زد یکسبه انتیخ
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 چون نکرد؟ دفاع خودش از چرا متر دو قد داشت زبون_ 

 .بودنمونده یحرفگهید

 

 زا دفاعواسه وقتچارهیبگهیددرمانگاه بردمش منکه یوضع اون با_ 

 .کردیم دفاع جونش از دیبا فقط نداشت، آبروش

 

 پستهمه نیا. بود مردن حقش نکشتمش،کنه شکر رو خدابره_

 نقدریاشهینممباور کردم؟یم یزندگ باهاشداشتم من و بودشده

 .بودمساده

 

 فقط... نگفته یزیچهم آتوسا بوده، یچ هاامیپ اوندونمینم من_ 

 .«کنهیماشتباه بهروز »گفتیم. اومد یم رونیب زبونش ازجملههی
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 تارمانگاهد شیببرخواستم ازت... گذاشتنشهزنده فقط فعالاشتباهم_ 

 رو سنگش یبش مادر از تر دلسوز یهیدانکهیانهپامبهفتهین خونش

 ؟چشه اون بگو ست،پونه فقطدردم االن ،یبزننهیسبه

 

 حرفعجلههمه نیا با اآلن برس، کارهاتبه برو فعال...  گمیمباشه_

 ندارهدهیفا زدن

 

 م،یبگپ بذار وقت امشب حتما...  الیخیبشدهرمید چونباشه_

 خداحافظ ،رفتم من نشنوم، یزیچ خائن اون راجبهمگهید

 

 رو سرش یوقت و کرد شبدرقه دردم تا بهناز و رفت بهروز

 و شد خارج یبهداشت سیسرو یراهرو ازکه دید رو نایس برگردوند،

 .خوردگرههمبه نگاهشون
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 یخوشبخت از حرف. بودزده یجالب یهاحرف امروز عاشق پسر نیا

 .تصاحبش فقطنهپونه

 

 دش باعث کنه، صحبت نایس با اولباشه بهتر دیشاکهنیا فکر

 .ونهپ با مشترکش اتاق سمتبهکنهاشاره ابرو با وبره سمتشبه

 

 فتمخال بدون نداشت، بهناز از کردن پنهانواسه یزیچگهیدکه نایس 

 نایس برعکس و شد وارد سرش پشتهم بهناز و شد اتاق یراه

 و ترفپنجره سمتبه کرد، نگاهش منتظر و نشست یصندل یروکه

 .زدن حرفبه کرد شروع نایسبهنگاه بدون و کرد بازش

 

 ه؟یجد قدرچه امروزت یهاحرف_ 

 

 قدر؟چه یچ یعنی_
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 ؟یشیم ،یبش الشیخیبباشه ازینپونه یخوشبخت واستاگه_ 

 

 داد باال ابرو و کشوند خودش سمت رو بهنازنگاه نایس مکث

 «ه؟یچ جوابت»هیمعنبه

 

 یزیچ من اما... آرهبشه وشبختخ من بدون واقعااگه_ 

 نیدونیم یخوشبخت شماکه یزیچ اون... نمیبینم یخوشبختاسمبه

 داره؟ فرقپونه یبرا

 

 سالهمه نیا شدینم حاضر نداشت فرقاگه... داره فرق مطمئنا_ 

 هارو اوننکهیا از. بودن تیاولو براش مادرش و پدر. بکشه زجر

 ؟ینشد حتنارا تو یجابهکرده انتخاب

 

 یوقتماونباشه مادر و پدربه عشق از باالتر یعشق چیهکنمینم فکر_ 

 کردهفرضمبهیغرنهیادردم! باشه وسط جونشون یپا
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 انتشیخ فکر با. بوده خودت خاطربه نگفتنش یدونیمخودتم_ 

 مجبور یبدوننکهیا تا شد،یم فراموش تر راحت یکردیم یزندگ

 .یدیکشیم عذاب عمر آخر تا اون، مثلامتو وشده یکارچهبه

 

 کی نیاکنمیم حس دونم؟ینم منکه نیدونیم یزیچخانوم بهناز_

 !ستین یمعمول بازخواست

 

 و ردک ستون نایس زیم یرو رو هاشدست و دیکش ییعمق نفس بهناز

 :گفت هایشیمبهرهیخ

 

. کنم روشن روفمیتکلاومدم... ستین یمعمولآره_

. نیمونیمپونههیچهمه یپا واقعا شماها از یکیکدومبفهممخوامیم

 یزندگخوامیم. زهیعز یلیخبرامپونه اما درست؛برادرمه بهروز

... دمیفهمکه یزیچ بعد مخصوصا بشه، کامشبهکمی
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 نم اما... گفتهبهم قبل ساعتمین نیهمکهیزیچ راجبنگمدادهقسمم

 دیبا شقبل اما بشه؛ دایپ ینجاتراه ونهبشکطلسم نیا تاگمیم...گمیم

 شرکت نیا از دیبا یبمونپونه یپابه ینتونست وگفتماگه ،یبد قولبهم

 قبوله؟... فتهیب چشمت توچشممخوامینمگهید. یبر

 

 خوادیم یچ هر. نیباش مطمئنکشمینم پس پاگهید من_ 

 .ستینمهمباشه

 

............... 

 

 یصدا باکه انداخت، یجاکفش یرو رو ورموت چیسوئ حالیب

 تاپ باترنم دنید با و برگشت صدا سمتبه تعجب با سرش ،یسالم

 .دیپر باال ابروهاش نیج شلوار و
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 یرو از دور کی نگاهش و شد کینزدقدم دو جواب، دادن بدون

 کرد عبور شیمشک دارپاشنه صندل تاترنم یاتوشده و یمشک یموها

 ختس یلیخ اما نه؛یبب روخانواده یاعضا یباق تا د،یچرخ فاطرابه و

 و پیت نیا باترنمکه ست،ینخونه یتو یکسنکهیا زدن حدس نبود

 .شده ظاهر جلوشافهیق

 

 ارکن لوند حرکت باهمراهکه ترنم، زدن لبخند و شدن تر کینزد با

 نشست، نایس لب کنج یپوزخند بود،سرشونه یرو از موهاش زدن

 . کردیمتوجه جلب یبرا دختر نیاکه ییهاتالش بابت
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 !بود واجبسالم جواب قبلنا_ 

 

 !دادنیم یخبرهی اومدن قبل قبلنا،_ 

 

 رو رضایعل آقا چون جون،ستاره یخونه رفتنهمه شد، ییهوی_ 

 .کردن مرخص

 

 ن؟ینرفت چرا شما اونوقت_ 

 

 سهراب قاآ بعد بودم، دیخر مادرجونهمراه بعدازظهر امروز من_

 .جونستارهخونه بردشون دنبالشون، اومد

 

 شما؟ خب؟_ 
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 کی منبعدشم...میبرهم باموندممنم ،یرسیم اآلنا گفت مادرجون_

 .هزارم بار یبرا شما، نگو تو، بگو پس...  نفر چندنه نفرم،

 

 !ترم راحت ینجوریا_ 

 

 !ستمین راحت من یول_ 

 

 .ایب کنار باهاش_ 

 

 نه؟ تو اما بدم؛ گوش هاتحرفهمهبه دیبا من چطور_ 

 

 صالا اآلن رم؟یبگ دوشهی من یدیماجازه... دیببخش... باشه... باشه_

 .ستمین بحث مود یتو
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 هامونحرفنشدهتموم اما برو؛باشه_

 

 مرتب فکرش. رفتحموم بعدش و اتاق سمتبه سکوت با نایس

 از شدیمزده هتبدوباره ودوباره و رفتیم بهناز یهاحرف شیپ

 رطش نیا. بود سخت تینهایب کردنش باور. بودکردهپونهکه یکار

 نجات یبرا یحت انجامش یبراکنه قبول یهرکسکه نبود یزیچ

 تک انگارکه اومدیم بر یاپونه همون از فقط کار نیا. اشخانواده

 . بودنکرده ثبت یفداکار با رو بدنش یهاسلول تک

 

 زاگهید یکینمیاکه چرا رو؛ هاشدنزدهپستمام لیلد دیفهمیم حاال

 نیا یپابهگهید یکس نبود حاضرکه بود، دختر اون یهایفداکار

 دوشبه رو نیسنگ درد نیا ییتنهابه خواستیم وبسوزه شرط

 .بکشه
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 یالس پنجتموم بابت بودشرمنده. داشت یقیعم یشرمندگ احساس

 خودش وجود یتو رو نفرت ساحسا بودن، ترعاشق یجابهکه

 .بود ینیزم یفرشته نیا کردن فراموش فکربه تنها و بودداده پرورش

 

 یبرا کمک و عشق پر یاندهیآ ساختن و بودن یبرامیتصم حاال

 ناو یبرا در تونستیمکه بود یکار نیترکم دیشا درد، اون تحمل

 تر سخت بمراتبه دادنشانجامکه یکار. بدهانجام محبت یالهه

. کنهمقابله رخبه رخ صورتبه بیرق با بود قرار حاالکه چرا بود؛شده

 عاشق، مرد دو هر تا بگه، بهروز یبرا رو ماجراتمام بهناز بود قرار

 .کنن تالشپونه قلب آوردن دستبه یبرا

 

 فراموش روترنم حضور کلبه و اومد رونیبحموم ازدرهم افکار با

 یحوله با رو سرش داشت و بست کمرش دوربه یاحوله کرده،

 یمناسب لباس دنبال کشو یتو همزمان و کردیم خشک یکیکوچ

 با و اومد اتاق داخل شربت وانیل کی باترنمکه گشت،یم

 .کرد خودشمتوجه رو نایس یکردناوهوم
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 د،ید رو خجولش لبخند و دیچرخترنم سمتبهکه سرش

 سر یرو از سرعتبه رو کیکوچ یحوله و شد تیموقعمتوجهتازه

 . گرفتنهیس یجلو و برداشت

   

 .این داخل لطفادمینپوش لباس_

 

 گرد، عقب بدون یاانهیموز لبخند با و داد باال ییابروترنم

 .رفتگ دید یتو رو نایس قدتمام و ستادیا روبروش. شد واردمیمستق

 

 م؟نامحرممگه اومدن، داخلواسهنمیبینم یمشکلکه من_

 

 عیرس و کرد پشت بهشدوباره یحرف بدون ترنم، رفتار هنگ نایس

 با ه،بپوش خواست تا د،یکش رونیب کشو از رو نظرش مورد یهالباس

 .برگشت هاگرفته برق مثل پشتش و بازو عضالت لمس
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 ؟یکنیم کاریچ_

 

 رو هاشچشم و نشوند لببهدوباره رو اشانهیموز لبخندترنم

 یتو بودشده تر درشت و تردهیکش یلیخ ظشیغل شیآرا خاطربهکه

 .چرخوندکاسه

 

 دنب از! سفته بدنش چقدرشوهرمنمیبب خواستدلم فقط یچیه_

 .شیساخت خوب. ادیمخوشم یورزشکار

 

 عضالت سمتبه نباریاکهترنم دست تا رفت عقبقدم کی نایس

 .نخوره بهش بود،شده دراز شکمش

 

 ه؟یحّدچه در ما روابطرفته ادتیکنم فکر_
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 یتو روز اون. بشه شتریب روابطمون خوادیمدلم من یول نرفته،ادمی_

 !ستیناشتباهکه حاال گرفتم،اشتباهخونه با رو اونجا یگفتکافه

  

 !ستین کارها نیاواسه تمونیمحرم_ 

 

 دیبا ینامزد دوران...  کارهاست نیاواسه قایدق من نظر از اتفاقا_ 

 رو نیا مادرت یحت اد،یب وجودبه خوب و نیریش یهاخاطره

 .بمونم گفتکهدونهیم

 

 کرد نگاش قیعم و کرد زیر رو هاشچشم نایس

 

 ؟یبمون یخوایم یگفت خودت ای یبمون گفتمامانم_
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 :گفت حرص باترنم

 

 نقدریامادرتم ومونمیمگفتمخودم ،یزد حدس درستآره_ 

 زاهد و دعاب یجنابعال مثل. کرد الاستقب من شنهادیپ ازکه بوددهیفهم

 .ستین یالک

 

 .داره فرق ما یرابطهگفتم بهتاولم از ستم،ین زاهد و عابد من_

 

 التعض رونوازشگرانه رو دستش و کرد پر رو نشونیبقدم کیترنم

 و دش منقبض بدنشترنمدست یگرما تماس ازکه دیکش نایسشکم

 . دیکش عقب یکمدوباره رو خودش

 

 قرار نایس پشت لباس کمدکه یجور رفت جلوهم باز زنان لبخندمترن

 .بره تر عقبگهید نتونست و گرفت
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 : 

 

 

 

 

 داشت، اقرار دلش یتو. بودنترنم یرفتارها نیا طالبمردانه زیغرا

 ور خودش ه،یرو شیپ حال دررکانهیز وهنرمندانه یلیخ دختر نیاکه

 نییپا گاردش کنه، غفلتاگه وافتاده ریگکه دیدیم نگیر یگوشه

 .شهیم مغلوب و ادیم

 

 شکمش عضالت رو دنیکش دست موقععشوه و ناز باترنم یصدا

 :شد بلند
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 و خوبخاطرههی یخواینم چرا... مییتنها...  ستین یچکیه اآلن_ 

 سپ ،یستین یالک زاهد و عابد و یگیم راستاگه م؟یبساز نیریش

 .نک رفتارگهید یمردها مثل

 

 !نزن دست منبه... ترنم نکن_

 

 ،شهیم موفقداره کرد حس نایس یشده تند یهانفس و لحن ازترنم

 اسمم بایتقر بدنشکه یطور کرد، کینزد بهش ترشیب رو خودش

 نتقلم نایس یبرهنه بدنبه بدنش حرارت و بودشده نایس یباالتنه

 .کردیم منقلبش شتریب و شدیم

 

 دمتیدیم لباس با یوقت...عضالتم دلم نیا عاشق من_

 ؟یکنیم کارساله چند...  نیشکلچهنمیبببودم کنجکاوشهیهم
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 ازهبلک زش،یغرا خاطربهنه بدنش حرارت داد، رونیب حرص از ینفس

 بعدًاکهکنه یکار بود، ممکن و رفتیم باالترلحظه هر داشتخشم

 شگهید دست اب وترنم مچ دست کی با. بشه مونیپش شدتبه

 از ور قهار یکنندهوسوسه نیا بدنکمی و گرفت رو تاپش یسرشونه

 .کرد دور خودش

 

 نم راجببودمگفته... تصوراتمبه نزن گند نقدریا...  نکنگفتم_

 باهاتقلبم یوقت یشیم حاضر چطور...  باشنداشته یجنس تفکرات

 باشه؟ باهاتجسمم ستین

 

 ادآز رو خودت بار کی...  ستیناهامب قلبت یکنیم فکر تو چون_

 یلیخ یفهمیم وقتاون...  کن برخوردباهام تر راحتکمی...  بذار

 یطالبهم
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 یکی دنبال ؟یهست یک دنبال تو...  طالبنشهیهم مردها جون دختر_

 رو؟ قلبت ایباشه طالب رو تنتکه

 

 .ندکوبو نایس لخت یبازوبه یمشت شدنشزده پس از یحرصترنم

 

 وقتتکمی یکرد خودت عّلاف رو من... کارم سر من کالدونمیم_ 

 غشسرا یبر ورهیبگ طالق شوهرش ازدختره اونکه یوقت تا شه، پر

 

 ... میبزن حرف یاساس دیبا_ 

 

 انتیخ شوهرشبه خوادیمکه استیح یب نقدریا یعنی ؟یدید_ 

 بسته؟ دل یدار نامزدکه ییتوبه یحت  وکنه
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 برات بذار...  نکنعجوالنه قضاوت نقدریا...  خواهشا نکنمیعصب_ 

 بدم حیتوض

 

  مونده؟ یحیتوضمگهگهید_ 

 

 گمیم بهتامیمبپوشم رولباسم بذار...  هال تو برو_ 

 

 یکنکمد یخوایم یچطوربده حیتوضتوام... بده حیتوض ایب... باشه_ 

 یارزش من یچطور... ترهمهم یکی اون یچطوربده حیتوض... 

 چمیباز فقط یچطور... دومم نفرشهیهم یچطور... ندارم

 

 بهشقدم کی متعجب نایس شد، بلندترنم از ناگهانکه یهق هق با

 .گرفتآروم رو بازوش و شد کینزد
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 ؟یکنیمهیگر چرا ؟یشدیچ_ 

 

 ...  ادیمبدم همتون از...  نینیهم همتون_ 

 

 .ترف دهنش سمتناخودآگاه شدست و ترسوند رو نایسترنم ادیفر

 

 ؟یزنیم داد چرا دختر؟ یشدوونهید_ 

 

 کرد تشیهدا دیسع تخت سمتبه بودگرفته رو بازوشکه طور همون

 .نشوند روش رو اون و

 

 ...  اینزن غیج خواهشا... ارمیب آب براتبرم نیبش_ 
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 یشوک یروکه یدستمال با و برگردوند رو نایس ملتمسنگاه ازترنم

 ملشیر باشده مخلوت یها اشک کردن پاک مشغول بود یاتختپ

 .شد

 

 بودافتاده نیزم یرو همچنان اما بود،کرده انتخابکه ییهالباس نایس

 . شد خارج اتاق از و زد چنگ رو

 

 داشص متعجب و دیند اتاق یتو روترنم برگشت آب وانیل با یوقت

 بغ روترنم و افتاد راهروبه نگاهش ییدستشو در یصدا دنیشن با. زد

 راهرو ینهیآ یتو از ششده داغون یچهره یتماشا حال درکرده

 .دید

 

 آوردم آب برات_ 
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 سمتبه و گرفت نایس ازاخم با رو نگاهش یحرف زدن بدونترنم

 . شد هاشلباس دنیپوش مشغول و رفت زیآورخت

 

 یوت دنیپوش قبل رو مانتوش نیآست و برداشت روقدم چند نایس

 .گرفت دست

 

 یبرذارمینم ینطوریا... میبزن حرف دیبا_ 

 

 و رأم جانتپونهبه برو شما... ستمین یجنابعال ازاجازه منتظر من_ 

 ...  کن ینه

 

 اونور؟ از ای یافتیمبوم نوریا از ای چرا تو_ 
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 یچکیه... افتمیم طرفهی ازباألخره من...  یگیم راستآره_ 

 وءس دنبال فقط مردها شما... کنمهیتک بهشکنم دراز دست ستینهم

 نیخودتون کردناستفاده

 

  آخه؟کردم یااستفاده سوءچه من األن_ 

 

 یهرزهکهمنم فقط...  یمطهر و پاک تو...  یگیم راست_ 

 یهفته اصال تو... منه طرف از هااستفاده سوء یهمه... امیابونیخ

 !کردمغهیصرفتم وارید با من...  من با ینذاشت قرار و قول قبل

 

 تک مبل نیاول یرو رو اون و دیکش روترنم یبازو یعصب نایس

 .نشوندنفره

 

 

 است_یشرع_
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 : 

 

 

 

 

 ورمجب رو اون فشار، یکم با و نشستترنم یشونهیرو نایس دست

 .کرد نشستندوبارهبه

 

 نم اول م،یبزن رو هامونحرف بار نیآخر یبرا بذار و نجایا نیبش_ 

 .گمیم
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 ور ساعد نشست،نفرهسه مبل یرو, ترنم یروروبه و گفت رو نیا

 شدرهیخ موها، یتو دیکشیمپنجه یحال در و دادهیتک زانو یرو

 .ترنم نیغمگ قایعم یهاچشمبه

 

... کردماشتباه من چون...  یدار حقدونمیم بخدا...  یدار حق تو_ 

 روز اون من... خودم یعجوالنهمیتصم اون بادادم دیام بهت چون

 گول روخودمداشتم... کردمیم فرار تیواقع ازداشتم...  بود بدحالم

 ماا کنم؛ رونیبسرم از روپونه فکر تو، وجود باخواستمیم... زدمیم

 یزندگعمره کی فکر نیا با من... شهینم بخدا... شهینم...  نشد

 روخودم یوقت از...  ستین منهیزندگ مروزا و روزیدآدمپونه... کردم

 ودب یآدم تنها پونه،... هیچ داشتن دوستدمیفهم یوقت از... شناختم

 خواستبه اما...  کرد ینامردبهمدرسته...  شد عشق یمعنبرامکه

 ناوکه یاجبار بدون فقط... کنم ماجرا شرحتونمینم...  نبود خودش

...  کردیم فرق داشت نیشاهکه یباراج با آسمون تا نیزم داشت،

 لسا پنج وکرده رو کار اون من با چرادونستمینم... دونستمینم من

 یبگ یدار حق... دمیکش عذاب وکردم یزندگخودم جهل یتو
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 شیپجسمم باشه،گهید یکی شیپدلمکهاونه یواقع ینامرد اما نامردم؛

 حق وت...   یعشق دنبال توهکفهممیم...  ستین نیا اقتتیل تو...  تو

 اون من...  یعاشقش توکه همونطور... بشه عاشقت یکی یدار

 یدیام چیهپونه... کنم خوشبختتتونمینم من... ستمینآدم

 من کال برعکس... نه... اونم طالق منتظر یکن فکر یبخواکهندادهبهم

 تیاذ رو تو نیا از ترشیبخوامینم فقط من... رونده خودش از رو

 شیمعن نایاکدوم چیه...  یکن یزندگ یواه دیام نیا باخوامینم... کنم

 یتیوضع تو اآلن من فقط...  یبد توکه ستین نیا

 . کنم فکر یاگهید کسبهبتونمکهستمین

 

 برم؟تونمیم_ 

 

 گفتم؟ یچ یدیشن اصال! ... ترنمکنمیم خواهش_

 

 .دیلغز نایس ملتمس یهاچشمبه یقال یها گل ازترنم سردنگاه
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 رو خودتونباألخره...  یاون مثلتوأم...  مونده؟ یاگهید حیتوج_ 

  هاحرف نیا با نیکنیم قانع

 

 .زد زانوترنم یجلو و شد بلند جاش ازکالفه نایس

 

 کاریچ نشکنه؟ دلتکنم کاریچ ؟ینکن فکر ینطوریاکنم کاریچ_ 

 ؟یبفهم روحالمکنم

 

 فکر یهرک... هیتکراربرام هاالتماس نیا... کنمیم عادترمداگهید_ 

 . خودشه

 

 .شد راهش صد نایس دستکه شد بلند جاش از
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 بود نیهم قرارمون اماکردماشتباه من...  باش یمنطقکمی_ 

 .نه ایمیباشهم بامیتونیممینیببنکهیا...

 

 لب بغض با و کرد نگاهش یکم. دیچرخ نایس سمتبهترنم سردنگاه

 :زد

 

 ؟یگیم رو راستشپرسمیم سؤال کی_ 

 

 !بگو باشه،_ 

 

 عاشق اقتیلمنم دیشا یکرد فکرهمقهیدق کی روز،ده نیا یتو_ 

 بودم؟مزاحمهیشهیهم ای باشم،داشته رو شدن
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 یآدم من اما ؛یدار رو اقتشیلگفتم اآلن نیهم... هیحرفچه نیا_ 

 عدشب پسره، اون مثلبدم دیوعوعدهخوبه.. .بخورم تو دردبهکهستمین

 هام؟حرف ریزبزنم

 

 دلب یپرحسرت اشکقطرهبه بغضش ن،یشاه ییوفایب یادآوری از

 .شد

 

 باز نیشاه یهیقضبه تورو یپانکهیا بود؟ یچ مناشتباه یدونیم_ 

 وداشتمرابطه باهاشکه ام،یاهرزه دختر من یکرد فکر تو... کردم

 عوض رتفکگهید نداره، یادهیفاستمینبگماگرم ستم،ین تو قیال حاال

 .شهینم

 

 یقضاوت نیهمچخواستمیماگه... نکردم یفکر نیهمچ من_ 

 ازنهمنه از مشکل یکنینم باور چرا... کردمینم قبول اول همونبکنم

 !تو؟
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  کنه؟یم عوض رو یزیچ... نکردنم ای کردن باورداره یفرقچهگهید_ 

 

 آزارتقصدم من...  یباش ینطوریاخوامینم... داره فرق من یبرا_ 

 .رنجوندمتناخواسته اما نبوده؛

 

 شنهادیپ...  الیخیبباشه باشه؟ راحت وجدانت عذاب یخوایم_ 

 .بادخودم بر لعنتکهکردمخودم...  بودخودم

 

 یشدنزده پس ازشکسته دل و زد کنار رو نایس یشده صد دست

 عیسر و زد رونیبخونه از نا،یس یها زدن صدابهتوجه بدون اره،دوب

 .شد محوکوچه از یاهیثانبه و شد نیماش سوار

 

......... 
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 عطر. دیرس دلخواهش ینامهبه تا کرد، رو و ریز رو هانامه تابیب

 زبا رونامه و کشوند خودش التهاب پر وجودبه رودهیخشک یهااسی

 .کرد

 

 با مرتب نه،یبب یخوببه رو جانان خطدست ذاشتنینم هااشک لیس

 شروع خط سر ازدوباره و دیکشیم هاچشمبه دست ن،یآست یلبه

 .خوندنبه کردیم

 

 لبشق با یحساب شیسرباز دوران یهانامه مثل نایس امروز یهادلبرانه

 حس نذاشتن، تنها حس خواستن، یقو حس همون. بودکرده یباز

 با رو جان از زتریعز نیا تونستیم چطور اما د؛اب تا یهمراه

 .  نبود یخوشبختبه یدیام چیه یوقتکنههمراه خودش
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 با اما بود؛ حفظ از رو کلمات تک تک  و بودخونده رونامه دور چند

 و دشیم زیر سر قلبشبه یبیعج شوق و شور خوندنشون،دوباره هر

 کی از خوردن ُسر مثل وزبهرسالم یصداکه دادیمادامه ترتابیب

 .افتاد دستش از هانامه و لغزوند رو قلبش دره،

 

 

 

 

 

 

 

 

 دست یتو ینامه تنها ن،یزم یرو یهانامه نیب بهروز موشکافنگاه

 .دیچرخ ششده هراسون یچهره وپونه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

157
2 

 

 ان؟یچ نایا شده؟ یزیچ بود، باز در دیببخش ؟یدیترس_ 

 

 از یکی سمت شدخم و کرد ُپر روقدم چند نایا گفتن با همزمان

 رو هانامه یهمه ؛ نشست سرعتبهپونه برداشتنش، قبل اما ها؛نامه

 کردیم یسعکه یلحن با برداشت، نیزم یرو از و کرد جمع جاکی

 از سیخ یچهرهبهکه یلبخند وبده نشون کمتر رو بودن هول

 :گفت کرد،یم یکج دهن اشکش

 

 جابجاشونداشتم ،یمیقدلهیوس چندتا ست،ین یزیچ_ 

 .بشه یخالکمدمکردمیم

 

 :گفت صورتشبهاشاره و شد قبل از تر متعجب بهروزنگاه

 

 !یمیقد لیوسا نیا ازنشده یتداع یخوب یزهایچ ظاهرا_ 
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 زد یلبخندمچهیندوباره و کرد پاک صورت از رو اشک رد عیسرپونه

 .کرد عوض رو حرف بهروز ذهن کردن منحرف یبرا و

 

 ؟یاومد ساعت نیاشده یچ تو حاال ، ستین یزیچکهگفتم_ 

 دکتر؟ یبود ینبرد رو مامانتمگه

 

 ادیز کرد یسع رو، تیوضع رییتغ بوددهیفهم خوب یلیخکه بهروز

 .نشهپونه رنجش موجب تا نکنه، دنیفهمبه اصرار

 

 حسش دکتر بعدگهید م،یداشت وقت قبل از نبود، شلوغ یلیخ مطب_

 ؟ینخوردشامکه تو شرکت،مبر نبود

 

 ؟یچ تو نخوردم،نه_
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 نم یولمیخورد چیساندوهیمیشد مجبور شد اشگشنه یلیخ مامان_

 م؟یبخور هست یزیچ گرسنمه، هنوز انگار

 

  کنم؟گرم یخوریم پلو، زرشک مونده، روزید یغذاکمی_

 

 .کنم عوض رولباسمرمیم من ممنون، کن،گرمآره_

 

 ج،خرو محضبه اما رفت؛ رونیب اتاق از در، کامل نبست بدون بهروز

. شدپونه یکارها شاهد در یال از یواشکی و ستادیا راهرو یگوشه

 دایپ نامه،هیشب یهابرگه اونبه نسبتکه یدیشد یکنجکاو حس

 .بشه یکش سرک نیا الیخیب دادینماجازه بود،کرده

 

 یفضا داخل و اشتگذ یکیکوچ یجعبه درون رو هانامهپونه یوقت

 نیا شد مطمئن کامال کرد، یجاساز بود لباس درآور ریزکه یایمخف
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 یمخف در نقدریاپونه که، باشن یمهم یزهایچ یحاو توننیم هابرگه

 . داده خرجبه اطیاحت کردنشون

 

 زودتر یهرچ خواستیم و بودگرفته رو وجودش یخاص اضطراب

 کرد،یم نیتلق بهش یحس. بشه مطلع هابرگه اون یمحتوا از

 زیگر یآهو نیا یرفتارها یمعما حل دیکل کاغذها، اون یهانوشته

 ات بشناسه، دخترو نیا شتریب داشت ازین دایشدهم االن و پاست

 .کنه نفوذ قلبشبه تر راحتبتونه

 

 افتادهراآشپزخونهبه رفتن یبرا گه،ید لیوسا کردن مرتب بعدپونه

 و انداخت یکنار اتاق داخل رو خودش عیسر بهروز. رونیب سمتبه

 یجا از روجعبه و شد اتاقش وارد پونه، رفتن از نانیاطم از بعد

 . کرد خارج شیمخف
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 یزیچ کرد، آرزو دلته از و دیکش یقیعم نفس کردن باز قبل

 کردن ازب اما باشه؛پونه سرسخت قلب تصاحبواسه یحلراهنهیبیمکه

 رشتیب کردیم باز رو یانامه هر همانا؛ وزبهر شدنشوکه و هماناجعبه

 یپسر با قبالپونه شدینم باورش اصال. کردیم کپ

 مجنوناسم هانامه ازکدوم چیه. قیعم نقدریااونمداشتهعاشقانهرابطه

 رو هانامه یهمه فرد، اون تیهو دنیفهم یبرا کنجکاو و نداشت

 رو شتوجه بود،وقچهصندتهکه یکیکوچ یدفترچهنکهیا تا بازکرد،

 .کرد جلب

 

 نیا .تصور رقابلیغ ییهایدلدادگ خطشبه خط و بودپونه خط دست

 د،یرسیمجهینت نیابه داشتگهید بود،دهید یسردپونه ازکهبس مدت

 رقرارب ارتباط باهاشونتونهینم وداره مشکل مخالف جنس باپونهکه

 کی. دیدیم داشت رو خترد نیا یگهید یرو کی انگار اآلن اما کنه؛

 .ناز و عشق از پروجه
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 چیه ماا بود؛شده تابیب یسرمست نیا صاحب دنیفهم یبرا شدتبه

 از پست یاداره کی ینشونه هانامه پاکت یرو. نبوداسم از یخبر

 یهمه یرو بوداسم ینشونهکه یزیچ تنها و بود یغرب یشهر

 .بود ss حرف دو ها،پاکت

 

 رو و ریز یاسم دنیفهم یبرا رو خاطرات دفتر یهابرگه حرص با

»  بودشدهنوشتهکه افتاد آخر یبرگه خط دوبه چشمشنکهیا تا کرد،

 سال پنج از بعد امروز رومیداشتن دوست یهایشیم, شهینمباورم

 بود؛کرده نوشتنبه شروعتازهپونه انگار... «. ید خودمون شرکت یتو

 و بودشده پخش کاغذ یور آخر یکلمه جوهر اما

 .  بودموندهناتمومجمله

 

. کرده مالقات شرکت یتو رو پسر اون دادیم نشونکه یاجمله

 قبلاهدوم مال بایتقر. بودزده خیتارکه افتادصفحه یباالبه چشمش

 گچن یعصب. شدیم تکرار مرتب ذهنش یتو هایشیم یکلمه. بود



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

157
8 

 نگاهش و کرد پرت هاامهن کنار رودفترچه و دیکش موهاشبه

 . شد پاکت یرو ss حرف شاهددوباره

 

 اون. اومد ادشی یزیچ و کرد خطور ذهنشبهدوباره خیتار یالحظه

 بهش رو شیباردار خبر آتوساکه بود نیا قبل روز چند مال خیتار

 دنید ذوق از و بودداده بهش یکارشام کی از بعدکه یخبر بده،

 قبل و وزر اون بودکرده تبکه یاپونه شیپ دبوبرنگشتهگهید آتوسا

 بد حال داشت حاال. بودآورده سرش باال رو فرزان یحت قرار،به رفتن

 ازش فرزانکه یایعصب فشار لیدل و دیفهمیم روپونه روز اون

 .کردیم درک و بودزده حرف

 

 یصدالحظه همون و دیترک ذهنش یتو بمب مثل یزیچ ناگهان

 .دیرس گوششهبپونه متعجب

 

 !ز؟...بهرو_
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 یهدیپر رنگ صورت دنید با و دیچرخیم سرش یتواسم کی فقط

 :شد یجار زبونشبه وبشه الیخیب نتونستپونه

 

  آره؟! ... صدر؟...  نایس_ 
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 ردفت یجاچیه بود مطمئن. موند مات و ستادیا سرجاشکردهخیپونه

 چطور بهروزکه بود، تعجبم وومدهین نایس از یاسم هانامه و

 ودفترچه داخل فاتیتوص از یبعضنکهیا از غافل. شدهمتوجه

 . بودنکرده رو کارخودشون یشیم یهاچشم

 

 یربلندت یصدا با بار نیا و داد تکون دست یتو رودفترچه بهروز

 :دیپرس

 

  صدر؟ نایسگفتم ؟یساکت چرا_ 

 

 رو دستش و خورد یاکهی بهروز خراش گوش ادیفر ازپونه

 .نخورههمبه تعادلش تا گرفت، در چهارچوببه

 

 . آرهزنهیم دادداره تافهیق! خوامیم جواب چرا اصال... هه_
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 . ندکوبو در یرو یمحکم مشت و کرد پرتاب وارید سمتبه رو دفتر

 

 من ن؟م با یبکن یکار نیهمچ یتونیم چطور تو...  یلعنت...  یلعنت_

 اب حاال ؟یشد تررکاهیزآبهم آتوسا از اما ؛یردا فرق توکردم فکر

 السهم با من شرکت یتو نیکنیم یکیبه دست متیقد عشق

 آره؟! ... نیبزن

 

 ورتق با اما کشوند؛پونه پلک پشت تا رو اشک بهروز، یانصافیب

 .کرد یریجلوگ بلورها اون ختنیر از گلوش، بغض دادن

 

 یبازو بار نیا و بودستادهیاپونه یجلوکرده انیطغ چنانهم بهروز

 :دیغر و گرفت چنگبهمحکم روپونه
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 من رکتش ادیب یگفت! نداشتم؟ خبربودهبمیرقگوشم بغل احمقمنه_

 شرکت، ونریب نیببر رو تونیکارکثافت نیتونستینم بشه؟ یچکه

 من؟ شرکت یتو راحت الیخ بامیاومد

 

 مجس اشکدوقطره یجلو نتونست بارنیا و کرد بلند سر دلخورپونه

 رهیبگ رو

 

 یک هر از... پونهندازمیمراه خونحمام بخدا یریبگآبغوره منواسه_ 

 چرا؟هگیدمانتهیا یادعاکه تو... نداشتم یکی تو ازداشتم رو انتظارش

... شناسنامته یتوکهاسمم یولباشم تیصور شوهر منفرضمبه... 

 خامشگفته بهت یچ یعوض ناو چطور؟چطور؟ هان یتونست چطور

 هان؟ ؟یشد

 

 وکردهنگناهبه شدیممتهم داشت نایسکه چرا نبود؛ زیجا سکوتگهید

 .نبودپونه دل باب اصال نیا
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 یدیم جولون یدار ینطوریاکه یگرفت خالف کار وسط رو من_ 

 نیا یکجا...  یمیقد عشقهی از یخوندنوشته دوتا بهروز؟ آقا

 انت؟یخشهیم

 

 من شرکت از سر سال پنج بعد متیقد عشقکه ونجاشا_ 

 تنها ییدوتاکه اونجاش... نیاتاق کی یتوکه اونجاش... درآورده

 .اصفهان نیریم

 

 شنهادیپ بهت من نایاکدوم یتو... بوده خودت خواست نایا یهمه_ 

 خاطربه یگفت خودت...  یکرد استخدامش خودت هان؟دادم

 یگفت خودت...  نیباش اتاق کی یتوهم با اصفهانپروژه

 بود ونباهامرانندهمینرفتهم تنها...  اصفهانبرم اون با دیبا یدارمناقصه

... 
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 هست؟ یک اونجا ؟یچ نییتنها اتاق یتوکه ییروزا اون_ 

 

 براتبگم دیبا ینشناخت رو من هنوزاگه... سرم باال یخدا_ 

 ور اونکه یچوب با رو منکرده ییخطا و خبط آتوسااگه... متأسفم

 من... نداره یفرقبرام یصور ریغ و یصور شوهر...  نزن یزنیم

 فکردرصدم کی یحت پس... خودم یخدابه...  توبهنه... دادم تعهد

 .میباالئ اون زدن دورآدم من نکن

 

 منمگه ؟یچپسره اون...  بینج تو...  خوب تو اصال... باشه_ 

 نداره؟ بهت ینظر چیهکنم باورخوامبکه شناسمشیم چقدر

 

 بهت رو یلیجل یماجرا وقت چیه بود، یدار مشکلآدماگه نایس_ 

 .گفتینم
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 خان نایس نیا دیشا...  نایسشده صدر از حاال...هه! نا؟یس! نا؟یس_ 

 شبهاعتمادم ینجوریا نکنم، شک خودشبه من تا ،ینیریخودشاومده

 .بفرستمتون تنهاباهم شتریب تا بشه، ادیز

 

 . انتیخ ازشده پر ذهنت یهمه... متأسفم توهماتت نیا خاطربه_

 

 یوقت از...  هستهم یروح...  ستین یجسم فقطکه انتیخ_ 

 هر...  ینکردنه ؟یکردنگاه شوهرچشمبه رو من اصالشدم شوهرت

 دلشخانوم اما تت؛یرضا وتوجه جلبواسهکردم مدت نیا یکار

 هستدفترچه نیهم یتومدرکشم و سند...  بوده شیمیقد عشق شیپ

 یداشتن دوست یها یشیم... 

 

 دوست دوتا مثل فقط بود قرار...  بود نیا اول از قرارمون_ 

... نکنم نگاهت شوهرچشمبه یگفت خودت تو... میکن یزندگباهم
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 یدارتازه یشدرونده آتوسا ازکه حاال... باشمنداشته یانتظار ازت

 !؟ینیبیم رو من

 

 آتوسابهنخواستم اما دمت؛ید اول همون ازگفتم بهتهم قبال_ 

 حاال... زدم دل حرفمنمکرده یدست شیپ اونکه حاال... کنم انتیخ

 عشق چیه بدون...  یسرخر چیه بدونالبته... باشم شوهرتخوامیم

 ابوینکنه فکر تاخوامیم رو عذرش فردا نیهم...  یمیقد

 کنهیم پهن تورزنمواسهدارهدمینفهمبودم

 

 ...نکرده یکار نیهمچ نایس_ 

 

 سردمومت...  دختر نکنمیشیآت... پونه ارین رو کشیکوچاسم نقدریا_ 

 یکس اون ،یبفهم دیشا شینینباگه...  نه؟مگهاونه خاطربه بودنات

 یایرو کی فقطپسره اون عشق وهیکداره دوستت واقعاکه

 .شدهتموم یدیفهم... رفتهشدهتموم... ودهببچگونه
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 ازهم رودفترچه رفت، هانامه وصندوقچه سمتبه و زد رو آخر ادیفر

 .برداشت نیزم

 

 ؟یبریم کجا رو نایا بهروز؟ یکن کاریچ یخوایم_ 

 

 ... بسوزونمشونبرمیم_ 

 

 

 است_یشرع_
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 سمتبه و زد کنار در چهارچوب از روپونه زدنتنه با بهروز

 .افتادراهآشپزخونه

 

 عوض یخوایم رو یچ نایا زدن شیآت با بهروز؟ یشدونهید_ 

 ؟یکن

 

 ازشهیم پاکشهیهمواسهآدم اون حاال نیهم از...  رو تو افکار_ 

 ابد تا...  تیزندگ

 

 ستینمیزندگ یتو اون... بهمبده رو اونا... کنمیم خواهش_ 
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 دواریتهد رو انگشتشپونهبه رو برداشت نتیکاب یتو از رو الکل

 .داد تکون جلوش

 

 اما. .. ادیب خودش سر دیبا بال نیا... نشنوم هارو التماس نیاگهید_ 

 یادیزاگه... سوزونمیم رو هاشنوشته فقطکنمیم لطفدارم

 یکار... زنمیم شیآت رو خودش یزندگ فردا یبشچمیپاپ

 باکه یکار مثل... بشهاستخدام یکتشر چیه یتونتونهگهیدکنمیم

 ؟یخوایم... کردم یلیجل

 

 نکرده یکار نایسکهگفتم_

 

 خوردهم با رو پاش و و دست...  کردیم یکار کردیم غلط_

 !کردمیم

 

 .هاستگذشته مالرابطه اون یریم تند یدار بهروز_
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 .داد روپونه جواب حرص با کشوها یتو تیکبر کردن دایپ حال در

 

...  پات ریزباشهنشستهممکنه... گهیدداره یبار نیاولهی یزیچ هر_

 چیه من...  یاریبکمنگاههی باگهید االن ،یبود عاشقش قبالکهتوام

 امروز... بندازه اون ادی رو تو دینبا یزیچ چیه... کنمینم یسکیر

 شنکره یافهیق فردا...  هاشنوشته

 

 ؟یفهمیمداره نامزد اون_ 

 

 مثال... نامزده فقطکه نیا...  کننیم خطا باز دارنهمبچه و زنمردم_ 

 ناو با...  نداشت ثروت...  نداشت زن اونمگه...  کثافت یلیجل اون

 فشیکثچشم اما...  شخونهببرهبدکاره زن تاده یشب تونستیم پولش

 یلعنت تیکبر نیا... شمینم آخر نفردفعه نیا...  بود تو دنبال

 کجاست؟
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 کهبکنم کمک بهتخاطراتمسوزوندهواسهامیب یندار انتظار_ 

 

 هاتالتماس نیا با تا شو دورچشمم جلو از فقط شما...  رینخ_ 

 ندادم جفتمون دست کار ،ینکردمیشیآت ترشیب

 

 زبهنا دنید با و کشوند خودش سمتبه روپونه فونیآ زنگ یصدا

 ازش تا رفت یورود در سمت عیرس و کرد باز رو در حالخوش

 رونیبپونه دهن از یحرف هنوز دیرس در کناربه بهناز تا. رهیبگ کمک

 :پروند جا از رو دو هر بهروز ادیفر یصدا ومده،ین

 

 شده؟ خراب نیا یتوشهینم دایپ تیکبر...  یلعنت_ 

 

 د،بوشده متعجب یکلپونهدرهم یافهیق دنید با اول همونکه بهناز

 .گرفت روپونه لرزون دست
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 شده؟ دعواتون چته؟ تو زنه؟یم داد چرا بهروز شده؟ خبرچه_ 

 ه؟یچواسه تیکبر

 

 هانامه از یکی و شد رد کنارشون ازخشم با بهروزنکرده باز دهنپونه

 .گرفتنشواسه شدخمکه افتاد، بهناز یپا کنار

 

 دستش نیچ نایا شده؟ ینجوریا چرا بهروز شده؟ یچ یگیمپونه_ 

 بود؟

 

 و کرد پاک رو بود خوردن ُسر حال در صورتش یروکه یاشکقطره

 :زد لب دار بغض

 

 بسوزونتشون خوادیم...  ناستیس یمیقد یهانامه_
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  ده؟یفهممگه_ 

 

 انداخت هال یگوشه رو فشیک بهناز و داد تکون یسر تنهاپونه

 

 د؟یفهم یچطور...  بود یبرزخگمیم...  یوا...  یوا_ 

 

... کنم قفل رو اتاق درنکردم عادت هنوز...  اتاق یتو اومد هوی_

 دکتر از برگشت زودتر... ندارم عادت بودنشبه

 

 ؟یگفت بهشاونم ؟یچ آقاجون شرط یهیقض_ 

 

 شیجر نقدریا هانامه نیهم... بگموونمیدمگه...  بابانه_ 

 بشهقهیبه دست نایس بابرهموندهکمکهکرده
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 ه؟یچ آقاجون شرط_ 

 

 ستر از جفتشون خورد، گوششونبهپله نییپا ازکه بهروز یصدا

. باشهستادهیوا فالگوش بهروز کردنینم فکر. دنیکش یکوتاه غیج

 هاپله کردن یکی دوتا با و اول یپله یرو کرد رها رو هانامه بهروز

 .دیکش داد یبلندتر یصدا با و رسوند کنارشونبه رو خودش

 

 ن؟یشد کر ه؟یچ آقاجون شرطدمیسپر_ 

 

 رو دستش  هنوزکه بهنازکه اومد نییپا اونقدرپونه بدن یدما

 .کردنگاه صورتشبهدهیترس بودگرفته

 

 !که یکرد خی ؟یخوبپونه_ 
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 بست رو یورود در و هال سمت کامل داد هول رو جفتشون بهروز

 .کرد بلند رو صداش معترض بهناز و

 

 نیهمچ چرا ؟یداد دست از رو کنترلت ته؟چمعلومه بهروز_ 

 ؟یکنیم

 

 یچ از نیداشت نیگیمبرام یکاست وکم چیه بدون اآلن نیهم_ 

 کسانی خاک با روخونه نیا لیوسا کلنزدم تا ن،یزدیم حرف

 ن؟یدیفهم... نکردم

 

 ودبکرده تالش سال پنج. انداختپونه تنبه لرز بهروز مجدد ادیفر

 یتو بار نیدوم یبرا شیادآوری حاال و ماجرا ونا شدن پنهون یبرا

 .بود نیسنگ براش شدتبه روز، کی
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 شرت بهروزبه و نشوند مبل یرو رو اون و گرفت روپونه یبازو بهناز

 .زد

 

...  یستین مردگهینم یکس ینزن داد! ... نکن هوار و داد قدرنیا_ 

 !شهیم یحالچهداره نیبب

 

 یرازها نیا خاطربه...  ستین من ادیفر خاطربه حالش_ 

 ور یچفهممیم امشب من یول نیبگ نیکن ینم باز لبکههیمگوئ

 .نیکنیم یمخف نیدار

 

 یوت رفت بهناز پونه، اتاق سمت رفت سرعتبه گفت رو نیا بهروز

 و مانتو با بعدلحظه چند  بهروز. کنه درست قند آب تا آشپزخونه،

 .پاهاش یرو ردک پرت رو اونا و برگشتپونه چادر

 

 شه مشخص باهاتفمیتکل دیبا امشب! ... بپوش_ 
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 است_یشرع_

 

 

 

 

 

 

 در بهروز نیخشمگ یهاچشم و چادر نیببهپونهسردرگمنگاه

 :دیپرسکه بود بهناز اون یجابه و شد چرخش

 

 موقع؟ نیا نیبر کجابپوشه_ 
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 !نکن دخالت لطفا بهناز_ 

 

 شده؟ بد حالش ینیبینم...  نکن دخالت یچ یعنی_ 

 

 . نیستین طرفکه یجانآدم با... ندارم شیکار نترس_ 

 

 یندار یروح تعادل اآلن تو...  ادیب باهاتذارمینم کجا ینگ تا_ 

 .من برادر

 

... خبرهچهبرم و دورفهممیمدارمتازه چونخوبهحالم اتفاقا_ 

 فرض احمق ور من حاال تادمیفهمتازه... شده بازگوشم وچشمتازه

 پس... بفهمم دیبا ودونمینم رو ییزهایچچه ستینمعلوم و نیکرد

 رفتارگهید جورشمیم مجبوروگرنه..  بهناز نکن دخالت لطفا

...  دارنگه رو خودتاحترام خودت...  مننه ادیم خوشت تونهکهکنم

 !میدار کار یلیخ امشبکهخانمپونه پاشوشمام
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 یبدبخت اون...  یهست یعصب اآلن تو...  من زیعز...  من برادر_ 

 ستین یکنیم فکر توکه یاونطور اصال یبست رو از ریشمش براشکه

 بخدا

 

...  برسنبهم دوتا نیا ادینم بدت ظاهراتوأم... گهیدخوبه_ 

 چرونچشم یپسره اون ای یمن یخواهر توفهممینم

 

 .زد لب داربغض و نیزم یرو کرد پرت رو قند آب وانیل یعصبپونه

  

 !بهش نکن نیتوه نقدریا...  ستین چرونچشم نایس_ 

 

 تو رو لباسشقهی و بردهجومپونه سمتبهگرفته گر صورت با بهروز

 .کرد بلندش مبل یرو از یکم و گرفت چنگ
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 یکافنوشته خط چهارتا همون...  نکن دفاع... پونه نکن دفاع ازش_ 

 رو دورراه از یهانامه اون... بودهباختهدل بهت چقدربفهمم تا بود

 اصال یشیقدم دوکه اآلنکنم باور یچطور نوشت، یم یاونطور

  احمق؟ ای یکرد فرضبچه رو من...  نداره؟ بهت یاحساس

 

  ؟یشد یجن چرا تو...  کن ولش بهروز_ 

 

  .شد ولو مبل یروپونه لرزون بدنکه کرد، رها روپونه لباسمحکم

 

 نینگ خوبپسره اون ازچشمم جلو...  چرا یرتیغ اما... شدمن یجن_ 

 ازشدمخسته... امینمکوتاهگهید امشب... کشمیم شیآتبه رو نجایاکه

 من با یدوهزار یپسرههی خاطربه... خانوم نیا یها یریگکناره و ناز

 تیموقع...  باشه؟ سرتر من ازکهداره یچ اونآخه... کنهیم ینطوریا

 از شکدوم یتو...  شتر؟یب پول ای نیماش..  خونه؟...  بهتر؟ یاجتماع
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 شیمیقد یهانوشته یپابهدارهخونهامیم یوقتکهسرتره من

 یحت...  ببوسمشذارهیمنهبزنم دست بهشذارهیمنه... کنه؟یمهیگر

 یزندگچهگهید نیا! ... سرشه یروسر ینیبیم... کنهیم حجابجلوم

 امشب... نه! ... ستم؟ین شوهرش منمگه... شده یمزخرف

 .شهتموم دیباامینمکوتاه

 

 :فتگ دادیم تکون دست یتو رو یگوشکه یحال در وپونهبه کرد رو

 

 انجیا انیب خودشونزنمیم زنگ ای...  یایمباهام یشیم پا ای اآلن_ 

 !حاال نیهم ریبگ رو متیتصم... 

 

 .ردک یدست شیپدوباره بهناز

 

 بهروز؟ انیب ایک ه؟یچ منظورت_ 
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 ننیبب انیب... گهید کنن روشن روفمیتکل انیب...  باباش و مامان_ 

 نبالد چشمش ننیبب انیب... کنهیم یشوهردار یچجور گلشون دختر

 اونا دیشا انیب... ذارهینم شیشرع شوهربه محل وشهیمیقد عشق

 نیکنینم باز بلکه ارنیب در سر یشروط و شرط از بتونن

 .گفتنشواسه

 

 .گرفت رو بهروز دست مچ و دیپر جاش اززده وحشتپونه_ 

 

  اینزن زنگ توروخدا...  خدا رو تو_ 

 

 اب و گذاشتپونه یچونه ریز رو یگوش و دیکش رو دستش بهروز

 :گفت حرص

 

 یچ از من وبوده یچ آقاجون شرط یگیم ای... خودته بامیتصم_ 

 پنج بدوننبهتره دیشا...  بپرسن ازت انیب اوناگمیم ای... ندارم خبر
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 فکرکه یاونجور ومیکرد یزندگهم شیپ برادر و خواهر مثل سال

 .ستینروبراه روابطمون کنن یم

 

 .گرفت رو بهروز ساعد بارنیا و کرد دراز دستدوبارهپونه

 

 تو ... ستین خوب براش... کنهیمسکتهمامانم بهروز خدا رو تو_ 

 رو حالش یدونیمکه

 

 .شد کینزدقدم چند بهناز

 

  رو؟ دختر نیا یبد دق یخوایم ؟یشدوونهید بهروز_ 

 

 ندارم؟ خبر یچ از نیبگ نیبکن جون ِد...  نیدیمدّقم نیدار شما_ 
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 کل بهروز، دست کردن ول با زمانهمکه بود،پونه دار بغض ادیفر

 .گرفت فرا روخونه

 

 از...  یندار خبر من یچارگیب از...  یندار خبر من یبدبخت از_ 

 یندار خبرشم داربچهتونمینمنکهیا

 

 و برداشت زیخ سمتشبه بهناز. شد ولو نیزم یرو حال یب و گفت

 .شد خکوبیم سرجاش مات بهروز

 

 

 است_یشرع_
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 تا دیکش طوللحظه چند و بود تصورش از فراتر بوددهیشنکه یزیچ

 جا لبش یروکه یزهرخند با ودهیشن یچکنه یجحال ذهنش یتو

 :بگه وار لکنت بودکرده خوش

 

 ه؟یچ ع... موضو ؟یتون... ینم یچ... یعنی ؟یچ...  ین...عی_ 

 

 یکم تا زدیم کنارپونه گردن دور از رو یروسرکه یحال در بهناز

 .دادادامهخشم با برسه، بهش هوا

 

 ،ییکذاانتقام اونواسه ودش،خ دل شدن خنکواسه آقاجون یعنی_ 

 ؟یدیفهم حاال نشه، داربچهپونهگذاشته شرط
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 .شد مبدل یزیتمسخرآم پوزخندبه زهرخندش

 

 اونهب عمر آخر تا بخوادپونهشهینم لیدل. گذاشتهکهگذاشته خب_ 

 دیبا من شوهرشم، من. باشه پابندمسخره شرط

 !آقاجوننه نه، ایخوامیمبچهرمیبگمیتصم

 

 خوش یلیخ هه،! گذاشته؟ شرط یراحت نیابه آقاجون یکرد فکر_ 

 ؟یمفهیم کنه؟ یجراحبرهکرده مجبورش رو دختر نیا رمردیپ ،یالیخ

 یجراح کردن، یالپراسکوپ شه؟ داربچهتونهینم هم بخوادگهید

 خواب یحت تا ،یکار اصل سراغ رفت راست کی. تخمدانهیتخل

 . نهیببنتونهگهیدداشتنمبچه

 

 . نشست زانو دو یروزده بهت بهروز
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 ا؟... چرآخه تونه؟ینم واقعا یعنی ؟یچ ی... عنی! نداره امکان_ 

 ؟یکرد قبول چرا پونه؟ یکرد رو کار نیا ا... چر

 

 از مادرش و پدر نجاتواسه داشته؟هم یاگهید یچاره نظرتبه_ 

 سش،واشده باد رتتیغ رگکه یعشق همون از گذشته، خودش

 یدب آزارشگهید ستین حقش کرده، فدا رو شیزندگ یهمه گذشته،

 .دهاتیتهد اون با

 

 :دیغر و دیکش موهاش یتو دستکالفه وزدهشرم بهروز

 

  رم؟یبگ رو جلوش ینذاشت چرا پونه؟ ینگفت منبه چرا_ 

 

 .ینفهم توبوده نیا آقاجون یگهید شرط ظاهرا_ 
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 !بود؟رفته کجا تشیانسان! آورهشرم ست،مسخره نیا ؟یچواسه_ 

 چرا اصال! کنه؟ یباز دختر نیا یزندگ بادادهاجازه خودشبه چطور

 بود؟آورده سرش رو بال نیا یوقتکنه ازدواج من باپونه خواست

 .بچه از کردمحروممنمکه اون نکرد؟ رو من فکر اصال نبود؟ بسش

 !ره؟جو یمنطقدومک با نیا گرفته، خودش نسل ازانتقامکه ینطوریا

 

 نوازش رو سرش و داشت آغوش یتو روپونهکه یحال در بهناز

 :گفت کرد،یم

 

 یوقتکنه ازدواج باهاتپونهخواسته چرا. نهیهممنم سؤال قایدق_ 

 اصال !داشتهنوه وبچه یعقدهکه یآقاجوناونم ؟ارهیببچه براتتونهینم

 ام؟انتق ازبوده پر وجودش یهمه ایبوده اشکله یتو عقل رمردیپ اون

 ه؟یانتقام چجور نیابگه ستین یکیآخه

 

 .بفهمم دیبا فهمم،یم_ 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

160
9 

 

 و رفت زیآو رخت سمتبه و شد بلند عیسر گفت رو نیا بهروز

 بدون کنسول یرو از چیسوئ دنیقاپ با و روبرداشت کتش

 .رفت رونیبخونه از بهناز یهازدن صدابهتوجه

 

 :زد لب داربغض وآروم بود،شنونده فقطلحظه اون تاکهپونه

 

 شهیم خراب زیچهمهبفهمه آقاجون، شیپبرهنکنه. بره نذار ز،...بهنا_ 

 

 :زد غر دار حرص بهناز

 

 رمردیپ اونبهبره بذار مونده؟ یچگهید ز؟یچهمهکدوم_ 

 پنج نه؟ ای ادیب در روش یتو دیبا یکی. کرده یبزرگاشتباهچهبفهمونه

 من یکردینم باز لب امشب تواگه بستته، یدیکش ابعذ سال
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 همشدلم. کردم ولنصفه رو یدورهم نیهمواسه اصال. گفتمیم

 .کردمهمگهید کارهیتازه بود، نجایا

 

 نزبو بهناز. کرد نگاش یسؤال و دیچرخ بهناز آغوش یتوپونه سر

 :گفت و دیکش لب دور

 

 .دهیفهم رو شرط انیجرهمگهید یکی بهروز از ریغ_ 

 

 .گرفت رو بازوش و شد جدا بهناز بغل ازکرده هولپونه

 

 ؟یکرد کار یچ تو_ 
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. بمونممقول رونتونستمکه دیببخش. یکردیم دیبا توکه یکار همون_

 بتونن تا بفهمن دوتاشون هر دیبا بود، خودیب دادن قولنظرمبه

 .رنیبگمیتصم

 

 کنه؟یم دوا رو یدردهچ نایس دنیفهم ؟یگیم یچ هستمعلوم_ 

 

. هیچ مشکلت دنیفهم جفتشونکه حاال. روندهیآ ییتنها درد_ 

 .شهیم مشخص یواقع عاشق نه؟ ای بمونن باهات رنیگیممیتصم

 

 ؟یبندازهم جونبه رو دوتا نیا یخوایم! بهناز یوا_ 

 

 هر شه؟یم یچمگه. بجنگن عشقشونواسه فتن،یبهم جونبه_ 

 هیدگزن قیال وداره دوستت ترشیب کدومشون یفهمیمارهیبکمکدوم
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 داره، نامزد نایس ست،ین یمنطق استداللت نیا فهمم،ینمکه من_ 

 .شوهرمنم

 

  ؟یکرد انتخاب رو بهروز حاال نیهم از یبگ یخوایم یعنی_ 

 

 نه_ 

 

 ناستیس شیپ دلت ؟یدید_ 

 

 داره؟ نامزدگمیم یفهمینم_ 

 

 یکاوترنمبهکردهاشتباه گفت امروزکه یدید. نامزد یگیمخودتم_ 

 هر. هریبگمیتصم خودش بذار پس بود، تو کردن فراموشواسه داده،

 کن تب براش تو ُمرد برات شتریب یک
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 .تو دست از... ایخدا یوا_ 

 

 زمیعز بسپار کاردانبه رو کار_ 

 

 شتم چند و رفت سیسرو سمتبه حال رییتغ یبرا و شد بلندپونه

 اطرخبهنه بودگرفته رو وجودشکه یاضطراب. دیپاش صورتبه آب

 نایس با زبهرو رفتار یبرا فقطبلکه خالو، شیپ رفتن و بهروز دنیفهم

 . بود

 

 شه،ب اخراج کار از ایسرشکسته اون خاطربه نایسنکهیا تصور یحت

 هر از قبل که،نهیا کار نیبهتر کرد فکر و بوددهنده آزار یلیخ

 ترک رو شرکت بخواد نایس از خودش بهروز، طرف از یالعملعکس

 .کنه
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 و بودنشسته حرف بدون بود،شدهستاره یخونه واردکه یمدتتموم

 ثبح اون از بعدترنم کردیم فکر. چرخوندیم دست یتو رو یگوش

 دبودهیرس اون از زودترترنم ظاهرا اما اد؛ین یمهمون نیابه یناراحت و

 نایس داشتن کار و گرفتن دوش هم، رو ومدنشونینهم با یبهونه و

 .بودگفته
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 دیدینمترنم یچهره یتو یناراحت از یآثار اصال تصورش برخالف

 اون ازترنمکهشده یچبفهمه تا کرد،یم کنجکاوش ترشیب نیا و

 . کرده رییتغدرجه هشتاد و صد هوی یناراحتهمه

 

 یگگن حس و دیدیم روترنمپرابهام ورهیخنگاه کردن بلند سر هر با

 نیا تا نکنه، نگاهش دادیم حیترج. اومدیم وجودبه براشنگاه نیا از

 . بشه کمتر براش یسردرگم

 

 مثل نایمادرس یهاصدازدن با زد،یم حرف گرانید با سرخوشترنم

 کمک یبرا و گفت یم یجانم و زدیم لبخندزده ذوق دخترکان

 . کردیم یدست شیپستارهبه

 

 و خترد نیا نشدن قانع گرفت،یمترنم رفتار نیا ازکه یاجهینت تنها

 داشت رو یکس حس. بود اشخواستهبه دنیرس یبرا بودن سمج
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 یگره اون بازکردن یبرا حاال وزده پاهاش دور طناببه یاگرهکه

 .بشه دندون ازمندینقراره کور،

 

 یآقا با و بودکرده دراز رو پاهاشنفرهسه یکاناپه یرو رضایعل

 جنگ و یمرز برون مسائل راجب بحث حال در سهراب و مشکات

 . شام تدارکات مشغول هاخانم و بودن

 

 یبرا و کرد کنجکاوش اومد شیگوشبه بهناز طرف ازکه یامکیپ

 مخاطب باکه کرد، رو تراس سمتبه رفتن قصد بودن، تر راحت

 .شد متوقف ،ترنم پدر توسط خودش گرفتن قرار

 

 ؟یکنینم شرکت بحث تو ؟یستین نجایا نایس آقا_ 

 

 .اومد درنشسته حالتبهدوباره زیخمین حالت از 
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 بگم؟ یچ_ 

 

 فرصت آخر...  بگو یزندگ بحث از ادینم خوشت جنگ بحث از_ 

 توهیچ قایدق ِسَمتت... میبزن حرف یوحساب درستدوکلمه ما نشد

 کار؟ محل

 

 یدست شیپ لبخند باترنمکه بودنگرفته شکل ذهنش یتو جواب هنوز

 .کرد

 

 یخاص سمت ستین یدولتادارهکه اونجا... باباجونم هستن طراح_

 .باشهداشته

 

 .دمیپرس یشغل اعتبار و حقوق و کار نوع نظر ازباالخره خب_
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 چند هر. هیخواستگار جلسات مخصوص هاسوال نیا دیفهم نایس

 یخاص حرف روزده نیا یتوکه چرا نداشت؛ تعجب یجا چندان

 قیطر ازکه یشناخت و سهراباحترامبه احتماالاونم بود،نشدهزده

 هاخانم. اومد یم ییبوهاهی داشتکمکم انگار اما داشتن؛ترانه

 تنها و بودنستادهیاسفره کناردهیکش کار از دست و شدن کنجکاوهم

 .بودآشپزخونه داخل هنوزکه بودستاره

 

 .کرد یدست شیپ دید رو نایس سکوتکه سهراب

 

 دهیگرخ نایسکنم فک آقاجون_

 

 جا لبش یروهم لبخند یحتکه نایس اال دن؛یخند حرف نیابههمه

 طرف هر از وگرفته قرارمحاصره یتو کردیم حس...  نگرفت

 . فتهیب ریگقرارهبره
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 .کرد مستأصلش شتریب مشکات یآقا مجدد سؤال

 

 واسمون یزیچ تندهیآ یهابرنامه راجب یخواینم نجا نایس_

 ؟یبگ

 

 دیشا تا کرد،نگاهترنمبههیثان چند! بگه دیبا یچ دونستینم

 بحران از تونستیمکه یکس تنهاکه چرا اد؛یب کمکشبهدوباره

 تاه،کونگاه همون باترنمخوشبختانه و بودترنم خودکنه یریجلوگ

 .شدقدم شیپرهدوبا و شد نایس عجزمتوجه

 

 صحبت راجبشکهدهینرس تیقطعبه هنوز هامونبرنامه باباجون_

 .میکن

 

 دخترم شمانهدمیپرس نایس آقا یهابرنامه راجب_
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 .بشه گود وارد دیبا وهّیجدهیقض دیفهمگهید نایس

 

 ؟یکاربرنامه هاست؟برنامهکدوم منظورتون دیببخش_

 

 یارد ییهابرنامههی شما گفتنخانوم حاج ازدواجتون؟برنامهپسرمنه_

 یلیخ ظاهرا شما یول منتظرم،وقته چندمنم...  یبگ دیبا خودتکه

 یگارخواست فاتیتشربه یازینخانوم حاجاحترامبه ما... ادهیز صبرت

 تا منهنکیا... بره شیپ روال طبق دیبا زهایچهیبقگهید یول م،یدیند

 و شماست یخانواده ازنانمیاطم و تشناخ خاطربه فقطدمینپرس حاال

 انتظار اما شماست؛ عروس هاست سال دخترهام، از یکیباألخره

 ندارمهم اهمال

 

 منتظر شما و زدن یحرف نیهمچ مادرنداشتم خبر منشرمنده_

 یابرنامهاگه... نداشته ازدواجبه یربط من یهابرنامهواهلل...  نیهست

 . بوده کار راجببوده
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 دو کین؟نزدیختینر ازدواجتون یبرا یابرنامه چیه یعنی خب_

 طرف از یحرفنهگهیم یزیچترنمنه اما شده؛خوندهغهیص ستهفته

 شدن،یم حاضر فقط هابچه دنیچیمبرنامه بزرگترا قبلنا. شهیمزده شما

 یسازهچقراره شمامینیببمیمنتظر فعالهم ما... شده برعکس ایگو االن

 میبرقص ماکه نیبزن

 

 یحرف بزرگترا حرف روکه من... هیحرفچه نیا نیدار اریاخت_

 ...فقطزنمینم

 

 چطور دونستینم و دوختترنم مضطرب یچشمابه رو نگاهش 

 نظر از وزدهترنمبه رو هاشحرف یهمه قبل ساعتکی بگه، دیبا

 .ستشدهتموم زیچهمه اون

 

 پسرم؟ یچ فقط_
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 است_یشرع_

 

 

 

8 

 

 

 گاهشن با شه،یم نابود هاشنقشهدوبارهنزنه یحرف بوددهیفهمکهنمتر

 طوس دیپردوباره خودش و موندن ساکت یبرا کرد التماس نایسبه

 . مکالمه
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 ودبماه شیشواسه ما قرار جون، پدرمیدار ازین یشتریب زمان فقط_

 دو کینزدتازه خودتون قولبه! نیدارعجله چقدر شما گه،ید

 .شدههفته

 

 اآلن و نیکردبهونه روماه شیش اونکه استرسه، ازکردمیم فکر_ 

 .نباشه یُکش وقتهمه اونبه یازینگهید

 

 .جواب یبرا کرد یدست شیپکه بودترانه بارنیا

 

 ور وقتشون اآلن. ستین یُکش وقت اصالماه شیش نیاباباجونم_ 

 .فرداست یمونیپش از بهتر شتریب شناختواسه بذارن

 

 !نینداشت ازین زمان نقدریاکه سهراب و تو_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

162
4 

. رتشیب شناختبه ننیبیم ازین حتما. کرد اسیقهم باشهینم_ 

 ور کارها یهمه وقتشبهدمیم قول ن،یبذار گریج رو دندونکمیشمام

 مونهینم عقب یکار چیهدمیمانجامخودم

 

 شد ادیز اصرار الیخیب بوددهید روترانههیدییتأدوبارهکه مشکات یآقا

 رنجب سید باهمستاره. دادختم رو کالمش «اهلل شاء ان» کی گفتن با

 :گفت جمعبه رو لبخند با و شد هال وارد

 

 .شدهدهیکشهم برنج د،ییبفرما_

 

 یرو و کرد جدا رضایعل یبرا مخلفات با غذا بشقاب کی سهراب

 ور خودش عمداترنم و نشستنسفره دورهمهیبق. داد قرار جلوش زیم

 :گفتبشنوه اون فقطکه یطور یلب ریز و داد جا نایس کنار

 

 .کردمیمسکتهداشتم ممنون،_
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 :گفت بهشنگاه بدون نایس

 

 .میکن صحبتدوباره دیباکنم فکر_ 

 

 .شهینم نجایا گه،ید روزهیباشه_ 

 

 ذهنش از یاگوشه همچنان و دادادامه غذاخوردنبه سکوت با نایس

 . خورهیم یچ دیفهمینم و بود بهناز امکیپ ریدرگ

 

 و ترفستاره اتاقبهبالفاصله سفره، کردن جمعبه کمک وشام بعد

 .بوداومده بهناز ازهمگهیدامیپ دوتا. کرد چک رو یگوش تراس یرو
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 ازشامیپ نیاول یتو بهناز. خوند و کرد باز رو هاامیپ عیسر

 نایس از یجواب یوقت و کنن بتصحهم باتونهیماگه بودخواسته

 نجایامکی اوضاع: » بودگفتهکه بودداده رو شیبعدامیپ بودنگرفته

 و تو نیبکه یایمیقد یعالقه انیجر بهروز. ستختهیربهم

 «کنه اخراجت بخوادکنم فکر. شده یشیآت یلیخ ده،یفهم روبودهپونه

 

 ونچ شرکت ادیب افرد بهروزنکنم گمون فعال»  بودهم شیبعدامیپ

 ره حاال. کرد یقاط دیشن رو یجراح انیجر یوقت چون بوشهر،رفته

 بابت رو متیتصمدوارمیام. هیچپونه مشکل نیدونیم دوتون

 ،یکن فکر یدار فرصت فردا پس تا تاینها. یباشگرفتهپونه

 .« یکنیم کاریچبده خبربهم یتونست. کنمیم روتالشممنم

 

 نوشت بهناز جواب درجمله کی تنها

 

 خوبه؟ حالشپونه_ 
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 وانداختهراه هوار و داد یکل حتما ماجرا دنیفهم با بهروز بود مطمئن

 .لرزونده رو نشیزتریعز دل

 

 .آورد هاشلب یرو یلبخند آخرش شکلک با بهناز عیسر جواب

 

 .یعاشق پدربسوزه ،یعذرخواهنه ،یسالمنه_ 

 

 :نوشت براش

 

 .دیببخش سالم،. بود ریدرگفکرم شرمنده،_ 

 

  ه؟یچ متیتصم_ 
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 .هستم آخرش تا_ 

 

 ؟یچ نامزدت_ 

 

 .زدم حرف باهاش_ 

 

 کرده؟ قبول سرعت؟ نیابه_ 

 

 .کنمیم درستش یول نه، ظاهرا راستش_ 

 

 .دوارمیام_ 

 

 .ستین یکم عذاب نیا کرده، رو کار اونپونهشهینمباورم هنوز_ 
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 پس ،یبکشخودتم رو عذاب نیا دیبا یستیوا پاش یبخوااگه_ 

 ییجوراهیاونم اآلن و یانیجر درکهگفتم بهش. کن فکر خوب

. این وجل اصال ،یش مونیپشممکنهدرصدمهزارم کیاگه. جوابتهمنتظره

 .دهیکش یسخت یکاف یاندازهبه دختر نیا

 

 بود یجور هر بود،گفته رو دردشبهم قبل سال پنجاگه_ 

 ورهینگ سر ازدواج نیا تاکردمیم یراض رو پدربزرگتون

 .کنه تحمل ییتنها رو عذاب نیاپونهذاشتمینم

 

 قبال. میکن ییجدابه یراض رو بهروز دیبا آقاجون یبجا حاال_ 

 .پشتشممنم کرد انتخاب اون روکدوم هر ام،پونه طرف من گفتم،هم

 

 .نیکنیم یخواهر حقش درکهممنونم_ 

 

 .شد جدا یگوش از ضرببه سرش سهراب یصدا با
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 چته؟ یبگ یدونیممحرم منو_ 

 

 یلبهبه و فرستاد ریبخ شب بهناز یبرا. انداخت یشونیپبه یزیراخم

 . دادهیتک تراس

 

 .ستینمیزی،چیچیه_

 

 ونردهبه کرد ستون رو دستش و ستادیا کنارش سهراب

 .دوختکوچهبهچشم

 

 االسرب جواباونم. هیچنمتر راجب نظرتدمیپرسستاره از بار چند_ 

 یپاهی ظاهرا اما ؛یداد یاوک حتما نیشدمحرم یوقتکردم فکر. داده

 .لنگهیمهیقض
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 .کنم یبندشکستهکنمیم یسعدارم_

 

 کستشهی یپادونستمیم یبودگرفته یافسردگکه یسالکی اون_ 

 با دلتگهیمحّسماالنم. هیک طرفدونستمینم اما وسطه؛ یعشق

 یمحبتمچهینهی دیبا کن، باز زبون زودتردرستهحسماگه. ستینمترن

. تگرف دلبه رو یکس ِمهرشهینم زوربه. باشهشده جادیا ازدواج قبل

 توبفهمهاگه. دونهیم رو خوابش رگترانه. نخورزنمم پدر یغصه

. کنهیم صحبت باباش بارهیم خودش یبمونترنم یپا یخوایم اجبارا

 ازدواجبه تن یمدل نیا خواهرشدونه کی یکیشهینم رحاضترانه

 .یباش تو طرفاگه یحت بده،

 

 .بزنم حرفترنم با اول دیبا ،یکنیم درککه ممنون_

 

 باشه_ 
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 براش یبرادر نیا. فشرد و گذاشت سهراب یشونه یرو دست

 .دیارز یم ییایدن

 

 

 

 

 

 

 

 بود، یبستونتا زیر یهاموج خاطربهکه ق،یقامیمال یهاتکون

 .بردیم فروبرنامه بدون ِیظهر قبل خوابهیبه رو اون داشتکمکم
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 اعته،سدوازده یفرسا طاقت یرانندگ کی و مایهواپ طیبل نبود از بعد

 رو شیرگبزکه ،یپدربزرگ دنید یبرابکشه انتظار بودشده مجبوربازم

 یزخم نیا و بودداده نشون بهش حاال تا اجبار و ینه و امر با

 .بودسوزونده رو دلش یحساب بود،خورده ازشتازهکه

 

 با حشمت خالو دیفهم یوقتکه ت،یعصبان ایحسادته از دونستینم

. بودشده ورترشعله وجودش شیآت یانوردیدررفته دشیجد پسر

 ودبنتونسته و بودکرده فکر رمردیپ نیا کار علتبه ر،یمستمام

 ینیتصم نیهمچ بود، خودش خون ازکه یاون یبرا چطوربفهمه

 ودبشده مرتکب یگناه ای بودزده سر ازش ییخطامگه. بودگرفته

 گرفتیمکه یاجهینت تنها! بودگرفته رو دامنشانتقام نیا شیآتکه

 . بود یریگمیتصم موقع رمردیپ اون عقل بودن زائل

 

 خواب نیا و کردیم درد شدتبه سرش ادیز الیخ و فکر از

 دیخورش زیت نور اما باشه؛دهنده نیتسک یکم تونستیملولهیق

 ور ساعدش داشت. کردیم تشیاذ و خوردیم چشماش یتومیمستق
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 یصدا باکه نپره، چشماش از خواب حس تا ذاشتیم هاچشم یرو

 .دیپر جا از حشمت خالو

 

 کاریچ نجایا ؟یگیم یچ) ؟یُکنچه جایا...  گو چت...  ها_ 

 (؟یکنیم

 

 شیشونیپ رو دستکه همونطور و دادهیتک آرنجشبه و شد زیخمین

 خالوحشمتبه یاخم پرنگاهبشه آفتاب بونهیسا تا ذاشتیم

 گفتن بدون و شد بلند و دیکش یاکالفه و قیعم نفس. انداخت

 شیالحظه تیعصبان از تا دیکش صورت یرو یدستهمه از اولسالم

 بزرگترشبه ادبش خاطربه وقتچیه اما دعوا؛ بوداومده مثال. کنهکم

 .بودنکرده یاحترام یب
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 کنه، برخورد یجور وکنه وا دل یعقده یچطور بودمونده حاال

 یحساب ساله، هشتاد حدوداآدم نیاهم بشه، خنک خودش دلهمکه

 .بشه شیرمنطقیغ کار یشرمنده

 

 یسع شدن، یخال و زدن داد یبرا شیقلب دیشد یعالقه برعکس

 قیعم نفس بار چند کار نیا یبرا وکنه حفظ رو شیخونسرد کرد

 . نداد آرامش یاجازه پدربزرگش یشاک یصدا اما د؛یکش

 

 ادتی بابات)؟یِکنسالم تربزرگ یسنداده ادتی بوآت_ 

 (؟یکنسالم بزرگترتبهنداده

 

 یخطا و خبط ن؟یگذاشتهماحترام یجا ن؟یگذاشتهمسالم یجا_

 یچ شما هستمعلوم کاسم؟ تو نیگذاشت ینجوریا بود یچ من

 ن؟یکرد رو کارنیا من یزندگ با چرا ن؟یخواستیم
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 و شدرهیخ روبروش یزخم ریشبهزده بهت یالحظه حشمت خالو

 ارد خبر شستش و شدن فعال شیخاکستر یهاسلول عیسر یلیخ

 عوقوبهباألخره بوددهیکش رو انتظارش سال پنجکه یاتفاق شد،

 بود، منتظرش نایا از زودتر و بود رید یلیخ نظرشبه چند هر. وستهیپ

 بوددهیفهم ییزهایچکه چرا کرد؛یم فکر بهش شتریب روزها نیا یحت

 ریدرگ رو ذهنش یحساب و بودومدهین خوش مذاقشبه اصالکه

 حال در زبهروبه پشت ا،یدربه رو و دیکش لشیسببه یدست. بودکرده

 .ستادیا انفجار

 

 ؟یریگیمپاچه چته؟)ها؟ کرده،هیواگو تینها ؟یریوگپاچه ؟چته_ 

 (آره؟ گفته، بهتباألخره

 

 درمریپ یخونسرد نیا بیعج. گرفت جا خالو پشت درست بهروز

 .کردیم شیحرص
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! نگه؟ یکسبه یزیچمرگشم موقع تا نیداشت انتظارنکنه گفته،آره_ 

 اون یزندگ سر ییبالچه نیفهمیم ن؟یکرد کاریچ نیفهمیم شما

 صالا ن،یداشتانتقام قصد فرضبه اصال ن؟یآورد من یزندگ و دختر

 نیریبگ رو پسرتون خونانتقام نیخواستیم ن،یداشتهم حقمیبگ

 سرازم یخبطچه من بودم؟کرده یگناهچه وسط نیا من درست،

 آخه؟ نیداشت من با یا یدشمنچه بود؟زده

 

 ده؟یب یدشمن تو یسگفته یک_ 

 

 رس االن بال نیا اصل. ستشده اثبات خودش خواد؟یم گفتنگهید_

 ادرم پدر وپونه دلبه رو داشتنبچه حسرت نیخواست. شده نازل من

 من؟ دل ای نیبذازپونه

 

 تانه؟ینم اره؟یوبچه زنت یکی او بگو_ 
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 رمردیپ خوردن تکون حال دریدشتاشهبه و ستادیا مات بهروز

 یماجرا از ظاهرا برگشت، سمتشبه یزخندپو با خالو. شدرهیخ

 متعجب رو بهروز دایشد نیوا بودبرده بو آتوسا با اون ازدواج

 . بودکرده

 

 یکردیم چاکنهیسکه ییاو وگو؟! یگرفت دهنبه زفان...  ها_ 

 ؟خفروم یب ما یکردست فکرنکنه اره؟یو براتتانهینم او...  وراش

 یاون بگو؟! ... یگرفت دهنبه زبان.. . هان)آمدوم؟ چشتبه هالو قدیا

 کرفنکنه اره؟یب براتتونه ینم اون...  یکردیم چاکنهیس براشکه

 (؟یکرد فرض هالو رو من نقدریا خبرم؟یب من یکرد

 

 نگفتواسهکه رو لبش آتوسا یادآوری از حرص با و شد ریزبه سر

 یطیشرا اآلن. گرفت گاز شدیم بازهم از داشت دختر اونبه فحش

 حق رمردیپ نیا شیپ رو خودش آتوسا انتیخ از حرف باکه نبود

 خیتوب بوداومده. رهیبگ قرار شماتتش مورد وکنه کیکوچ جانببه
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 نیا داستان دیفهمیم دیبا فقط اآلن. بشه خیتوبکهنهکنه

 .داشت خالو یبرا جواب کی تنها وبوده یچمسخرهانتقام

 

 .شمیم جدا ازشدارم_ 

 

 و شد کینزد بهروزبهقدم کی و شد صدادارتر حشمت خالو وزخندپ

 .داد تکون تأسفبه یسر

 

 کو ه،دینب تنتوصله دختر یاُگفتوم تو یس ؟یدیرسحرفومبه_ 

 !شنوا؟ گوش

 

 است_
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 .نهک یخواه حق بلندتر تا گلو، تو انداخت رو صداش بهروز بارنیا

 

 باهاش نینکردمجبورممگه! ؟یچ بود خودتون یلقمهکهپونه_ 

 روچارهیب اون چرا ن؟یکرد خراب روندمیآ چرا پس کنم؟ ازدواج

 باباش بود؟کشته دختر اون رو عمومگه ن؟یگذاشت دلبه حسرت

 بعذا دیبا بدبخت اون حاال قبل، سال پنج و یساونم کرد یکارهی

 عمر؟ آخر تانهیبب رو کار اون

 

  ؟یدانست یکارکم زدن؛ رونسلم کشتن؛ وِبچم_ 
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 گرفتنتون؟انتقام اون با شما ای زدن رو نسلتون اونا_ 

 یمن فاش یزیچ آبرو حفظواسه بوده، یچ لشیدل نیدونیمخودتونم

 یلیخ عمو گوش و سر بودگفتهبابامبه بودزنده مادرجون اما ن؛یکن

 مادربه تجاوز قصدبه واقعا روز اونکه نبود دیبع ازش. دیجنبیم

 یباباهکبکنه ییخطا بودرفته حتما. نخلستونباشهبودهرفتهنهپو

 ! نینکن دفاع ازش خودیب پس شده، یرتیغ ناموسشواسهپونه

 

 رفتیم خطا اگر نکرد؛که یکار د،یبرفته ییخطا قصدبهاگرم_ 

 . کشُتمش یمخودوم

 

 ؟ینکیم مجازات رو عمو بعدًا شما دیفهمیم دیبا چطورپونه یبابا_ 

 دست زنشبه هاشچشم جلوستهیوا تونستینم. مرداونم یمرد شما

 کهشه یدارز
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 بود یوقت چند هاحرف نیا. انداخت بهروزبه یمستأصلنگاه خالو

 محمودکه یروز از درست. شدیم تکرار مرتب خودش ذهن یتو

 اما ود؛بگفته راز و بودکرده باز لب و بودخواسته بسترشبه رو اون

 نیچند غرور. اومدینم بر اشعهده ازاشتباهبه اعتراف و اومدنکوتاه

 یرتش با. شدیم یجار زبونشبه یحرفاگه شد،یم مال لگد اشساله

 .کنه ماجراختم خواست

 

 !والسالم اد،یو کش جدل یانموخوام_ 

 

 .شد خالوراه سّد یعصب بهروز

 

 چرا بوده؟ یچ منگناه. نگرفتم جواب هنوز من! والسالم ویچ یچ_ 

 یخاکچه من اآلن ن؟یخواستینمنوه شمامگه ن؟یکرد بدبخت رو من

 کنم؟ سربه
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 تو اأم ؛یِکن فراموشدختره اوکه بود یا ما قرار ،یرفت یرآبیز تو_ 

 ور خدا برونستاندم ازتهیارثکه یهم. ستینگله یجا ش،یستاند

  کن شکر

 

 رو شرط اون شماکنم ازدواج آتوسا با مننکهیا قبل_ 

 باواجمازد قبل شما. نیبزن گول رو من نیتونینم. نیگذاشتپونهواسه

 .نیکرد بدبخت منو آتوسا

 

 بستان زن خودت یس برو گرفتوم؟ رو توهیمردانگزدوممگه_ 

 .براتارهیببچه

 

 از عمرش آخر تا رو دخترهی ؟یراحت نیهمبه رم؟یبگ زن ؟یچ_

 پنج احمق من ست؟ین یالیخ صالا نیکردمحروم شدن مادر نعمت

 بابدم دقشرمیبگ زنبرم حاال آتوسا، وجود بادادم عذابش سال

 شمام؟ مثلمنم نیکرد فکر وجدانم؟ یب نیکرد فکر شدن؟ داربچه
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 دلت بگذره،کهکمی. یفهمینم یداغ اال خودوم، نیع ،یمون مثل_ 

 .یرسیمحرفومبه بخواد،بچهکه

 

 واردونهپ قبل اون. داشت فرق آتوسا یهیقض م،ستین شما مثلچمیه_ 

 واجازدواسه کرد موافقت خودشپونه وبودم عاشقش بود،شدهمیزندگ

 یوقت دیبا چراوگرنه بود، خودش شنهادیپ اولش همون از. اون با

 گه؟ید یکی سراغبرمدارم روپونه مثل یکی

 

 زیر رو چشماش و آورد لب یرو یمحو یلبخند حشمت خالو

 .ردک

 

 هل هل یماه مثل طوریاکه یداد وا دل ه؟یا دردت پس ها_ 

  ؟یزنیم
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 :زد یخند زهر و دیچرخ قیقا اطرافبه بهروز یدرموندهنگاه

 

 ازشگهید االن. ندارهبهم یاحساس چیهکه یکسبهاونم دادم، دل آره،_

 از چطور. نیگرفت ازش رو حقش نیتر یعیطب شما. شهیمشرمم

 دیاش نه،یهم من نکردن قبول یاصل لیدل دیشا بهش؟مبگمیدلدادگ

 م،شما ینوهمنمباألخره. متنفره من از نیکرد باهاشکه یکار خاطربه

 شوهرش سال پنج. کردم بد بهش شما مثل هامه،رگ تو شما خون

 انتظار چطور حاال. نکردم یشوهر براش اما بودم؛

 شیمیقد عشق یکله و سر حاالکه مخصوصا کنه؟قبولمباشمداشته

 شده دایپهم

 

 دنبال بهروز لرزون یها یاقهوه یتو و شد تعجب از پر خالونگاه

 .نشست دستش کنار یبشکه رودرمونده بهروز و گشت جواب

  



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

164
6 

 یهمه.  ینذاشتواسم یراه چیهگهید. آقاجون یکردنابودم_ 

 باالهس نجپکه یکس. دارم روپونه آتوسا دادن طالق بعد بود، نیادمیام

 اما برده؛ رونمید و دل هاشیفداکار با ،اشیمهربون با هاش،یخوب

 رو دختر اون باهاش تا ندارم، یچیهکنمیمنگاهکه االن

 اب رو عمرش یهیبق بخواداگه داره، حقبره بخواداگه کنم،خودمواسه

 یوقترمیبگ رو جلوش چطور. داره حق بخداکنه سر اولش عشق

 عمرش آخر تا م؟یداد بهش رو عذاب نیتربزرگامنوادهخا وخودم

 بخدا. نبود حقش مونه،یم مهربونش قلببه شدن مادر حسرت

 اما باشه؛ من یبچهواسه مادر نیبهتر تونستیم اون. نبود حقش

 وقت چیهگهید دیشا. برسهبهم یخوش نیا ینذاشت. آقاجون ینذاشت

 .باشم یکس بانخوام

 

 یحرف خواستیم دلش. نشستغمبه بهروز عجز از رمردیپنگاه

 غرورش اما کنه؛ یجار لببه رو بود تقال حال در زبونش نوککه

 یروز نیا یبرا بودکردهآماده رو خودش قبل سال پنج از. ذاشتینم

 برعکس زیچهمه اما کنه؛یم دختر نیا عشقبه اعتراف بهروزکه
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 و ارج چیه مطمئنا و شدیم خیتوب داشت حاال. بودشده تصوراتش

 مانشز هنوز دیشا. حرف اون آوردن زبونبه با شدینم بشینص یقرب

 .کردیم صبر شتریب دیبا و بودنشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهروز راست یشونه یرو زیآم تشر یضربه دو با خالو، دست

 .بوداومده جوشبه خونش بهروزهیدیناامهمه نیا از نشست،
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 مونوه تو ب؟یرق برا یِمکن یخال دانیم ؟یباختچه یس گو؟ چت_ 

 !یدارنگه خودت یس دختر او ینتاناگه یستین

 

 خودش یهادست کفبه و شد جدا شط زیر یهاموج از بهروزنگاه

 شیر رو خالو دل و کردیم انیطغ توش أسیکه یلحن با شد،رهیخ

 :زد لب یآرومبه کرد،یم

 

 ه،یخال ظاهر یتومه ه؟یخال چقدر نینیبیم رو هادست نیا_ 

 نیا راجبکردم فکر یکل. هیخالپونه شیپ... هیخال باطنش یتوهم

 ییجا کیبه وباشمکرده کمکپونهبه مننکهیا یجابه. سال پنج

 از همش نه،نمیبیم شما، یهیارث همون ای پولم، با باشمشرسونده

. هدکرراهروبه رو ما یزندگپونه پشتکار یحت وبوده خودش تالش

 هاپروژه یسر کی شدیم باعث خوبش یهامشاوره ها،وقت یلیخ

 باگرنهو. میکن دراسم یکلپروژه اون یتو تیموفق با ومیکن قبول رو

. میکن شرفتیپ قدرنیا سال پنج نیا یتو شدینمکه یخال پول

 صبح تاکه ییهاشبچه د،یکشیم رو من جورکه ییروزهاچه
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 با حیتفربودمرفته منکه ییهاشب همون ها؛پروژهواسه دیخوابینم

 کی یحت سال،همه نیا دختر نیا چراعجبم در نیا از...  آتوسا

 نگفته؟ بزرگش درد از نزده؟چرا حرفکلمه

 

 !نخوادِبچه او دیشا نباشه، یمکن فک توکه اوطور دیشا_ 

 

 چند ...نهیبیمبچه یوقترهیم در جونش اون نخواد؟بچهپونه... هه_ 

 ااونجرهیم یوقت. شمال یتوپرورشگاه کیشده ذکرش و فکرساله

.. .شهیم مادر... نهیهم... آره... شهیم مادردمیشا شه،یمگهیدآدمهی انگار

 ازش شماکه یحس... باشهداشتهتونهینم وقتچیهکه یامادرانه حس

 .دهیم نیتسک یکم اونجا رو نیگرفت

 

 اب شمال یتوپونهکه یخوش یروزها یادآوری با و شد بلند بهروز

 هاشچشم یتو اشک از یاهاله بود،کرده یسپرپرورشگاه یهابچه

 :گفت مشهود یحرص با و زدحلقه
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 رو کارنیا عمدا و نیدونیمدمیشا باهاش، نیکردچه نیدونینم 

 ینیسنگ دلتون رو پدرش دادن عذاب یعقده نقدریا دیشا. نیکرد

 نیهمچ چرا چرا؟فهممینم واقعا اما ن؛یرفتراه تنها نیاکه کردیم

 سرتونباال یخدا ن؟یکرد باز یباز نیابهمنم یپا و نیگرفت یمیتصم

 ؟یخواه حق ینجوریابه بود یراض

 

 .بزننهیسبه خودت سنگ تو گوم،چهدانمِخُدم خدامو جوواب_ 

 

 نابود وبزنم مالجم؟بهبزنمنهیس یجابهکه سنگ نیا کجاست_ 

 خدا از صدبار نجایابه اومدن تا بخدا. نبوده وبوده یچ هرکنم

 تبرگش یرونه. بابام مثل درست جاده، یتورهیبگ روجونمخواستم

 از. باشه دروغ زیچهمه بود دیبع چون شما، دنید طاقتنهداشتم

 خدا خدا. داشتمواهمه رو بال اون نیکن دییتأ شما وامیبنکهیا

 .بوده یسرکار نیبگبهماومدم یوقت ایرمیبم ایکردمیم
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 ؟یبافیم انیهذ یدار ینشست آفتو ریز ادیگرفته؟ز تاب عقلت_ 

 

. کرد بازش رو یچیپ در چیپ نیاشهینم. یبافت شما... نبافتم من_ 

 .دهینم قد ییجابهعقلمگهید

 

 جوالن نذار رو آمده؟ مشیقد عشق ینگفت مگر زنت؟ یس رو_  

 .وده

 

 ؟یچبگمبرم ؟یحساب حرفچه با ؟یازهیانگچه با _

 

 رهیگ ششیپ دلت بهش گو_ 
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 یحت... اهللبسم من جن اون انگار اما شده؛ نیهمکارموقته چند_ 

 یچیه االن اما بخدا؛قانعمپونه طرف ازعالقه درصددهبه

 برام ینذاشت یچیه شما چون. گفتنواسهندارم

 

 :گفت یعصب و داد یرفشا رو بهروز یبازو خالو

 

 خواست اگر. دارومنوشته ازش شه، جدا تو یسنداره حق دختر او_ 

 !کونوماهیس روزگارش تا وگو عشقش، یکی او سراغبره

 

 یچ هر منه، یبرده دختر اونمگه شه؟یمنمیا از تراهیسمگهگهید_ 

 نمهن گوشه،بهحلقه زکیکن اوننه اد؟ین درهم کشیج کنه، گوشبگم

 یم یزندگ نیداردورهکدوم یتو شما. دستبه ریشمش یشاهزاده

 ن؟یکن
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 یقهیشقبه انگشت نوک با چندبار و شد نیخشمگ حشمت خالو

 .دیکوب بهروز

 

 پسر یمجنون تو_ 

 

 سرگردونم، ه؟یک من یالیلدونمینم اصال...  الیل بدون مجنون_ 

 نجایابه چرامفهمیمنه. هم یتودهیچیپ بدجورمیزندگ داغونم،

 !کنم کاریچ دیبادونمیمنهدمیرس

 

 !جداشه ِسرش از یکیاو یهوا تا دلش، ور برو گوم؟ تو یس مو_ 

 

 یروز اون. نیکنیم ۻفرساده رو زیچهمهشهیهم_ 

 پول یمهه با اما باشم؛ سرتر باشم،داشتهچنته تو یزیچکهتونستمیم

 لپوپونهواسهدونمیم چون م؛ندار یبرتر فکربازم دارم،که یاپله و
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 از برسر خاکمنهکهمعرفته ومرام خوادیم اونکه یزیچ ست،ینمهم

 .ادینم چشمشبهبازمکنم تالش یهرچ شما یسرصدقه

 

 .کنوم بازگره نیاِخدوم... آم من تا رو_ 

 

 یگند نیا زدنهمواسه ستین ازین شما ممنون، یلیخ_ 

 یخاک کیخودم. نیبکش یزحمتگهید ن،یزدمیزندگبهکه

 .زمیریمسرمبه

 

 رونیب شونیخانوادگ یحیتفر قیقا ازبالفاصله و گفت رو نیا بهروز

 ینوه یبدرقهبه رو بار حسرت یلحظات حشمت خالو و رفت

 یحتکه ،یزخم مرد نیابه چطور دونستینم. گذروند زشیعز

 یندهیآ یبرا د،بوکردهکه ییکارهاتمومبفهمونه نکرده، یخداحافظ

 .شدینم درست یزیچ حرف باگهید و بود عمل وقت انگار. بود اون
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 زیم یرو خودکار باکه یحال در و گرفت توریمان از رو نگاهش

 کردیم فکر. دوختچشم روشبه رو یخال زیمبه زد،یم ضرب

 یجابه و بوداومده ظاهرا اما اد؛یینم شرکت امروز فرار، خاطربهپونه

 . بودکرده انتخاب رو بهروز اتاق اتاق، نیا

 

 یادامه یبراپونهکه باشه، یجوابممکنه انتخاب نیانکهیا فکر

 قت،یحق دونستن با بهروزنکهیا فکر ای گرفته، نظر در رابطشون
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 مونه،بپونه یپا آخرش تا وبماله تنشبه رو زیچهمه ِیپ بخوادممکنه

 .کردیم اشکالفه یحساب

 

 درچا یگوشهکه افتاد یروز ادی. ستادیاپونه زیم کنار و شد بلند

 هاشلببه یلیجل یحمله راجب و بودگرفته چنگبه روپونه

 بود؛شده ناراحتگهید یمردها با شدنسهیمقا از روز اون. بودگفته

 درد چقدر نگاهش پشت و داشت حقپونه چقدر دیفهمیم االن اما

 . بود

 

 نشیرزتیعز بوددهینفهم اما بود؛زده ادیفر رو ییتنها دردکه ییهاچشم

 یتوق درستاونم بود،نذاشته تنهاش روپونه خودشمگه. کشهیم یچ

 یوت دن،یپرس قتیحق از و رفتن یجابه د؟یشن رو ازدواجش خبرکه

 حقپونه پس خورد،غصه و دینال اون ینامرد از و کرد کزخونه

 ختر،د نیا با بودنمگه. نیخودتون حال و لذت فکر همتونبگه داشت

 غرورش خاطربه و شدافسرده داد، دستش از تاکه نبود یلذت همون

 دیهمفیم حاال بپرسه؟ ینامرد نیا لیدل از وبذاره شیپاپ نشد حاضر
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 .داشتگله ازشونپونهکهکرده رفتار ییمردهاتموم از بدتر خودش

 باهاش و شناختنینم روپونه اون یاندازهبه مردها اونکدومچیه

 چطور پس ،یلیجلنه داشت شوهر لقبکه بهروزنه. نداشتنرابطه

 روندهیآ. کرده نابود رو خودش انتخاب، اون با دختر نیا دینفهم

 ده؟کر ییسرانوحه بزرگشغم یبرا تنها و تک وکشونده یتباهبه

 

 همون مسل دلش. دیکش شیصندلبه یدست وپونه نبودن از شدکالفه

 القاب و فحش یکل پشتشبازماگه یحت خواستیم رو چادر

 دلش و زدیم حرفپونه با بهروز، از زودتر دیبا. باشه نامناسب

 ات برداره، یلجباز از دست دختر اون کردیم یدکاریبا. شدیم قرص

 خواستینم دلش. کنه حساب روش ریمس یادامهواسهبتونه

 شترشونیبکه یماتیتصم باپونه ورهیبگ قرارشدهانجام عمل یتودوباره

 یوقت و گردو پوست یتوبذاره رو دستش بود، احساس یرو از

 .ادین بر ازش یکارچیهگهیدکه ه،یچبه یچبفهمه
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 کیاگه بودگفته بهش امکیپ یتو بهناز یوقت

 حصب اذان خود تا شبید ا،ین جلو یبش مونیپشممکنهدرصدمهزارم

 و کردیم فکر بودگرفتهکه یمیتصم یندهیآبه داشت فقط

 یحت خواستینم. بوددهیسنج ذهنش یتو رو احتماالتتمام

 . باشهداشته دیترد یالحظه

 

 یدور سال پنجکه چرا بود؛ مطمئن احساسش و خودش از

 تالششتموم وکنه خارج ذهنش از رو دختر اون بود،نتونستهپونه

 یدهوع مثل درست. بود یجزئ یرتپ حواسهی فقط ،یفراموش یبرا

 . خواستیمدوچرخه دًایشد دلشکه بود یابچهبه دادن نبات آب

 

 نبود ازکه ،ییخأل حس هاسال نیا یتو زیچ چیه و کس چیه

 ییجوراهی وکنه پر بودنتونسته رو، کردیم احساس قلبش یتوپونه

 مقدس یمأمن براش بود،شده جادیا احساسش ونیمکه یاحفره نیا

 شبه رو مهربونشنگاهدوباره هایخوب یالهه بود منتظرکه بود،شده

 .بشه پر عشق نور با یظلمان یحفره نیا تا بتابونه،
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 سمتبه رو یخال یصندلبه ششدهرهیخنگاه در، شدن باز یصدا

 تیحما حس. دیدبه لبخند و کشان سرک رو بهناز و کشوند یورود

 طرح و دیکش شیمنف افکار یروبه یبطالن طخ لبخند، ونگاه نیا از

 .گرفت شکلهم خودش لب یرو لبخند،

 

 داختان نایس پشتبه یمشکوکنگاه و شد اتاق وارد قامتتمام بهناز

 .دیکش یراحت نفس و

 

 با. بابادمیترس. نشسته سرت پشتپونهکردم فکرلحظههی...  اوف_ 

 اهاشب یدار یشد لخنکنهنمیبب ؟یبودچشم توچشم یخال یصندل

 ؟یکنیم دردودل
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 بهناز. ننشست یبرا کرداشاره دست با و اومد کش ترشیب نایس لبخند

 و دچرخون رو یصندل فشارهی با و نشستپونه یصندل یرو ذوق با

 .دیخندگوشانهیباز

 

 داره یایصندل عجبپونه. دهیم حال یلیخ! ولیا_ 

 

 .شد لیتبد یاقهقههب اشخنده نا،یس متعجب یهاچشم دنید با

 

 .گذاشت ینیب یرواشاره انگشت نایس

 

. انجیا انیم شنیم پاهمه االن ،یطلوعخانم نیکن مراعاتکمی ش،یه_ 

  ؟یباز شهر نیاومدمگه کاره، اتاق مثال

 

 ؟یترسیمنکنه پونه؟ اومدن نگران ای ،یاهمه اون نگران_
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 ابرو متعجب و دوندبرگر سر رفتیمپنجره سمتبهکه یحال در نایس

 .داد باال

 

 ؟یچ از_ 

 

 زنُمخ شنقداشتم یزمانهینرفتهکه ادتی. کنه ناجور فکرپونهنکهیا از_

 کردم؟یم یباز رو

 

 مهمون یهامیاکری یبرا دون یکم تا کرد، باز روپنجره نایس

 .زد شقهیشق کناربه اشاره، انگشت با وزهیبرپنجره یلبهبهشده

 

 .کش شیپ نیدید یزیچ نمونده، یمخ تو نیاگهیدواهلل_ 
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 پونه و من مثل ،یدینخواب خوب شبیدمعلومه تافهیق از_ 

 

 !نه رو شما یولفهممیم روپونه_ 

 

 تدسبهم بودنمعلمخانم حس ؟یش گفتن شما نیا الیخیبشهیم_ 

 .دهیم

 

 ؟یدینخواب چرا باشه،_ 

 

 انداخت بهش یدار دیترد و یچشم ریزنگاه بهناز

 

 .بهروزه راجب راجب، راستش، اوم،_
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 یهیبق کردن پخش از بعد و شد نایس یشونیپ مهمون یخیراخم

 وارشل بیج یتو دست داد،هیتک واریدبه و بست روپنجره ها،گندم

 یراب بهناز کرد حس. دوختچشم بهنازبه یحرف بدون و کرد کتانش

 وجودشبه اضطراب یکم. کنهیم ینیچمقدمهداره واومده یحرف زدن

 .کردرخنه

 

 چرخش حال در و کرد قالبهمبه رو دستش دو یهاانگشت بهناز

 شروع بود، هاشجمله یهمه نیبکه یمکث با هم، دوربه هاشصت

 .زدن حرفبه کرد
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 ینعی ره،یتقصیب بهروزنمیبیمکنمیم فکر یچ هر...  یدونیم_ 

 با کرد شیراض زوربه آقاجون... شده یقربون وسط نیااونم

 دیشا. دهینم رو شهیارثنکهیا کردن دیتهد بااونم کنه، ازدواجپونه

 روزبه. رهیگ پاش فعالهم بهروز اما باشه؛اومدهپونه سر یاصل یبال

 بهش ظاهرا. شسالهده عشق از یحت ده،یند یعاشق و عشق از یریخ

  ه؟یکمنظورم یدونیم. کرده انتیخ

 

 یزیچ خواستینم دلش داد، تکون دییتأبه یسراخم همون با نایس

 بهروز، یزندگغصهکه داشتکم رو نیهم بشنوه، بهروز راجب

 وشگ با دیشا. بزنه تونستینمهم یحرف اما بشه؛اضافه هاشغصهبه

 یپ ای کنه، دایپ یاچارهراه تونستیم بهناز یهاحرفبه دادن

 .رهبب بهروز احساس تیواقعبه

 

 کرد شروعدوباره و داد رونیب یآه د،یکش ینیسنگ نفس بهناز

 .زدن حرفبه
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 ماا پونه؛به تو احساس مثل گفتشهیم دیشا بود، آتوسا عاشق_ 

 ازچهب ستینمعلومکه فرق نیا با شد، بازبچههی یپا وسط، نیابازم

 !بود ارتباط در باهاش آتوساکه یکس ای بهروز از بوده، یک

 

 تا پنجره، سمت برگشت نگاهش و شد تر دیشد نایساخم

 یتناراح همون با بهناز وزنهیم نوکشهیشبهدارهمیکر ایکدومنهیبب

 .دادادامه

 

 رحاضکهشده متنفر اونقدر. بد یلیخ خورده، یبد یضربه بهروز_ 

. بوددهش خوشپونهبه دلش هایتازگ. بزنه حرف آتوسا باگهید ستین

 اخالقدونستمیم اره،یمکمپونه شیپ روزهیتمدونسیم من

 تدرسکردمینم فکر اما ُسره؛یم دلش وکنهیم پابندشباألخرهپونه

 و ادیبپونه یمیقد عشق پونه، یجلوشده سالح خلع بهروزکه یزمان

 !بشه ییهوا دختر نیا دل
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 . کرد خوش جا نایس لب یگوشه یپوزخند

 

 بهروزواسهدلم طرف کی از ست،ونهپ بادلم طرف کی از حاال_ 

 من ماا بزنه؛ روپونه مخ تاکنم کمکش بودخواسته من از مثال. کبابه

 .بوده اون از تیحمانکردمکه یکار تنها

 

 یور رو هاشدست شد، کینزد بهناز زیمبه و کندپنجره ازچشم نایس

 :گفت یجد یلیخ و شدخم کرد، ستون زیم

 

. رادرتهبباألخره ،یستیبا بهروز پشت من یجاب یبخوااگه یدار حق_

 نیا دیباخودم. ندارم ازتهم یانتظار ندارم،هیقض نیا با یمشکل من

 .یکن کمکپونهبه یخواست خودت تو کنم، حل رو مشکل
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 تسمبه کرد پرت و برداشت زیم یرو ظرف داخل از یشکالت بهناز

 .دشیقاپ هوا یرو نایسکه نا،یس

 

 منتظررمیبگ رو بهروز طرفبخواماگه. رهیگیم ودشخبه زودچه_ 

... هیبدآدم بهروز ینکن فکرنهیاحرفم آقا، حضرتمونمینماجازه

 اخالقش اون کنم، فیتعر ازشداداشمه چونخوامینم ییخدا

 ،منبرعکسه اما کنم؛یم برخورد اوضاع با یمنطقشهیهم من خاّصه،

. شده عوض اون و من یجا نگارا ییجوراهی ه،یاحساس یلیخ بهروز

 رو بودن زن چونکنم ازدواج خوبتونمینم وقتچیهگهیمبهممامانم

 بهروز برعکس رم،یم شیپ ییچهارتا دودوتا یادیز ستم،ین بلد

 با کرد قبول احساساتش سر از هم، قبل سال پنج همونکه

 نکن،گفتم بهش زد، زنگبهم یوقت موقع همون. کنه ازدواجپونه

 اما بده؛ روهیارثمیکنیم یراض رو آقاجونگهید جور کی قته،حما

 کار شتریب رو عقلش نخواست. دار یباالبرهپونه یباباممکنه گفتیم

 یمرگ از بودشده پر فکرش فقط کنه، دایپ یبهترراه تابندازه
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 زا رو آتوساهم. نیزمخورده مخ باآخرشم. رهیبگ رو جلوشتونهیمکه

 .بده دست از روپونهممکنه تو وجود با االنمه داده، دست

 

 بهناز. شدرهیخ بهنازبه قیعم و کرد تنگ رو هاشچشم نایس

 براش کرد دراز زبون و کرد لوچ رو هاشچشم

 

 ؟یدیند خوشگل ه؟یچ_ 

 

 ینیب کنو رومیمستق و سمتش کرد پرت رو دستش تو شکالت نایس

 .گذاشت وشر دست انیگو یآ بهناز و کرد اصابت بهناز

 

 شم کور بود کینزد ؟یکنیم کاریچ_ 

 

 ! دماغته رو چشمت مردمکدونستمینم دیببخش_ 
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 مالخلقه بیعجکمیکنمچه_ 

 

 ینیچمقدمه یخوایم هنوز ای یبزن رو تیاصل حرف یخوایم_

 ؟یکن

 

 ا؟یشد زیت یلیخ امروز_ 

 

 رفت ادتی رو بزش_ 

 

 شد یجار شمشچ یگوشه از اشک و سرداد یاقهقه بهناز

 

 یذارینم خودتباشم مؤدبخواستم منبارمهی نکشتت، خدا_ 
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 گرفته؟ رو مشیتصمپونه_ 

 

 بهروزنه ،یشدقدمشیپ تونه هنوز یوقترهیبگ دیبا ینیتصمچه_ 

 بزنه؟ یحرفکهاومده

 

 ...دیشاکردم اتاقش،فکر ومدین_ 

 

 زر زر مرتبنخواستم کنه، خلوت خودش باگذاشتم نزده، یحرفنه_ 

 وت ازکه قول کی قوله، کی من حرف. بذارم اثر مشیتصم یروکنم

 .خوامیم

 

 ؟یچ_ 

 

 ...خوامیم_ 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

167
1 

 

 و شد باز شدت با در یوقت ، موند بهناز دهن یتو حرف

 شتبرگ سمتشبه متعجب نایس. شد وارددهیپر رنگ و هراسونپونه

 :دیپرس و زد یجست یصندل یرو از بهناز و

 

 ونه؟پشده یچ_ 
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 یحال در و چرخوند نایس و بهناز نیب رو سرگردونشنگاهپونه

 :زد لبدهیبردهیبر دیلرزیم داشت بغض از ََشچونهکه

 

 مانم... ما ناز،... به مانم،... ما_ 

 

 انیس. خورد ُسر نیزم سمتوبه شد کج وارید  سمتبه تعادل یب

 افتادن نیزمبه بلق رو چادرش تونست فقط و برداشت زیخ سمتشبه

 برداشت زیم یرو ظرف ازگهید شکالت کی عیسر بهناز. کنه لمس

 .زد زانوپونه کنار و

 

 فک بخور، رو شکالت نیا شده؟اول یچ ؟یگیم یچ_ 

 شده؟ یچ کن فیتعر بعدش افتاده، فشارتکنم
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 کرد امتناع بودشده مماس لبهاشبهکه یشکالت خوردن ازپونه_ 

 یدار خود نیا  از یحرص نایس. چرخوند فاطرابه رو وسرش

 :زد تشر بهش کردنش،

 

 !یریبگ جون بخورش کاراست؟ نیاوقته االن ست،ین روتبه رنگ_ 

 

 شکشا سّد خورد،گره نایس ینگران از پرنگاهبهکهپونه یدرموندهنگاه

 :زد زار و شکست

 

... بشه شیزیچاگه... خوامیم مامانمو من...  من ا،... نیس_ 

 یا... و خدا، یوا خدا، یوا... بشه شیزیچاگه

 

 کردن،هیگر و دنیکوب صورت و سربه کرد شروع و گفت رو نیا

 :دیتوپ بهش بلند و گرفتمحکم رو دستش مچ بهناز
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  دختر؟ یشدوونهید_ 

 

 دیکش موهاش یال دستمحکم پونه، یقراریبهمه نیا ازکالفه نایس 

 .افتاد ماسالتبه کردنشآروم یبرا و

 

 بگو رو، خودت نزن خدا، تورو نکن نکن، نایسعمره نا،یس جاِن_ 

 کجاست؟ شده؟ چش مامانت شده؟ یچ

 

 یتو از عیسر نایس. افتادسرفهبه زدن، حرف یبرا کرد باز لب تاپونه

 و دستش داد د،یکش رونیب رو یمعدن آب یبطر شیپشتکوله

 یکی اشک یشور با شمزهکه یقلوپ خورد، قلوپ کی فقطپونه

 نایس اما گرفت؛ نایس سمتبه رو یبطر لرزون یهادست با. بودشده

 داد هول سمتشبه رو یبطردوباره

 

 یکی نیهم...  بخور ترشیبکمی_ 
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 :زد لب دار بغضپونه

 

 شدمسربه یخاکچه یدید. رهینم نییپاگلوم از گلوم، از... تونمینم_ 

 نا؟یس

 

 وسط دیرپ نایس یجابه بهناز

 

 م؟یبدون کجا از ما شده، یچ یگینمکه تو_ 

 

 زنهی بهروز بوددهیفهم بود؛دهیفهم. زد زنگبهممامانم... مامانم_ 

 داشت بغض از صداش براشرمیبم...  براشرمیبم... دارهگهید

 یمشکلکهخوردمقسم یچ هر... کردم التماسش یچ هر...   دیترکیم

 و نکرد گوش... نکرد گوش... هیخوب مرد بهروز... هندار یبیع... ندارم

 یگیم دروغ یدارساله پنج گفت...  یگیم دروغ گفت...  کردهیگر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

167
6 

 گفت... شناسمینم دخترموگهید گفت... ندارم باورتگهید

 ور خودش نقدریا...  گرفته رو تو یزندگ دامنشومم بختکهرمیبم

...  دش قطع یگوش...  افتاد پسکه کردناله وآه نقدریا...  کرد نینفر

 دیدخونه رفت...  نبودخونه... بابامزدم زنگ...  خدا آخ

 بهناز...  بهناز...  مارستانیب بردنش...  هال یگوشهافتادهمامانم

 آخ...  براترهیبمپونه آخ... قلبش ؟یچبشه شیطورمامانماگه

 الب برات همشکهرمیبم. .. بهنازضهیمر قلبش اون...  دخترترهیبم

 مامانم یکرد نینفر خودتوکهرمیبم... دادم زجرترمیبم... بودم

 

 یوقت و گذاشتپونه دهن یجلو رو دستش کف اریاختیب نایس

 صورت وبا دیکش رو دستش د،ید روپونه یشده گرد یهاچشم

 .زد تشر بهششده سرخ

 

 ستدر یزیچ یریبم تو. ..رمیبمرمیبم نگو نقدریا...  نگو نقدریا_ 

 شیپ یبر یخوایم ای یکن نینفر رو خودت ینیبش یخوایم شه؟یم

 مامانت؟
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 بهناز، ببر رو من توروخدا. برمخوامیم برم،خوامیم_ 

 . کنم یرانندگتونمینم

 

 و دیاپق هوا یرو رو بودگرفته بهناز سمتبهپونهکه یچیسوئ نایس

 .شد بلند

 

  برمتونیمخودم_ 

 

 :گفتباشهکرده یتعارفنکهیا یبرا هنازب

 

 میریم خودمون...  ینجوریامیشیم مزاحمت_ 
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 باتونمینم... تره راحتخودم الیخ ینجوریا...  ستین یمزاحمت_ 

 .شه بلند کن کمکش لطفا. نیبر تنهابذارم حالتون نیا

 

 رو ریخط تیمسئول نیا نایسنکهیا از شد خوشحال بهناز

 ریمس یتو داشت،پونهکه یاسترس بود مطمئن چون ه،گرفتعهدهبه

. نبش ازین مارستانیبهم خودشون بود ممکن و کردیم تیسرا بهش

 نگیپارک سمتبه نایس سر پشت و گرفت روپونه یبازو ریز

 .افتادنراه

 

 تنهاکه یسکوتباألخره بهنازکه بود،گذشته حرکتشون ازقهیدق ستیب

 یتوکه یسؤال و برد نیب از شکستیم یهگا رو اونپونه نیف نیف

 :آورد زبونبه رو خوردیم وول ذهنش

 

 رو؟ آتوسا انیجر دیفهم کجا از مامانت ینگفتپونه_ 
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 یاحظهلکه ییهااشک و یدماغ تو ییصدا با و کرد یکیکوچ نیفپونه

 :گفت شدینم قطع

 

... کردم انکار اولش... فرستادهنامه براشون ناشناسهی گفت_ 

 عکس گفت اما...  کننیم رو کارها نیا حسودهاگفتم... دروغهگفتم

 رنگ یحت...  دست تو دستاونم...  زنش و بهروز از...  هستهم

 .دونست یم رو آتوسا یهاچشم

 

 ه؟یک کار یعنی_ 

 

 است_
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 طرخابهپونه حال دوم، بار یبراکه بود،گذشته حرکت از ساعت کی

 . زد داشبورد یرو بار چند رو دستش و خوردهمب دیشد اضطراب

 

 رفالش و داشتنگه ممکن یجا نیتر یاگوشه زد، راهنما عیسر نایس

 .هنازب سرش پشت و رفت رونیب نیماش از عیسرپونه. کرد روشن رو

 

 یارقریبهمه نیا از قلبش و بود هاصحنه نیا شاهد ینگران با نایس

 نیابه رو بارکی نیا الأقل خواستیم خدا از و بودشده تابیبپونه

 دیدینم یحد در روپونه تیوضع اصالکه چرا کنه؛رحم دختر

 یلیجلهیافشاگر بااونم رو مادرش رفتن دست از یضربهبتونهکه

 نیا کی یدرجه مقصر اآلن تا رو خودشپونه  مطمئنا. کنه تحمل
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 مقصر ای سرنوشته، نیا گفتنیمعالمتموماگه یحت ، دونستیم اتفاق

 .ستگهید یکس

 

 قبع یهایصندل یرو دو هر بهناز وپونه یوقت گذشت،کهقهیدق چند

. انداخت بهشون یغمدارنگاهنهیآ یتو از نایس نشستن، نیماش

 .بودگذاشته بهناز یپا یرو رو سرش و بوددهیکش درازپونه

 

 و ادد تکون اطرافبه یسر خورد،گره بهناز متأسفنگاهبهکه نگاهش

 چند ساعت، کی نیهم عرض درپونه کردیم احساس. افتادراهدوباره

 نه،ک نابود روپونهتونهیمغم نیا داشت باور. شده ترشکسته سال

 .بودکرده فدا مادرش و پدر یخوشواسه رو شندهیآتمومکه یدختر

 

 مقصدهب دنیرس تا و کرد اثر دادپونهبه بهنازکه یمسّکنخوشبختانه 

 نایس و بهناز الیخ یراحت باعث نیا و نکرد باز رو هاشچشماگهید

 . شد
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 بهناز کرد،یم چک روپونه تیوضعنهیآ یتو از نایسکه بس

 :انداختکهیت بهش یمحو لبخند با و شد یشاکباألخره

 

 هنوز! یدیم قورتش ینطوریا یدارنداده یاوک بهتخوبه حاال_ 

 !آقا تحضرمنه داداشنامبه

 

 نیسنگ جّوداره دونستیم. زد بهناز یپرونمزهبه یپوزخند نایس

 .نکرد یریگجبهه وکنهیمراهروبه  رو نیماش داخل

 

 ست،ین جوابگوهم صدمادهکرده ملک صاحبکه یخالف نیا_ 

 .بهیتخر وقتگهید

 

 رو پدربزرگگناه کرده؟ یگناهچه من یچارهیب داداش_ 

 که؟ ننزینمنوهنامبه
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 نتظرم دیباگهید زده،پونهنامبه روپونه پدرگناه پدربزرگت یوقت_ 

 .باشههم عوضش

 

 .نه ایزنهیمنامبهپونهنهیامهم_ 

 

 .داده دستمون کار هاشیدلسوز نیهم_ 

 

 ،یکنآماده رو خودت حاال نیهم از دیبا تو. ستین یبد مرد بهروز_ 

 .کنه نتخابا رو اون دیشاپونهکه یوقتواسه

 

 انتخابشه؟ بهروز یکنیم فکر چرا_ 
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 با فتیتکل هنوز تو. خودته تیوضعلمیدل. دیشاگمیمدارم_ 

 رخاطبهشهینم حاضر اون. شناسمیم روپونه من. ستینمعلومترنم

 .کنه خراب روگهید یکی یزندگ خودش دل

 

. میشناسب روگهیهمد فقط بود قراراولشم از زدم، حرفترنم با من_ 

 .میبزنبهمقرارهاآلنم. شد یجد یالک یالک

 

 اون اب. بندنیم دل زودتر دخترها. باشه یالک تو نظر از فقط دیشا_ 

 چنگش از دیترسدمیفهم دم،ید ازش شرکت در یجلوکه ییهاعشوه

 .ادیبکوتاه حاالها حاالنکنم فکر پس. میاریب درت

 

 .کنم کارشیچدونمیم_ 

 

 اام ن؛یکن کاریچ دیبا نیدونیم نیکنیم فکرشهیهم مردها شما_ 

 .تموم ن،یشکونیم رو طرف دل آخرش
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 .بشکنه دلشذارمینم نخور،غصه شما_ 

 

 باهاش همجنسهی عنوانبه تهش. نداره یفرق منواسه. دوارمیام_ 

 رابطتتون شدنتموم یچجور مطمئناپونه یبرا اما کنم؛یم یهمدرد

 .مننهرهیبگمیتصم دیبا مهمه،اون

 

 مختونمیمخودم مننکنه گل شما یدوست برادر حس وسط نیا_ 

 .بزنم روپونه

 

 شرکت یتوخواستمیممیدوست برادر نیهم خاطربه قایدق_ 

 .ازتکنم خواهشهی

 

 ؟یخواهشچه_ 
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 مونیپشممکنهاگه ،یتونینماگهکهخواستم قول ازت قبل یدفعه_ 

 هروزب حق درخوامیم ازت اآلن. نمتینبگهید و یاینپونه سراغ ،یبش

 اومدونهپ سرکه ییبال سر الأقل ست،ین مقصر واقعا اون ،یکن یبرادر

. ستین مقصر پدربزرگمون، بیعج ماتیتصم اون و

 رو بهروزپونهاگه کن باور! نشو دشمنش. ستخوردهزخماونم

 و،ت تخابان یبراپونهکه نکن، یکار. شهینم بدبختکنه انتخاب

 بذار. بشهداشته بهت نسبتگذشته ازکه یاحساسات ریدرگ

 .خواهشًا ره،یبگمیتصمعاقالنه

 

. دیشنکه بود یجواب تنها نایس سکوت و زد حرف نفس کی بهناز

 ،یمآرو یصدا با و سکوت نیا از شد طاقتیب گذشت،کهقهیدق چند

 :گفتنشه داریبپونهکه

 

 ؟یگینم یزیچ چرا_ 
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 .رفته دردستم از یزندگ افساروقته یلیخ_ 

 

 یمنطقکمی اما ؛یباش نبرد نیا روزیپ خوادیم دلتتوأمدونمیم_ 

 وستتد قدرنیا چون داره، حقنکنه انتخابتاگهپونه ینیبیم یکننگاه

 پس ،ینچش رو شدن پدرطعم تو ادینم دلشمطمئنمکهداره

 ود،بگهید زیهرچ ایترنم با ازدواجت مثل گه،ید یزهایچ شبهونهاگه

 نجاتواسهکه یمیتصم خاطربه نکن شسرشکسته ار،ین روشبه تو

 .گرفته مادرش و پدر

 

 دنش ناراحت فته،یب اتفاق خوادینمدلم اصالکه یزیچ تنها! نترس_ 

 فقط. کنمیم رو کار همون بخواد یچ هر. ستپونه

 .سابق یپونهبشهخوامیم

 

 .یستین فکرخودت فقطکهممنونم اواقع! نایسممنونم_ 
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 افکار یتو غرقکدوم هر و نشدزده یحرف مقصدبه دنیرس تاگهید

 .شدن خودشون

 

 ممنوع_

 

 

 

 

 

 

 یخلسه از شد، یمدهیکش صورتش یرو وارنوازشکه یدست

 و آورد رونشیب بود،داده بهش بهنازکه یبخشآرام یهاقرص

 یشهیش از تا. کرد ندبل یکم رو سرش. کرد باز رو هاشچشم
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 ورتص و آورد خاطربه رو زیچهمه دید رو مارستانیب یتابلو پنجره،

 تپش رو اشک سوز بشنوه، رو عمرش خبر نیبدترممکنه اآلننکهیا

 . اومد فرود بهناز یپا یرو سرشدوباره و کرد حس هاشپلک

 

 جاشسرنداره نا یحتکهرفته لیتحل اونقدر بدنش یانرژ کردیم حس

 ورتص یرودوبارهکه دستشبه اشک یقطره یسیخکه بهناز. نهیبش

 با و کردخمپونه صورت طرفبه رو سرش د،یرس بود،نشستهپونه

 :گفت یمهربون

 

. نتوأ منتظرهمهمیبر پاشو! یکنیمهیگر یدارکه باز... دلم زیعز_ 

 بهت یادیزکنم فک...  یشدینم داریب تومیدیرسشهیم ربع کی اآلن

 .بودمداده قرص

 

 :اومد در بغض باپونهآروم و جونیب یصدا
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 شده؟ یچمانم... ما_ 

 

 نایس... منتظره باباتمیبر ایب... سالمه و حیصح نشده، شیچیه_ 

 یبود خواب تو اما اومد؛بارمهی...  ازش گرفت خبر رفت زودتر

 .ادیمدارهنامیس ناهایا. براترهیبگوهیآبمرفته

 

 و داد بهناز دست رو کیک ووهیآبم و کرد باز روراننده در نایس 

 :دیپرس

 

 نشد؟ داریب_ 

 

 جونبخوره زیم زیچکمی نداره، حالکنم فکر شده، داریب چرا_ 

 .رهیگیم
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 افص تاپونه. نشستن یبراپونهبه کرد کمک و گفت رو نیا بهناز

 :گفت وارالتماس و گرفت رو بهناز مچ نشست

 

 یدار دوست یک هر جون بهناز، نگو دروغبهم اتوروخد_ 

 چطوره؟مامانم

 

 یوت فعال... بگه دیبا دکتر رو حالش بهت؟گفتم دروغ تاحاال من_ 

 کرش رو خدا! باشه یاگهید یجا ینداشت انتظارکه تو... وئهی یس یآ

 ایب نخورغصه پس... کنهیم عمرهمگهید صدسالاهلل شاءان ست،زنده

 دکتر تو، اونمیبر االن ست،ین صورتتبه رنگ بخوروهیآبم دوقلوپ

 .دخترکنهیم یبستر مامانت یجابه رو تو نتتیبب

 

 کی افتادن فرو باهمراه یلبخند و کرد مارستانیببه ینگاهپونه

 باز رو  کیک بهناز. کرد ییخودنما صورتشیرو شوق اشکقطره
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 غضبناکنگاه و اون راراص خاطربه ییاشتهایب وجود باپونه و کرد

 .خورد ازش یکم نایس

 

 طمئنم. دادیم پدرشبه دیباکه یحیتوض از بودشده پر فکرشتموم

 اون یتو بود نیا دشیام یهمه وانتظارشه در یسخت خیتوب بود

 رو مورد کی نیا الأقل تا باشه،نشده یجراح یماجرابه یااشارهنامه

 .کنه یمخفبتونه همچنان

 

. بودداشتهنگه رو بازوش رفتن،راه یبرا بهنازکه بود حالیب اونقدر

 دنبالبه رو جاهمه مضطربشنگاه شدنکه مارستانیب سالن وارد

 وقفمت دنشید یپرستار شنیاست یجلو یوقت و گشتیم پدرش

 خیوبت و سرزنش از یاثر چیه برگشت سمتشونبهکه پدرش سر. شد

 چند با تا داد جون هاشپابه هرم ُپرنگاه نیا و دیند نگاهش یتو

 شیزندگ مرد نیاول مهربون وگرم آغوشبه رو خودش بلندقدم

 .بسپره
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 و ردک لیتبد یمینسبه رو قلبش طوفان پدرش رینظیب یهانوازش

 از رو سرش پدرش. کردکم وجودش از رو ترس و اضطراب

 یدگشرمن با و شدرهیخ دخترشدردونه صورتبه و دادفاصلهنهیس

 :زد لب

 

 عذاب جز من! داره یشرمندگبرامبازمبگم یچ هرکهبگم یچ_ 

 چرا دخترم؟ ینزددم و یکرد تحمل چطور... نداشتم برات یزیچ

 .دمیدیم رو روزها نیاکه بود نیا از بهترمردمیم ؟ینگفت

 

 اام گفتم؛هم مامانبه ندارم، یمشکل من بخدا جونم، بابانکنه خدا_ 

 .نکرد باور اون

 

 زن بابگه ادیب تبچهشهیم باورت یباش خودت م؟یکن باور چطور_ 

 مرد اون با اجباربه یوقتاونم نداره؟ یمشکل شوهرش داشتندوم

 و ستینعاشقانه روابطتونبودممتوجه سالهمه نیا من کرده؟ ازدواج
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 ماحت یندار یتیشکا چیه یوقتکردم فکر اما احترامه؛ یرو از فقط

 اما باشه؛ بهتر وضع خلوت یتو دیشا وشهینم روتون ما یجلو

 هاتیتوج نیا باداشتم فقط... زدمیم گول روخودمداشتم همش

 من. نبود یزندگ نیا حقت تو... کردمیمکم روخودم وجدان عذاب

 . شرمندتمدارم عمر تا

 

 نیبگ اآلن. کشمیم عذاب ترشیب ینطوریا! نینگگهید روخدا تو_ 

 خوبه؟ حالش چطوره؟ مامان

 

 نرویب اومد. ششهیپ دکتر...  ستژهیو یهامراقبت بخش فعال_ 

 چرا یراست...  ستین شیزیچکهاهلل شاءان. میکنیم صحبتمیریم

 .ردمک تعجب یلیخ دمشید یوقت همکاره؟ باهات نایس یبودنگفته

 

 دنبوتادهسیاگوشه کیکه بهناز و نایس سمتبه رو مضطربشنگاهپونه

 تا بهناز. دوخت کنن، خلوت پدرش و اون بودنگذاشته و
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 سرش پشتهم نایس و رفت جلو کردنسالم یبرا دید روپونهنگاه

 .افتادراه

 

 اهلل؟ شاءان خوبنخانم ن؟یخوب ،یطاهر یآقاسالم_

 

 دیبخشب. بده یینها جواب دکتر تامیمنتظرکه فعالواهلل دخترم،سالم_ 

 .نیکرد یهمراه روپونهکه منونم م،یشد زحمت باعث

 

 دارم؟ خواهر چندتامگه بود،فهیوظهیحرفچه نیا_ 

 

 .یخواهرش یجا واقعا دخترم، یباشزنده_ 

 

 لرزون یهادست و مضطرب یهاچشمبهنگاه بعدکه بود نایس

 :گفتجاسم آقابهپونه
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 !نینکن تعارف خدمتم، در من نیبگ نیداشت یکار هر_ 

 

 زد زنگ شوهرتدخترم یراست. ندارم تعارفکه تو با رم،پسممنونم_ 

 .ادیمداره

 

 ممنوع_

 

3 

 

8 
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 بخو دو هر. شد جابجا نایس و بهناز نیبپونه یدهیترس یکمنگاه

 دنش فاش ازپونه ترس دونستنیم و بودندهیفهم رو اوننگاه یمعن

 .هیجراح انیجر

 

 یتو ماجرا اون از یزیچ بودشدهمعلومجاسم آقا العملعکس با 

 انیب ترس. بود یدیجد چالش خودش نیا و بودنشدهنوشتهنامه

. بودانداخته چنگپونه قلببهدوباره  بهروز زبون از ماجرا شدن

 ماجرا، اون نگفتن سرنباشه مجبور تا اد،ین بهروز اصال دادیم حیترج

 .کنه التماس و خواهش ازش

 

 گفتم؟ یچ یدیشندخترم_ 

 

 شپدربه واج و هاج و برداشت رو شنیِاستبه ششده خیماهنگپونه

 . دوختچشم
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 نیرب نایس آقا وخانوم بهناز باگفتم. بودگهید یجا فکرت ظاهرا_ 

 جنوب از ظاهرا...  ادیب شرهرت تا نیکن استراحتخونه

 .رسهیم شب احتماال...  ادیمدارهکسرهی

 

 کترشد با دیبا... رمینم ییجانمینب رو مامان تا... باباجونمهستم من_ 

 ای تهران مشیبریم ست،ین خوب امکاناتش نجایااگه... بزنم حرف

 !رازیش

 

 راشب...  ستین درست فعال دادنش تکون اصال گفتن گفتم،منم_ 

 .خطرناکه

 

 .میرایمگهید یجا از متخصصمیریم ای م،یکنیم صبرکمی باشه،_ 

 

 نخورغصه باشه، شد ازیناگه ،کننیم فیتعر دکترش از فعال_ 

 .بزرگه خدا زم،یعز
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 دونبکه خوبچه و بودشهیهمکه ییخدا بابت دیکش یاآسوده نفس

 خدا رحمت و یبزرگ و بودن نیهمبه تنها دلش. بود یمّنت چیه

 خدا ادی جزتونهینم زیچ چیه لحظات اون دونستیم. بود خوش

 دعا.  گفتن ذکر کرد شروع و نشست یصندل یرو. کنه آرومش

 .ادیب رونیب سربلند داشت یحکمت حتماکه امتحان نیا ازبتونه کردیم

 

 از رو ششده ماتنگاهدوباره پدرش گفتن «دکترسالم» با

 افکار غرق رو یادیز قیدقا ظاهرا. برداشت راهرو کف یهاکیسرام

 یهایصندل یرو از عیسر. بودشده مادرش یبرا دعا و ازین و نذر و

 .ستادیا پدرش کنار و شد بلند یلزف

 

 نداره؟ یاگهیدراه چیه دکتر؟ نیمطمئن_ 
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 و کرد جابجا پدرش و اون نیب رو شزده وحشتنگاه دکتر جواب

 رو حضورشکه پدرش. خورد تکون حرف بدون ،یماه مثل لبش

 ریز دستپونه یدهیپر رنگ دنید با چرخوند، سر بودکرده احساس

 . نشوندش یصندل یروارهدوب و گذاشت بازوش

 

 «شده؟ یچ» و اومد سمتشونبه عیسر بودبرگشته سیسرو ازکه بهناز

 .نشستپونه کنار انیگو

 

 از شتریب برابر نیچندکه یغم با و داد تکون سر متأسف پدرش

 :گفت بودشده قبل ساعت

 

 قلبه وندیپراه تنها گفتن_ 

 

 نوازش نیح و رفتگ دست یتو روپونه یکردهخی یهادست بهناز

 :گفت
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 ربهت اونجا راز،یش ای تهران مشونیببر دیباپونه قولبه دیشا_ 

 .دنیم صیتشخ

 

 ادیم روز کی یاهفته. کنهیم کار هامارستانیب همون دکتر نیا_ 

 صشیتشخ. بوده امروز ما شانس از... شهیمادر وطن چون شهرستان

 دیانب تیوضع شدن ثابت تا فعال گفتاآلنم خوبه، یلیخ گنیم

 .تهران برنشیم شد ازیناگه یجراحواسه فقط م،یبد تکونش

 

 شچونه ریز تا یآرومبه و خوردن ُسرپونه یگونه از اشک قطرات

 . رفتن

 

 !منه ریتقص_ 
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 پاک رو اشکش و دیکش دخترکش سیخ صورتبه یدست پدرش

 .کرد

 

 راز نیا. خداست حکمت آخرش و اول چون نگرد، مقصر دنبال_ 

 .میکن دعا دیبا فقط اآلن. شدیم فاش یروزباألخره

 

 :گفت لبخند با بهناز

 

 نک توکل فقط تو شه،یم خوب زیچهمهروشنهدلم منپونه کن باور_ 

 یرکا خدا شیپ بود؟ یچ یگفتیم منبهشهیهمکه اون شه،یهم مثل

 ستین

 

 .ستین یکار آره،_ 
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 یمسال بعد و اومد شونسمتبه لونینا یتو ییهاچیساندو با نایس

 . کرد تعارفهیبقبه بعد وجاسم آقابه اول مجدد،

. ردک امتناع بازپونه اما برداشت؛ یکیهم بهناز و کرد تشکرجاسم آقا

 تشدسبه رو چیساندو و کردنگاهپونهبهاخم با یکم بارنیاجاسم آقا

 .داد

 

. نده عذاب رو خودت وبده گوش پسمهمه برات من حرفاگه_ 

 و نخوردن با پس. بود تو یشرمندهکهشده ینطوریا ن،یاواسه مادرت

 یتوقبرگرده روت و رنگ بخور. نکن تشیاذ شتریب شدن فیضع

 .دنتید ازنترسه ششیپ یریم

 

 نمش؟یبب ذارنیم_ 

 

 نیریم تاتونسه هراآلنم. شد بهتر حالشگهید ساعت چند نه، اآلن_ 

 .بشه مالقات قتو تا نیکنیم استراحتخونه
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 راحتاستبه ازین شتریب نیشدخسته شما ن،یبر شما مونم،یم من_ 

 . نیدار

 

 .امیممنم ستین ازیندمیداگه داشتن، یکار دیشا نمازخونه،رمیممنم_ 

 

 در گفت، دخترش کردن یراض و یدلخوش یبرا رو نیاجاسم آقا

 وبره رونیب ستانماریب ازقهیدق کیتونهینم یحت بود، مطمئنکه یحال

 داشت، هاشسال نیاهمراه دادن دست از امکان خاطربهکه یترس

 . باشهداشته آرامشخونه یتو ذاشتینم

 

 نایس اما رفت؛خونهبه بهناز و نایسهمراهباألخره پدرش اصراربهپونه 

 ننک اشادهیپ هتل ایمسافرخونه کی یجلو تا خواست ازشونراه نیب

 و دیند درست بهروز وجود بااونم اونا، یخونه یتو رو حضورش و
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 مراقب دورادور فعال داد حیترج د،یجد تنش از یریجلوگ یبرا

 . باشه اوضاع

 

 رو نایس یچپکنگاه یوقت اما برگرده؛ تهرانبهکه کرد، تعارف اولپونه

 نیا از دلشته وکنه تکرار رو حرف نیا دینباگهید دیفهم دید

 .شد خوشحالهم یلیخ نایس بودنگاههیتک و تیحما

 

 ممنوع_

 

3 
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 یاجازه شونشیپر افکار و شدیم پهلو اونبه پهلو نیا از مرتب

 قطفبعدشام. رفت رونیب اتاق از و شد بلند جاش از. دادنینم خواب

 از ونهیبب رو مادرش هاشهیش پشت از بودتونستهقهیدق چند

 احساس رو مادرش یهادست یگرمگهید بارکی بودنتونستهنکهیا

 نیا و شدیم رد یمنف یفکرها ذهنش از مرتب. بود تابیبکنه

 دیتشد رو افکار نیا مارستان،یب یتو موندنش و پدرش ومدنین

 .کردیم

 

 یتوهم خودش وخونه گشتینم بر نبود بهناز خاطربهاگه

 ور یسخت نیا تونستینم اما نشست؛یم نیماش داخل اینمازخونه

 نیا مسببهم پدرش اصرار چند هر کنه، لیتحمهم بهنازهب

 .بودشده اومدنشخونه

 

 عمر لحظات نیآخر هاساعت نیا ازلحظه هرممکنهنکهیا فکر

 حرف اهاشب ای نتش،یبب کینزد از ریس دل کینتونسته وباشه مادرش

 .کردیممچاله رو قلبشبزنه
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 از رو دستشزده شتوح شد،ختهیر هاشدست روکه یآب یداغ با

 وشده سیسرو وارد یِک بوددهینفهم اصال. دیکش رونیب آب ریش ریز

 داشت رو کردنآرومراه بدنش انگار. گذاشته باز رو آب ریش چرا

 آب یکم و کرد کمتر یکم روگرم آب ریش. کردیم یادآوری بهش

 . گرفتن وضوبه کرد شروع آب شدنولرم با و کرد باز سرد

 

 رو مادرشسجاده و رفت مادرش و پدر اتاق داخلبه وضو بعد

 وقت صبح اذان تا هنوز و بود شبمین وسه ساعت. برداشت

 یروبروهیسرتاسر یپنجره یجلو هال یتو روسجاده. بودمونده

 خنک یهوا تا کرد باز روپنجره نماز شروع قبل و کرد پهن اطیح

 .بشه وارد

 

 از رپ دیکش یقیعم نفس گرفت، یبازبه رو هاپردهکه یخنکمینس

 .باغچه یهابوشب خوش عطر
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 زا. بود چطور شب نماز َروشکه کرد فکر یکم قامت بستن قبل

 همون گذشت،یم سالپنج بودخونده شب نمازکه یبار نیآخر

 اون. دبو مارستانیب یتو مادرش و بودافتاده زندانبه پدرشکه یزمان

 خدا دامنبه دست و بودنبرده خوابش ادیز الیخ و فکر ازهم موقع

 براش یسخت راههم خدا وبذاره پاش شیپ یاچارهراه تا بود،شده

 . بودگذاشته

 

 شکلم وقتدوبارهنکهیا ازشرمنده. بودشرمنده قامت بستن موقع حاال

 خدا انیپایب رحمتبه دشیامتموم. آورده رو شبمهین نماز نیابه

 .کنهآروم رو قرارشیب دل ونهینب رو شیرانگا سهل نیا تا بود،

 

 شکا اونقدر و کرد استغفارسجدهبه سر دیرسکه وتر نماز یانتهابه

 یوقت. برداره مهر از سر شد باعث شیشونیپ درد فقطکه ختیر

 : کردزمزمه خداواسه لب ریز بغض با نشست،
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...  توقعم؟ از رپ واومدمشرمندهبازم ینیبیم...  اومدم؟بازم ینیبیم_ 

 اشب تو یول... نمیهمشهیهم... هیخالدستمدونمیم...  ؟یکنیمنگاهبهم

 طفق...  یهستدونمیم...  ریبگ رودستم...  نکنولم...  باشکنارم... 

 من... مبندت هنوز بگو...  ینیبیمکه بگو... بده نشون رو خودتدوباره

 ازت...  ببخشکمی هاتیخوب زا...  یخوبکه تو... دونمیمبدم

 منهیچ حکمتت... ه؟یادیز یخواسته یدارنگه رومامانمبخوام

 چقدر یدونیم...  یدار خبردلم ازکه تو اما... دونمینمکه

 تخونه دراومدم شیپ سال پنج... تنهام چقدر...  ستشکستهدلم

 رو شدن مادر حسرت عمرهیواسه...  جلورفتم...  یداد نشونراهبهم

...  کردم؟ رو تیناشکر... بمونهبرامخودم مادر تادمیخر جونبه

...  یدار حقآره... نکردم یناشکرقسم خودتبه... نکردم

 چون...  چون...  تخونه درومدمین شبمهین... دوبارهومدمین

 یراه نیهمچکردمینم فکر چون... بودم دیناام چون...  بودگرفتهدلم

 یچهمه...  بود ادیزتوقعم... کردم بد...  ببخش...  یبذارپام یوجل

 فقط... مامانم... خوامیم زیچهی فقط االن اما... خواستمیمباهم رو
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 رعمهیبره ینجوریا اما...  قبولحقه مرگ... بره ینجوریا نذار... مامانم

... مونهیمدلمبه نگاهش حسرت عمرهی... کنهیموونمید عذابش

 آخ...  دنشیخند...  کردنش بو...  زدنش صدا حسرت

 یک از...  بگم؟ یکبه تو جز... ترکهیمداره... ترکهیمدارهدلمکه

 نیا پس از...  نکندمیام نادمیم قسمت ناتیزتریعز جون...  بخوام؟

 تخونه درگهیدترسمیم... ارمیبکمترسمیم... ترسمیم... امیبرنم یکی

...  ستینتوانم در...  نکنامتحانم ینجوریا... نزنم رو

 یخدا تو... بدم یبنده من... دادم گوش رو حرفتشهیهمگمینم

 باشه؟...  بمونخوبم

 

 بلند هقش هق دیرس گوششبه محل مسجد ازکه صبح اذان یصدا

 دست. ختیر اشک انیگو شکر و گذاشت مهربه سردوباره و شد

 نازبه آغوش تو و کرد بلند رو سرش نشست اششونه یورکه بهناز

 گوشش ریز انیگو شیه و داد نوازش رو پشتشاونم گرفت، جا

 :گفت
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 باغهی یتو مامانت... روشنهدلمگفتم... دمید یخوب خوابکنم فکر_ 

 چادرهی...  دادهمهیهدهی منبهتازه...  شاد و خندون...  بود خوشگل

 زا نیاکنم فکر...  کرددارمیب اذان یصداگرفتم ازش تا...  بود نماز

 نه؟مگهصادقه یایرؤ یگفتیم بهشکه بود ییهاخواب اون

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 یهاچشم یروکه یحالدر و برداشت بهناز یشونه از رو سرشپونه

 .زد لبخند دیکشیم دست خودش سیخ
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 بهمون خودش خدا.. .رهیخاهلل شاء ان... بوده صبح اذان قبل... آره_ 

 کنهرحم

 

 ستمعجزه خودشنمیبب هاخواب نیا از من... رهیخ باش مطمئن_ 

 کمربه نماز رکعت دومنم... بده رو چادرت پاشو حاال...  بابا

 یرو گلواسه حاال... خونمینمکه نماز سالبه سال... بزنممبارکم

 نمازگفته خواب یتوگهید... دمیم زحمتخودمبهکمیشدهمامانتم

 .کرد یکوتاه نباسگهید پسبخونم

 

 .شد بلند جاش ازپونه

 

 پونه؟ یریم کجا_ 

 

 .ارمیبسجاده و چادر براترمیم_ 
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 گه؟ید یکی چرا... گهیدخوبه نیهم_ 

 

 یفهمیم کن صبر_ 

 

 گرن دیسف یابقچه با بعدقهیدق چند و رفت مادرش اتاقبهپونه

 دگر یهاچشم با بهناز. کرد بازش و زد نوزا بهناز یجلو و برگشت

 .کرد نگاش اتشیمحتوبهشده

 

 ینطوریهم...  شد ریتعبخوابم...  بود چادر نیهمخودم جانبه_ 

  ؟یکرد دایپ کجا از رو نیا تو...  بود دیسف یپارچههی داخل

 

 شیچهمه... دهیخر کربال از رو نیامامانم... میداشت... نکردم دایپ_ 

 خوادیم شد دختربچم وشدم مادر وقت هر بودگفتهبهم...  رو

 عروسمبهدهیم شد پسراگه... دخترمبهبده
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 عروست؟ ای دخترت...  کدومم؟ من االن_ 

 

 .داد بهناز دستبه رو چادر و زد یلبخندپونه

 

... شمینم داربچهکه من... توئه مالدادههیهد خودشکه حاال_ 

 حتمابوده وت قسمتنمیا

 

 !خونمیم نمازهم یلیخ منکهنه حاال_ 

 

 .بشه شتریب رغبتت شد باعث نیا دیشا_ 

 

 ؟یکنینماممسخرهبگم یزیچهی پونه؟هیچ یدونیم_ 
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 کنم؟مسخره چرا... نه_ 

 

 یگاه... خودم بار و کار ازرهیگیمامخندهکنمیم فکر بهشخودم_ 

 رو خوندن نمازهامیبچگ ستشرا... خورمیم حرص بیعجهم

 خوندیم نمازبابام یوقت مخصوصا... داشتم دوست یلیخ

 جاتبچه: » گفتیممامانمشهیهم... ستمیوا کنارش خواستیمدلم

 بهشونهبخ بذار: »گفتیمبابام اما...  «بابات کنارنهباباتهسره پشت

...  یتفنن ماا خوندم؛یم...  «بخونه نمازبچهنهیامهم نده، ریگ

 تا...  هاوقت یلیخ رفتیمادمی...  ذاشتینمهامیگوشیباز

 باعثامباب ادی شبهی... دمیکش یادیز ییتنها اونجا...  خارجرفتمنکهیا

 سیان شد نمازخوندن...  یشگیهم شدگهید...  نماز سراغبرم شد

 یلیخغمم... داشتم دوست رو خدا با کردن دل و درد... مییتنها

 رانیابرگشتم یوقت...  دادیم حال یلیخ...  بودشدهکم

 انجبربهکردم شلوغ رودورم انقدر... گوشیباز بهناز همونشدمدوباره

... داشتم باهاش یدوران و بود ییخدا  رفتادمیکه...  هاییتنها اون

 خجالت اما...  اما... کنم شروعدوبارهخواستمیم بود یوقت چند
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 فراموشش کار؟یچ خوادیم رو رو من خداگهیدگفتم... دمیکشیم

 من... شهینمروم واقعااآلنم... اآلنم...   ششیپندارم ییجاگهیدکردم

 .خدا سراغرمیمخورمیم یمشکلبه وقت هر نه؟بدم یلیخ

 

 .زد یلبخند و افتاد خودش رفتار ادیپونه

 

 یبر االننهیامهم... رهدا فرق شیچاشنکمی حاال... توام مثلمنم_ 

... دهب نشونت روراه دلت بذار...  بگو بهش یمونیپشاگه...  سراغش

 ستین کردن یتالف دنبال ما مثلکه اون...  نکن چهارتا دودوتا خدا با

 جلو برو دلت با... زنهیم رو اول حرف عشق اون مکتب یتو... 

 .کنهیم قبولتبازم باش مطمئن

 

 .کرد بو رو چادر و زد یقیعم لبخند بهناز
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 تو یوقت... زدمیم حرف باهات زودتر کاش... داره یخوب عطرچه_ 

 ... بخشهیم حتما پسبخشهیم یگیم

 

 یمهربون لبخندپونه. گذاشت سر یرو رو چادر و شد بلند بهناز

 :گفت و کرد نثارش

 

   خوشرنگ سبز... چشماته همرنگ...  ادایم بهت خوب_ 

 

 امتق خواست تا و ستادیاقبلهبه رو و کرد نازک یچشم پشت بهناز

 :گفتپونهببنده

 

 ؟یگرفت وضو یِک تو_ 

 

 :گفتدهیبردهیبر و نشست جاش تو وخنده ریز زد یِپخ بهناز
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 .خوندمیمداشتم وضو یب...  عواقبش...  ازنمیا... نمیا...  ایب_ 

 

. کرد فراموش رو قشیعم یناراحت یلحظات یبرا و دیخندهمپونه

 یگوش زنگ یصدا زمانهم رفت، سیسرو سمتبه یوقت بهناز

 قاتابه رو خودش و دیدو اضطراب پر ومهیسراسکه شد، بلندپونه

 .رسوند

 

 

 

 : 

 

3 
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 تبرداش یپاتخت یرو از روشده برعکسهیگوش لرزون یهادست با

 ستیببه اتاق تا هال از حرکتش. کردنگاه اشصفحهبه و

 یبرا بودزده حدس تا ستیب از شتریب فکرش اما بود؛دهینکشهمهینثا

 و بود مادرش راجب احتماالت، اون یهمه موقع،یب تماس نیا لیدل

 بودافتاده شیگوش یروکه یاسم یول شد،یم مربوط اونبهکه یخبر

 کی و کرد پاک رو احتماالت درصدنه و نودلحظه همون

 بد خبر رسوندنبه موظف بهروز دیشانکهیاواسه مونددرصدشم

 .باشهشده

 

 .داد رو تلفن جواب بوددهیرس صداشبه هاشدست ازکه یلرزش با

 

 شده؟ یچ ز... بهرو...  و... ال_ 

 

... _ 
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 ؟یزنیم حرفآروم نقدریا چرا اد؟ینم صدات...  ؟یچ_ 

 

 ... _ 

 

 باشه... اومدم...  آهان_ 

 

 کی همون انگار. دیکش یراحت و قیعم نفس شد قطعکه تماس

. بودرسونده لببه رو جونش احتماالت یهیبق یاندازهبه درصد

 .اومد رونیب سیسرو ازهم بهناز کرد، حرکتکه راهرو سمتبه

 

 بود؟ یک خورد؟ زنگ تیگوش_  

 

 .کنم باز براش رو درزده زنگ... درهدم...  بود بهروز... آره_ 
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 نزده؟ روخونه زنگ چرا خب_ 

 

 .میخوابکرده فکرگفته_ 

 

 در سمتبه بهنازهمراهبه و زد رو شدن بازدکمه دیرسکه فونیآبه

 حال در یخستگ از بود مطمئنکه یبهروز از استقبال یبرا رفت

 یراحتبه خطش پشت جونیب یصدا از رو نیا وشدنه هالک

 .بوددهیفهم

 

 د،ید خودش تظرمن رو دوتا اون و دیرس در کناربهکه بهروز

 آوردن در مشغول و گرفت بهناز سمت رو کتش و زد یپوزخند

 .شد کفشش

 

 اّلافم؟ رونیبساعتهکی من نیداریب جفتتون_ 
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 .گرفت رو کتش و کرد یتصنعاخم بهناز

 

 ؟یداشت تعارف خودت با! یزدیم زنگ زودتر خب_ 

 

 تومزد چرتهی... بزنگم یشبنصفه نیکن هول دیشاگفتم رینخ_ 

 حصار پشت از ودمیپر خواب از شد بلندکه اذان یصدا...  نیماش

 بلندپونه حتماگفتم... شده روشن ها چراغ از یکیدمیدکوتاهه

 .نمازواسهشده

 

 ! دارهیبوقته یلیخکهپونه_  

 

 .دیکش رو بهناز دماغ شدن وارد نیح بهروز
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 .نیتنگرفازم یسراغکهشمام بودم، اّلاف واقعا پس_  

 

 زنگ بهت خواب قبلخوبه گه،ید نشو لوس بهروز...  بابا یا_ 

. یبخواب دیشا تهران یدیرس یگفت خودت... زدم

 ؟ینکرد تصادفخوبه حاال ؟یایم یشیم پاکلههیمیدونستیمچه

 ؟یکرد یرانندگکسرهی نگرفت خوابت

 

 کرددارمیب دیزنگ یکی دم؛یخواب یساعت دوهیدمیرس تهران_ 

 .نیباشداشته یکار صبح دیشاامیبگفتم...  نبردخوابمگهید

 

 زد؟ زنگ بهت بود یک_ 

 

 .کن ولش یچیه_ 
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 زبهرو سمتبه و اومد رونیبآشپزخونه یتو از یآب وانیل باپونه

 .گرفت

 

 شدهتموم شربت دیببخش_ 

 

 :فتگ بهنازبه رو وانیل گرفتن بعد و کرد نگاهششناسانه قدر بهروز

 

 تا تو حاال... آورده آببرام کردن،میج نیس یجا...  ریبگ ادی بفرما_ 

 .یشینم الیخیب ینکش رونیب رو من یکارها خالدون یف

 

 پرسم،یمدارمشدم نگرانتمنم...  خودش یجا یکس هر_ 

 .نداره نمککهدستمبشکنه
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 داریب چرا تو اصال یراست. مهربونه یآبج تو خوب، تو باباباشه_ 

 من؟ زنگ خاطربه ؟یشد

 

 .شدم پا یمهم امرواسه من رینخ_ 

 

 قلوپ. کرد سر رو چادر و رفتسجاده سمتبه و گفت رو نیا بهناز

 بهناز. نشست مبلیرو کنانسرفه و بهروز یگلو یتو دیپر آب

 :فتگ زنون لبخند و دیکوب پشتشمحکم و رفت سمتشبه عیسر

 

 حاال؟ یرینم ،یرفت دست از بابا یچیه_  

 

 تو... کنهیم اثر نیهمنش کمالراسته واقعانکهیا مثل ؟یخودت بهناز_ 

 یهیتوجهی بود شب و ظهر حاال صبح؟ نمازاونم یخونیم نماز

 ت؟یخرس خواب از یپاشد یچطور تو...  داشت
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...  شه؟ینم شروع روزت ینکن پهن رو من ینشور حاال_ 

 یکسگهید یکن ینجوریا...  شو قائل قرب و ارج خواهرتواسهکمی

 .کنهینم خوردهمتره خواهرشوهر،منهواسه

 

 .اونه مدافعت لیوک فعالکه ستپونه منظورتاگه_ 

 

 مشغول اونا کل کلبهتوجهیبکه دیچرخ یاپونه سمت دو هرنگاه

 و کرد تر کینزد بهنازبه رو سرش بهروز. بودشده نماز خوندن

 :گفتآهسته

 

 ده؟ینخواب اصال_ 

 

 کشه،یم زجرداره یلیخ براشرمیبم...  بودآشفته یلیخ نکنم، فکر_ 

 یلیجل کار بابتدونهیم مقصر رو خودش شتریبکه حاال مخصوصا
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 زنگ ییتوالبه یگفتبهم یوقت... نشونمیم سرجاش رو یعوض اون_ 

 یروز همون از. دنبالشنهم خودشون. ندارن یخبر ازش ظاهرا زدم،

 رو عذرشکردم فیتعر براشون رو واسونل یالیو انیجر منکه

 رو زهرش ظاهرااونم... گرفته طالق ازش زنش یحت خواستن،

 سیپل. رفته درگرفته رو پول وکرده بند زدو اونا شرکتاسمبه خته،یر

 یمخف ورانهیا داخل ایشده خارج رانیا از دوننینم هنوز اما دنبالشه؛

 تنگف. میکن تیشکا سیپلبه ذاشتیمپونه موقع همون کاش. شده

 .کنه آدمش نتونست ییتوالبه انیجر اون

 

 حاال اما نفهمه؛ زنش بود نیاپونه یبهونه موقع اون_ 

 با یاستر. ادیب کش داستاننخواسته یجراح نرفتن لو خاطربهمیدونیم

 گفت؟ یشد؟چ یچ یزد حرف آقاجون

 

 یاون. دونهیم ُمحق رو خودشهنوزم بگه؟ داشت یچ ؟یچیه_ 

 .بود خودشهم کرددارمیب زد زنگکه
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 دارد_یقانون_گردیپ_و_

 

 : 

 

3 

 

 

 .کرد گردچشم متعجب  بهناز

 

 داشت؟ کارتیچ چرا؟_ 

 

 مادرشگفتم بهش... بحرفهپونه با خوادیم گفت... دونمیمچه_ 

... امینم... امیم...  گفتیم ییزهایچهی...  ستین تهرانپونهشده ضیمر
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 رو یوشگگفتم بهشباشه چهارتا فقطنداشتم رو اعصابش... دمینفهم

 .هوابندازه دیبا رو کالهشدادم رو جوابشکه نیهم... کردم قطع

 

 انصاف نیا واقعا... کردهپونه با یکارنیهمچشهینمباورمهنوزم_ 

  بود؟ عدالت نیا بود؟

 

 ودشخ فقط. کرده خوش جاانتقام فقط رمردیپ اون مغز تو_ 

 .بودمهم

 

 ؟یگرفت یمیتصمچه تو_ 

 

 ؟یچ راجب_ 

 

 پونه؟ راجبمعلومه خب_ 
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 رم؟یبگ یمیتصم دیبامگه_ 

 

 .ستین یمعمولپونه طیشرا... کرده فرق انیجر اآلن خب_ 

 

 نیهم از یکی...  ستینمهمبرامکهنشدنشه داربچه منظورتاگه_ 

 .مینک بزرگمیتونیم رو خودمونپرورشگاه یهابچه

 

 نباشه؟ خودت یبچه ستینمهم برات یعنی...  یعنی! ... واقعا؟_ 

 

 تو؟ نظر ازمهمه واقعا ؟یگیم رو نیا یدار تو اآلن_ 

 

 دیباهک ییتواصلهکه یاون... نباشهمهم هازیچ یلیخ دیشا من نظر از_ 

 .یستیوا یزنیمکه یحرف یپا
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... خورمیم اون و نیا ازدارم فقطکه من کردم؟ ینامرد تاحاالمگه_ 

 نیدار ظاهرادوتام شما...  کننیماستفاده سوء من اعتماد ازهیبق فعال

 .نیشیم اونا مثل

 

  م؟یکرد کاریچ ما ؟یچ یعنی_ 

 

 ور شما دیبا نایس یچواسه ن؟یبکن نیخواستیم کاریچگهید_ 

 .نیبلد یرانندگ جفتتونخوبه شمال؟ارهیب

 

 وت دوبار بود بد حالش نقدریاپونه...  بهروز یدیم بیعج یرهایگ_ 

 یجا االن... نداشتم اون از یکم دستمنم...  آورد باالراه

 االنمیاومدیم خودموناگه...  آورده؟ مارو بدبخت اونکهتشکرته

 .یکردیمگله قبرمون سر ادیز احتمال دیبا
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 نباسگمیم یوقت...  نیاومد یم آژانس با...  بهناز ارینبهونه_ 

 االتیخ خودشواسه چقدر ستینمعلوم... چشم بگو اومدیم

 دالبکنهیم فکراونم نیدیم یاوک بهش راحت خودتون... پسرهکرده

 .هیخبر

 

 نیوابخکهمینبود یطیشرا یتو اصال...  باش یمنطقکمی من داداش_ 

... میکردیم دایپ کجا ترمطمئن نایس ازبعدشم... میکن فکر زهایچ نیابه

 .نباش باف یمنف نقدریا

 

 ینتویم داشتن؟ یاگذشتهچهدونمیم یوقتنبافم یمنف یچجور_ 

 یحس مامان جون بگو ندارن؟همبه یحس چیه اآلن یبخورقسم

 گه؟ید بگو ندارن؟همبه

 

 . بخواب برو...  کن بس بهروز...  ایخدا_ 
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 روگهید پس...  هم؟به دارن حس هنوز یدید ؟یرفتطفره یدید_ 

 بچه پسر اونبکشهنقشه من زنواسهذارمینم...  نزن حرف من حرف

 

... باشه ادتی یزیچهی یول... میکن بحث ستین وقتش اآلن_ 

 باشهمهچاریب نیا فکربهکمی... باشهطرفه دو دیبا دوامشواسهرابطههی

 حملتکه ییهایسخت نیا...  بذارپونه یجا رو خودتکمی... 

... نشه داربچه عمر آخر تانکهیا... نبوده یکیکوچ یزهایچکرده

 با بودنهواس یاندهیآ چیه ونهیبب رو زنت با تو یرابطه سال پنجنکهیا

 دختر نیابازم یول ییتنها تو اآلندرسته...  ستین یزیچکم نه،ینب تو

 ونآقاج مثل... داره دوستشکهبگذرونه یکس با رو شیزندگداره حق

 انتخابکه یکس بذار...  نباش خودت فکر فقط...  نشو

 اما ؛ستین یحرفگهید بخواد رو تو خودش اوناگه... باشهپونهکنهیم

 تو مال قلبش چوقتیه باش مطمئن یدار نگهش زوربه یبخوااگه

 .کن فکر بهش پس... گمیم بهتزنم کیکه من رو نیا... شهینم
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 .دارم ستشدو من...  من یول_ 

 

 اعتراف نیاواسه رو برادرش یشونیپ یمهربون با بهناز

 .دیبوسمظلومانه

 

 راجب روز چند نیا...  باشاونم فکر یول... دونمیم...  براترمیبم_ 

 مخصوصا...  ستین خوش حالش...  نگو یزیچ بهشهیقض نیا

 .یدید رو نایساگه

 

 تهران؟نرفته نجاست؟یا هنوز نایسمگه_ 

 

 یلیخ... باشه نجایا یایم تو خواستینم...  هتل رفت... نرفتهنه_ 

 هیائیح بابچه
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 کنهنگاه بداگه_ 

 

 یکرد یقاط بخواب برو خدا رو تو کنه؟نگاه بد نایس...  ز..بهرو_ 

 گهید

 

 نایسبه یادیز داشت، حق بهناز. دیکش صورتش نییپا تا باال از یدست

 . بوددهیند ازش بحال تا یبد زیچ چیه یوقت بودکردهلهیپ

 

 یراست... رمیمباشه_ 

 

 جانم؟_ 

 

 یشد خوشگل...  ادیم بهتچادره نیا_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

173
6 

 :زد یغرور پر لبخند بهناز

 

 شدم تر خوشگلبودم خوشگل_ 

 

 منکرش بر_ 

 

 ؛داشت ازین خواببه دایشد. شد بلند جاش از و دیکش رو بهناز لپ

 اون اب بهناز دنید با انگار. دشدهیکش سیسرو سمتبه اریاختیب اما

 اون لمث وکنهمبارزه خواب با ترشیب یکم تا بودشده بیترغ چادر،

 .  ارهیب جابه یبندگرسم دوتا
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 پر رو نیماش یفضاکه بود سکوت تنها مارستانیببه دنیرس تا

 . بودن خودشون افکار ریدرگ نفرسه هر و بودکرده

 

 درپ بود ممکنکه ییهاحرف دنیشن  یبرا بود اضطراب از پر بهروز

 هر. بزنه بهش دوم، زن وجود و یکار پنهان سالهمه نیا بابت پونه،

 یتو یدلخور از یانشونه داشت، تماسجاسم آقا باکه قبل روز چند

 اما د؛نشزدهباشههیقض اونبه مربوطکههم یحرف و بوددهینشن صداش

 ،ینتلف صحبت موقع وباشهداشته فرقهیقض رو در رو دیترسیم

 ونا باعثداشتهخانمحهیمل بابت ازجاسم آقاکه یاینگران و اضطراب

 .باشهشده یپوشچشم و یالیخیب
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 یحت ای بخواد، رو عذرش یزبونیب زبونبهجاسم آقاممکنهنکهیا فکر

 یحساب بشه، شدنش کنف باعث وکنه یمحلیب بهشهیبق یجلو

 برو ور یینایس با اآلن دادیم احتمالنکهیا مخصوصا. کردیم شیعصب

 هاشبا هنوزپونه و اون یگذشته یرابطه انیجر دنیشن بعدکهشهیم

 خودش از یرفتارچه دیبا قایدق دونستینم ونداشته یبرخورد

 پا هست نایسکه ییجا خواستینم دلش نبود مجبوراگه. بده نشون

 .نبود یزیگرراه ماا ببره؛ اونجا روپونه وبذاره

 

 یشمارلحظه و بود یدلتنگ و حسرت از پر بهروز برعکسپونه

 یامعجزه بود نیا آرزوش یهمه. مادرش دنید یبرا کردیم

 .نهینبژهیو یهامراقبت بخش یتو رو اونگهید وباشهشده

 

 بهش صبح نایسکه چرا بود، ترس از پر بهناز دوتا اون عکس بر

 یوقت درستاونم خوبه،خانمحهیمل حال وارستانهمیب بوددادهامیپ

 امروز بهروز حضور خاطر باکنه خواهش ازش خواستیم بهنازکه

 .ادین مارستانیب
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 یسابح ادیب شیپ نایس و بهروز نیب بود ممکنکه یبرخورد از حاال 

 ینینش عقب قصد بهروز بوددهیفهمکه حاال مخصوصا. دیترسیم

 .بودکرده قبول کامال ورپونه مشکل ونداره

 

 خاطربه بود دواریام و شدیم سخت دوئل کی منتظر دیبا انگار 

 و کنن مراعات یکم بهروز و نایس پدرش، حضور وپونه مادر طیشرا

 .بشه نیا از بدترپونه یروح حالکه نکنن یکار

 

 در تا بهناز و شدادهیپ نیماش ازبالفاصلهدن،پونهیرسکه مارستانیبدمبه

 و بست رو در. بمونه خواست ازش بهروز کرد، بازنصفه رو نیماش

 گنیپارک تاباهم کردنش،متوجه وپونهواسه دادن تکون دست بعد

 .رفتن
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 رو فکرش بهروز شد منتظر یولهیچ انیجر زدیم حدس بهناز

 پارک بعد انتظارش طبق وباشهکننده شروع خودش تا کنه،منظم

 شروع و کردمیتنظ بهناز صورت یرو رو وجل ینهیآ بهروز کردن،

 .صحبتبه کرد

 

 بگم؟ یچخوامیم یدونیم البد_ 

 

 .یبگ اتیجزئ با خودتبهتره اما... آره_ 

 

 یجورچه دمشیددونمینم...  یکن َدکش یجورهیخوامیم_ 

 یبابا یجلوخوامینم! نگم بهش یزیتاچکنم کنترل روخودم

 . بشه یحرفپونه
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 یکنار نیماش یهانیسرنشبه رو نگاهش و زد یوزخندپ بهناز

 صداشون و بودن بحث جرو حال در شدن،ادهیپ محضبهکه انداخت

 .دیرسیم گوشبه واضح

 

 ن؟یابشه عاقبتت یخوایم_ 

 

 بهناز سمت رو سرش و انداخت شوهر و زن اونبه ینگاه بهروز

 .چرخوند

 

  داره؟ یربطچه_ 

 

 یاجهی یتو ینطوریا داشتن، دوست روگهیمدهاگه که،نهیا ربطش_ 

 حل رو مشکل خلوت یتو گرفتن،ینم روهم یپاچه یعموم

 یحت و انینکوتاهبازم ما، دنید بانکهیانه...  بهتر لحنهی با کردن،یم

 .بدنهمبه فحش
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 پونه؟ ایدهنم و چاک یب من_ 

 

 تاحاال...  نینداشت ییزناشو نرمال یزندگهیباهم هنوز دوتا شما_ 

 نیدبو ای نبوده، اون ای ینبود تو ای... بوده یباز موشکمیقاهیشب

 حاال. همکار دوتا مثلهم کار محل...  نینداشتهمبه یکارهم

... شه ادتریز یلیخ تیمیصم نیا یبخوا یوقت یول تر،یمیصمکمی

 رفعهتونیم مقابلت طرف یبفهم دیبا.... شهیم ترشیب انتظاراتت

 فعر یحت ای...  نه؟ ایبکنه رفع رو هاتخواسته...  نه؟ ایکنه انتظار

 .رهیبگمیتصمپونه بذارگفتمشبمید ؟ییزناشو یازهاین

 

! ستم؟ین مناونم وکرده انتخابپونه انگار یگیم یجورهی چرا_ 

  زده؟ بهت یحرف
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 شیپ فکرش یهمه. ستین فازها نیا یتو اصال اآلنکه اون بابانه_ 

 .مادرشه

 

 نیا دیبادونمیممنم. نکن یخال رو من دلته هاحرف نیا با پس_ 

... کنم انیسمیتقد روپونه یدست دوخوامینم یول باشه،طرفه دورابطه

 نم با نخواد دلشآورده سرش آقاجونکه ییبالها اون باپونهدمیم حق

 زیچهمهکه حاال خوادیمدلم... کنم جبران خوادیمدلممنم اما باشه؛

 نیا از ترشیبنذارم وباشم پشتش کرد، یکارشهینمگهید وشدهتموم

 زنم؟یم یبد حرف... بکشه عذاب

 

 آقا یجلو اآلن فقط...  ستین بد حرفت...  من داداشنه_ 

...  رو نایجرنفهمهپونه یبابابهتره...  این نشون و خط نایسواسهجاسم

 .دونهینمپونه و نایس یگذشته یطهراب از یزیچاونم ظاهرا
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 وت...  یشقدمشیپ توخواستم نیهمواسه... کنمیم روخودم یسع_ 

 .ستین نجایا جاش کن شیحال

 

 .شد ریدگهیدمیبر... کنمیم شیکارهی... باشه_ 

 

 یبال وارد تا. رفتن مارستانیب سمتبه و شدنادهیپ نیماش از دو هر

 ااون سمتبه دنییدو حال درمهیسراسکه دنید رو نایس وپونه شدن

 .دارن رو مارستانیب از خروج قصد انگار و هستن

 

 

 

 

 

3 
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 و نایس تا موندن منتظر و شدن خکوبیم جاهاشون سر بهروز و بهناز

 دنیرس محضبه اشک از سیخ یصورت باپونه. برسن بهشونپونه

 و بغض با و انداخت بهناز آغوش یتو رو خودش بهشون،

 :گفتدهیبردهیبر

 

...  شه؟یم باورت...  دیشن روصدام...  کردنگام...  بهناز...  بهناز_ 

 !میبر دیبامیبر دیبا

 

 سمتبه رو بهناز دست و اومد رونیب بهناز آغوش از و گفت رو نیا

 .کشوند یخروج

 

 یک... بفهمممنم بگو یجورهی...  دختر ترواشیکمی م؟یبر کجا_ 

 ده؟یشن رو صدات
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...  انمارستیب یکی اونمیبر دیبا... میبر دیبا... دهیشن خدا...  خدا_ 

 اونجاست گفتن... شده دایپ قلب...  قلب

 

 ؟یجورچه...  مش؟یاریب دیبا مامگه...  قلب؟ ؟یچ_ 

 

 .میکن شونیراض دیبا... میکن صحبت شخانواده با دیبا... نه_ 

 

 ؟یک یخانواده_ 

 

 . شده یمغز مرگکه یهمون.. .که یهمون_ 

 

 و ستادیا جاش سر شد، بلند شهیگر هق هق هوی گفتکه رو نیا

 .پوشوند دست با رو صورتش
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 .دیکش آغوشبه رو اوندوباره بهناز

 

 کههیخوب خبر... ه؟یخوشحال از...  ؟یکنیمهیگر چرا باز_ 

 

 از... تمناراح نیهم از... خوبه منواسه... خوبه... آره! خوب؟_ 

 یعنی...  خدا یا... ناراحتمشدم خوشحالگهید یکی مرگ ازنکهیا

 با رو یچهمهبازم...  ببخش ایخدا یوا بشه؟گهید جورهی شد ینم

 !خواستمهم

 

 !گهیدمیبر ؟ینداشتعجلهمگه... نداره یاشکال...  نکنهیگر_ 

 

 یشونههبشونهکه کردنگاه نایس و بهروز سمتبه و گفت رو نیا

 ندارن، روهم دنیدچشمکه زدیم داد شونافهیق اما بودن؛ستادهیاهم

 .دیفهم شدیم دو هر ظیغل یهااخم و نکردنسالم از رو نیا
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 سمتبه و گرفت روپونه یبازو و اومد جلو روفاصلهقدم دو بهروز

 .کرد تشیهدا یخروج

 

 .یشد کور...  نکنهیگر نقدریا... میبر_ 

 

 .دش کینزد بهش و انداختشده دمق ینایسبه یمتأسفنگاه زبهنا

 

 دیاش... بهترهباشه نجایا یکیکنم فکر... بگم یچدونمینم اصال_ 

 .باشهداشته یکارآقاجاسم

 

 .کرد فرو شلوارش بیج یتو رو هاشودست زد یپوزخند نایس

 

 ام؟ین یخوایمازممحترمانه یدار_ 
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.. . نیبش سرشاخ بهروز و تو ستین وقتش اآلن یول... شرمنده_ 

 نیتفیب دوتا شماموندهکم نیهم... بده چقدر حالشپونهکه ینیبیم

 و شد بهتر اوضاعکمی... بشه شتریب هاشغصهاونم... هم جونبه

 کمکدمیم قول... میکن یم صحبتباهم شد حل قلب مشکل

 .بشهتموم ماجرا نیا زودترکنم

 

 .مونمیم... باشه_ 

 

 .نرفتن من بدون تابرم...  یکنیم درککه ممنون_ 

 

 .زد صداش نایسکه بودگرفتهفاصلهقدم چند

 

 !خانوم بهناز_ 
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 :گفت مکث با یکم نایسکه داد تکون یسؤال و چرخوند رو سرش

 

 .نیباش مراقبش شتریب_ 

 

. رفت یخروج سمتبه و داد رو جوابش لبخند کی با تنها بهناز

 تدس باهم نگهبانکه کرد خودشمتوجه رو اون بوق چندتا اب بهروز

 وت دست از»   بهروز شد، سوارکه بهناز. نزنه بوق کرداشاره بهروزبه

 .کرد حرکت شهر یگهید مارستانیب سمتبه و گفت بهش یی«

 

 جادیا یسازجاده خاطربهکه یکیتراف از تا د،یکش طول یساعتمین

 بهناز وپونه  دنیرس محضبه. برسن ارستانمیببه و بگذرن بودشده

 . تگرففاصله ازشون پارک یجا کردن دایپ یبرا بهروز و شدنادهیپ
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 برنکه خواست بهناز از و بمونن بهروز منتظر نداشت طاقتپونه

 مرتب و زدیم سرش توکه دنید رو یزن یالببه ورود موقع. داخل

 تارهی... خوامیم تو از روبچم من:» گفتیم بود کنارشکه یمردبه

 یارکهی...  َمردسالشهپونزده  فقطدخترم. بخشمتینمشهکم ازش مو

  «بکن

 

 شدست بهناز اما بود؛شدهکم سرعتش زن یهاناله دنید از متأثرپونه

 شاشک لیسدوباره ونکنه یپنداز همزاد نیا از ترشیب تا دیکش رو

 .فتهینراه

 

 آدرس بهشون دکترکه یفرد اون خصاتمش شدنکه یالب وارد

 و داد روccu بخش آدرساونم و گفتن رشیپذ مسئولبه رو بودداده

 بود،هگرفت مارستانیب اون با دکتر ورودشون قبلکه یتماس خاطربه

 سراغدوباره دن،یرسکهمربوطه قسمتبه. دادن بهشون ورود یاجازه

 . گرفتن بخش پرستار از رو ماریب
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 چند فقط و نداد رو یاصل بخشبه ورود یاجازه بهشون پرستار

 کی. داد نشون بهشون بودن یمغز مرگ ماریب همراهانکه رو ینفر

 و بودنشسته انتظار یهایصندل از یکی یروکهسالهپنجاه بایتقر زن

 و ستیب دختر دوتا با گفت،یم ذکر داشت و بود دستشبه حیتسب

 کردن،یمهیگر و بودنکرده غلب روگهیهمدکهساله یاخورده

 یکی و دادنیم نشون زن همسن دوتاشونکه مرد تاسههمراهبه

 .بودکرده کز  جمع از دور وارید یگوشه و بودساله یس بایتقرهم

 

 دست لرزون یهادست با و ختیر دلش دید رو جمع اون تاپونه

 شد لیدتب داشت قبللحظه چند تاکه یذوق و شوق. گرفت رو بهناز

 جمع اون سمتبهکه دیدینم پاهاش یتو یتوان. مطلق یأسیبه

 لبق دنیبخش از حرف یراحتبه شدیممگه. بزنه یحرف وبردارهقدم

 پدر و زن نیا سر یهیسا قبل وقت چند تا مطمئناکه زدیم یمرد

 !بود؟ دخترها نیا
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 ور اون عیسردهیم دست از رو تعادلشدارهپونه بوددهیفهمکه بهناز

. دآور آب وانیل کی براش آبسردکن از و نشوند یصندل نیاول یرو

 .کرد زشیربه شروع یآرومبه اشکش قطرات و زد پس رو آبپونه

 .کرد پاک رو هاشاشک دست با و زد زانو جلوش بهناز

 

 ؟یکنهیگر نجایا یاومد...  من زیعز... جانمپونه_ 

 

 ن؟یحالچه ینیبینم جلو؟برم یرچجو کنم؟ کاریچ یگیم_ 
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 .شد بلند جا از و داد تکون اطرافبه یسر انیگو نچ نچ بهناز

 

 .رمیمخودم پسباشه ؟یتونینم تو_ 

 

 .دیکش خودش سمتبه و گرفت رو بهناز مچ عیسرپونه

 

... بشه بدترممکنه...  ستین خوب حالشون اآلن...  کن صبر... نه_ 

 .تسین راحتدنشمیشن ست،ین راحت یرفح نیهمچگفتنه یوقت

 

 مرگکهروزهسه اآلن و کماست توماهه دو طرفنگفته دکترمگه_ 

 نیا باوقته یلیخ اآلن اونا...  م؟یکن صبر چرا کردن؟اعالم رو شیمغز

 اتمیبگ رو خودمون طیشراکمی دیبا فقط...  شدن روبرو موضوع

 .کنن قبول وبسوزه دلشون
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 کنار هنوز انگار...  ستتازه داغشونمعلومه هاشونهافیق از اما_ 

 . هیقض با ومدنین

 

 نداره؟دهیافگهیدرهیم لیتحل بدنشمیکن صبر ادیزنگفته دکترمگه_ 

 بارکی مرگ... شهیم چطور اوضاعمینیبب تا جلوبرمبهتره

 .بارکیونمیش

 

 همسر اددیم احتمالکه یانسالیم زن سمتبه و گفت رو نیا بهناز

 و رفتن جلو شاهد فراوون یاضطراب باپونه. رفتباشه مرد اون

 . شد آرومش صحبت و زن اون کنار بهناز نشستن

 

 سمتشبه بهناز یهاحرف دنیشن با هادختر از یکیکه دینکشقهیدقبه

 ماتپونه بهناز، صورت و سر یتو زدنبه کرد شروع و شد ورحمله

 تسمبه مردها. شه بلند جاش از نداشت توان یحت و موند اتفاق نیا
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 با و شد بخش واردهم بهروزلحظه همون و برداشتن زیخ دخترها

 . دیدوئ بهنازبه کمک یبرا صحنه، نیا دنید

 

 ناخن باکه بهناز صورت دنید با بهروز دخترها، شدن جدا بعد

 یراب جوون پسر. زدکنندهحمله دختربه تشر چندتا بود،شدهدهیخراش

 و چسبوند واریدبه و گرفت رو بهروز لباس یقهی خواهرش از فاعد

 و وندنش شکمشبه یمشت جواب در بهروز. کرد صورتش نثار یمشت

 بخش با عیسرختهیربهم جو دنید با پرستار. شد شروع زدوخورد

 تیوضع کردنآروم یبراهم خودش و گرفت تماس حراست

 .دیدوئ سمتشونبه

 

 جااز و اومد خودشبهتازه صورتش،یجلو از ارپرست شدن رد باپونه

 رو سرپ لباس ای بهناز. دیدوئ یشاک پسر و بهروز سمتبه و شد بلند

 اما ؛ گرفتیم رو بهروزبه دخترها زدنمشت یجلو ای دیکشیم

 نیا بودن منتظر انگار کردن،یم تماشا و بودنستادهیا الیخیب مردها

 .کنن یخال نفر کی سر رو هاشونعقده خواهرها و برادر
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 یرانتظاشهینم مردها اون از دیدکهپونه و دادیم تذکر مرتب پرستار

 یجلو کرد خواهش ازش و رفت انسالیم زن همون سمتبه. داشت

 هادختر یدعوابه یواکنش چیهلحظه اون تاکه زن. رهیبگ رو هاشبچه

 فقط بلند یصدا باپونه ملتمسنگاه دنید با بود،نداده نشون مردها ای

 فرزندسه هر مادر، زدن صدا نیهمکه آورد، زبونبه رو پسرشاسم

 . کشوند کنارمعرکه از رو

 

 کنار یهایصندل سمت رو اون و گرفت رو بهروز یبازو ریز بهناز

 رو لبش کنار خون تا داد بهش یدستمال و کرد تیهدا کن آبسرد

 با و دنیرس حراست یرهامأموکه آورد یآب وانیل براشپونه. کنه پاک

 .کردن تیهدا رونیببه بخش از روهمه پرستار حیتوض

 

 بهروز. ستادنیا یاگوشهکدوم هر شدنکه مارستانیب اطیح وارد

 پسر اونبهخشم با مرتب و زدیمقدمپونه و بهناز یجلو یعصب

 ازچکدومیه انگار. کردیم پسر اونکه یکار قایدق. کردیمنگاه
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 بودن فرصت منتظر همچنان و نبودن یراض دعوا شدنتموم

 . گهیهمد یمالگوشواسه

 

 سرپ از بهروز یشاکنگاه و دیکش رو بهروز یبازو و شد بلند بهناز

 .شددوخته اونبه

 

 نشون و خط واسش چشات با یدار هابچه مثل چرا...  کن ولش_ 

 .گهید رفت شدتموم یزد دوتا یخورد دوتا ؟یکشیم

 

... مبّکن رو سرش خوادیمدلمگفتهبهم اومدن رونیب موقع یزیچهی_ 

 !ارمیب رشیگ بذار...  ستبستهدستمکه فیح

 

 مثال...  ستین خوب حالشون اآلن اونا...  بابا الیخیب_ 

 عمرا عوض نیا با...  بدن رو باباشون قلبمیکن شونیراضمیبوداومده

 من نذاشتدختره...  بود فیضع امکانشهم قبلش...  کنن قبول
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 یزخم گرگ مثل کرده، جوابپونه ماماِن قلبگفتم تا... بزنم حرف

 کردنکهیتکهیت دنبال امروز همتونهیچ» گفتیم...  کردحملهبهم

 رو حرف نیاهم ما قبل یکیگمونمبه...  «ن؟یهستبابام

 .شدن یشاک زود و بودن دمق یحسابکه بهشون،بودهزده

 

 کارمونکه فیح... امیب من نیکردیم صبر دیبا. .. هست امکانش_ 

 پوزخند و برنراهچشام یجلو راحتذاشتمینموگرنهرهیگ بهشون

 یهایکبود و تو یلیز وزخم صورت نیا تقاص...  بدنلمیتحو

 .گرفتمیم ازشون روخودم صورت

 

 اآلن...  کننَرمدوبارهکه نروُغّره چش براشون نقدریا حاال_ 

 .میباشچارهراه فکر دیبا...  ستینانتقاممسئله

 

 :گفتن متعجب دو هر بهروز و بهنازکه شد بلند جاش ازپونه
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 کجا؟_ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 یهاچشمبه و کند هاشکفش نوک از رو دردش از پرنگاهپونه

 ینلرزو و قیعم نفس دنیکش از بعد و دوخت بهروز و بهناز کنجکاو

 :گفت
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 نیحال تو اونانه. نداره یادهیفاکه موندن نجایا! گهیدمیبر_ 

. دارم رو موندن نجایا کششگهید مننه زد، یحرفبشهکه

 .دمشیند امروز مامانم، شیپبرمخوامیم

 

 قاب روپونهیافسرده صورت هاشدست با و ستادیاپونه یجلو بهناز

 .گرفت

 

 نایا اآلن .نباش دیامنا نقدریا مامانت همون جون اما م؛یریمباشه_ 

 قول یول درست، زد حرف باهاشونشهینم داغن

 .میکنیم دایپ یراه کیباألخره. بزنم رو مخشونامیبخودمدمیم

 

. تادهاف روز نیابه صورتت من یگُعرضهیب از شرمندتم،اآلنم نیهم_ 

 . یبش ینطوریا یکرد یگناهچه تو. رفتمیم دیباخودم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

176
2 

 سرت یفدا! صورتم تو زدن پتک با انگار داغون یگیم نیهمچ_ 

 یغصهنمینبگهید. شهیم خوبخراشه چهارتا. ندارهغصه ،یخواهر

 .شمیم دلخور ازت یحساب یبگگهید کباری ا،یبخور رو صورت نیا

 

 :گفت یشوخ لحن با بهروز

 

 !شدن ناراحتَمردمافتاده صورتت رو خط چهارتا بده، شانس خدا_ 

 ده؟چنبه خرتگهینم چکسیهبدم باد رب روصورتم بودموندهکم من

 

 درپونه و گرفت بهروز یبازو از یبشکون انیگو «حسود»  بهناز

 . آورد زبونبه یا«شرمنده» فقط جوابش

 

 ونبشک داشتکه یحال در و زدپونه خجول صورتبه یلبخند بهروز

 :گفت کردیم یتالف رو بهناز
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 هنازب یهاینیریخودش نیا وسطمنم فقط ،یباششرمندهکهنگفتم_ 

 .رهینم یدورراه. ستین بد ینیبب

 

 :گفت حرص با و داد مالش رو دردش پر یبازو انیگو «آخ» بهناز

 

 ،یترکوند بود، تولد بمب تو کار بود ینیریخودش من کاراگه_ 

 .هوا رو رفت مجلس

 

 هاطهیسل اون دست از رو توبودماومدهخوبه شدم؟ مقصر من اآلن_ 

 .بود گوشوارت بزرگتکهیتکهبودمدهینرس. دمب نجات

 

 فاعد من دوما بدم، جواب نیریشخواستم ستم،ین مقصر دنبال اوال_ 

 فقط نداشت، یکار بزنمشونخواستمیماگه بلدم، یشخص

 .بشه بدتر جونخواستم
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 .کردهنابودم سقفتبه اعتماد ،یل بروس خواهر تو باباباشه_ 

 

 و زد یمحو لبخند ه،یشوخ شهمه اونا کلکل بود مطمئنکهپونه 

 . نشد بحث وارد

 

 با بحث حال درکه انداخت، جوون پسر اونبه یاگهیدنگاه بهروز

 خترهاد انداخت، بهش پسرکه یغضب پرنگاهبه الیخیب و بود مادرش

 . کرد تیهدا نیماش سمتبه رو

 رونیب بارنیاکه دید رو پسردوباره مارستانیب کنار از عبور موقع

 .بوددوختهچشم بهشون یخاصنگاه با مارستانیب یمحوطه

 

 حال در اطیح یتو رو نایس دن،یرسکه خودشون مارستانیببه

 هشونب کرد،تموم رو تماس اونا دنید با نایس. دنید تلفن با صحبت

 بهناز، یافهیق دنید با شد، یچجهینتبپرسهنکهیا قبل و شد کینزد

 .گفت یا«شده یچ» و شد گرد جبتع از هاشچشم
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 روجاسم آقا دنید بزنه، حرف نایس با خواستینمکه بهروز 

 مادرش دنید زودتر یبراهمپونه. گرفتفاصله ازشون و کردبهونه

 .گذاشت تنهاشون و کرد یخواهمعذرت

 

 بعد و رفت فرو فکربه یکم نایس. کرد فیتعر رو ماجرا ییتنها بهناز

 چرا»به دادن جواب بدون خانواده، اون تمشخصا گرفتن از

 . رفت رونیب مارستانیب از بهناز، یها«یخوایم

 

 یکم. رفت بودنمازخونه یتوکهجاسمآقا دنیدبه استرس با بهروز

 جوابجاسم آقا. نشست کنارش بعد وبشهتموم نمازش تا ستادیا

 مروزا بود مطمئنکه بهروز. شد گفتن ذکر مشغول و داد رو سالمش

 آقا گفتن ذکر کرد صبر ره،ینم مارستانیب از خیتوب بدون

 .بشهتمومجاسم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

176
6 

 واج و هاج بهروز و شد بلند جا از ذکرش شدنتموم بعدجاسم آقا

 وبگه یچ دیبا دونستینم. کردنگاه سکوتش نیابهنشسته طورهمون

 اون با امروز کاشکه خورد افسوس. کنه شروع رو حرف یچطور

 أقلال ینطوریا تا کنه، شونیراض تونستیم و شدینم اشدعو پسر

 نیب از دیشاهم یناراحت نیا خوشش خبر با و اومدیم پر دست

 .رفتیم

 

 فقطکه یغم با و چرخوند رو سرش در، کردن باز موقعجاسم آقا

 :گفتکنه حسش تونستیم مرد کی

 

 از شتریبخودم. گذشته من از کردن خیتوب و کردن قضاوت_ 

 نره، ادتی زیچ کی فقط مجازاتم، و خیتوب قیالهمه

 تمومه، گفت وقت هر. بکشه رو من جوِردخترمدمینماجازهگهید

 . تمومهمنم یبرا
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 و شدیمختمپونهبه زیچهمهبازم. موند مات یحرف بدون بهروز

 نایس حضور. بودشدهکالفه یحساب. گرفتیم دیباکه یمیتصم

 وپونه یعالقه دنیفهم بالحظه هر. نبود یکم  خطر زنگ براشهم

 .برگرده ورق بود ممکن جاسم، آقا توسط نایس

 

 نبدو شد باعث نیهم و بود یعصبان پدربزرگش دست از بیعج 

 و داد جواب پدربزرگشدهینرس بوق دوبه. بزنه زنگ بهش فکر

 مارستانیب آدرس ازش حشمت خالوبزنه حرف خودشنکهیا یجابه

 بعدشکه گفت رو مارستانیباسم حرف، نیا از متعجب .خواست رو

 .دیشن رو ممتد بوق یصدا تعجب با

 

 یاتفاقچهداره دیفهمینم. داد تماس رد خالوکه گرفت تماسدوباره

 ستتونینم اصال اد،یم اونجابهداره خالوکه بود یباورنکردن. افتهیم

 خدا خدا وهباشتونهیم یچ کار نیا از پدربزرگش هدفکنه درک

 .نشه بدتر هستکه ینیا از اوضاع کردیم
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 ممنوع_کردن_یکپ#

 

 

 

3 

 

 

 منتظر دیبا گفتن و ندادن رو مارستانیببه ورود یاجازه نایسبه یوقت

 دیشا ات ستاد،یا منتظر مارستانیبدم یساعت چند بشه، مالقات ساعت

 . نهیبب آمد و رفت موقع رو بودداده رو مشخصاتش بهنازکه یپسر

 

 دلشبه انگار فقط کنه؛ کاریچ خوادیم نبود مطمئن هنوزهم خودش

 دیشا کنه، صحبت وبشه روبروخانواده اون با دیبا بودافتاده

 مادرمیوخ تیوضع یتو. ادیبرحمبه دلشون وبشه دایپ یاچارهراه
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 خواست،ینم دلش و دادنیمانجام دیبا بودالزمکه یکار هرپونه

 .نهیبب نیا از بدتر روپونه حال وفتهیب داشتن، رو ترسشکه یاتفاق

 

 سقف ریز رو خودش سرعتبه کرد، دنیباربه شروعکه باروننمنم

 دیسر چندبرابربهقهیدق چند عرض در بارون شدت. دادپناه یروونیش

 از هاشونیلیخکه رهگذر یهاآدم. شد شروعهم برق و رعد و باد و

 ترکمواسه نداشتن، یچتر و بودنشده ریغافلگ یناگهان بارون نیا

 .بردنناهپ هامغازه ریآفتابگ ای هایروونیش ریزبه نایس مثل شدن سیخ

 

 یحلم زبون با و بودنستادهیابچه باخانومهی و مرد چندتا نایس کنار

 رفح بود هاابونیخ یگرفتگآبکه شیبعد مشکالت و بارون راجب

 کردیم گوش اونا یبایز شیگو و گفتگوبه داشت دقت با. زدنیم

 .اششونهیرو زد یکیکه

 

 ؟یخودت بوکسور نایس_ 
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 پادگاِن سرتق یهابچه از یکی و برگشت صدا سمت تعجب با

 .داشتنهم با رو یادیز یماجراهاکه د،ید رو شیسرباز دوران

 

 !یمجتب آقابهبه_ 

 

 دنیکش ونریب بعد یمجتب و گرفتن آغوش یتومحکم روگهیهمد

 دادنیخال جا با یوقتکه کرد،حواله نایسشکم سمتبه یمشت خودش

 .داد سر یاقهقهه دینرسجهینتبه نایس موقعبه

 

 !یفرز و ترهنوزمخوبه_ 

 

 .کرد اششونه یحواله یآروم مشت و زد یلبخند نایس
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 ور حواسش دیبا فقطبرسه توبهآدم... شناسمیم خوب روفمیحر_ 

 .نشه ناقص ورشهینهک جمع

 

 پادگان، از یخداحافظ موقعکه بود یمشت نیآخرهیتالف نیا_ 

 هوی شد، مگس خر یمیکر سرهنگ...  بوداموندهدلم تو...  یزدبهم

 .امیب در خجالتت از نذاشت اومد،

 

 .باشم مراقب دیبا همچنان پس د،ینرسجهینتبهکهحاالم_ 

 

 هاطرف نیا ینگفت... مشتم کرد رد ،یبود زرنگ تو گه،یدنه_ 

 در یبد نداهی ینداشت شمارمو مسافرت؟ یاومد ؟یکنیم کاریچ

 م؟یباش خدمت
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... هیخانوادگهیقض... ومدمین یحیتفر...  داداش قربونت_ 

 اتیتجرب از ودمیکشیم رو یکی کیکشداشتماالنم

 .بردمیمبهرهمیسرباز

 

 ه؟یناموسنکنه ای شر؟ ایرهیخ کرده؟ کاریچ طرف آدم؟ کیکش_  

 

 هنوز دمشیند...  شناسمشینم تشیواقع... رهیگ بهشکارم...  بابانه_ 

 .دونمیم مشخصات فقط... 

 

 دیشا... نمیبببده مشخصات اونه؟ ریگ کارت یچواسه_ 

 .باشمشدهید

 

 ...هم لیسب و شیر...  یمشک مو... خودمهقواره و قدهم ظاهرا_ 
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 کنجکاونگاه. موند یمجتب مات یالحظه نکرده،ومتم روجمله نایس

 اپ سرتا از دور کی نایس  متعجبنگاه و شددوخته بهش یمجتب

 متسبه برد دست ترشیب نانیاطم یبرا. کرد یبررس رو یمجتب

 گفت؟ خندون یمجتبکه برداشت، سرش از و کپشکاله

 

 یخواست ای ازش؟اومده خوشت ؟یبرداشت کالهمو چرا... شده یچ_ 

  نه؟ ایآوردم در مو باألخر ینیبب

 

 !افتاددلمبه نبود خودیب_ 

 

 یمغازه.. . ستایندمیبعالبته ؟یدید شاخسرم یرو افتاد؟ دلتبه یچ_ 

 .اومدیم درشاخام داشت تعجب از واقعا دمتید روروبه

 

 رکتح کی با نایس و دیکش سرش یروبه یدست یشوخ با یمجتب

. دیبوس رو شیشونیپ و گذاشت یمجتب سر پشت تدس رانه،یغافلگ
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 انیس سمتبه بعد و اطرافبه اول یمجتب یپرسش و خندوننگاه

 .شدحواله

 

 نیا ابونیخ وسطنداره تیخوب ؟یزد یزیچنمیبب داداش؟ یخوب_ 

 .هاعالقه ابراز

 

 شرمندم_ 

 

 رو اهشنگ و انداخت ریزبه سر بود،دهیفهمکه یتیواقع از متأثر نایس

 فتارر وگذشته یشوخ ازهیقض کرد حسکه یمجتب. دیدزد یمجتب از

 .گذاشت نایس یشونه یرو دست مشکوکه، یلیخ نایس

 

 تیزیچهی انگار تو یول... نداره یشرمندگکه نیا... کردم یشوخ_ 

  ؟یگینم...  هستا
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 !یچیه_ 

 

 چته؟نمیبب بچرخون زبون بابا ؟یشد نیهمچ چرا_ 

 

 ساکت؟ یجاهیمیبرشهیم_ 

 

 زاغشهک ییاروی اون فقط... میبر ایب... تره نییپاکوچه دوتانمیماش_ 

 ؟یچ یزدیم رو

 

 .میبر فقط...  ستین یمشکل...  الیخیب_ 

 

 دیپراهیکه یمجتب نیماشبه و کردن گذر ها یروونیش ریز از سرعت با

 .دنیرس بود یتصادف و داغون و درب دایشد
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 بود یعروسک شیپماه کی تاالبته. باطن و رظاه گه،ید دیببخش_ 

 و یشانسکم دور روافتادم روزها نیاکه ییاونجا از یول خودش،واسه

 زا تر بدبخت یخدابندههینمیماش نیا باره،یمبرام زمان و نیزم از

 خودش ازنه بکنم، برگهیکه داشتمهیبنه. انداخت روز نیابهخودم

 .دیماسبهم یزیچ

 

 .سفممتأ_ 

 

 ازب زبون! تأسف؟ و یشرمندگ فاز تو یرفت چرا ؟یخوب داداش_ 

 بشکنه؟ قفلشکنم مهمونت ناقابل مشت دوتا ای یکنیم

 

 جلو یشهیش یرو شدتبهکه یبارون یهاقطرهبه رو نگاهش نایس

 حرف .بزنه یحرفبتونه تا گشت یاکلمه دنبال و انداخت ختنیریم

 .بود یمجتب پدربه متعلقکه یقلب دنیبخش از
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3 

 

 

 منتظر دیبا گفتن و ندادن رو مارستانیببه ورود یاجازه نایسبه یوقت

 دیشا ات ستاد،یا منتظر مارستانیبدم یساعت چند بشه، مالقات ساعت

 . نهیبب آمد و رفت موقع رو بودداده رو مشخصاتش بهنازکه یپسر

 

 دلشبه انگار فقط ؛کنه کاریچ خوادیم نبود مطمئن هنوزهم خودش

 دیشا کنه، صحبت وبشه روبروخانواده اون با دیبا بودافتاده

 مادرمیوخ تیوضع یتو. ادیبرحمبه دلشون وبشه دایپ یاچارهراه
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 خواست،ینم دلش و دادنیمانجام دیبا بودالزمکه یکار هرپونه

 .نهیبب نیا از بدتر روپونه حال وفتهیب داشتن، رو ترسشکه یاتفاق

 

 سقف ریز رو خودش سرعتبه کرد، دنیباربه شروعکه باروننمنم

 دیسر چندبرابربهقهیدق چند عرض در بارون شدت. دادپناه یروونیش

 از هاشونیلیخکه رهگذر یهاآدم. شد شروعهم برق و رعد و باد و

 ترکمواسه نداشتن، یچتر و بودنشده ریغافلگ یناگهان بارون نیا

 .بردنناهپ هامغازه ریآفتابگ ای هایروونیش ریزبه نایس مثل دنش سیخ

 

 یحلم زبون با و بودنستادهیابچه باخانومهی و مرد چندتا نایس کنار

 رفح بود هاابونیخ یگرفتگآبکه شیبعد مشکالت و بارون راجب

 کردیم گوش اونا یبایز شیگو و گفتگوبه داشت دقت با. زدنیم

 .اششونهیور زد یکیکه

 

 ؟یخودت بوکسور نایس_ 
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 پادگاِن سرتق یهابچه از یکی و برگشت صدا سمت تعجب با

 .داشتنهم با رو یادیز یماجراهاکه د،ید رو شیسرباز دوران

 

 !یمجتب آقابهبه_ 

 

 دنیکش رونیب بعد یمجتب و گرفتن آغوش یتومحکم روگهیهمد

 دادنیخال جا با یوقتهک کرد،حواله نایسشکم سمتبه یمشت خودش

 .داد سر یاقهقهه دینرسجهینتبه نایس موقعبه

 

 !یفرز و ترهنوزمخوبه_ 

 

 .کرد اششونه یحواله یآروم مشت و زد یلبخند نایس
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 ور حواسش دیبا فقطبرسه توبهآدم... شناسمیم خوب روفمیحر_ 

 .نشه ناقص ورشهیکنه جمع

 

 پادگان، از یخداحافظ موقعکه دبو یمشت نیآخرهیتالف نیا_ 

 هوی شد، مگس خر یمیکر سرهنگ...  بوداموندهدلم تو...  یزدبهم

 .امیب در خجالتت از نذاشت اومد،

 

 .باشم مراقب دیبا همچنان پس د،ینرسجهینتبهکهحاالم_ 

 

 هاطرف نیا ینگفت... مشتم کرد رد ،یبود زرنگ تو گه،یدنه_ 

 در یبد نداهی ینداشت شمارمو مسافرت؟ یاومد ؟یکنیم کاریچ

 م؟یباش خدمت
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... هیخانوادگهیقض... ومدمین یحیتفر...  داداش قربونت_ 

 اتیتجرب از ودمیکشیم رو یکی کیکشداشتماالنم

 .بردمیمبهرهمیسرباز

 

 ه؟یناموسنکنه ای شر؟ ایرهیخ کرده؟ کاریچ طرف آدم؟ کیکش_  

 

 هنوز دمشیند...  شناسمشینم تشیواقع... رهیگ بهشکارم...  بابانه_ 

 .دونمیم مشخصات فقط... 

 

 دیشا... نمیبببده مشخصات اونه؟ ریگ کارت یچواسه_ 

 .باشمشدهید

 

 ...هم لیسب و شیر...  یمشک مو... خودمهقواره و قدهم ظاهرا_ 
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 کنجکاونگاه. موند یمجتب مات یالحظه نکرده،تموم روجمله نایس

 اپ سرتا از دور کی نایس  متعجبنگاه و شددوخته بهش یجتبم

 متسبه برد دست ترشیب نانیاطم یبرا. کرد یبررس رو یمجتب

 گفت؟ خندون یمجتبکه برداشت، سرش از و کپشکاله

 

 یخواست ای ازش؟اومده خوشت ؟یبرداشت کالهمو چرا... شده یچ_ 

  نه؟ ایآوردم در مو باألخر ینیبب

 

 !افتاددلمبه نبود ودخیب_ 

 

 یمغازه.. . ستایندمیبعالبته ؟یدید شاخسرم یرو افتاد؟ دلتبه یچ_ 

 .اومدیم درشاخام داشت تعجب از واقعا دمتید روروبه

 

 رکتح کی با نایس و دیکش سرش یروبه یدست یشوخ با یمجتب

. دیبوس رو شیشونیپ و گذاشت یمجتب سر پشت دست رانه،یغافلگ
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 انیس سمتبه بعد و اطرافبه اول یمجتب یپرسش و ندونخنگاه

 .شدحواله

 

 نیا ابونیخ وسطنداره تیخوب ؟یزد یزیچنمیبب داداش؟ یخوب_ 

 .هاعالقه ابراز

 

 شرمندم_ 

 

 رو اهشنگ و انداخت ریزبه سر بود،دهیفهمکه یتیواقع از متأثر نایس

 فتارر وذشتهگ یشوخ ازهیقض کرد حسکه یمجتب. دیدزد یمجتب از

 .گذاشت نایس یشونه یرو دست مشکوکه، یلیخ نایس

 

 تیزیچهی انگار تو یول... نداره یشرمندگکه نیا... کردم یشوخ_ 

  ؟یگینم...  هستا
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 !یچیه_ 

 

 چته؟نمیبب بچرخون زبون بابا ؟یشد نیهمچ چرا_ 

 

 ساکت؟ یجاهیمیبرشهیم_ 

 

 زاغشهک ییاروی اون فقط... میبر ایب... تره نییپاکوچه دوتانمیماش_ 

 ؟یچ یزدیم رو

 

 .میبر فقط...  ستین یمشکل...  الیخیب_ 

 

 دیپراهیکه یمجتب نیماشبه و کردن گذر ها یروونیش ریز از سرعت با

 .دنیرس بود یتصادف و داغون و درب دایشد
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 بود یعروسک شیپماه کی تاالبته. باطن و ظاهر گه،ید دیببخش_ 

 و یشانسکم دور روافتادم روزها نیاکه ییاونجا از یول ودش،خواسه

 زا تر بدبخت یخدابندههینمیماش نیا باره،یمبرام زمان و نیزم از

 خودش ازنه بکنم، برگهیکه داشتمهیبنه. انداخت روز نیابهخودم

 .دیماسبهم یزیچ

 

 .متأسفم_ 

 

 ازب زبون! أسف؟ت و یشرمندگ فاز تو یرفت چرا ؟یخوب داداش_ 

 بشکنه؟ قفلشکنم مهمونت ناقابل مشت دوتا ای یکنیم

 

 جلو یشهیش یرو شدتبهکه یبارون یهاقطرهبه رو نگاهش نایس

 حرف .بزنه یحرفبتونه تا گشت یاکلمه دنبال و انداخت ختنیریم

 .بود یمجتب پدربه متعلقکه یقلب دنیبخش از
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38 

 

 

 فه،کالهم یکم و بودشده کنجکاو دایشد نایس سکوت ازکه یمجتب

 .چرخوند نایس سمت کامل رو خودش

 

! یدینم وا ینجوریا توآخه بشم، کاربه دست دیبانکهیا مثلنه_ 

 .خودمه دست تو دتیکل
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 گفتن بدون نایس اما نشوند؛ نایسشکمبهمحکم یمشت و گفت رو نیا

 و زد شیزسربا دوران دوست یروبه تلخ یلبخند فقط آخ، کی

 . دینکش دردش پرشکمبه یدست یحت

 

 .زد یکج لبخند و داد باال ییابرو تعجب با یمجتب

 

 شتریبکنم فکرخودم دست. یساختعضله خوب نشده، بدک بابانه_ 

 ای یکنیم مصرف مارو دارو ،ینگفتهم آخ شکمت، تاگرفته درد

 ش؟یساخت یرتیغ

 

 .شد یمجتب رخبه رخ و چرخوند رو خودش نایس

 

 ؟یبزندوبارهشهیم_ 
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  بزنم؟ ؟یچ_ 

 

 .صورتم یتو نباریا آره،_ 

 

 ؟یکن امتحان یخوایم رو یچ! ستاین خوش حالت ؟یچواسه_ 

 رو؟ خودت تحمل ای منو دست ضرب

 

 نیآخرهیتالفواسه کن، حساب خوادیم دلت یجور هر_ 

 ودمشندهبر منکه ییهاانداختن مچتمومهیتالفواسه پادگان،دممشتم

 نیاواسه یحت اآلنت، یها یناراحتهمهواسه بوده، تقلب یگفت

 .نیماش

 

 یتالف باس یچواسه اما م؛هیپا رو اول یچندتا! خبره؟چهاوهوه_ 

 واقعا داداش؟ یبوکسسهیکمگه ارم؟یب در تو سر روخودم یهایبدبخت

 ه؟یچهیقض اصل بگو بکن جون! ایزد یزیچهی
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 ،یکنمهمونم مشت چندتا قبلشحقمهکه بگم، یزیچخوامیم_ 

 .هش خنک دلت قبلشخوامیم ،ینکن یکار رفاقت سرممکنهبگماگه

 

 بگو، تو. ستمین زدن ینامردآدم من یدونیم خوبخودتم_ 

 .کنمیم مهمونت رو دارهاشجون اون از چندتا بود حقتاگه

 

 کتک رانگا. کرد مکث یلحظات و انداخت ریزبه رو سرش نایس

 خنک تا خواست،یم خودش گفتن راحت یبرا شتریب رو خوردن

 درک تونستیم و بوددهیکش رو یپدریب درد. یمجتب دل شدن

 .شهیم منقلب چقدر حرفش با یمجتب دل حالکنه

 

 .زد نایس سر فرقبهضربه چند انگشت با یمجتب
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 یجد یجد اونوقت یکار پنهونشهیم جرمت ینکن وا زبوناگه_ 

 .زنمتایم

 

 :گفتآروم و دیکش یقیعم نفس نایس

 

 .اونام بامنم_ 

 

 رو «اونا» از نایس منظور دیشا تا چرخوند اطرافبه یسر یمجتب

 .دیند اطراف رو یکس اما بفهمه؛

 

 !نمیبینم رو یکس ان؟یک منظورت_ 

 

 .یشد زیگالو باهاشون صبحکه ییاونا با ستن،ین نجایا_ 
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 درصد کی یحتموندکهشهیشبه یجتبم ماتنگاه و گفت رو نیا

 ور سرش ریتأخ با. بودشده شوک دچار و بودنداده یاحتمال نیهمچ

 دبوزدهگرههمبه رو پهنش یابروهاکه یاخم با و چرخوند نایس سمت

 :گفت

 

 ؟ی... چ_ 

 

 کردننگاه قدرت. داشت ریزبه همچنان رو ششرمندهنگاه نایس

 دنبو سکوت وقت اآلن یول نداشت، رو قشیرف درد پر یهاچشمبه

 .کردیم رو تالششتمام دیبا و

 

 ...وکرده جواب قلبش یچادر دختر اون مادِر_ 
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 نییاپ تا باال از چندبار. آورد جلو سکوت یمعنبه رو دستش یمجتب

 با و زد خودشبه یلیسآروم یهاضربه د،یکش دست رو صورتش

 :گفت پوزخند

 

 یخوایمازمشده داتیپ چندسال بعد. ارمدیبنه نه؟ستمین خواب_ 

 ؟یارد اونا با یصنمچه تو اصال کنم؟میتقد یدست دو روبابام قلب

 ؟یچکارشون

 

 .میبود واریدبه وارید یهیهمسا_ 

 

 یبابا یدید جلو؟ یافتاد یچواسه پس ن؟یستینگهید یعنی ن؟یبود_ 

 ؟یکن ینیریخودش یرم؟خواستیگیم رو یاوکرمیم یگفت قته،یرف

 

 نقدریا پسر نیا دل دونستیم. بودمونده یمجتب قضاوت مات نایس

 سرش رو زیچهمه تا گرده،یم مقصر کی دنبال فقط اآلنکه داره، درد
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 خودش مقصر اون داد حیترج پس ره،یبگآروم دلش وکنه خراب

 . بشهمرحم قشیرف یقراریب نیا یبرا وباشه

 

 هویهک بود، نایس نگران یهاچشم خیم یمجتبنشسته خونبه یهاچشم

 :زد ادیفر و گرفت دست یتو رو نایس یقهی

 

 بابامو جونخودم یخوایم ؟یخوایم یچازم یدونیم المصبده_ 

 رو شکهیت هر کنم، الش و آش رو بدنش یخوایم رم؟یبگ

  جا؟هیبندازم

 

 من خدابه. بگم یچدونمینم... متأسفم... شرمندم_ 

 .شده یاتفاق زیچهمهمادرم جونبه باباته،تمدونسینم

 

 زبونتبازم چرابابامه یدیفهم یوقت یگیم راستاگه ؟یاتفاق_ 

 ؟ینشد الیخیب چرا د؟یچرخ
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 .وسطهآدمهی جون یپا_ 

 

 نم نامرد ِد ست؟ینمهم واست من یبابا جون ست؟ینآدم من یبابا_ 

 لبق تونهیهمساواسه یایم حاال. میکرد یزندگباهم سال دو! قتمیرف

 ادتی کردن؟ خرج معرفت برات من از شتریب قدرنیا ؟یخوایم

 تفنگ کردنگم م؟یشدهم ونیمد چقدر ومیکردهمواسه کارایچرفته

 لبلبواسم ینبود نجایا اآلندمیرسینم دادتبهاگه ادته؟یخونهاسلحه

 .یکن یزبون

 

 فراموش رو یزیچ من بخدا بابا ؟یمعرفتیب توگفتم منمگه_ 

 دوس یک هر جون رو تو یول ،یکرد کاریچواسمدونمیم نکردم،

 !نکن یقاطهم با رو زیچهمه یدار
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 طلب یک هرکهشده یایقربون گوشت هموندارم دوستشکه یاون_ 

 .کرده جاشوهی

 

 دادن جونذرهذرهداره. کشهیم عذابداره تو مثلهم دختر اون_ 

 .نهیبیم رو مادرش

 

 روبابام جونبرم آوردم؟ سرشون رو بال نیا منمگه چه؟ منبه_ 

 شه؟ خوب حالش یجنابعال یهیهمسا مامان تارمیبگ

 

 .ستپونه دختر، اون_ 

 

 .شد جدا نایس یقهی دور ازپونهنام دنیشن با یمجتب یهادست
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3 

 

 

 یخاطره ازکه بود، یادیز خاطرات گریتداع یمجتب یبراپونهاسم

 مونه بود،شده شروع پادگان اطراف یهاکوه یتو نایس با یزن گشت

 یمقدار وسواس یکل با پونه، یهاگل دنید با نایسکه یروز

 . بودبردهخوابگاهبه خودش با و بوددهیچ

 

 تختمدو یطبقه یروکه ،ییایمجتب یبرا شد سؤال نا،یس رفتار نیا

 یخش خش یصدا با شب هر بعد،به شب اون از و دیخوابیم

 شاهد و دیکشیم کیکش یواشکی شد،یم داریب کرد،یم جادیا نایسکه

 .  شدیمپونه یهاگل یعاشقانه کردن بو یصحنه
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 تلفن اب نایس صحبت گوشفال روز کی شد، باعث یکنجکاونکهیا تا

 یمعشوقهاسمبفهمه ،یخط پشت با زدنش حرف راز و رمز از وبشه

 .ستپونه نایس

 

 اجرام اون بعدهمیمجتب بود،شده یمجتب یگوشیباز یمتوجه نایس

 گل نا،یسواسه یزن گشت موقع بار هر و بودگذاشته سرشبه سر یکل

 .آوردیمپونه

 

 یمجتب یشونه یرو رو دستش و دیکش دست نامرتبش یقهیبه نایس

 .گذاشت

 

 رو؟حالم یفهمیم حاال_ 

 

 .آورد باال رو سرش و تگرف یدست ترمز ازنگاه یمجتب
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 و رضایعل یعروس موقع بود؟نشدهتموم نتونیب زیچهمهمگه_ 

 الیخیب! ... کرده ازدواجپونه یبودگفته تهران،اومدم خواهرت

 ن؟یشدهم بادوباره یشد شینامرد

 

 ختل زهر مثل روزها اون یادآوری. دیکش یدرد پر و قیعم نفس نایس

 .بودگزنده و

 

 .شما مارستانیب بودناومده شوهرش خواهر و شوهر باامروزم_ 

 

 نایس موند،رهیخ بازمهین لبان وشده گرد چشمان با یمجتب

 :دادادامه رو حرف خودش د،ید رو یمجتب شدنشوکهکه

 

 یزیچ کی فقط... داره شوهرهنوزم... نشده عوض یزیچ_ 

... نبوده یراض لدته از و ازدواج اونبهشده مجبورکهنهیااونمدمیفهم
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 فقط... بگم رو زیچهمهنباشه یراض دیشاکنم ماجرا شرحتونمینم

 کال یعنی... ندارمنهیک ازش موقع اون مثلگهید بدون

 در یکن لطفاگهالبته... کنم کمکشخوامیماآلنم... برگشتهاحساسم

 .حقمون

 

 تو زنرهیگیم طالق شوهرش از شه؟یم یچ تهش یکن کمک_ 

 شه؟یم

 

 یربطکمکم یول... کنم ماجرا شرحتونمینمکهگفتم_ 

 دنید بادهیم جونذرهذرهدارهکهآدمه کیاونم... نداره ازدواجشهیقضبه

 التماست یولبدمقسمخوامینم...  حال اون یتو مادرش

 !کن درک رو حالشکمیکنمیم

 

...  ؟یچامخواهر دوتا...  ؟یچمامانم... کنم درک منفرضمبه_ 

 خوراکشون و خوابدوماه یبفهم یتونیم ن؟یحالچه یدونیم
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 و شدن ضیمر جفتشونکه هستن بابا یوابسته نقدریا...  ه؟یگرشده

 کت وگرفته سکوت یروزهمامانم...  بودن مارستانیب یتو روز چند

 خورد اتفاق نیا بار ریزکمرم...  ادیم در حرف دهنش از توک و

 وبدم رو مارستانیب یهانهیهز تااومده درجونم اآلن تا... شده

 یرچطودونمینمکهگرفتم قرض یکل...  کنن قطع رو هادستگاهنذارم

 !بدم پسشون دیبا

 

 دنید با و افتادوقفه جمالتش نیب و خورد زنگ یمجتب یگوش

 و گرفت نایس سمت رو یگوش نیخشمگ رنده،یگ تماسنام

 .داد نشونش رو اشصفحه

 

 فقطردمک نامزد ساله دو... زنمه پدر... گهید یبدبختهینمیا...  نشیبب_ 

 سرببرمرمیبگ روزنم دستنتونستم...  نشون انگشترهی با

...  مارستانیب مخارجواسه رفتاندازم پس یهمه...   مونیزندگخونه

 یکل دخترش چون بدونه، رو دخترش فیتکل خوادیم اآلن

 حاالبرگردهبابامکهکردم کارهمه... داره بهترون ما از خواستگار
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 یدست دو روبابام جون وبدم باد بر روزحماتم کل یخوایم

 کنم؟میتقد

 

 تو... داره یحسچه پدر دادن دست ازفهممیم بخدا... فهممیم_ 

 یحت... کدفعهی...  ناقافل...  رفت دستمون از یچجوربابام یدونیم

 یسابح و درستنتونستم یحت... کنم یخداحافظ باهاش نشد فرصت

 تو هنوز شعقده... بودمباشگاه سگ بوق تا چون آخر شب نمشیبب

 حتما...  شینیبیم یداردوماهه...  یداشت فرصت تو یول... دلمه

... وقته اون حاال... برنگردهگهید دیشاکه یدادیم احتمال ییوقتاهی

 روز چندباألخرهنشه باورتشدهومتم گفتن دکتراکه یاآلناگه

 قلب نیا بذار یول... شهیم باورتبدهادامه نتونستقلبشم یوقتگهید

 وکنهاستفاده قلب نیا ازداره رو فرصتش هنوزکه یکی بذار... بمونه

 .شخانواده شیپبرگرده

 

...  نریگیمازم رونامزدم دارن یحت... بمونهبابام تاباختم روزمیچهمه_ 

 نیا...  نه؟یا خدا عدالت...  ؟یچ من پس...  ستین انصاف نیا بخدا
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 جواب ه؟یچ منگناه... میدیکش یسختهمه نیا... میکرد دعاهمه

 درونمجشهیم خوببابام بود نیادمیامهمه بده؟ دیبا یک هامویبدبخت

 ؟یچیهبه یچیه حاال دم،یم هامو یبده ادیم

 

 رو اون و گذاشت داغدارش وستد گردن پشتبه دست نایس

 :گفت و کرد نوازش رو پشتش و دیکش آغوشبه

 

 یب ارک نیا باش مطمئن یول... بده صبر بهت خدابگمتونمیم فقط_ 

...  نیدیم نجات روآدم چندتا جون قبولش با شما... مونهینم اجر

 .شهیم شادپدرتم روح...  ادیم تونیزندگ یتو رشیخ

 

 !دنشیشن باشهیمپارهدلمکه نگو...  داداش نگو روح، نگو_ 

 

 یشونه یروبه رو قشیرف درد ُپر یمردونه یهااشک یقیدقا نایس

 . ختیر اشک پاشبه پابرادرانه و کرد لمس خودش
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 اب و اومد رونیب نایس آغوش از کنان یعذرخواه شد،آرومکه یمجتب

 نیا. زد یجونکم لبخند نایس یروبه یشتریب یسبک احساس

 انگار و بودشده وخواهرهاش مادر یهااشکگاههیتک هاششونهدوماه

 حاال و داشت رفاقت جنس از یگاههیتکبه یدیشد ازین خودش

 رو شدن یخال یبرا دوماهش، نیا ازین نایس مهر پر یهاشونه

 :فتگ دیترد با و گذاشت نایس یشونه یرو دست. بودکردهبرآورده
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 .یایبباهام دیباکنم فکر_ 

 

 کجا؟_ 

 

 مشتاقبودمتهگفکهادتهی. کنه فرقهیقض دیشا نتتیبباگه. مامانم شیپ_ 

 و من خوردن ُسر و یکوهنورد انیجر فیتعر بعد مخصوصادارتهید

 چون ادیب نتونست خواهرت و رضایعل یعروس موقع تو، کمک

 ورگهیهمدباشه وقتش دیشا حاال شد،یم فارغ داشتکمیکوچخاله

 .کنم قانعشتونمینم ییتنها من ن،ینیبب

 

 رو شینشویپ و شدخم سمتشبه ،یمجتب رفتنیپذ از خوشحال نایس

 .دیبوس

 

 یردکتمومحقم در رو رفاقت کنم، جبرانتونمینم. موالبهمخلصتم_ 

 .داداش
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 .کندیم باز لب یطنز لحن با یمجتب 

 

...  ایکنیم یمال اچم منو یهرسهینم گوشت اونبه دستت تو_ 

 نارویا گفت بهششهینمداره شوهر طرفکه فیح مونه،یمادمی

 

 و ترس از پر پشتشکه تلخ، وکوتاه یدنیخند دن،یخند دو هر

 . یمجتب مادر العملعکس بابت بوددلهره

 

 دنیرس تا. افتادنراهبهخونه سمتبه و زد استارت دیترد با یمجتب

 تلخ یلبخندها وکوتاه کلمات بود، شهر یلحوا ییروستاکه مقصدبه

 خودشون شونیپر افکار در غرق شتریبکدوم هر و شد بدل و رد

 .بودن
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 تبه شاهد نایس شد، متوقف نیماش و دنیرسخونهدمبهکه یالحظه 

 انسالیم مردبه گرفت، رو نگاهش رد یوقت شد، یمجتب یزدگ

 سانشین وانت نیماش سمتبه ها،اون دنید باکه دیرس یآلوداخم

 . افتادراه وحشتناک یسرعت با در، دیکوب محکم بعد و رفت

 

 ارچندب افسوس با رو سرشکه دیچرخ ییایمجتب سمت نایسنگاه

 مانع و گذاشت فرمون یرو رو دستش نایس. کوبوند فرمونبه

 .شد فرمونبه یمجتب یشونیپ برخورد

 

 بود؟ یک طرف هو؟ی شد چت من، داداش نکن_ 

 

 :گفت بغض با و دیکش یلرزون و قیعم نفس یمجتب

 

 رو شدختر فیتکل بوداومده حتما باباش؟ بوده؟ یک یکنیم فکر_ 

 .رو یچهمهکردهتموم حتما رفتکه یحال نیا با کنه، روشن
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 :گفت افسوس با و گذاشت یمجتب مچ یرو دست نایس

 

 .مینداشت عشقمون داشتنواسه یشانس جفتمون انگار_ 

 

 روبله یبتون دیشابده یاوکمامانماگه. هستچاره هنوزکه توواسه_ 

 .یریبگ ازش

 

 یدیام حتما توواسه پس شوهر، داشتن بااونمباشه یدیام منبهاگه_ 

 .راهه اول طرفتازه چون هست،

 

 .شکشیپ من مال ،یبرس هدفتبه تو الأقل تا تومیبر م،یبر_ 
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 ردک امتناعخونه داخلبه ورود از نایس و شدن اطیح وارد انیگوااهللی

 ورودش یبرا اوضاع دیشابشه وارد خودش یمجتب اول خواست و

 یمرغدون داخل از مادرشکه بودن تعارف حال در. نباشه مناسب

 پشتکه یمجتب. دادسالم عیسر دنشید با نایس و اومد رونیب

 رو نایس و رفت مادرش سمتبه برگشت، بودستادهیا مادرشبه

 .کرد یمعرف

 

 بابت شیناراحت از نشون مادر یدرموندهنگاه و سیخ یهاچشم

 یوعمصن لبخند پسرش، نشدن نگران یبرا و بود عروس پدر رفتار

 .رفت نایس شیپ یپرس احوال یبرا و روند لب یروبه

 

 ماچشم سرقدم خوبه؟ مادرت ؟یخوب پسرم، یاومد خوش_ 

 .کنم ییرایپذ ازتونامیببشورم وردستم من نیبر باال، نیبر ،یگذاشت

 

 .شمینممزاحمخاله ممنون_ 
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 (هستن؟خونه دخترا مامان)درنه؟خنه جائونیک یماّن_ 

 

. اردنهیب عروس رختخنه یشربانوعمهبوردنه. نهیدنوچه نا_  

 یونهخ رفتننه.) إمه اآلنمنم نیبور. هیدن چکسیه باال بورره َرفقشه

 یکس باال ببر رو دوستت. ننیبب آوردن، رو روسع لباس شهربانوعمه

 .(امیم اآلنمنم نیبر. ستین

 

 یپله تا ۰ از انیتشکرگوهم نایس وپله سمت کرد دراز دست یمجتب

 و شد یکیکوچ هال وارد و رفت باال دارشون یکرس کف یخونه

 بوددهش ستخونه زیتم اما ؛یمیقد فرش باکه یایزرشک یهایپشتبه

 .دداهیتک

 

 لبمندهشر و داد قرار پشتش زوربه و آورد نایس یبرا ییمتکا یمجتب

 :زد
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 .نهیهم باطن و ظاهر ست،ین مبلگهید دیببخش_ 

 

. نبود مبل شیپ سالسه نیهم تاهم ما یخونه شرمنده، دشمنت_ 

 .میدیخرشده بازتربالم و دستکمیتازه

 

 تربه ه؟یچ یدونیم. نکنیم ترقفلهسه روز هرکه مارو بال و دست_ 

 یوقتگهید روز دو چون کرد، روشن رو فیتکل خودشپدرزنم شد

 تو شدینمرومگهید زدن،یمدستمبه یواقع دستبندهامیبده خاطربه

 یمجتب: » گنیمبپرسه ازشون یک هر حاال. کنمنگاه روشون

 موافقت اعضاء یاهداواسهمامانماگه...  «نداره ما با یصنمگهید

 یکارطلبکارام حاالش تا کنم، حاضر روخودم دیبامنمگهیدنهک

 دادن، فرصت ه،یچطور حالشبابام دنیدیم چون نداشتنبهم

 ای ،ندارمکه بدم، رو پول دیبا ای ست،ین یابهونهگهید اهداء بعدواسه

 .بخورم خنک آببرم دیبا
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 منمگه!) ؟یبّو ریاس ینجوریا توبّلمبمردمه منمگه_ 

 !(؟یبش گرفتار ینطوریابذارمکهردمم

 

 و نایسنگاه و گفت روجمله نیا کوباننهیسبه مشتکه بود مادرش

 .کشوند خودش سمتبه رو یمجتب

 

 

 

 

 

 

 چادر یگوشه با هاش،دست کردن خشک حال در یمجتب مادر

 :تگفتحکم با و شد کینزد بهشون بودبسته کمربهکه یگلدار
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 یمرد یخنهأمهتههیدن ِپرته... زّمه حرف جا وسفی آقاشومهشه من_

 بابات... زنمیم حرف وسفی آقا بارمیمخودم من)؟یبزوئ جا زودأنه... 

 (؟یزد جا زود نقدریا...  یاخونه نیا مرد تو ستین

 

 بحرف، یفارس خودمونه، از نایسمیدار مهمون جان مامان_ 

 !شه ناراحت ،یمازننفهمهممکنه

 

 :زد لبشرمنده و نایس سمتبه کرد ور مادر

 

 .نبود توبهحواسمپسرم ببخش_ 

 

 پا و دست من نیباش راحت... خالهکنمیم خواهش_ 

 .بوده یمجتب آقامعلمم... فهممیمشکسته
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 .انداختنگاه نایسبهدوباره و یمجتببه ینگاه عجز با مادر

 

 قاآ...  ماست دیام یهمه اآلن بگو بهش...  نایس آقا بگو بهش تو_ 

...  زد بهش یحرف شدینم بود یعصبان اآلن... داره حق وسفی

 ...تاافتمیم پاشبهباشهالزم خونشونرمیمخودم

 

 نیهمچ شماذارمینمبرهسرم من...  کن بس جان مامان...  بابا یا_ 

 ردخت...  ستینکه یشوخ یزندگ...  شد بهتر اصال...  یبکن یکار

 دیوعوعده چقدر بدئونمش؟ سر چقدر... منه معطلساله چندمردم

 یحساب و درستبشه یمراسم نشد بار کی... بدم بهش یالک

 رفشحگهید... شه خوشبختبره...  سالمتبهبره... بخرم براشهیهدهی

 .نینزن رو
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 رو خاطرت چقدر دختر اون یدونیمکه تو ؟یکنیم لج چراپسرم_ 

 نیا یغصه...  رو مشکالتتکنمیم حلدمخو من...  خوادیم

 .دارمچاره براش...  نخورهارمیبدهکار

 

 .چرخوند مادرش سمتبه رو سرششده گرد یهاچشم با یمجتب

 

 (؟یکرد دایپ گنج...  ؟یاچارهچه) ؟یهکرد دایپ گنج چاره؟ یچ_ 

 

 ماا گرفت؛ گاز رو لبش یگوشه و کرد نایس حضوربه یااشاره مادر

 سر یرو رو صداش یشیآت و شد بلند بودزده ییها حدسکه یبمجت

 :انداخت

 

 خدشهشومه ،یهکرد دراز دست شیپ برارون یبورد َببا جان_ 

 جلو رو دستت بابا جان. ) نرسهمره دس چکسیهکمه گورگمره

 (نرسهبهم چکسیه دستکنمیمگم روگورمرمیم یکن دراز داداشات
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 ننشستبه و گذاشت یمجتب یشونه یرو دست و شد بلند نایس

 .کرد دعوتش

 

 هو؟ی شد چت... نیبش داداش باشآروم_ 

 

 ییگدا رو خودش حقبره خوادیم کنه؟ کاریچ خوادیم ینیبینم_ 

 ارث داشتن تیانساناگه...  بودنآدماگه اونا...  برادرهاش ازکنه

 مادر یبگ یچ یبر یخوایم...  روشآبمهی خوردنینم رومادرم

 اونا یمضحکه یخوایم...  بکشه؟ عذاببابام یخوایم...  من؟

 م؟یبش

 

 :گفت کنانناله و شد ولو نیزم یرو آوار مثل مادر
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 ارکیچ یگیم)بوره؟ دست از یزندگتهشمیهن هکنم؟ کاریچ یگن_ 

 (بره؟ دست از تیزندگ تانمیبش کنم؟

 

) شمببو خواررهیجوشونه تاشترهیب شرفمهبورم زندان من... درّکه_ 

 (بشم اونا خوررهیجکهنهیا از بهتربرم زندان من...  درکبه

 

 :دیتوپ بهش و زد یمجتب یشونهبه یاضربه نایس

 

 .نبک رو مادرت حال مراعاتکمی... نداشتم انتظار تو از یمجتب آقا_ 

 

  وشرمنده انداخت، مادرش اشک از سیخ صورتبه ینگاه یمجتب

 ششدهخم یزانوها یرو رو دستش نشست، هال کنج ریزبه سر

 :گفت بغض با یپشتبههیتک و گذاشت
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 یدیند...  نذار من ضعفنقطه رو دست...  من مادر نکن_ 

 طمعشون دندون اونا...  ن؟یزم وجبهی سر رفت ازمون ییآبروچه

 و رنیگیمنوشته و سند ازت البد یبراآلنم...  دنینکش وقتچیه رو

 تحق تا ادیبدادگاه جواب بذار...  کشنیم باال رو تهیارث کل تمف

 .یریبگ رو

 

 چکسیه یأ...  یمیدا خرجخلهأته... کایرکشنه طول جوابدادگاه_ 

 جواب) بومره چکسیهنبونه روگهیدمره... میریب قرض ینتوم جا

 یکس از باز... میدار خرج یکل...  پسرکشهیم طولدادگاه

 (بگم یکسبهشهینمرومگهید من... میریبگ قرضمینتوینم

 

 یدر باکه شد یاآشپزخونه وارد زانیر اشک و گفت رو نیا مادر

 یرو دست و نشست یمجتب یروبرو نایس. بود جدا هال از کامال

 .گذاشت زانوش
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 من یدونیم آورده؟ خرج چقدر مارستانیبمگه جان یمجتب_ 

 پسهی... کنمیم ادیب بردستم از یکار هر... ستمین یالک تعارفآدم

 .بخوره دردتبهاهللشاء اندارم یانداز

 

 یگوشه یتلخ پوزخند و گذاشت نایس دست یرو دست یمجتب

 .کرد خوش جا لبش

 

 بر یکار تو دست از یول...  شناسمتیم... دونمیم...  ممنون_ 

 یتموندهیبلع رو مونیزندگ یهمه... مردابه مثل یبده نیا...  ادینم

 زیچ یبده داستان... کمونهیکوچ یبده مارستانیب خرج... نداره

 .یکنینمتصورشمکهادهیز اونقدر...  ستگهید

 

 .کنم یکارتونستم دیشا بگو یدونیممحرماگه_ 
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 منواسه بزرگ یشرمندگهی... هیشرمندگ باعث فقط گفتنش_ 

 ...نبود اما ه؛یحسابمآدکردمیم فکرکه یکس یمعرف خاطربه

 

 بگو... مونهیم خودمون نیب یدونیم پس ،یشناسیم رو مناگه_ 

 .شد یفرج دیشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زد لب یشرمندگ با و  دوخت یقال یهاگلبهنگاه یمجتب
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 فاضالب و آباداره ازبابامکه شد شروع ییاونجا از مون یبدبخت_ 

...  دادن بهش اشپاد وتتمه محض یپولهی و شدبازنشسته

 فکر مثالکهرفقام از یکی داداش بانسوزه پولشنکهیاواسه

...  جبرن فروش و دیخر کار یتومیرفت شناسمشیمسالهچندکردمیم

 یکل وبندمیم روبارمکسالهیکردمیم فکر بود، خوب اوضاع لیاوا

 یکی شیپماه چهار بایتقرنکهیا تا... بودمدهیکش هانقشهخودمواسه

 ییدارهاکارخونهبهمیرفتهم ما...  کرد طلب یادیز برنج ازمون

 یلیخ طرف شدن، حاضر بعد ومیداد برنج درخواستمیشناختیمکه

...  دینرس مقصدبه اصال اما برد؛ و کرد ونیکام بار یمجلس و کیش

 شدست طرف باقمیرف داداش ظاهرا... نبود کار در یمقصد اصال یعنی

 یحساب وسرم رو گذاشتن رو یبزرگکاله بود،هکاسهی یتو

 طرف کی از... کلون یبده وموندم من...  دنیخندشمیربههم

 وسطموندم...  اندازشون پس وخانواده طرف کی از...  دارهاکارخونه

 دست خبِر یکدونمینم...  شد شروع زدن پا و دست و مرداب

 خبرابامب...  کرد نابودش جوربدکه گفتبابامبه روقمیرف داداش داشتن
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 ترف فشارش همونجا بود، ابونیخ یتو که د،یشن یوقت رو فرارش

 نیماشهی و داد دست از رو تعادلش ابونیخ وسط کرد،سکته و باال

 رسوندشیم زودرانندهاگه...  شد مارستانیب یراه و بهش زد

 رد و دیترسراننده من شانس از اما رفت؛ینم کما دیشا مارستانیب

 ...اآلنم وبشه بدتربابام حال شد باعثهم یزیخونر... رفت

 

 یاشکقطره وارهیب زبونبه رو حرف یادامه یمجتب نداداجازه بغض

 نایس. کرد پاک سرعت با و بوددهیچک هاشچشم از درد باکه رو

 یتبمج دونستیم کرد، سکوت بوددهیشنکه یزیچ از متأثر یقیدقا

 غرورش، یموندهته حفظ یبرا تاکنهیم رو ششتالتمامداره

 دست یرو رو شگهید دست. کنه مهار رو پلکش پشت یهااشک

 .داد بهش یآروم فشار و گذاشت یمجتب

 

 هست؟ یچقدر یبده نیا حاال_ 
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 کیبابام...  بود یاخورده و چهارصد و اردیلیم کی اولش_ 

 ارهاطلبکبه و بفروشن دارهاکارخونهمیدادکه داشتهیارث نیزمکهیت

 پستموم... فروختم روخواهرام و مامان یطالهاتموم...  بدن پولکمی

 تاش۰۵۵ هنوز اما... خواهرام جهازکهیت چندتا یحت...  اندازمون

.. .بفروشمندارم یچیهگهید...  روش اومدکهمارستانمیب خرج... مونده

 و منبه لعنت...  شخرنینم مفتداغونه نقدریا یدیدکهنمیماش

 خواستگارخواهرامواسه...  هممون یزندگبهزدم گند... اهمیس بختبه

...  ؟یاپشتوانهچه با ییروچه با...  انیبمیبگمیتونینم ادیم

 عذاب اما ها؛چارهیب زننینمدم... کنمنگاه صورتشون یتوشهینمروم

 کنهیمنابودمداره وجدان

 

 ره؟یبگ رو شهیارث درتما یذارینم چرا_ 

 

 هزارتا از...  خودشونن فکر فقط هاشداداش اونکهگفتم_ 

 اصال پولشون دور زدن چنگ اژدها مثل اونا اما ؛میدید کمکبهیغر

 شیپهفتهسه...  پول نیابهداره ازینمادرم اآلنکه ارنینم مبارک یروبه
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 یکلرهیبگ رو حقش وبده جوابدادگاه تا... هیارثواسهمیکرد تیشکا

 ای...  کننیم یخر ُبز ای جلو،بره اآلنخودشماگه... کشهیم طول

 یبدبخت...  دنیم منت یکل با روهیبق خوانیم بخشش رو نصف

 کاریچدونمینمگهید... شهینم دوا دردمونبازممیریبگاگرمنهیا شیاصل

 !کنم

 

 و حساب رو ییزهایچ ذهنش یتو و رفت فرو فکربه یقیدقا نایس

 وسطارهیبهم رو نشیماش و اندازپستموم دونستیم. کرد کتاب

 اما د؛یسر ذهنشبه یاگهید فکر وشهینم شتریب ونیلیمصدوپنجاهبازم

 ردنشک یعمل دیشا ایبشه یناراحت باعث آوردنش زبونبه دیترسیم

 . نباشه ممکن

 

 ینیس و شستن کنارشون و شد هال وارد ییچا ینیس با یمادرمجتب

 بخاربه و دادهیتک یپشتبه کرد، یتشکر نایس. گذاشت روبروشون رو

 ایارهیب زبونبه رو حرفش تا بود جنگ تو خودش با. شدرهیخ ییچا
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 و اومد در الیخ و فکر از زد، رونش یرو یمجتب یوقتباألخره ونه

 .دنز حرف کرد شروع یمجتب مادربه رو و گفت لب ریز یالهبسمهی

 

 من نیآوردکه یبرکت نیابه یولبگم کجا ازدونمینم جانخاله_ 

 اعثبارمیب زبونبهخوامیم اآلنکه یحرف گفتن دیشا... رهیخقصدم

 معذرت ازتون قبلش من...  نیبش یعصبان ایبشه تونیناراحت

 روحرفم من تا نیکن تحملقهیدق چندکنمیم خواهش وخوامیم

 .باشه توش یقسمت و حکمت دیشا ،نیکن فکر بعدش وبزنم

 

 مادرش و کرد سکوتبگه خوادیمیچ نایس بودزده حدسکه یمجتب

 :گفت دیترد با دید رو اون سکوت یوقت

 

 پسرم بگو... رهیخکهاهلل شاء ان_ 
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 کردیم حس شد،رهیخ ییچا بخاربهدوباره و دیکش یقیعم نفس نایس

 بدون ونداره رودهیشک زجر زن نیا یهاچشم درد دنید تحمل

 چند شدتمومکه هاشحرف. زدن حرفبه کرد شروع نگاهش گرفتن

 یگوشه از یاشکقطره کرد بلند سر یوقت و کرد مکثلحظه

. ردک پاک شیروسر یگوشه باکه افتاد، نییپابه یمجتب مادرچشم

 سردییچا  خیم هاشچشم همچنانکه رفت یمجتب سمت نگاهش

 . بودکرده شیشونیپ یچاشنهم یاخم و بودشده

 

 دارد_یقانون_گردیپ_و_

 

8  

 

3 
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 یبرا دیبا دونستیم. شد بلند جاش از انیگواجازه با نایس

 . بده کردن فکر یبرا یزمانخانواده نیابه گفته،که ییهاحرف

 

 همچنان مادرش اما شد؛ بلند جا از رسوندنش یبرا یمجتب

 پاک رو بودن زشیر حال ردکه یسمج یهااشک و بودنشسته

 .کردیم

 

 و کردن قبول یمجتب اما کرد؛ تعارفبرگرده خودشنکهیا یبرا نایس

 تا و کردبهونه رو پدرشبه زدن سر نا،یس نبودن معذب یبرا

 .رسوند رو اون بود یبسترپونه مادرکه یمارستانیب

 

 نایس و دنیرس مارستانیببهکه یزمان و گذشت سکوتبه ریمستموم

 اون و گذاشت نایس ساعد یرو دست یمجتب داشت، شدنادهیپ قصد

 زدن رفحواسه رو یمجتب صالیاستکه نایس. کرد دعوت نشستنبه رو

 :اومد حرفبه خودش دید
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 ست،ین راحت تخانواده و تو یبراشنهادمیپ قبولفهممیم_ 

 تیرضا خوش دل با دیشا... باشهداشته براتون وجدان عذابدمیشا

 کار نیا د،یرسذهنمبهکه بود یاچارهراه تنها اما ن؛یند کار نیاهب

 یپدر چیه ه،یراضهم پدرت باش مطمئن قانون،نه شرع خالفنه

 .خوادینم رو شخانواده دنیکش یسخت

 

 .بودم تخت اون یروبابام یجا من کاش منه، ریتقص همش_  

 

 اونرادرانهب نایس و شد منفجر یباروت مثل حرف نیا گفتن با یمجتب

 روز، کی یتو بار نیدوم یبرا گذاشت و دیکش آغوشبه رو

 .بشه یمیقد قیرف نیاگاههیتک هاششونه
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 نایس و کردن یخداحافظهم از شد،آروم یمجتب و گذشتکه یقیدقا

 و ستادیا مارستانیب اطیح یتو شنهادشیپ کردن یعمل یبرا

 :دادامیپپونهبه

 

 نم؟یبب اطیح یتو روخانوم بغو بغشهیم_ 

 

 یهالب یرو لبخند نیا و فرستاد یلبخند با روامیپ نایس

 داره، یقدرتچهکلمه نیا دیفهمینمپونه. کرد دایپ انیجرهمپونه

. شهیمتهگرف یبازبه قلبشتمیر خوندنش ای شدنشگفته باشهیهمکه

 یوت رو یگوش ،«باشه» جواب فرستادن وامیپ یباره چند خوندن بعد

 تا د،یکش صورتبه رو شزده خی دست پشت و گذاشت فیک

 رو دشیسف پوست و کردیم حس هاشگونه یروکه ییگرما

 .کنهکم رو بودکرده یصورت
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 نبود از یوقت و انداخت اطرافبه ینگاه شد بلند جاش از یوقت

 د،ش مطمئن استراحت یبرانمازخونهبه پدرش رفتن و بهناز و بهروز

 . رفت اطیح سمتبه

 

 و کرد تافیدر نایس از یاگهید امکیپ دیرس مارستانیب اطیحبه یوقت

. فتر بود مارستانیب یروبروکه یشاپ یکاف سمتبه مالقات یبرا

 دایدش روحش اما بشه؛دهید تنها نایس با طیشرا نیا یتو خواستینم

 ودرد یحساب تونستیم خواستیم دلش و بود دارید نیا یتشنه

 یکم کردیم احساس قلبش یروکه یمیعظغم از دیشا تا نه،ک دل

 .شدیمکم

 

  نایس داشت رو تصورشکه یزیچ برعکس شدکه شاپ یکاف وارد

 با بهناز وهم در ییهااخم با بهروز و بودننشسته منتظرش تنها

 بلند دستپونه دنید با نایس. بودننشسته زیم اطراف متفکر یاافهیق

 .شددهیکشپونه سمتبه بهناز و وزبهرنگاه و کرد
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 عجبت با و نشست زیم پشترانهیغافلگ یدورهم نیا از متعجبپونه

 :گفت

 

 افتاده؟ یاتفاق_ 

 

 :گفتهیکنا با و زد صدادار یپوزخند بهروز

 

 ! ینبود جمع نیا منتظرمعلومه_ 

 

 :گفت حرص با و زد بهروز یپابه یلگد زیم ریز از عیسر بهناز

 

 گه؟یدادتهی...  مامیزد حرف جان بهروز_ 

 

 .کنمیم سکوت من گستید کس سخنران فعال...  دییبفرما... بله_ 
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 خودشبه منتظر یافهیق و کرد قالبنهیس یرو رو هاشدست بهروز

 :گفت نایسبه رو و دیکش یپف بهناز. گرفت

 

 .پونه ازنمیا...  نایسگهید بگو_ 

 

 رو هاشانگشت گذاشت، زیم یور دست شد،خم زیم سمتبه نایس

 جبمو تا نکنه،نگاهپونهبه کردیم یسعکه یحال در و کرد قالبهمبه

 با مالقاتش یماجراشمردهشمرده نشه، بهروز یتو یرفتار تنش

 اوناهب خودش شنهادیپبهکه ییجا تا کرد، فیتعر براشون رو یمجتب

 .کرد مکث و دیرس

 

 :گفت یلرزون یصدا با طاقتیبپونه

 

 شنهادت؟یپ بود یچ_ 
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 یاصدقه قربون بعد و دوختپونه منتظر یهاچشمبه ینگاه نایس

 :گفت رفت، هاشیعسل یبایز حالت اون یبرا دلش یتوکه

 

 .بود عضو یاهدا بابت یمبلغ پرداختشنهادمیپ_ 

 

 :گفت جانیه با بهناز

 

 کردن؟ قبول_ 

 

...  نیبد جواب دیبامه شما واقع در یعنی...  ندادن یجواب فعال_ 

 .ادهیزکمی چون نیکن موافقت مبلغ با دیبا یعنی

 

 .کرد یدست شیپدوباره بهناز
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 مگه؟چقدره_ 

 

 :گفت ریزبه سر و دوختپونه منتظر یهاچشمبه ینگاه نایس

 

 .دارن نیسنگ یبدههیکهگفتم. ادهیز مبلغش_ 

 

 :گفت طاقتیبپونه

 

 نایسگهید بگو_ 

 

 یهااخم و کشوند خودش سمتبه روهمهنگاه ونه،پ گفتن نایس

 بودپونه زبون از خودشاسم دنیشن عاشقکه نایس اما شد؛درهم بهروز

 .آورد لببه یمحو وروزمندانهیپ یلبخند
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 ...وونهیلیم ۰۵۵ شونیبده_ 

 

 رو نایسبه انیگو «یچ»  بهناز و بهروز نشده،تموم حرفش هنوز

 :گفتطعنه با و زد نایس یروبه یپوزخند بهروز. کردن

 

 ه؟یدّلال حق چقدرش!یخوراک خوش قیرفچه_ 

 

 یصندلبه و دادگره ابرو د،یکش یپوف اهانت نیا ازکالفه نایس

 یاگریمنف ذهن دونستیم و بود یالعملعکس هر منتظر. کردهیتک

 اون بهروز کردینم فکر اما مشکله؛ نیا حل یبرا سد نیاول بهروز

 .کنه طابخ دالل رو
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8  

 

 

 

 

 :دیتوپ بهش یشاک بود،خورده جا بهروز حرف از یحسابکه بهناز

 

 هاپروندنکهیت نیا ستین تو شأن در_ 

 

 مالهواس کردن زیت دندونکهمعلومه ته،یواقع ستینکهیت من خواهر_  

 مارستانیب از برگشت موقع یچطورپسره یدیند امروز ما، اوموال

 یحساب غیتهیگفتهدهید رو نیماش همونجا د؟کریم نگاهمون داشت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

183
6 

 دیشا نباشه؟ دروغ نایا و یبده یهیقض نیامعلوم کجا از. بزنم

 !ستنقشه شهمه

 

 .ادد تکون یسرشرمنده بهناز و بست رو هاشچشم تأسف با نایس

 

 نیهمچاگه شناستشون،یم نایس ،یاینیبدب یخداتوأم بهروز یوا_ 

 .دیفهمیم خودش بود یزیچ

 

 فکر وبکنه اونابه یکمکهیخواستهنامیس آقا دیشا. نهیهممنم مشکل_ 

 .ستین یزیچ ماواسه مبلغ نیاکرده

 

 حال در یسختبهکه کرد، یخشممتوجه روهمه نایس قیعم نفس

 جاش از نداشت رو دیجد یدعوا کی تحملکهپونه و بود کنترلش

 یراب کرد یدستشیپ نازبهکه کرد، متعجب روسه هرنگاه و ش بلند

 .دنیپرس سؤال
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 ؟یریم کجا_ 

 

 بزنم حرف باهاش دیبا بابا، شیپرمیم_ 

 

 :گفت زنون پوزخند بهروز

 

 داشیپ دیشاکههیخال نفر کی یجا نجایا جنوبه،هیتکرارداستانه_ 

 .مشکل حلواسهبشه

 

 لب بوددهیفهم خوب حشمت خالو راجب رو بهروز یکهیتکهپونه

 نایس .زد رونیبکافه از یحرف بدون و گرفت گازخشم با رو نشیریز

 یحال در یعصبان بهناز اما رفت؛ رونیب و گفت یااجازه باهم

 ونبشن سالن افراد یهیبقکهنره باال اونقدر صداش کردیم یسعکه

 .دیغر و بهروز سمت شدخم
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 رو تیبازبچه نیا یخوایم یک تا تو، دست از یوا یوا_ 

 دختر اون یمیقدزخمبه نمک یدار یبدبخت نیا وسط ؟یبدادامه

 ونآقاجقرارهمگه ه؟یچشهیم داشیپنکهیا از منظورت اصال ؟یپاشیم

 اد؟یب

 

 هنوز یول گرفتازم رو مارستانیب آدرس. دونمینمخودمم ظاهرا،_ 

 ومدهین

 

 ؟یگفت بهش تو ؟یچواسه ؟یچ یعنی_ 

 

 اآلنخودم اد؟یببگم دیبا راچ من ،خودتواسه یگیم یزیچهی_ 

 رو لشیدلکنهیم یهرکار رمردیپ اونمگه. ندارم رو دنشید اعصاب

 !بگه؟ندفعهیاکهگهیم بهمون
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 :گفت قیعم ینفس دنیکش بعد و دادهیتک یصندلبه بهناز

 

 یهرجور. برسه مارستانیببه پاش اصال نذار یشنویم من از_ 

 مادرش تیوضع. نهیشینم اکتسگهید نتشیببپونه. کن داشیپ هست

 خاطربه آقاجونه، یمسخره شروط و شرط اون یجهینت

 .ادیب نذارشدهخودتم

 

 وصل بهش اس یپ یچ کنم؟ کاریچ یگیم_ 

 نذاشتکنم یخال یدل و دقزدم زنگ ظهر. کجاستبدونمکهندارم

 ادخویم دیشادمینفهم اصال بود، هنگمغزم. هیچ آدرس گفتبحرفم

 .دهینم جوابدمیزنگ بعدشبارم چهار. ادیب

 

 ؟یچبزنگم من_ 
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 باپونه و توکهگفتم بهش شبید!بخوره؟ گول ستبچه یکرد فکر_ 

 .یزنگیم یدار من طرف ازفهمهیم. شمال نیاومدهم

 

 نجایا جاشفهمهینمساله 8۵ مرد یعنی م،یکرد یریگچه خدا یا_ 

 !ست؟ین

 

 آقاجون وقتهی برو، باهاشرهیم بپا،هرجا روپونه یچهارچشم_ 

 چرادمیفهمکنم فک بحرفه، باهاشارهیب رشیگ ییتنهانکنه هوس

 .ادیب خوادیم

 

 چرا؟_ 

 

 خوادیمگمونم. گفتم بهش نایس راجب رفت دردهنم از یچیه_ 

 یانوشته اون با مخصوصا بشه، جداازمنداره حقکنه دیتهد روپونه

 .کرده امضاکه
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 ؟یانوشتهچه_ 

 

 یآزاد قبال درکه تعهد یهاهیما تو یزیچهیدونم،ینمخودمم_ 

 .دونمیمچه بمونه، من با دیبا پدرش

 

 ه؟یقانون یزیچ نیهمچمگه_ 

 

 قیتحقبرمداشتم وقت حاال تا روزید از نظرتبه دونم،ینماونم_ 

 جدااگهگفته دیشا ه،یچ هانوشته اون اصلدونمینم اصال کنم؟

 مزخرفات نیا از و زندانفتهیب پدرشوبارهد دیبابشه

 

 رونهیکهمه نیا آقاجون! هیکارچه نیا شم،یم منفجردارمگهید یوا_ 

  بکنه؟ یظلم نیهمچتونهیم چطور کنه؟یم تحمل چطور
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 بگومنمبه یدیفهم_ 

 

 روپونه یمونده اعصاب مثقالهیومدهین تاپونه شیپبرم برم،_ 

 یزیچهی دیبا شم، کاربه دستخودم اولکنم فکر ادیب یول. نترکونده

 .شه خنکدلمبگم بهش

 

 یها یآبمعدن تا رفت، صندوق سمتبههم بهروز و شد بلند بهناز

 از جلوتر متر چندکه بهنازبه بعد یقیدقا وکنه حساب رودهیخر

 .توقفش از شد متعجب و دیرس بودستادهیاکافه یورود

 

 ؟یستادیوا چرا_ 

 

 :گفت حرص با و دیکش یپوف زبهنا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

184
3 

 

 .یفهمیم کننگاه خودت_ 

 

 رد مارستانیب در یجلو رو آقاجون و گرفت رو بهنازنگاه رد بهروز

 .دیدپونه با صحبت حال

 

 ؟ینرفت جلو چرا ،یوا_ 

 

 .نرم جلو کرداشاره رو، من دیدپونه_ 

 

 .خودیب ؟یچ یعنی_ 

 

. رسوندپونهبه رو خودش و شد رد بهناز کنار از سرعت با بهروز

 طفق سالم، جواب بدون آقاجون گفتنش،سالم و حضورش محضبه
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 سوار و دور ازشونپونهبه «یدونیم خودتگهید»  یجمله گفتن با

 اررفت از متعجب بهروز. شد بود دشیجد پسر اشرانندهکه ینیماش

 :ستادیاپونهبه رو پدربزرگش

 

 گفته؟ یچ شده؟ یچ_ 

 

 و گذاشتپونه یشونه یرو دست تا و شد ملحق بهشونهم بهناز

 نیمز سمتبه یکاه پر مثل بدنش و هوشیبپونه گفت، «شده یچ»

 رو اون عیسر بهروز و دیکش رو دستش زنان غیج بهناز. شد ولو

 .نشه نیزم پخش کامال تا گرفت، آغوش یتو

 

 

 

 : 
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 .کرد کجش یکم و گرفت بهروز صورت یجلو رو آب وانیل بهناز

 

 .سرت رو ختمشینر تا رشیبگ_ 

 

 بگم؟ بار چند... خورمینمگفتم! ... ؟یاریم در یبازبچه چرا_ 

 

 کف تیعصبان و الیخ و فکر از... شده سرخ لبو مثل اتافهیق_ 

 فقط.  .. ینمونددستم رو ینکردسکته تا بخور...  باالزده فشارتکنم

 .میدارکم رو تو شدن ضیمر

 

 .کنهیمآروم نیبنز... کنهینمآرومم آب اآلن_ 
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 !چرا؟ نیبنز...  وا_ 

 

 روزهی... شم خالص یچهمه دست ازمیکوفت یزندگ نیابهزمیبرکه_ 

... بارهیمبرام زمان و نیزم ازامیم راسترمیم چپ... ندارم آرامش

 .رهخو یمبهم یزندگ نیا ازدارهحالمگهید...  ستین سابق مثل یچیه

 

 !ستین بدترکهپونه از حالت_ 

 

 چند یخبریبعالم توشده هوشیب الأقل اون... بدترهحالم اتفاقا چرا_ 

 صالاوقته چندکهزمیبر سربه یخاکچه من... کنهیم استراحت ساعت

 .شهیم زهرخوابمنمیبیم کابوسخوابمیم تا... ومده؟ینچشامبه خواب

 

 ؟یچ کابوس_ 
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 سکابو...  رفتن کابوس...  انتیخ کابوس.. .معلومه ؟یچ کابوس_ 

 !داره؟ گفتنگهید...  شدن تنها

 

 .ستین مشخص دلت با فتیتکل هنوزنهیا خاطربه هاتکابوس_ 

 

 ؟یچ یعنی_ 

 

 اماهشتموم خوادینم دلت...  جنگن توهم با دلت و عقلنکهیا یعنی_ 

 .ستین یراهگهیم عقلت

 

 .یگیم یچفهممینمجمیگ نقدریا اآلن...  ینحرف یفلسفشهیم_ 
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 فکر و یدلخور ازش... ششهیپ هنوز دلت...  آتوساستمنظورم_ 

. ..نهگهیم دلت یول...  کنتمومگهیم عقلت... کرده انتیخ یکنیم

 یدونیم چون...  یبش تنها و یباشکردهاشتباه یترسیم

 .ستین توآدم یدون یم...  ستین عاشقتهمپونه

 

 خواهر آره؟ ،یبرسونهمبه رو دوتا نیا یخوایم هست یرجو هر_ 

 .باش مارو

 

 فرار تو... پونهنه ییتو اآلن من حرف... گمیمدارمخواهرتم چون_ 

 داشتن دوست دیشاکه یاعالقه وپونهبه آتوسا، دست از یکرد

 اب یلجباز و لج سرکنمیم احساس...  یزد چنگ عشق،نهباشهساده

 یدار عشق نیابه اصرار یباش دونیم روزیپ توندفعهیانکهیا و نایس

 دتخوبهپونه از شتریبباشه درستحسماگهکه...  یواقع عشقهینه

 واقعاپونهاگه یخوریم رو یواقع شکست تو چون...  یکنیمظلم

 .مونهیم برات ابد تا ییتنها حس نیا... نشه عاشقت
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 .ستین هاحرف نیا وقت اآلن_ 

 

 !؟یکنیم فرار راجبش زدن حرف از چرا وقتشه؟ یک پس _

 

 اون فکرباشم یعاشق و عشق فکرنکهیا از شتریب اآلن چون_ 

 .هوشهیبکساعتهیکهگفتهپونهبه یچ ستینمعلومکههستم یرمردیپ

 

 لفنت جواب آقاجون یوقت م،یکن صبرپونه اومدن بهوش تامیمجبور_ 

 .دهینم

 

 بهمون اومد، بهوشپونهمعلوم کجا از.. .کنم داشیپ دیبا_ 

 .سراغشبرم دیبا... گفته یچ آقاجونکهبگه

 

 .کجاست یدونیممگه کجا؟_ 
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 .دونمیم من_ 

 

. ردک متعجب رو جفتشون حرفش و یناگهان حضور باکه بود نایس

 .دیتوپ نایسبه و آوردچهرهبه یظیغلاخم بهروز

 

 ؟یزنیم چوب ور من آقاجون یایس زاغ ؟یدونیم_ 

 

 .بهروزبه کرد روگرانه خیتوب و گرفت گاز رو لبش بهناز

 

 ه؟یحرفچه نیازشته بهروز_ 

 

 :گفت یخونسرد با و گذاشت هاشبیج داخل دست نایس
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 ...هیخبرهائهیزدم حدس وبودمپونه با پدربزرگتون بحث شاهد_ 

 

 :دیغر تر نیخشمگ بهروز

 

...  بزنگهید یجا برو رو هات حدس شما...  یطاهرخانمنهپونه_ 

 .ینکن دراز متیگل از شتریب رو پات باشمراقبم

 

 ۵۵8 اتاق...  گرفتن اتاقساکنمخودمکه یهتل یتو_ 

 

 و گرفت دست یتو رو نایس یقهی یگوشه دست، کی با بهروز

 .دیکش خودش سمت یکم
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 یزیچ دخترا یجلو...  تیخونسرد نیا با نکنمیکفر نیبب_ 

 خوش... برو نجایا اززودترم... هیخبر نکن فکرگمینم

 .نمتیببدوروبرمندارم

 

 :دیتوپخشم با و دیکش رو بهروز یشده چفتقهی یرودسته بهناز

 

 دقهنکیا یجابه آقاجون سراغ برو ایب...  بهروز کن بس...  کن بس_ 

 .یاریب در نایس سر رو تیدل و

 

...  نبود وقتش چوننگفتم یزیچ...  جداستشازده نیا حساب_ 

 یآروم نیابهگهید یدفعه...  ستین نجایا جاش کن شیحال خودت

 .ینگفت نگو... دمینم نشون العمل عکس
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 از و زد چنگ یصندل یرو از رو کتش گفت،که رو نیا بهروز

 و تنشس یصندل یرو و دیکش یاکالفه پف بهناز. شد رد کنارشون

 :گفت نایسبه رو

 

 .میبحرف نیبش_ 

 

 .دادهیتک بهش و رفتپنجره سمتبه نایس

 

 هوشه؟یب هنوزپونه... راحتم_ 

 

... دهیرس دادشبه ییجوراهی یهوشیب نیا... بهترهبخوابهالبته... آره_ 

 .افتادیم پا از داشت...  طفلک دینخواب صبح تا شبید
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 حدس هاشلباس از فقط... پدربزرگتونه مرد اوندونستمینم من_ 

 نیهمواسه...  نذاشت محل بهروز آقابه اصالشدممتوجه... زدم

 عدب اما بزنم؛ حرف باهاشخواستم اولش راستش... کردم بشیتعق

 ده؟ش ینطوریاکهگفتهپونهبه یچ پدربزرگتون... شدم مونیپش

 

 یچ بازنهیبب رفت... هیشاک نیهمواسه بهروز... میدونینمهم ما_ 

 .میارینم در کارش از رس... شده

 

 .دارممهم خبرهی براشبشه داریب_ 

 

 ؟یخبرچه_ 
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 : 

 

 

 

 

 :فتگ بوددهید شچهره یتو کمتر روزها نیا بهنازکه یلبخند با نایس

 

 .زد زنگ یمجتب_ 

 

 گفته؟ یچ قته؟یرف منظورت ؟یمجتب_ 

 

 .کرده موافقت مادرشگفته_ 

 

 .ادستیا نایس کنار و پاشد ذوق از بهناز



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

185
6 

 

. خداروشکر! خوبچه... شهینمباورم خدا ی...وا ؟یگیم راست_ 

 هکادهیز یلی؟خیچ پولش یول ،یول. دمیشن خوب خبرهیباألخره

 

 یهاکهیتواسه ستین مرامشون توگفته یمجتب مادر جالبه، نجاشیا_  

 و دیخر حرف. کمکه بحثگفته...  کنن نییتع نرخ زشونیعز بدن

 درکه یبلغم هر یمجتب فتادنین زندان خاطربه فقطگفته ست،ین فروش

 پسش تونستن وقت هراونام. میبد قرض بهشون هست توانمون

 .دنیم

 

 

 فکر داشتنکه یتیوضع با. کردم تعجبخودمم خوان،ینمنه_  

 نخواستن، خودشون یول. میبد رو شونیبده یهمهنهیاراه تنهاکردم

_ وای خدا! باورمنمیشه، یعنی اصال پولی نمیخوان؟ چهزن خوبی؟ 

خدا خیرش بده، چقدر انسانیت داره. 
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 بدون کنن اهداء خوانیمهم رو اعضاء یهیبقکهنهیا تر جالب یحت

 .پول

 

 یا یریگجبهه اون با صبح نداشتم، انتظار اصال! باباگرم دمشون_ 

 یزیچ صبحمادرهالبته... نداشتم دیامدرصدم کی اصال بودنکردهکه

 

 شد؟ یچدونمینم نه،_ 

 

 اومد یکی. کنهیم فیتعر برات یک من جز ها،پرسمیم یسؤال_ 

 دبواومده بود، نایا و گرفتن تیرضا و اهداء یکارها مسئول ظاهراکه

 یب چرا و دارن یمغز مرگخانواده اونمیدیفهم چطور ماکه یشاک

 بهمونسوخته دلش فتیش دکترمینداد لوهم ما. سراغشونمیرفتاجازه

نگفتهبودا، فقط بچهها خیلی آتیشی شدهبودن. چقدر زن فهمیدهایه، 

اصال این جریان همش یهجوری بود،خدا خیلی حواسش بهمون بود. 

میدونی تو رفتی سراغ اون خانوادهاینجا چی شد؟ 
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 از یکیمیگفت .شدیم خیتوب یحساب دکتر م،یگفتیماگهکنم فکر. گفته

 شخصا خودمونمینداشتاجازه ظاهرا. بهمون داد اطالع آشناها

. ناومد در آب از آشنا واقعاکهجالبه یول تیرضا گرفتن یبرامیبر

 رحمتهی تو حضور. نجاستیاداره یحکمت خدا یکارهاهمه گنیم

 .بود

 

 زن واقعاخانومحهیملادمهیکه ییجا تا. خداست لطف از همش_  

 دهیمداره رو اشکاره جواب خدا بود، یریخ و مؤمن

 

 ظاهرا شد ریتعبمنم خواب_ 

 

 .نکرد قطع رو حرف و دیچرخ دو هرنگاه اومد سمتشونبهکه پرستار
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 تا نیبد بهشوهیآبم یکم نیتونیم. اومده بهوش مارتونیب_ 

 نینکن تجمع. اتاق داخلبره نفر کی فقط. هیچ واکنششمینیبب

 .دارن ازین استراحتبه مارهایبهیبق

 

 ستادیا کنار نایس. رفتن اتاق سمتبه کنان تشکر و انیگوچشم دو هر

 با و داشتنگه رورهیدستگ شدن وارد قبل بهناز اما بشه؛ وارد بهناز تا

 یخندلب متعاقبا نایس. دوختچشم نایسبه لب، یرو یا یموز لبخند

 :گفت متعجب و نشست لبش رو

 

 ه؟یزیچصورتم یرو! یکنیمنگاه یجورهی شده؟ یچ_ 

 

 .شهینم روت یبگ یخوایمهم یزیچهی انگار. زننیم برق چشات_ 

 

  ؟یچ_ 
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 نیا از یخواینم ؟یباش تو نفرهی اون یبگ یخواینم تو یعنی_ 

 پونه؟ شیپ یبر تنها یکناستفاده فرصت

 

 .تگرف گاز اومد یم کش یمجدد لبخندبهکه رو لبش یگوشه نایس

 

 تو؟ نظر ازنداره یاشکال یعنی_ 

 

 بکن یکارهی فقط ،یبرذارمیم نداره، اشکال ادین بهروز تا_ 

 .برگرده اشهیروح

 

 .کنه حل رو زیچهمه موافقت خبرکنم فکر_ 
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 یچ آقاجونمیدونینم هنوز چون ندارم، ینظر زیچهمه راجب_ 

 سرحالش حتما خبر نیا یول رفته، حال از یاونطورکهگفته بهش

 تو لطفبهاونمارهیم

 

 .شنهادیپ نیا بابت ممنون_  

 

 رونیب ایبدادم ندا بهت یول اد،یبنکنم فکر حاالها حاال بهروز_ 

 .رو تونهینببهترهباشه یعصبان ادیم یوقتبزنه پرش تو آقاجونممکنه

 

 .هستحواسمباشه_ 

 

 دونسرگراونمچارهیب. بدمپونه پدربه رو اهداء یقبول خبررمیممنم_ 

 زنش،بهکمیزنهیم سر دخترشبهکمی. رهیم دایم یه گ،.شده

 .خوبهرمیبگ مشتولوقهی
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 رس ورودش با. شد اتاق وارد و داد تکونباشه ینشونهبه یسر نایس

 عجبت با نداشت، رو نایس دنید انتظار چون و دیچرخ سمتشبهپونه

 .بکشه باال تخت یرو رو خودش کرد یسع و دیپر باال ابروهاش

 .ذاشتگنهیس یرو رو دستشهی و داد کش شتریب ور لبخندش نایس

 

 فقط شما. نیش بلندندارم انتظار اصال بانو،کنمیم خواهش_ 

 .هیکاف نیکننگاه یچشمگوشه

 

 :گفت بهت با نا،یس یسرخوش نیا از بودشده ترمتعجبکهپونه

 

 تو؟ یخوب_ 

 

 کنه؟ینم دردکه تییجا ؟یسرحال. خوبممنم نیباش خوب شما_ 
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 نقدریا چرا ؟یزنیم حرف یجورهی چرا شده؟ یزیچ نایس_ 

  ؟یخوشحال

 

  ست؟کننده نگرانمنم یخوشحال اآلن_ 

 

 !یکنیم ینجوریا توکه ستین یاکننده خوشحال زیچ چیه اآلن_ 

 

 یاوک یمجتبخانوادهبگماگه... ستین ادتی یکرد پاچیریگکنم فکر_ 

 ؟یشینم خوشحالبازم ؟یچ رو مادرت کننیم عمل فردا دادن

 

 دش مطمئن یوقت و دوختچشم نایس خندون صورتبهزده بهتپونه

 و شد بلند یخوشحال از هقش هق ستین کار در یایشوخ چیه

 نیا یشکرگزار. شدختهیر صورت یروبه شوقش سر از یهااشک

 رو شیشگیهم حضورهم باز خدا و بود توانش از فراتر نعمت

 .بودداده نشونشون
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 : 

 

 

 

 

 یوقت وکنه سبکهیگر با رو خودش یکم پونه، داداجازه نایس

 لک و داد دستشبه رووهیآبم د،ید صورتش یرو رو لبخندباالخره

 ،بهناز مثلهمپونه. کرد فیتعر براش رو مادرش و یمجتب یهاحرف

 نایس از و کرد خداروشکر بارها و گذشتهمه نیا از شدزدهبهت

 . کرد تشکر شتالش خاطربه
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 یزیچ حشمت خالو یهاحرف راجب بود کنجکاو شدتبه نایس

 روپونه لحظات نیا یخوش تا کرد کنترل رو خودش اما بپرسه؛

 یمجتب یهایشوخ و یکوه یهاپونه داستان راجب ونکنه خراب

 نایس خاطرات غرقپونه یلحظات یبراکه گفت، شیسرباز دوران یتو

 .دنیخند دوران اون یواشکی یهاتماس ادیبه و شد

 

 با خواب،لحظه اون تا و بودساله ۰۵ حدودا رزنیپهیکه یاتاقهم ماریب

 دید رو اونا یناگهان سکوت یوقت و شد داریب اونا یهاخنده یصدا

...  نیشبا راحت»  گفتن با و سیسرو یبهونهبه و زد یلبخند بهشون

 .رفت رونیب اتاق از «تونیجوون از نیببر لذت

 

 همون. خنده ریز زدن و انداختنهمبه ینگاهپونه و نایس رفتنش با

 ازخندهکه شد، اتاق وارد یدرهم یافهیق با بهناز و باز درلحظه

 :گفت مضطربپونه و دیکش پر جفتشون یهالب
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 خوبه؟ حالشمامانم شده؟ یزیچ_ 

 

 سمت رو یکنار تخت یصندلخشم با ان،یگو «خوبه»  بهناز

 .نشست و کرد قالبنهیس یرو رو هاش دست و خوندچرپونه

 

 تونیخوشخواستمینم واقعا... اومدم هاتونخنده وسط دیببخش_ 

 .بودشده زیلبرصبرمگهید یولشه خراب

 

 .کرد اعتراض نایس بار نیا

 

 شده؟ یچ ن؟ینرهیحاششهیم_ 

 

 .بگم یزیچنکهیانهبشنوماومدم... متنه ستینهیحاش_ 
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 ؟یایعصب نقدریا چرا بهناز؟ یشنوب یچ_ 

 

 از یاونطور توکهگفته یچ گفته؟ بهت یچ آقاجونبشنومخوامیم_ 

 ودهینم درمون درست جواب ششیپرفته یوقت از بهروز و یرفت حال

 آخرشدونمینمکه خراب حال بااونم...  تهرانرفتهکلههی

 .تصادف ای باالش فشار اون باکنهیمسکته

 

 سرش یقیعم نفس با و شد بهناز یعصب یهاچشم خیم یحظاتلپونه

 .انداخت نییپا رو

 

.. . آقاجون سراغرمیمشمیم پاخودم ینکن باز لبمادرم جونبهپونه_ 

 یچ هر همتون یجابهرمیم... ستمین بهناز نیاگهید اونجا یول

 مونتدس کار تا بزن حرف... شدهتموممنم صبر... کنمیم بارشقشهیال

 .ندادم
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 .ستین وقتش اآلن...  بهنازکنمیم خواهش_ 

 

 نیا اصال گفتنش؟هیک ضرربه وقتشه؟ یک پس ستین اآلن_ 

 تسرع نیا بااونم نجایاکشونده جنوب از رو رمردیپ اونکههیحرفچه

  خته؟یربهم رو بهروز و تو گفتنش با و

 

 .گمیم برات بعدا_ 

 

 دش بلند جاش ازاونه حضور خاطربهپونهاکراه نیا کرد حسکه نایس

 .شددهیکش سمتشبه دخترانگاه و

 

 .اشتباهه من حضور ظاهرا_ 
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 کردنش باز قبل اما افتاد؛راهبه در سمتبه و گفت رو نیا نایس

 :زد لبپونه

 

 نیاهیبق از شتریب دیشا...  یبدون دیباکنم فکر... کنم فکر...  بمون_ 

. ..گرفتم ازت رو ماجرا اصل دونستن حق اربهی من... باشه تو حق

 .یریبگمیتصم درست و یبدونبهتره... بشه تکرارخوامینم بارنیا

 

 نفسهپون. دوختچشمپونهبه منتظر و دادهیتک در کنار واریدبه نایس

 کردیم یباز دستش یهاانگشت باکه یحال در و دیکش یقیعم

 .کردن فیتعر کرد شروع

 

 دل یرو روبچه حسرت خواستازم حشمت وخال یوقت_ 

 کمتر شد باعث زیچهی فقطبدم عمل اونبه تن وبذارمخودم

 باشمتنداشتهگهید بود قرار یوقت...  بود تو نبودناونم... بخورمغصه

 رتحس بود قرار یوقت... رفتمیم رونیب تیزندگ از دیبا یوقت... 
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 ازهک یابچه من...  نداشت یتیاهمبرامبچهگهید... بمونهدلمبه عشقت

 دیاش...  قبولش بود تر راحت نیهمواسهخواستمینم نبود عشقمون

 یگاه بعد یهاسال... دادم رو تو یشکسته دل مجازات کار نیا با

 ها،موقع همون اما...  خواستیمبچهدلممییتنها خاطربه

 یایرؤ... ختمسایم ایرؤخودمواسه... خودم دل کردنآرومواسه

 طفق...  عذاب سال پنج بعد اآلنکه ییایرؤ... باشه تو ازکه یابچه

 منکه ستین یاونجور... بازم اما بشه؛ لیتبد قتیحقبه دیشا اشبچه

 .خوادیمدلم

 

 ور نایاکهگفته یچ آقاجون... شدم جیگکه من پونه؟هیچ منظورت_ 

 ؟یگیم

 

 .بشم ردابچهدارم شانس هنوزگفته_ 

 

 .ستادیا تخت کنار و دیپر جاش از بهت با بهناز
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 یچجور تخمدان بدون ؟ینکرد یالپراسکوپ عمل تومگه واقعا؟_ 

 ؟یبش داربچه

 

 نایس یمونده مات و بهت از پر صورتبهشرمنده و گذرا ینگاهپونه

 .انداخت نییپا رو سرشدوباره و انداخت

 

 یعنی... کرده زیفر ورتخمدانم دکتر گفت...  گفت خالو_ 

 .شده زیفر اون درخواستبه

 

 ای اطالع بدون ؟یکار نیهمچشهیممگه ؟یچ یعنی...  جاااان_ 

 داره؟ امکانمگه تتیرضا

 

 .میکردینم رو تصورشکه کردشهیم کارها یلیخ پول با ظاهرا_ 
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 ادد تکونش  ذوق با و گذاشتپونه یشونه یرو دست خندون بهناز

 

 یونتیمباألخره نه؟مگه ه؟یخوب خبرنکهیا... نکهیا...  شهینمباورم_ 

 بود؟ یازخوشحال ؟یرفت حال از چرا پس...  خدا یوا...  یبش مادر

 

 .گرفتازم رومیخوش شرطش چون دیشا... دونمینم_ 

 

 گفته؟ یچ باز ؟یشرطچه_ 

 

 

 

: 
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 نا،یس و زبهنا منتظر یهاچشمبهنگاه و سرش کردن بلند بدونپونه

 :زد لب یآرومبه

 

 .بودگفته بهش رو نایس یماجرا...  بهروزکنم فکر_ 

 

 جز یزیچکه رو خالو شرط تا بود یکافپونه یجمله کی نیهم

 منتظرچشم تا دو اون غم، از یاهاله و بفهمن نبود، بهروز با موندن

 . بپوشونه رو

 

 بادش ادکنکب مثل بهناز و رفت رونیب اتاق از درنگ بدون نایس

 صورت یرو رو اشک رد نگاهش. شد ولو یصندل یرو و یخال

 :گفت تمسخر با و کرد دنبالپونه
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...  کرده؟ فکر یچ خودش با...  ستمسخره یلیخ...  ستمسخره_ 

 و توبه فقطهیقض نیا... بکشه رخبه رو استبدادش نیا خوادیم یک تا

 با ای کرد چفتهم با رو دونفرشهینمکه زوربه... مربوطه بهروز

 عهد تو هنوز آقا اونشدهتموم ییزورگو یدوره... نه ای نیمونیمهم

 .قجره

 

... باشه خوشحال دیباکه بهروز... منهواسه فقط شیزورگوئ_ 

 . دارهنگه رو منبتونهکه یابهونهنمیا

 

...  یزدینم رو حرف نیا یدیشنیم خط پشت رو صداشاگه_ 

 گفت زوربه...  نداشت رو حرفکلمه دو دماِغ و دل اصال کن باور

.. . نداد روگردهیم بر یک ایرهیم چرانکهیا جواب یحت...  تهرانرهیم

 یوقت...  شدنخواسته دنبال... عشقه دنبال بهروز... داغونهاونم

 تو عشق آوردن بدست با خوادیمخورده نارو آتوسا از یاونجور

 رو یکستونهیمکنه ثابت خودشبه خوادیم... کنه جبران
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 ماا... دارهنگه خودش عاشق رو یکیتونهیم... باشهداشته خودشواسه

 اون چون... بکنه رو کار نیا بخواد زوربهکه ستینهم یآدمدونمیم

 خوادیم یواقع احساسات اون... رسهینم دلش یخواستهبه یطور

 .زدن گولنه

 

 نایس وقتچیه کاش... کشمینمگهید... ََمخسته...  زبهنامخستَه_ 

 .شرکت اومدینم

 

 کنن جونتبه جون...  یزنیم رو حرف نیا چرادونمیم_ 

 اشب خودت فکرکمی بابا...  یکن یگذشتگ خود از یخوایمشهیهم

 راجب رو زهایچ نیا من...  رو بودن پطرس نیا کن ولکمی... 

 سمتبرم الیخیب رو نایس یبگبسوزه واسش دلت توکهنگفتم بهروز

 یخواسته و تو یاندازهبه وسط نیا چکسیه... زمیعز رینخ...  بهروز

 قطف... نسوزه یچکیهواسه دلتتوأم...  ستینمهم یکی من یبرا تو

 رفت طرف هر... کشهیم یورکدوم نیبب وسط اریب رو دلت

 رهبه یخواست رو نایسگها... کنمیم فیرد رو زیچهمهنوکرشمخودم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

187
6 

 نیا آقاجونذارمینم... کنمیم فیرد هارو تخمدانهیقضشده یترفند

... میکنیم تیشکا ازش اصال... هرته شهرمگه... برسه هدفشبهدفعه

 .باشه یقانون کارشنکنم گمون

 

 هیقانون_ 

 

 ؟یچ یعنی_ 

 

 .کردم امضاخودم_ 

 

 !ینداشت خبرکه تو_ 

 

 لیتحو یهابرگه...  عمل قبل... نخوندمکهکردم مضاا رو یزیچ_ 

 فکر اولش...  بود هابرگه نخوندن هاش شرط از یکی...  تخمدان
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...  دنبومهمبرامگهید بعد اما...  نخونگهیمکهُبُکشه منو خوادیمکردم

 .بودمرگمحکم کاش یا

 

 امضانخوندهکه نیهم... زنمیم حرف لیوکهی با...  نگو چرت_ 

 نیاعجبم در من اصال...  اعتماد ازاستفاده سوء یعنی یکرد

 اونآخه! ... ده؟یرس زایچ نیابه فکرش یچطور یقجر عهدآقاجونه

 خودشواسهاونم! ... دونه؟یم نایا و کردن زیفر راجب کجا از

 .ماینداشت خبر مابوده یکالنتر

 

 .امیب در اسارتش بند زاقراره یکدونمینم...  هستمیبلد کار کالنتر_ 

 

... نداره یکار خدا شیپ خودت قولبه...   کن توکل بعدبخواه تو_ 

 .جورههمهپشتتممنم
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 نگر شتریبکه یلبخند باجاسم آقا شد، باز و خورد دربهضربه چند

 خوب رو پدرش حال نیاکهپونه و شد اتاق وارد یشاد تا داشتغم

 :گفت ینگران با شناختیم

 

 ...شده؟مامان یزیچاباجونمب_ 

 

 ستاد،یاپونه کنار و داد رونیبنهیس از یدرد پر و قیعم نفسجاسم آقا

 :گفت بغض با و دیکش دخترش سر یرو رو دستش

 

...  تو درد خراب...  تو حالخرابه... خرابه من حال... خوبه حالش_ 

 .منه ریتقص یکشیم یچ هرکهرمیبم برات

 

 ه؟یچ موضوع... هیحرفچه نیا.. . بابانکنه خدا_ 
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 سرت از دست تاافتم یم پاشبهرمیم... زنمیم حرف باهاشرمیم_ 

 کار تقاص نیا از شتریبذارمینم...  باباذارمینم تنهاتگهید... برداره

 رو دردت...  رو غمت یکرد پنهون سالهمه نیا...  یبد پس رو من

 .یکردینم باز لب ابد تاوگرنه... بفهممستمیوا فالگوش دیبا حاال... 

 

 

 :گفت بهت با تنهاکه بودشده متعجب اونقدرپونه

 

 !بابا_ 

 

 اتفاقات اون قبلکهبودم یبد یپدر بودم، یبد پدر_  

 یتوق...  یینایس عاشقدمینفهم و نبودحواسم...  نبود بهتحواسمهم

 ازت چقدر... شدماونم یشرمنده. دمیپرس ازش رونیب اومد اتاق از

... رمدخت ببخش... شهینم تکرارگهید...  شدتمومگهید اما بودم؛ غافل

 .ببخش روتوجهیب پدر نیا بابا، دل زیعز ببخش
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 شهیگر هق هق و انداخت پدرش کمر دور دست یکالم بدونپونه 

 حالش بود دنیبار حال در اون مثلکه پدرش بدن لرزش. شد بلند

 از تردردناک براش پدر یشرمندگ نیا. کردیم بدتر رو

 نهات رو اونا بهناز. بودکرده تحمل هاسال نیاکه بود ییهاحسرتتموم

 .کنن باز هاعقده و کنن دل دردوهم با ریس دل کی تا گذاشت

 

 

 

 

: 
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 یتیحما حس. بود دردها یهمه یدهنده نیتسک پدر آغوش

 اسیق قابل براش زیچ چیه با گرفتیم رینظیب آغوش نیا ازپونهکه

 ییهابچه. پرورشگاه یهابچه یبرا دیپرکش دلش ناگهان. نبود

 نیا یهیساکه کرد شکر خدارو و محبت نیا از بودنمحرومکه

 .دارهیپا سرش یرو هنوز خدا رحمت

 

. دادفاصله خودش از رو اون یکم و گرفت روپونه بازوانجاسم آقا

 چطور. بودکرده مات و شیک فتمعر ومرام در رو اون دختر نیا

 یتحفرشته نیا یوقت کنه، جبران رو نازکش دل یهازخم تونستیم

 ملد نیا عمقمتوجه یکس تا بودنکرده باز تیشکابه لب بارکی

 .بشه نیچرک

 

 با و کرد پاک یآرومبه رو دخترکش یهااشک شست انگشت با

 :زد لب بغض
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 وت یبزرگبه ینعمت خداکهمکرد کاریچمیزندگ یتودونمینم من_ 

 از نیا بابتبدهکارم بهت چقدرکنم حسابتونمینم یحت... دادهبهم

 دیشادمیخند من هاسال نیاکه ییهالحظهتموم...  هاتیخودگذشتگ

 !بدم؟ رو بلورها اون حقتونمیم چطور من...  یباشختهیر اشک تو

 زا ییهالحظه تو.. .هینشدن جبران یوقتکنم جبرانتونمیم چطور

 تنها زمان... گردهیبرنم وقتچیهکه یداد دست از رو عمرت

 کاش...  گردوند برششهینم...  کرد جبرانششهینمکههیزیچ

 دراونقکشمیمدارم اآلنکه یعذاب یدیفهمیم کاش...  یبودگفتهبهم

 پا از رو مناندازه اونبههمرفتنم دار یباال و رفتن زندانکهادهیز

 .بودننداخته

 

 رو بود وصلسرمکه اشگهید دست و گرفت رو پدرش دستپونه

 .داد فشارش و گذاشت اون یرو

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

188
3 

 کرف نیبذار...  نینگ یچیه...  نینگ بابا خدا رو تو...گهید نینگ_ 

 نکرد فکر باباشم خوش الأقل نیبذار... کردم رو کار نیبهترکنم

.. . بکشن عذاب کمتر هاسال نیامادرم و پدرشده باعثکارمنکهیابه

 مونیپش چون... کنه مونیپش رو من شما وجدان عذاب حس نینذار

 خواهش...  نیند منبه رو درد نیا... درده... شکسته خودش شدن

 .کنمیم

 

 .دشونیبوس و کرد بلند روپونه یشده چفت یهادستجاسم آقا

 

 چقدردونمیم چون... گمینمگهید... دخترکمباشه... زمیعزباشه_ 

 ینیحس و راست خوادیمدلمدارم ازت سؤالهی فقط... نازکه دلت

 .یبد روجوابم

 

... گفتم دروغ بهتون یلیخ چون نیبدقسم نیدار حق_ 

 .بخدامشرمنده
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 شرط نیا با اآلنبدونمخوامیم فقط... منم یواقع یشرمنده_ 

 فشیلتک نایسنهیامنظورم ه؟یچ متیتصم توگذاشته خالوکه یدیجد

 ازش یوقت...  زد رونیب اتاق از یوقت بود داغون یلیخپسره ه؟یچ

... گهب یزیچ تتیرضا بدون خواستینم... برهطفره خواستدمیپرس

 .ییخداشدم ششرمنده...  گفت تادادمقسم تورو جون

 

 التخج با  و انداخت چفتشون همچنان یهادستبه رو نگاهشپونه

 :زد لب

 

 نیزم و آسمون نیب... کنم کاریچ دیبادونمینم اصال... دونمینم_ 

 چیهتونمیمنه... برنجونمگهید بارهی رو نایس ادییمدلمنه... ََممعلق

 یگاه...  حقش درهینامردکنمیم فکر یگاه... بدم بهش یقول

 دلمبارهدو... دوبارهنمیبیمتمیرضا جلبواسه رو تالششکه
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 رو حالشکه پدرش و هاشحرف یادامه از کردیمشرمپونه

 .دیکش سرش یرو دست بوددهیفهم

 

 .ستین یمشکلگهیدمیریبگ بهروز از رو طالقتاگه... فهممیم_ 

 

 از نیدیفهمدونمینم... داره داستان یکل خودش اگه، نیهم_ 

 .ستین شدن جدابه لیما بهروز یول... نه ای هامونحرف

 

 !ستین تو داشتننگه زوربهآدم بهروز گفتیمکه بهناز_ 

 

 ده،نش فرصت تنهانه یعنی... میبزن حرفهم بانشده فرصت هنوز_ 

 ننکیم انتیخ دارنکهشدم ییهازنهیشبکنمیم حس... شهینمروممنم

... منه شوهر شرعا... منه یشناسنامه یتو اسمش اونباشه یچ هر... 

 .ترسمیم خدا غضب از... کارهام نیا باکنمگناهترسمیم
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 تیزندگ راجب رو زیچهمه ونهیالراحمارحم نقدریاکه ییخدا_ 

 شخودبه بسپر رو دلت... کنهینمناعادالنه قضاوت وقتچیهدونهیم

 فکر...  منگناه خاطربه یشد مجازات تو... دخترم

 زودتر کاش ...هیخوب پسر نایس.. . ینیبب رو یخوش رنگکمیوقتشهکنم

 یزیچ بهناز حتما... کنمیم صحبت بهروز باخودم من... دمیفهمیم

... شهیم سرش منطق حتما... آدمهاونم... زده رو حرف اونکهدونهیم

 مادرت یراست...  نخورغصهگهید هستم، من تا... نخورغصه

 ناو یخواسته اصال...  فتگر رو سراغت...  بوداومده بهوشکمیتازه

 لتحااگه...  رو اناتیجر نیابفهمم وامیب بهناز سر پشت شد باعث

 .کنهیم یدلتنگ برات...  نشیبب ایببهتره

 

 .شد باز یلبخندبه لبش و زد یشاد از یبرقپونه یهاچشم

  

... زنهب حرفباهامبتونه کاش...  نمشیببخدامه از...  بهترم... بهترم_ 

 .صداشواسهزده لکلمد
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 . ارهیب در رو ِتِسُرمکنم صدا رو پرستاررمیم من_ 

 

. رگشتب اتاقبه پرستار با بعد یقیدقا و رفت رونیب اتاق ازجاسم آقا

 دو هر د،ز یتیرضا لبخند و کرد کنترل روپونه فشار پرستار یوقت

 مخصوص لباس دنیپوش باپونه و شدنژهیو یهامراقبت بخشعازم

 .کرد دایپ ورود یاجازه

 

 

 

8  
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 د،ید رو مادرش منتظر یهاچشم و دیرس مادرش نیبالبه یوقت

 از پر مادرش، مهربون و همرنگ یهاچشم مثل شیعسل یهاچشم

 یهادستبه خوردگره سردش یهادست و شد اشک یهاحلقه

 . مادرش لرزون

 

 دینبا و ستین خوب مادرش یبرا زدن حرف بودکرده دیتأک دکتر

 کردیم رو خودش یسعتمامپونه وباشه فشار تحت شیروح حال

 منتقل مادرشبه یناراحت حس تا نکنه، جدا هاشلب از رو لبخند

 .نشه

 

 مادرش سمت رو سرش نشنون، هاهمراه و مارهایب یهیبقکه یطور 

 :گفت وارزمزمه و کرد کج

 

 یدلبر اشک با یدار یندارسرمه...  چشات دوربگردهپونه_ 

 نیا با شنیم تر قشنگ چشات چقدر یدونیمکه دونمیم  ؟یکنیم
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 اتچشنهیبب ادیب اآلن... کهدونهینم دکتر یولدونمیم من...  دایمروار

 تو یولبکشم حرف ازت دینباگفته... ّکنهیم رو من پوست سنیخ

 .نکنم گوش حرف چقدر من یدونیمکه

 

»  با  یاشکقطره و اومد کش یجونمهین لبخندبه مادرش یهالب

 ردب مادر یگونه سمتبه دستپونه. دیچک هاشچشم از گفتن« پونه

 .دیبوس و گرفت هاشانگشت سر با رو یبعد یقطره و

 

 نم بخدا...  یزیریمپامبه چشات باکهبشم مهرت نیا قربون یاله_ 

 اما... بگم وغدربازمخوامینم... دمینکش یسختگمینم... خوبم

 یدب قولبهم دیباتوام... دمیم قول... شهیمتمومگهید... آخراشهگهید

 یکارگهیددمیم قولمنم...  یش سرحالدوبارهبده قول...  یش خوب

 جان.. . کن گوش حرف یپونهشمیمگهید... زهیبر بلورات نیاکهنکنم

 وندیپ بهت رو دیجد قلبقراره بخواد خدا فردا...  نخورغصهپونه

 وننذرماهلل شاء ان...  کشک پر یرشته آشهیواسهزده لکدلم...  بزنن
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... پرورشگاه یهابچهواسهمیببرمیکن درست شد خوب حالتباشه

 ؟یموافق

 

 لب یرودوبارهپونه لبخند و داد تکون مثبت عالمتبه رو سرش مادر

 مادر یهادست یقیدقا .دیبوس بارها رو مادر یشونیپ وگونه. نشست

 دور ازکه پرستار. زدن حرفهم با هاشونچشم با و داد نوازش رو

 از و کرد یخداحافظ مادر از کمش وقت خاطربه کرداشاره بهش

 .اومد رونیب اتاق

 

 برخورد بود فغان و داد حال درکه یخانم با بدنش خروج، محضبه 

 ومدا سمتشبه سرعتهبجاسم آقا. خورد واریدبهمحکم پشتش و کرد

 .دیپرس رو حالش ینگران با و

 

 بابا نمتیبب نشد؟که تیزیچ...  باباجان؟ یخوب_ 
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 بودکرده برخورد در کنار زیت یگوشهبهکه رو راستش یشونهپونه

 :گفت درد با دادن ماساژ حال در و گرفت دست یتو

 

 نیمچه چرا...  چشه؟خانومه نیا...  گرفت دردکمی... خوبم_ 

  کنه؟یم

 

 شساله ۰۰ دختر... گرفتاره ما دردبهاونم ظاهرا...  بابابگم یچ_ 

 .بشه وندیپ دیبااونم ظاهرا...  مادرت مثلضهیمر قلبش

 

 !که؟جوونه یلیخ...  بد چقدر یوا...  سال؟ ۰۰ فقط_ 

 

 گنیمآوردهدووم نجایا تاگهید... هیمادرزاد مشکلش ظاهرا_ 

 وبشه مادرت مال مثل یامعجزههیاونمواسهاهلل شاء ان...  ستمعجزه

 یاقلوه و دلچه مادرت با کن فیتعرمیبر ایب...  ایب... بکنه دایپ نجات

 ؟یصلوات پدرآره نیکرد بتیغپشتمنبودم من...  نیداد
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 یبازو ریز دستجاسم آقا و زد یلبخند انیگو «بابا »پونه

 شتریبقدم چند. افتادنراهبه یخروج سمتبه و انداختپونه

 نفرهی افتادن یصدا و شددهیکش پشت ازپونه چادرکه بودننرفته

 .دیرس گوشبه

 

 نیزم پخش کال تا داشتنگه رو چادر و  گرفت سرشبه دستپونه

 یروکه دنید رو زن همون و دنیچرخ پشتبه متعجب دو هر. نشه

 .زنهیم زار وکردههمچال دست یتو روپونه چادر وافتاده نیزم

 

 با و زن سمتبه شدخمهمپونه و کردندوره رو زن پرستار چندتا 

 :دیپرس ینگران

 

 شده؟ تونیزیچ ن؟یخوبخانوم_ 
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 از زوربه روپونه چادر کردیم تالش داشتکه پرستارها از یکی

 :گفتپونهبهبکشه رونیب زن چنگ

 

 یتابیب دخترش خاطربه ...میکنیم آرومش االن...  ستین یزیچ_ 

 .کنهیم

 

 :دینال و زد یچنگ پرستار یقهیبه زن

 

 دل سنگ ست؟ین خواهرت من دخترمگه هان؟ یگینم بهش چرا_ 

 بشه؟ پر پر خواهرت ینطوریا ینیبب ادییم دلت چرا؟ یشد

 

 :دینال بغض بااونم و گذاشت زن دست یرو دست پرستار
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 ستین انصاف یگیمکه یکارآخه ... من؟ مادرکنم کاریچ یگیم_ 

 سحرکه هنوز! ... ؟یکنیم یتابیب نقدریا چرا...  ستین درست... 

 .بذار گریج یرو دندونکمی...  شدمعجزهمامواسه دیشا...  ستزنده

 

... رمیم یمدارم... دهیرساستخونمبه کارد... نموندهبرام یگریجگهید_ 

 براشرمیبم... دهیکش عذاب لساهمه نیا... کنم صبر چقدر

...  ارهد رو و بر یکل... جوونه... بکشه قیعم نفس نتونستبارمهیکه

 داتوروخ...  بگو بهشون توروخدا...  ادیالمپبره خوادیم...  ستنابغه

 .بگو

 

 ارپرستبه رو تعجب با خودشه،به زن منظور بودشدهمتوجهکهپونه

 :گفت

 

 !مربوطه؟ مابهکههشد یچ ن؟یبگ رو یچ_ 
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 .لطفا نجایا از نیبر...  نیبر فقط شماخانوم یچیه_ 

 

 .دیکش و گرفت چنگبه روپونه یشده رهاتازه چادردوباره زن

 

 

 

8  

 

 

 

 

 :دیتوپ بود دخترشکه یپرستاربه تیعصبان با 

 

 ذارمینم...ذارمینم من... نه..  برن؟ یذاریم چرا برن؟هان؟ کجا_ 
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 :گفت تیعصبان با و دیکشدوباره رو مادرش دست پرستار

 

 ندنموبرام آبرو...  کن ولش...  کننرونمیب مارستانیب از یخوایم_ 

 .گهید

 

 :دینال و کردنگاه پدرش وپونهبه عجز با زن

 

...  نیبرسدادمبه...  آقا توروخدا...  دخترجون خدا تورو_  

 اتشنج نیپرستیم یچ هربه تورو... شهیم پر پرچشام جلودارهبچم

 نا توروخدا... نموندهواسم یدیام چیه نیا جزگهید...  نیبد

 نینکندمیام

 

 . دکریمنگاه زن رفتاربه بهت باپونه و بودکرده سکوتجاسم آقا
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 !میستین دکترکه ما...  م؟یبد نجاتش یچطور ماخانم_ 

 

 دوست رودخترممنم...  یدار دوست رو مادرتدونمیمدخترم_ 

 یکن ولش ادینم دلت شینیبب بخدا...  نیبب رودخترم بارهی فقط... دارم

 و خدا با خودت مثل... هیچادر خودت مثل... هیخوب دختر اونقدر... 

 اوله شاگرد... معصومه... پاکه... نمازه با

 

 :دینال بغض با مادرش کردن بلند حال در پرستار

 

 چرا...  دارن یبدبخت خودشون نایا...  ونگ...  کن بس مامان_ 

 ؟یدار یتوقع نیهمچ

 

 :گفت پرستاربه رو بودشده جیگکهپونه
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 دعا جزمیبکنمیتونیم یکارچه ما...  پرستارخانومفهممینم من_ 

 .میدیم انجامش ادیم بر ما از یکاراگه ن؟یبگ واضحشهیم کردن؟

 

 :دز لبملتمسانه و گرفت روپونه دست زن

 

 بذار... بشه عمل من دختر نیبذار  فقط...  نیتونیم بخدا نیتون یم_ 

 نیحسامامبه تورو...  توروخدا... بشه عمل من دختر مادرت یجا

 ... قسم

 

 :گفت ترس با و زد پس رو دستش زن، حرف اززده وحشتپونه

 

 ...ندهقسم...خانومندهقسم_ 
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 از دوبهبشه پدرش منتظرنکهیا بدون و دیکش رو چادرش سرعتبه 

 بودخواسته ازش زن اونکه یکار تصور یحت. شد خارج راهرو

 ازش تونستینم و بود مادرش حق نیا. بود محال براش

 . نداختیم تنشبهلرزه موندن قلب منتظردوباره. کنه یپوشچشم

 

 و شدیم یابد انتظار کی دیشا و بود فرسا طاقت انتظار نیا

 اترفر زن اون یخواسته. بکشه آغوشبه رو مادرش ونستتینمگهید

 یروبه رو اشک لیس مادرش دادن دست از فکر و بود توانش حد از

 اطیحبهتازه ییهوا گرفتن یبرا و کرد یجار دارش تب یهاگونه

 .بردپناه

 

 تپش قیعم نفس چند با و کرد دایپ رو ممکن یجا نیتر خلوت

 تیارض آوردن بدست یبرا قبل یاعتس تا. کردآروم یکم رو قلبش

 اون یجا ترس تنها اآلن اما شناخت؛ینم پا از سر یمجتب یخانواده

 یمجتب یخانواده سراغ زن نیانکهیا از ترس. بودگرفته رو یشاد

 .بدن تیرضا ماریدخترب بودن ترجوون خاطربه اونا دیشا وبره
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 وادبخ ازش تا تگرف رو نایس یشماره و برداشت رو یگوشدلهره با

 خاطرهبتازه و نداد رو تماسش جواب نایس اما کنه؛ صحبت یمجتب با

 حاالها حاال دیشا رفت، رونیب اتاق از نایسکه یحال اون با آورد،

 .بشه روبرو باهاش نخواد دلش

 

 نیا از شدکالفه و نداد جوابهم اونکه گرفت تماس بهناز با

 با رو سرش و هاچمن یرو کرد پرت رو یگوش ها،یجوابیب

 تابده فشار رو سرش اونقدر خواستیم دلش. پوشوند هاشدست

 اما کنه؛ فراموش رو مادرش دنید بعدقهیدق چند نیا اتفاقاتتموم

 یدست. همانا زن ملتمس ریتصو گرفتن جون و همانا بستنچشم

 رو پدرش یوقت و دیپر جا از وحشت با نشست اششونه یروکه

 آغوشبه ماجراست یحتم مقصر وکرده فرارکه یمجرم مثل دید

 .شد بلند شهیگر هق هق و بردپناه پدرش
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 وجودبه جو ریتأث تحت دایشد دلش نازک دخترک دونستیمکه پدر

 رو اششونه و سر یقیدقاکنهیم یشرمندگ وگناه احساس اومده،

 .بزنه حرفبتونه وبشهآروم تا داد، نوازش

 

 مشغول مغموم، ینگاه باپونه و گذشت پدر دادن یردلدا ازقهیدقده

 در مارها،یب لباس با ینینش لچریو رمردیپکه بود ییکبوترها یتماشا

 .بود هااون یبرا دنیپاش دون حال

 

 ات باشه، سکوت نیا یشکننده دیبا خودش دونستیمکهجاسم آقا

 یهادست یرو دست بده، نجات الیخ و فکر از رو دخترکش

 .دوخت صورتشبه رو نگاهش و گذاشتپونه سرد وهشد مشت

 

 نیاکه یطور همون... ذارهینم تنهات یدار مانیاکهدونمیم_ 

 پس...  مادرتنهبودم مننه یوقت... بوده شتیپ سخت یهاسال

 .کن اعتماد بهشبازم
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 بود اشک یاقطره تنها اما ؛یزیچ گفتن یبرا کرد باز لبپونه

 .گذشت هاشلب کنار از ،یکالم یجابهکه

 

 بود؟ تو یجااگه گرفتیم یمیتصمچه مادرت یکنیم فکر_ 

 

 ...ترسمیم_ 

 

 .کن اعتماد بهش_ 

 

 هر باشده نیعجغم و درد چرا شه؟ینمتموم روزها نیا چرا_ 

 قه؟یدق
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 آزمونهینمیا... شدنه مهک محل... دنهیکش یسخت محل ایدن_ 

 .ستگهید

 

...  بهنازبه دنیپر یاونطور چرا یمجتب یخواهرهاهممفیم حاال_ 

 . یلیخ...  یلیخ... داره درد

 

...  گذشت ازش یراحتبهشهینمکهاومده وسط نیا یکساسم_ 

 .جان باباازهین هممونواسه...  تشیرضا...  شفاعتش

 

 بل اشک با و شد بلند قیعم یچاهته ازکه بودپونه دار بغض یصدا

 :زد

 

 ... نیحس ای_ 
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3: 

 

 

 

 

 پشت زا بهنازکه بود،فاطمه حضرت حاتیتسب ذکر گفتن حال درپونه

 سر تا گذاشت، اششونه یروچونه و کردحلقه گردنش دور دست

 .شدهکاشتپونه یگونه رو عیسر یابوسه د،یچرخ بهناز سمتبهپونه

 

 و دور و منبه حواست اصالاومدمربعه کی... امحالتت نیا عاشق_

 دو من... شهیممیحسود بهت یشیم غرق نیهمچ...  ستین برت

 زیچ یکل...  کنمیم حل توشمسئله یکلخونمیم نماز رکعت
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 کرف... کنمیم تمومش یچجورفهممینم... کنمیم دایپ روشدهگمزهیم

 .خورهیمامنداشته یعمه دردبهنمازامبگهبهم خداآخرشمکنم

 

 از روزها نیا. نشستپونه یهالب یرو دلته از یلبخند اریاختیب

 هواش و حال بودنداده جولون مغزش یتو پوچ و یمنف افکار بس

 نوع ازهم اون خواست،یم یشاد دلش حاال و بودشده کدر و یابر

 .زنک گول و یظاهرنه ،یواقع و قیعم یشاد کی. یبهناز

 

 رو زمان اون باکه چرا بود؛ دردهاتموم یدوا بهناز یهایگوشیباز 

 فراموشبه داشت ازین دایشدکه حاال مخصوصا کرد،یم فراموش

 یابد یحسرت بود ممکنکه یلحظات لحظات، نشمردن و زمان کردن

 .مادر با یاقهیدق چند یدارهاید نیهم حسرت براش،بشه

 

 ازشیب دلش بود،فرستاده اونبه دادن یشاد یبرا رو بهناز خدا انگار

 از روز دو. بودکرده رو زبونخوش دخترک نیا یهوا تصور حد
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 بود قرارهک یقلب. بودگذشته شیزندگ ریگنفس آزمون و سختمیتصم

 ینهیس یتو داشت حاال کنه، باز روشبهدوباره رو مادرش آغوش

 یراب انتظار و بود کشورش یفرداها دیام دیشاکه دیتپیم یدخترک

 دست. بودگرفته یبازبه رو روانش و روح مادرش یبرادوباره عمر

 .کرد نوازش و بهناز یهادست یرو گذاشت رو راستش

 

 !کردم؟یم کاریچنداشتم رو تواگه_ 

 

 یبوسه و گذاشتپونه صورت چپ سمت رو دستش کی بهناز

 :گفت ذوق با و کاشت راستش یقهیشق کنجبهمحکم

 

...  من عشق! یمن عشق! ردمکیم کاریچنداشتم رو توبگم دیبا من_ 

 یکسنمیبب... نشه بد برداشت استغفراهلل وقتهی...  هامثبتش نوع ازالبته

 .نکنن مونیمنکرات وقتهی...  که؟ ستین
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. دیخندیم و گفتیم اطراف یوارس حال در رو جمالت نیا بهناز

 یریاکس مثل بود،پونه یهازخم یروبه یمرهم مثل اون یهاخنده

 شلبخند یادامه کرد،یم تیسرا گرانیدبه و شدیم پخش فضا یتو

 خدا، از بود شاکرپونه چقدر و گرفتیم جونپونه یهالب یرو

 نیریش یلیخ یگاه دیوشا کمتر رو شیزندگ یروزها نیا یتلخکه

 . مهربون سبزچشم دخترک نیا حضور با بودکرده

 

 نشست، روشروب درست و دیچرخ شد، بلندپونه پشت از بهناز

 و پچبه روپونه سر چندبار. گرفت نظر ریز رو صورتشموشکافانه

 .دش بلندپونه یخنده یصدا بارنیاکه چرخوند نییپا باال و راست

 

 ؟یگردیم لیبیس دنبال ای ؟یدیم ورزش_ 
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 از برات وقتهی دیبا...  خواهرجان یدار ادیز ظاهراکه رو اون_

 اآلن...  ستینزنونهشگاهیآرا کارگهید... رمیبگمردونه یسلمون

 !گردمیمخودم یپونه دنبالدارم

 

 : زد لب و کرد جمع رو لبخندش قیعم ینفس باپونه

 

 !ستین نگرد...  نبودگشتم_ 

 

 پول ییجاهی رفت یم طرف... دمیدیم ادیز خودآزاربودم کایآمر_

 یشکل نیاهک بزنتت یگفت یکبه تو حاال...  بزننش فقط تا داد یم

 !؟یشد

 

 !دیجد فن بابارم هر... کردهبارونم کتک روزگار_
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 بدم؟ ادی یشخص دفاع بهت یخوایم_

 

 !ازمندمین دًایشد... آره_

 

 !میبر پاشو پس_

 

 کجا؟_

 

 !بدم ادی رو دنیجنگ بهتقرارهکه ییجا_

 

 !بگو نجایهم_

 

 .نهگرفت ادی دیجد فنگرم سرش روزگار تا دختر پاشو االی ِد_
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 .ملسهخوردنم مشت... اومده خوشش من از_ 

 

 بهش نش لویک چند... میکن تیتقو رو بوکسشسهیککمیمیبر پس_

 .میبنداز نو روکش... میکناضافه

 

 ومدن؟ین یبراشمیم فتیحر ؟یختیر یابرنامهچه باز_ 

 

 !عروسک یشینمتوام... نشدهفمیحر روزگار_ 

 

 آخه؟میبر کجا. .. بهناز تو دست از امان_ 

 

... ارمیب در عزا از یدلخوامیم امشب...  منبه بسپر رو اونش_ 

 .رگ تو نزدن  ما بدون روشام تامیبر زودتر
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 ا؟یک_ 

 

...  سازه؟یم بهت شیتیتقو شنپرورشگاه جز کجاگهید_ 

 .انداختهراه یسات و سور امشبواسه یفرخخانمکهمیبرمیبر

 

 دارن؟ جشنمگه_ 

 

 وزامررفته ادتیپرته حواست نقدریا شما... کنم عرضچهکه جشن_ 

 سال یولبخشمیم روندفعهیا حاال... گهیدچندمه

 .ّکنمیم رو پوستت ینکردزمیسورپراگهید

 

 ذهنش یتو یالحظه موند، بهناز حرف مات شدن بلند حال درپونه

 شیشونیپ یرو وارافسوس آوردنش ادیبه با و گشت خیتار دنبال

 .کوبوند
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.. . ستین سرجاشحواسم اصال بخدا...  دیببخش...  بهناز یا... و_ 

 .باشهرفتهادمی تولدتشهینمباورم

 

 

 

3: 

 

 

 

 

 بلند یبرا کرد کمک و انداختپونه یبازو ریز رو دستش بهناز

 .شدنش
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 نیا ازمیرب ایب... میبر ایب...  الیخیب...  خواهر یکن یخودزنکهنگفتم_ 

 چطور وت... باشم نجایاقهیدق کی خوادینمدلم یحتگهیدکه مارستانیب

 قبلکنم فکر...  بخدا یزد کپک ؟ینشست بستروزه دو

 نجااو یهابچه م،یبر حال نیا با...  ریبگ دوشهی اولمیبرپرورشگاه

 .یکنیم مبتال مرض جور کی و هزاربه رو

 

 فکربشنوه یکی...  کن یدار آبرومکی... ستمین ناجورنقدرامیا حاال_ 

 .نرفتمحمومروزهدهکنهیم

  

 !زد یاقهقه بهناز

 

 .دایب جا حالتبکشم یمشت یسهیکهی رو پشتتمیبر ایب_ 

 

 نازبه حضور با دلش حال نقدریا. دیخنددوباره انیگو «وونهید»پونه

. بود شیواقع خواهر بهناز کاش کردیم آرزو یگاهکه شد یم عوض
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 چند عرض درکه یدختر دختر، نیا وجود ِیانرژبه داشت ازین واقعا

 ردنک پرت در بودخبره واقعا و بودآورده لبشبه لبخند بارهاقهیدق

 اونکه بود خوبچه تلخ، خاطرات سپردن یفراموشبه و حواس

 بود مطمئن. داشت براش ینیریش یثمره نیهمچ یاجبار ازدواج

 نیاهیسخت تونستینم نداشت رو بهناز ، زبهرو با ازدواج بعداگه

 هنوز خداکه بود نیا ینشونه خودش نیا وکنه تحمل هارو سال

 .یرپوستیز صورتبه بهناز قولبهاونم بود، بهش حواسش،

 

 بود،اومده مارستانیببهخونه ازتازهکه پدرش با دارید از بعد

 ،لباس ضیوتع و عیسر دوش کی گرفتن با دو هر و رفتنخونهبه

 ودبنگذشته حرکت ازقهیدق چند. افتادنراهبهپرورشگاه سمتبه

 سمتشبه تعجب باپونه و کرد عوض رو ریمس بهنازراه وسطکه

 .دیچرخ

 

 ست؟ین نیاکه ریمس ؟یریم یدار کجا_
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 کجا وسفیمنه نیبب بذار، شدت خایزل گریج رو دندونکمی_ 

 .برمتیم

 

 داده؟ تیجنس رییتغ وسفی_

 

 .اصلم منبوده یکپ اونزمیعزنه_

 

 ؟ستنین منتظرمونمگه ؟یریم یدار کجا کناربه یشوخ... وونهید_ 

 

 رو مامانت خوابگفتممیاومد اول شبادتهی...  ستین دور ادیز_ 

 داد؟ چادربهمکهدمید

 

 ؟ خب_ 
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... کجاست اومدادمی امروز بود، آشنابرام یلیخ مکانش_ 

 یلیخدمید ارب کیغروبشم یول...  شینیبب روزکهنهیاهب شیقشنگالبته

... بهتره ینیبب االن... نشه فرصت باز دیشا...  بود خوشگل

 کف مثل رو رانیا یجاهمه... گهیدنهیهممنم کردن یرانگردیاهیخوب

 یاهال از یبعضکهبلدم شهر نیا از ییجاهاهی... شناسمیمدستم

 چند بار چند...  گمایم راست ییخدا...  ندارن خبر ازش نجایهم

 جانیا فقطنه حاال...  کردن اعترافخودمبه اومدنباهام یوقت نفرشون

 رانیا یلیوک خدا... نطورهیهمهمگهید یشهرها از یلیخ

 ریکو از...  خاص مدلهی یریم رو جاش هر...  خودشواسهبهشتههی

 بس زا تو...  فاوتشمت یها جنگل وکوه تاگرفته بشیعج یشبها و

 شد خوبکه مامانت... باهام یاینم یکنیم کار غرق رو خودت

 .گردمیم رو رانیا کل تو بادورم کی یباشهیپا

 

... ارمد ازین یلیخکنمیم حس یحت... دارم دوست... هیخوب شنهادیپ_ 

 ؟یباشنرفته هستهم ییجا حاال
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 یتموم مملکت نیاپهنه و پت نقدیا... مونده جاها یکل...  باباآره_

 دارن آب اونورداره رانیاکه ییزایچ نصفواسه...  اشیخوشگلنداره

 ستیتور همون با...  جان خواهربدونه قدرکههیک...  زننیم بال بال

 .کرد مشغول رو کاریب جوون یکلشهیم ها

 

 تو حرف فقطخوامیم بارنیا...  بذاربرنامههی حتما... توئه با حقآره_

 .کنم گوش رو

 

 استادت نیهمچ...  یافت یمراه یدارتازهتازه...  خوب دختر نیآفر_ 

 .یسرینم من یپا گردبهالبته ک،ی یبش یگردرانیا خودتواسهکنم

 

 خندلب غرق  و دادهیتک یصندلبه کج رو سرشپونه و دنیخنددوباره

 .ارهینم زبونبهکه داره، ییهاغصه وغم بهناز دونستیم. شد بهناز

 از و دادیم حیترج خوردنغصهبه رو کردن یشادشهیهم دختر نیا

 نیهترب دیشا. کردیماستفادههیبق و خودش خندوندن یبرا یفرصت هر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

191
8 

 ریتسخ رو وجودش هاغمندهاجازه بهناز مثلاونمکه بود، نیهم کار

 .کنه قیتزر شیزندگ یلحظه هربه رو دیامکنه تالش و کنن

 

 شسفرها راجب یکل بهناز نبود،هم دور چندانکه مقصدبه دنیرس تا

 دنیسر بود مدنظرش بهنازکه یاتپهبه یوقت. گفت نظر مورد مکان و

 شدیم رو بهشت از یاتکه انگار. بوده بهناز با حق واقعا دیفهمپونه

 . دید باال اون از

 

 اتیجزئ از نازبه و نشستن تماشابهباهم رو یاالعاده فوق غروب

 بهش بوددهیدپونه مادر اطرافکه یرنگاوارنگ یهاوهیم و خوابش

 ماحت و ستپونه مادر یسالمت ینشونه نایا یهمه داشتحتم. گفت

 .شنونیم یخوب یخبرها روزا نیا

 

 دلش یتو و خواب نیا فیتعر از بودگرفته یمضاعف یانرژپونه

 وهبد نشون زودتر رو شیسترپویز تیحما تا زد صدا رو خدادوباره
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 دش کیتار و کرد غروب کاملکه آفتاب. بده نجاتش انتظار نیا از

 .پرورشگاه سمت افتادنراه

 

 

 

3: 

 

 

 

 

 و کردیمپونه سمت رو صورتش چندبار ریمس طول در بهناز

 خوادیم بهنازکه بوددهیفهمپونه. انداختیمپونهبه یمعنادارنگاه

 با و چرخوند سمتشبه یکم رو خودش. لهدود امابگه یزیچهی

 :گفت لبخند
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 ؟شهیم یچ بگو نکن دل دل موشه،خالهبشهخرگوشهخانومنمینب_

 

 .زد یاقهقه بهناز

 

 .ایشاعر خودت واستوام_

 

 .بانومیندازیم لنگ شما شیپ_

 

 .گفتنت بانو قربون جان، یا_ 

 

 استغفراهلل_ 

 

 .بانوبگهبهمشوهرممرمینمکنه خدا بابا، نبود مدلش اون از_ 
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 بانو؟ یگینمزبونته توک یچ حاال_ 

 

 افرد زدم، حرف بهروز با. شهینمدمید یول نگماخواستم راستش_ 

 . کنهب رو تالشش نیآخر خوادیمکنم فکر کنه، صحبت باهات تا ادیم

 

 خب؟_ 

 

 کشه؟یم یورکدوم دلت ؟یگرفت رو متیتصمباألخره_ 

 

 داره؟ رو کشمکش نیا توان اصالدلم نظرتبه_ 

 

 دوتا نیا فیتکل ،یکن روشن خودت با رو فتیتکل زودتر یچ هر_ 

 انمارستیب بر و دورکنده سر مرغ مثل نایس شه،یممعلومهمچارهیب
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 حرف از چطوره، وضعش ستینمعلوم اصالکه بهروز زنه،یمپرسه

 .یکنتموم دیبا تو داغونه، یلیخمعلومه زدنش

 

 یمهه اآلن من. کنم فکر انیجر نیابهتونمینم اصال بهناز کن رباو_ 

 .مامانمه شیپذهنم

 

 شمال از آقاجون تاکهنهیا خاطربهمنم اصرار یدونیم ،یدار حق_ 

 فقطامیکفر دستش از نقدریا بخدا. میکنکسرهی رو کارنرفته

 روروب باهاش خواستینمدلم اصال. گرفتم هتل از رو آمارشرفتم

 خراب زیچهمهفتهیب لج سر تو بابگم بهش یزیچهیترسمیم. بشم

 باور رو نیا یول داره، نگهت زوربه خوادینم دلش بهروز. شه

 وبشناسه رو توکههیک یعاشقته،ولگمینم داره، دوستتکهدارم

 یجا نَمردکه اوناگهیدهالکتم نطوریا من یوقت باشه؟نداشته دوستت

 !دارن خود
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 یهاآدم حس بهناز،کنم انتخابتونمینم کن باور تو، یاوونهید _

 .دارم رو کارانتیخ

 

 بهروزبه من بگو منبه رو جوابت تو هاته،یخوب از یکینمیا_ 

 توبهروزم. ینششرمنده توکهگمیم یجورهیطالقه جوابتاگه گم،یم

 .باش مطمئن کنه،ینم راجبت یبد فکر چیه شناسه،یم رو

 

 .بگم یزیچتونمینم اآلن اصال کنم، فکرامشبم بذار_ 

 

 برات یجور نخور،هم رو هاتخمدان اون یغصه. کن فکر باشه،_ 

 .نخوره تکون تخمک از تخمککنم فشیرد

 

 یلیخ اشنهیک نیدار شماکه یآقاجون نیا نده، یدواریامبهم ادیز_ 

 .ستینمیمستق یصراط چیهبه اصال ه،یشتر
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 .گرم دمتبگه خدا خودکهکنم تشیهدا راستراهبه چنان س،نتر_ 

 

 دل یبرا بود یقلب قوت بهناز، طنز لحن با اما ؛یجد یهاحرف

 بازکه سخت یآزمون ونامعلوم یاندهیآ از ترس. پونه یدهیترس

 یاهقطرهبه و کرد کجپنجره سمتبه رو سرش. بودشده رشیگدامن

 سر باکدوم هر و بودنکرده دنیباربه شروعتازهکه زد زل یبارون

 شیزندگ ریمس. دنیکشیمشهیش یروبه رو یمنحن یخط خوردن،

 ور خدااسم انگشت با. بودشده هاقطره نیاخم و چیپ پر ریمس مثل

 ونریب رو بازدمش هنوز. دیکش یقیعم نفس و کرد حکشهیش یرو

 وحشت رو اون نیماش پشت از یدیشد ترمز یصداکه بودنداده

 .دیکش یکوتاه غیج و کردزده

 

 شده؟ یچ_ 

 

 :گفت بغلنهیآ از زدن دید حال در بهناز
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 ابویآخه ده،یم چراغ یالک یه کرده،پاره افسار یکی ست،ین یزیچ_ 

 کنار آخرش تاکنهیم یکار نه؟یماش طرفهمه یوقتبرم کجا من

 .هابمونهسرم پشت یهمونطورنرم

 

 .نشهیماش یتو ضیمر دیشا ره،ب بذار بهناز کن ولش_ 

 

 دیبا نایا از زودتر داشت ضیمراگه سرمونه، پشتوقته یلیخ بابا،نه_ 

. پرونهیم لگد ینطوریازنهرانندهدهیفهمکنم فکر. دادیم چراغ

 یراننده توننیمهم هازن کنن قبول خوانینم ایبعض چرادونمینم

 بکنه، یرانندگ جلوشون زنهیرهیگیم حرصشون. باشن یخوب

 .داره ُافت براشون

 

 رییتغکه اون یکن لج تو شه، رد کنار بزن شد جا ،یچ هر حاال_ 

 .دهینم تفکر
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 .چشم شد باز جا ست،ین جا اصالکه ینیبیم_ 

 

 یشکم بلند یشاس نیماش تا دیکش راست سمت بهناز بعد یلحظات

 شد حرکت در اونا با ترازهم نیماش تعجب کمال در اما شه؛ رد رنگ

 ور سرش بهناز. نداشت رفتن جلو و گرفتن سبقت قصد اصال و

 دشید مانعزده بارون و یدود یهاشهیش اما چرخوند؛راننده سمت

 .بودشده

 

 رو خودش داشتکهتازهبهنه داره، یریدرگ خودکنم فکر اروی نیا_ 

 .دهبمسابقهباهامگرفته ِرشیوکنم فکر. اآلنبهنهبدمراه کشتیم

 

 .نذار سرشبه سر داره،عقدهمعلومه بهناز کن ولش_ 
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 و ترسوند یکم رو بهناز بلند، یشاسهیعمد راستبه انحراف یکم

 عیرس بخورن یکنار نیماشبهنکهیا قبل و دیکش راستبه رو فرمون

 خطاب تیعصبان با و کرد کنترل رو نیماش چرخوند، رو فرمون

 :زد داد بلند یشاس یرانندهبه

 

 .نره ادتی یدار عمر تارمیبگ ازت یحال ؟یکنیم کاریچ یروان_ 

 

 عیسر سرعت، کردن ادیز ودنده کردن عوض با و گفت رو نیا بهناز

 تاپونه و گذشت سرعتبه زیچهمه. نیماش اون یجلو دیچیپ

 ازکه یاضربهبکنه اعتراض ورهیبگ رو بهناز یلجباز یجلو خواست

 نیماش دنیچرخ و انحراف باعث ،خورد نشونیماشبه پشت

 .شد معلق هوا و نیزم نیب زیچهمه و شد خودشون
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 یقالت. بود چنار درخت سیخ تنبه باد یپ در یپ یها شالقبهرهیخ

 یشهیش با دردآورشون برخورد و فرار یبرا هاشاخه یجهینت یب

 شا یقدم دوکه نبود یدخترک درد پر یزندگبه شباهت یبپنجره

 ثلم ،یجوون اوج درکه یدخترک. دیکش یم نفس هوشیب تخت یرو

 .بود یابد و قیعم یهازخم از پر کهنسال یدرخت

 

 ات زشیعز یهوشیبکه بود خوشحال شدن، نگران و یناراحت یجابه

 زشیعز یقبل یهازخمبهزخم کیکه چرا بود،دهیکش طوللحظه اون

 . اتفاقات شاهد و بود یم اریهوشاگه شد، یماضافه
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 و دبوزخمبه دنیپاش نمک از بدتر ساعت چند نیا اتفاقات یادآوری

 یلحظه از دنشیکششعله که یشیآت. کشوند یم شیآتبه رو دل

 اون تصادف خبر دنیشن و بشیعج یدلشوره خاطربه بهناز با تماس

 دنشیرس اوجبه و بودشده شروع ینشان آتش مأمور توسطپونه و

 حشمت خالو یپا  بهناز، یها یجراح عملانجام یبراهک بود، یوقت

 آقا نیب یبدن و یلفظ یریدرگ و تیرضاواسه شد باز مارستانیببه

 . گرفت شکل خالو وجاسم

 

 خواست یم دلش ،ینگران و استرس یبحبحه اون یتو

 فیح اما ره،یبگ روآورده زشیعز سر رمردیپ اونکه ییبالهاتمامانتقام

 ادعو یادامهواسه یمجالگهید نفسش یتنگ وجاسم آقا خراب حالکه

 . موند دلشبه ییگشاعقده نیا یعقده و نذاشت

 

 نفسواسه کرد باز روپنجره یکم و یادآوری نیا از بودگرفته گر

 یاشاخه یوقت  .شددهیکش رونیب سمتبه اریاخت یب دستش و گرفتن

 کرد آرزو کرد، مسل رو نایس دار تب یها دستشدهشکنجه و سیخ
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 از و دیرس یم دلشبه دستش یجابه بارون یهاقطره یخنک کاش

 . داد یم نجاتش ولز و جلزهمه نیا

 

 نجشر باعت سرما نیا تاببنده لیم یب روپنجره شد باعث باد شدت

 آرامشبه و کند ها درخت یاهویه از رو نگاهش. نشه نفسش

 داشت انیعزخم ونقدرا دخترک یمهتاب صورت. سپردپونه یچهره

 یراب رفت یم قنج دلش. داشت شباهت شتریب کبود آسمونبهکه

 زهنو شونیدگیکشکه ،یگچ یتوشده محصور یها انگشت نوازش

 . اومد یمچشمبه

 

 ونشیسادگ یهمه باکه بود یابرگشته واهیس یهامژه قفل نگاهش

 و افتاد جانان حالت خوش یابروها نیبکه ینیچ. کردن یم یدلبر

 و کردخم سرعتبه رو سرش شد، بازهم از اشخورده چاک لب

 . کرد متوقفپونه یها لب کنار رو گوشش
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 نیا وابج تنها سکوت اما افتاد، تپشبه قلبش ،ییصدا دنیشن منتظر

 و دیکش تالش از دست نشد، یخبر و گذشتکه یقیدقا. بود کوبش

 . شد دخترکوممعص یچهره غرقدوباره  و نشست یصندل یرو

 

 یهمه اب و کرد یم برانداز روگرفته گچ یپا تاشده یچیباندپ سر از

 خداروهم باز ، داد یم دست بهش زشیعز حال دنید ازکه یغم

 نعمت، نیا داشتن هنوز و بودن هنوز خاطربه شکر. کرد یم شکر

 سرنوشت و بود یم لحظات نیهم یبرا فقط داشتن نیااگه یحت

 . زد یم ییجدا سازدوباره

 

 ور یاشک یخوب یالهه نیا یشگیهم نبودن و رفتن دست از فکر

 و کرد ینم یتالش چیه زدنش پس یبراکه کرد یم چشمش مهمون

 هر پس در. کرد یماستفاده خودش شدن یخال یبرا خلوت نیا از

 ینگدلت خت،یر یم اشدهییروتازه محاسن یروبهکه ییابا یب یقطره

 . بودشدهختهیمآهم در شکر و
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 شتیوضع خاطربه و دیپر جا اززده وحشتپونهکه بود االتیخ محو

 کل یتو رو دردکه یسانت چند. بشه جابجا سانت چند تونست فقط

 ازمهیسراس نایس. کرد بلند رو آخش و انداخت انیجربه وجودش

 یها لب سمت رو سرشدوباره و زد جست یصندل یرو

 . کردخمپونه

 

 ؟یدار درد ؟یخوب..  شده؟ یچ... مجان  _

 

 دودو هاش،چشم اما د؛یچرخ نایس داربغض یصدا سمتبهپونه سر

 زیچهمه یول بازه، هاشچشم بود مطمئن. دیند رو هایشیم زدن

 شدن سوزن سوزن حس چشمش اطراف شدتبه و بود تار و کیتار

 یوحشتناک یخشک از تا داد، قورت رو دهنش آب یسختبه. داشت

 .«آب»بگه وکنه کمتر کرده، چفت دهنش سقفبه رو زبونشکه
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 عیرس کرده، آب طلب بوددهیفهمپونه یهالب حرکت از تنهاکه نایس

 چکوندپونه دار ترک یهالب یروقطره چند و کرد سیخ رو یاپنبه

 .بشنوهدوباره روپونه یصدا تا کرد تر کینزد رو سرش و

 

 بگو...  بگو...  نایس عمر یخوا یم یچ ...نایس جان یخوا یم یچ_ 

 نفسم؟

 

 صحبت مجال بودن،کرده تر رو گلوراهباالخرهکه آب یهاقطره

 :بگهکهیتکهیت تونست و دادنپونهبه

 

...  چراغ چرا...  چرا م؟ییکجا... ما... ما...  ؟ییتو... نا... یس_ 

  خاموشه؟

 

 رو وحشتکه یفکر با و شدرهیخپونه باز یهاچشمبهزده بهت نایس

 : زد لب بودانداخته جونشبه
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 اآلن کن صبر...  کن صبر... نداره امکان... ایخدا... که چراغ چراغ؟_ 

 .امیم زود... امیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 تندش یهاقدم یصدا تنها و شد خارج اتاق از سرعتبه نایس

 نیا از دیشا تا کردبسته و باز رو هاشچشم بارها. دیرسپونه گوشبه

 . شد یم قبل از تر دیام نا هربار اما کنه، دایپ نجات ترسناک یکیتار
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 بدنش چپ قسمت یدیشد دردکه خورد یتکون برخاستن قصدبه

 شچپ یپا و دست کرد احساس. شدیم حرکتش مانع یزیچ. دیچیپ

 یم حس راستش دست مچ یتوکه یسوزش و شدن نیسنگ یحساب

 . هوصل بهش یزیچکه فهموند بهش کرد

 

 وتسک از. هیتیموقعچه یتوبفهمه تا انداخت کاربه رو حواسشتمام

 کرد زایپ نیقی ومارستانهیب شد مطمئن دیرسیم مشامشبهکه ییبو و

 چیه اما ست،ین حرکتشونبه قادرکهاومده پاش و دست سر ییبال

 و اتفاق هر از یخال ذهنش و کرد ینم دایپ بودن اونجا یبرا یعلت

 داخلش زیچ چیهکه اطرافش مطلق یاهیس مثل درست د،بو یلیدل

 .نور از یکیکوچ شعاع یحت نبود،

 

 و رسوند یپرستارستگاهیابه رو خودش هراسون همونطور نایس

 بود، جیپ حال در پرستار. کنن جیپ رو یعیرف دکتر کرد درخواست

 روهپون سراغ پرستار از و ستادیا نایس کنارزده شتاب یشخصکه
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 مرد سمتبه بود،دهیشنکه یناشناس یصدا از متعجب نایس. گرفت

 .خورد جا دید رو بهروز یشکسته دایشد یچهره یوقت و برگشت

 رو اون هاماه نیا درکهباشه یبهروز همون نیا شد ینم باورش

 بودونستهنت دیشد یگرفتگ علتبه رو بهروز یصدا یحت. بودشناخته

 . بود خواهرشکدونهی یکی وضاعا تیحکا بهروز حال نیا. بشناسه

 

 ثابت خودش یرو رو بهروز سرگردوننگاه کرد نایسکه یسالم

 رفتگ چنگبه رو نایس یقهی بهروزکه نگذشتهیثان چند و داشتنگه

 . کوبوند واریدبه و

 

 یباش دینباکه ییجا اومد؟هر سرشون بال اون یبود یگورکدوم_ 

 یگذاشت تنهاشون چرا زنه؟ یم بتیغ یباش دیباکه ییجا ،یهست

  هان؟

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

193
7 

 زا دلش یحساب و نداشت ینیتوه و برخورد نیچن انتظارکه نایس

 دیکش رونیب بهروز چنگ از رو اشقهی حرکت کی با بود، پر بهروز

 :دیغر حرص با و بخش زریسوپروا زیم سمت داد هولش و

 

 ن؟یهست یکی اون داداش و نیا شوهرکه شما ایباشم دیبا من_ 

 ستتوند ازساله پنج. ادهیز دستتون ازدادمکه نینکن بلند صدا منسهوا

 . ارمیب در جاهی رو همش یتالف امروز نیهم نینکن یشکارم،کار

 

 .بچه یخوند کور_

 

 نایس یقهیبهکه دستش برد،هجوم نایس سمتبه و گفت رو نیا بهروز

 قبل. گرفتن قرار رخبه رخ و چوندیپ رو مچش نایس شد، کینزد

 قرار نایس دست یرو یعیرف دکتر دستبشهزده یاگهید حرفنکهیا

 :گفت جفتشونبه خطاب و گرفت
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 یم نرویب مارستانیب از رو جفتتون ای. نیکن یم تمومش اآلن ای_ 

 .کنم

 

 خودش و کرد پرتاب عقببه یینها یفشار با رو بهروز مچ نایس

 نایسبه خطاب و کرد جابجا رو نکشیع یعیرف دکتر. کرد گرد عقب

 :گفت

 

  شده؟ یزیچ ن؟یداد جیپ درخواست شما_ 

 

 دکتر خدا تورو. نهیبینم یزیچ انگار امااومده بهوشبله،پونه_ 

 باشه؟شده کورنکنه

 

 . میبر کنم،نهیمعا دیبا جوون، نکن هول_ 
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 خودشبه بود،رفته شوک یتوهیثان چند نایس حرف خاطربهکه بهروز

 ازب رو در دکترنکهیا قبل د،یدوئ نایس و کترد سر پشت و اومد

 هروزب رفتار از یشاک دکتر. شد مانع و گرفت رو در یرهیدستگکنه

 :دیپرس و کرد یاخم

 

 ده؟یم یا یمعنچه رفتارها نیا. نینشد من حرفمتوجه ظاهرا شما_

  ن؟یینجایا یعلتچهبه اصال

 

 :گفت نایسبهاشاره دنیسائ دندون حال در بهروز

 

 شوهر من. مننه نیبپرس آقا نیا از دیبا رو سؤال نیاکنم فکر_ 

 . شازده نیانه اتاقبهامیب دیباکهمنم م،پونه

 

 :گفت نایسبه رو و داد تر عقب رو نکشیع متعجب دکتر
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  ه؟یچ شما نسبت پس! یشوهرش شماکردم فکر_

 

 جواب خودش و کرداستفاده نایس حرص از پر سکوت از بهروز

 . داد رو تردک

 

 .رهیبگ یماه آلود گل آب ازتونه یمکنه یم فکرکه یکی_ 

 

 وادع مجدد نشدن شروع یبرا بودشده ماجرامتوجه بایتقرکه دکتر

 . گذاشت نایس یشونه یرو دست

 

 تا یباش رونیب شمابهتره آرامشه، ماریب یبرا زیچ نیترمهم_ 

  .ستین یمهم زیچکهاهلل شاء ان. نباشهم نگران بشه،تمومنهیمعا
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 کنار رو خودش و داد تکون مثبت عالمتبه رو سرش تنها نایس

 وارد اول ردکت و کرد باز رو در نایسبه یغضبناکنگاه با بهروز و دیکش

 . شد

 

 یصدا بارنیا و دیچرخ صدا جهتبهپونه سر در، شدن باز با

 خاطربه بار نیاکه ییصدا با. خورد گوششبه نفر چند یهاقدم

 یکیتاربه بود،شده دار بغض یحساب سرش یتو ترسناک یفکرها

 :زد لب و شدرهیخ

 

 نامی ا،یخاموشه چراغ مارستانه؟یب کجاست؟ نجایا ؟ییناتویس_ 

  نم؟یب ینم یزیچ

 

 .خورد گوششبه دکتر ناشناس وآروم یصدا
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 و مغز متخصصهستم یعیرف دکترمنم مارستانه،یبدخترمبله_ 

 و کن دقتسؤاالتمبه کنم،نهیمعا رو هاتچشمخوامیم. اعصاب

 .بده روجوابم

 

 یاتفاق واقعاکه شد مطمئن و کردزده وحشت روپونه هاچشم یکلمه

 یمن ییخودنما ذهنش یپستو یتو یلیدل اما افتاده، هاشچشم یبرا

 . شد یم اضطرابش باعث شتریب نیا و کرد

 

. ستینادمی یزیچ من شده؟ شونیزیچ واقعاهامچشم هام،چشم_ 

 بگو؟ یزیچهی نایس

 

 کنه تنهیمعا دکتر بذار نکن نایس نایس نقدریا_
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 رو دلش بند و داد روپونه جوابکه بود بهروز نیخشمگ یصدا

 . کردپاره

 

 . کرد دعوتش آرامشبه و گذاشت بهروز یشونه یرو دست دکتر

 

.. .مارهیب یبرا زیچ نیترمهم و نیاول آرامش کردم، عرضهم رونیب_ 

 رو عذرتونمجبورم من نیبندازراه دعوا رونیب مثل نیدار قصداگه

 . بخوام
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 همزمان و رفتپنجره سمتبه د،یکش موهاش یالپنجهکالفه بهروز

 :زد لب

 

 ارتونک لطفا... بدهحالم یلیخ...  ستینخودم دست...  دکتر دیببخش_

 . اومده سرش ییبالچهمینیبب نیبدانجام رو

 

 با بودشده قیتزر وجودشبه یشتریب ترس بهروز لحن ازکهپونه

 :گفت لکنت

 

 ! شدم؟ کورنکنه... نکنه شده؟چم من... من ا؟... ل... ،ب_

 

 . دش نبضش گرفتن مشغول و گرفت دست یتو روپونه مچ دکتر
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 یکرد تصادف شما ؟یشد کورگفته یک... دخترم باشآروم_ 

... داشته یعوارضخورده سرتبهکه یاضربه احتماال ومزیعز

 نور اول خوامیم... بگم ترقیدق تابشهتمومنمیمعابدهاجازه

 .بگوبهم کرد تتیاذ... بتابونم هاتچشمبه

 

 بالدن عیسرپونه کنکاش حال در مغِز تا بود یکاف تصادف یکلمه

 د،شدهیتاب هاشچشمبه نورکه یزمان درست ناگهان وبگرده اتفاق

 براش تصادف یلحظه خاطراتتموم و منفجر یبمب مثل ذهنش

 . بشه یبازساز

 

 وحشت و بلند بار چند و بست غیج با رو هاشچشم اریاخت یب

 بازهتاکه یپرستار بار نیا. آورد زبونبه رو بهنازاسم انیگو یوازده

 یبازو و ومدا جلو کردنشآروم یبرا بود،شده اتاق وارد دارو

 از دست دکتر. شد شدنش بلند مانع و گرفت رو راستش

 بودستادهیا خودش کنار مضطربکه بهروزبه خطاب و برداشتنهیمعا

 :گفت
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  همراهشه؟خانوم همون منظورش_ 

 

 .خواهرمه... بله_ 

 

 و بهروز کردن دایپ یبرا چرخوند هوا یتو رو دارشسرم دستپونه

 :گفتناله با

 

 خوبه؟ حالش...  حالش کجاست؟ بهناز...  بهناز...  ز.. .بهرو_ 

 خوبه؟ حالش بگو توروخدا...  توروخدا

 

. کرد بهروز قرار یب یهاچشم مهمون رو اشکپونه ملتمس لحن

 شه، ینم شکستن و ستنیگر نیا شاهدپونهکه شد خوشحال یالحظه

 هر و دبو گرفتن جون حال در براش هاصحنه تک تکتازهکهپونه اما

 :کرد تر بلند رو صداش شد یم شتریب وحشتشلحظه
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 نیدون یم شما دکتر یآقا ؟یگ ینم یزیچ چرا... چرا ؟یرفت بهروز_

...  دیچرخ نمونیماش... میبودهم با ما...  یطلوع بهناز کجاست؟ بهناز

 یچدمیند بعدش... کردم حسضربههی فقط من... هوا یتو دیچرخ

  آره؟... گهیدبهخو حالش بهناز... شد

 

 بود، بهروز یصدا یب یها اشک وشده منقلب حال شاهدکه دکتر

 یمک رو صداش لحنپونه شدنآروم یبرا و داد تکون تأسفبه یسر

 . کرد طنز

 

 گچ پات و دستبه یالک ظاهراشمام... دخترمخوبه حالش... خوبه_

.. . ممنوعمههیگر... نکن یتاب یب...  یکن یم فرار یدار... میبست

 دیاب من... بشهتموم اتنهیمعا بذار... ادیب فشار دینبا هاتچشمبه

 . دخترمکنم یدگیرسهمگهید یها ضیمربه
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 لدنبا دست چرخش بادوباره بود،نشده قانع دکتر جواب ازکهپونه

 . گشت بهروز

 

  خوبه؟ حالش بهناز واقعا... واقعا... بزن حرف... بهروز_ 

 

 کارساز خودش حال نشدن برمال یبرا رو تیعصبان تنهاکه بهروز

 . زد ادیفر دید یم

 

... ستنینکه ما معطل... بکنه رو کارش دکتر بذار... خوبه... آره_ 

 . رینگ رو وقتشون

 

 . نمشیببخوامیم_ 

 

  ؟ینیبب یتون یممگه_ 
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 دکتر کرد یم فکرکه یسمتبه تردهیترس و خورد یاکهیپونه

 . چرخوند سرهستادیا

 

 ینمگهید من دکتر یآقا نم؟ینب چوقتیهقرارهمگه... مگه_ 

  نم؟یببتونم

 

 . شهیم مشخصکنمنهیمعابدهاجازه... دخترم نترس_

 

 نیف نیف و سپرد دکتربه رو هاشچشم مقاومت بدون بار نیاپونه

 بعد دکتر. داد جواب دقت با دکتر سؤاالت تک تکبه کنان

 . داد بهروز لیتحو و نوشتنسخه یرو داروقلم چندنهیمعا

 

... هشینم دایپ مطمئناکه نجایا... سختهکمی داروها نیا کردن دایپ_ 

 . دنبالش نیبر تر عیسرچه هر... چرا تهران یول
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 . رمیگ یم من رونسخه نیبد_

 

 از یشاک بهروز و برگشت نایس یصدا سمتبه بهروز و دکترنگاه

 :دیغر نایس حضور

 

  ؟ینش یآش هر نخود ندادن ادی بهت_ 

 

  .کنم دایپتونم یم تر راحت... دارهداروخانهاقوامم از یکیپدرخانم_ 

 

  زودپزه؟ یگیم نشو نخودگفتم_ 

 

 . گذاشت بهروز یشونه یرو دست و کرد یونیم در پا دکتر
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 یم صیتشخخانوم نیا دکتر عنوانبه من...  دینکن بحثبهتره_

 نیا نیبداجازهشمامبهتره وبرسه بهش داروها نیا زودتر دیابکهدم

 . بکنه رو تالشش جوون

 

 . منه یزندگ کردن خراب فقط قصدششازده نیا_

 

 مشکالت تاترهمهم همسرتون یهاچشمبه نور برگشت فعال_

 .یشخص

 

 و تدوس یکل... بشم شونیا محتاجکهستمینعرضه یب اونقدرخودم_

 . کنم یم داشیپ. ..دارم آشنا

 

 . لطفانشه رید فقط... نیلیما هرجور_
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  شه؟یم خوبحالم من دکتر یآقا_ 

 

 و انداختپونه یشده اشک غرقدوباره صورتبه ینگاه دکتر

 :گفت تیجد با یاخمهمراهبه

 

 ...نه_ 

 

 

 

 

 

 

8 
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 دکتر. هبش حبس نفرسه هر ینهیس یتو نفس تا بود یکافجمله نیا

 دهان و گذاشت اشچونه ریز انگشت برداشت،پونه متسبه یقدم

 : گفت لبخند با و بست رو بهتش ازمونده باز

 

 یمکه یکس تنها اآلن... نه یزیبر اشک ینطوریهم یبخوااگه_

 و ارین فشار هاچشم نیابه پس... دخترم یخودتکنه کمک بهتتونه

 . کن استراحت فقط

 

 قانع ها جواب نیابه همچنانکهنهپو و شد آزاد بند ازسه هر نفس

 : گفت عجز با شد ینم

 

...  نم؟یببدوبارهتونم یم واقعا نیبگ فقط... کنم ینمهیگر_ 

 یم نیبگ توروخدا... رو بهناز. .. روپدرم... نمیبب رومادرمخوامیم

  نمشون؟یببتونم
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 . دخترجان یزیر یم اشکگولهگوله یدار همچنانکه تو_ 

 

 و ردک پاک رو هاش اشکسرشانه یگوشه با انیگو «دیببخش»« پونه

 . آورد لببه یتصنع یلبخند

 

 عوارض از فقط من صیتشخبه... دخترمباشه خدابه توکلت_

 ادیز مالاحتبه یول ستینمعلوم بازگشتش زمان مدت... سرتهبهضربه

 اتبر ای یبش دید یتار دچار یگاه دیشاالبته... گرده یم بر تیینایب

 یبستگ... یبش خوب کامال وچکدومیهدمیشا... کنم زیتجو نکیع

 . نده دست از رو دتیام... داره خودت یها مراقبتبه

 

 یقعوا یلبخند حرف نیا دنیشن باهم نایس و بهروزکه پونه، تنهانه

 پرستار. زد لبخند ها اون یشاد یهمزمانبههم دکتر و آوردن لببه
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 دو و کردن ترک رو اتاق دکترهمراهبه بودکرده ضیتعو روسرمکه

 .ستادنیاهم یروبروجنگنده دو مثلدوباره مرد

 

 متسبه و زد نایسبه یپوزخند دونست یم فاتح رو خودشکه بهروز

 . دیچرخپونه

 

 . یکنکم رو زحمت دیباکنم فکر_

 

 دنش خوب اآلن... نیبذار کنار رو تونیلجباز دیبا شماکنم فکرمنم_ 

 . ما مشکلنهمهمهنهپو

 

 دستدوباره و ستادیا نایس یروبرو عیسر چرخش کی با بهروز

 . برد اشقهیبه
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 تیحال تو... یطلوعخانم یبگبهتره ای... یطاهر مهندسنهپونه_

 ؟یاکارهیچ نجایا تو... منه زنپونه ؟یخوا یم یچ اصال... نه ستین

 

 . سپردن منبه رو شونیا پدرشون نینداشت فیتشر یوقت_

 

 ؟یخوا یم یچگهید مرگته؟چهگهید... اومدمکه حاال_

 

 . شه خوب حالشخوام یم فقط_ 

 

 ؟یبزن رو مخش یفرصت دنبالدونم یم ؟یشد تر دلسوز یهیدا_ 

 امثال... زدبهم روحالم تیزرد تو آخرش یدیکش آب جانمازهمه نیا

... یندار زیچههم یب یلیجل اون از یکم دست... دمید ادیز رو تو

 جلو یدار ییرو عجب تو... زد یم السانهیمخف الأقل اون

 . یایمسوسه یدارچشمم
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 .نیدارنگه رو خودتوناحترام لطفا_ 

 

 یاحترامچهگهیدمنه ناموس دنبال چشمت یوقت... اینقلم لفظ_

... بوده بهناز یها حرف خاطربهنداشتم تیکاراالنشم تا...  مونده؟

 جانیا جاتکنم تیحالگهید جورهی دیباکنم فکر ستشینکه حاال

 . پویزبچه یطرف قانون باندفعهیا... ستین

 

 ... ناموس دنبال من_ 

 

 ...صدر یآقا نیبر نجایا از_ 

 

 دهنش تو حرف و اومد فرود نایس سر یرو یپتک مثلپونه یجمله

 یشاد از یرد بهروزنگاه ها، یشیم یزدگ بهت برعکس. دیماس

 یقهی کردن مرتب موقع لبش یگوشه یمجدد پوزخند و رفتگ

 . نشست نایس
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 یبرا دبو خالص ریت و نداشت حیتوضبه یازینگهیدپونه حجتاتمام

 اون یتو نموندن ای موندن دیشا و اتاق اون یتو نموندن ای موندن

 نیا شدنتموم یعنیپونه تیجد از پر لحن نیا دونست یم. یزندگ

 . ادیب ونیمبه یحرف دیانبگهید و بحث

 

 اتاق از گرد عقب بهروز، شادمان یچهرهبه ینگاهمین یحت بدون

 یکرده انیطغ طوفان مثل سرعتشونکه ییهاقدم با و رفت رونیب

 . زد رونیب مارستانیب از شد یم شتریبلحظه هر وجودش،

 

 شیرونپ لگد و نایس فوران شاهد پنجره، رونیببهرهیخ یقیدقا بهروز

 همون اب و آورد لببه تیرضا لبخند قبل از شیب و شدزباله سطلبه

 لبخندهپون اشک غرق صورت دنید باکه برگشتپونه سمتبه لبخند

 . زد تشر بهش تیعصبان با و دیماس لبشبه
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 نیاکه یکن یم فدا رو چشمات زیه یپسره اونواسه یدار نگو_ 

 . زمیر یمبهم رو ساختمون

 

  خوبه؟ بهنازحالش ...بهناز_ 

 

 رو اون بهروزخشم یشعله کردن خاموش یجابهپونه جواب

 :دیتوپپونهبهدوباره و کرد تر ورشعله

 

 یمنقهیدق دو ؟یبارون شب یتو نیرفت یم کجا نیداشت خوب؟_ 

  ن؟یکرد یم کاریچجاده اون یتو ن؟یبمون جاهی نیتون

 

 شنج براش.... بود بهناز تولد... پرورشگاهمیرفت یم... میرفت یم_ 

  خوبه؟ حالش حاال... بودنگرفته
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 ... خوبهآره خوب حالشهیم خودت مثلشکسته یپا و دستاگه_ 

 

 حال کامل حیتوضبه مجبور بحث دادن کش با خواست ینمکه بهروز

 رفت نرویب اتاق از «بزنم زنگ داروهاتواسهرمیم»  گفتن بابشه بهناز

 هاش اشک انیگو «خدا»  بود،نگرفته یدرست وابجهم بازکهپونه و

 . شدن ریسراز

 

 اونقدر بستیم نقش ذهنش یتو تصادف ازکه یریتصاو نیآخر

 یزیچ تنها وکنه پنهان رو ترسش تونست ینمکه بودن وحشتناک

 ینمکه یداریداونم بود بهناز دنیدکنه آرومش تونست یمکه

 .نه ایشهیم موفق چوقتیه دونست

 

 

 

:  
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 ییداروها مصرف با حاال و بودگذشته یکیتار شروع از روزسه

 دکتر ،بوددهیرس یتاربه یکیتار نیا بود،کرده جور براشون فرزانکه

 وجودش یهمه یغم چنان خودش اما بود، یراض شیبهبود روند از

 . نداشت هاشچشم کردن بازبه یلیتما یحتکه بودگرفته رو

 

 بهناز حال از بهروز، یشکسته پا و دست یرهاخب با تنها روزسه

. اشتند یادهیفا دنشید ببرن تا بودکرده اصرار یچ هر و بود باخبر

 دیدیم بهروز از یبیعج تیعصبان هاش التماستمامته

  .نداختیم شوربه رو دلش شتریب رفتار نیا و نداشتسابقهکه
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 از بودهگفت بهش بهروزکه ییزهایچ از ریغ یحرف بودنتونسته یحت

 یتو شباهتهمه نیا کردیم حس وبکشه رونیب پدرش زبون ریز

 .کردنه یتبان ینشونه هاحرف

 

 اون دونستیمنکهیا یبرا فقط نا،یس روندن از بود مونیپش شدنبه

 داد،یم نجاتش برزخ نیا از و گفتیم بهش رو قتیحقکههیکس تنها

 از دادیم حق بهروزبه تنهانهکه چرا نبود؛ صالحگهید اون موندن اما

 ذابع ریدرگ خواستینمگهید بشه، یرتیغ ای یعصب نایس حضور

 فرا رو وجودش یهمه نا،یس حضور بار هر باکه بشه، یوجدان

 .گرفتیم

 

 احساس ریاس رو عقلش یمیقد عشق نیا یوسوسه خواستینم

 دل افسار دیبا. تهفیبچاه یتوومدهین درچاله ازکهرهیبگ یمیتصم وکنه

 .کردیم حفظ رو خودش عفتمیحر و گرفتیم دستبهدوباره رو
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 باعث نامعلوم، یاندهیآ از ترس وجدان، عذاب از ترشیب دیشا

 حال نیابه هاشچشم تیوضعنکهیا ترس. بودشده شیریگکناره

 رو وجودشخوره مثل بشه، یگرید محتاج عمر یباق یبرا وبمونه

 جز روز اونبه تاکهباشه یینایس یگرید اون نبود حاضر و دیجویم

 . بوداوردهین ارمغانبه براش یزیچ عذاب

 

 لفنت با صحبت مشغولکه پرستارها از یکی یصدا و در شدن باز با

 اومد، نرویب بود مشغولشبسته یهاچشم باکه یالیخ و فکر از ، بود

 یچهرهگذشته روزسه مثل داد حیترج و نکرد باز رو هاچشم اما

 یصدا دنیشن با ،یذهن همونطور وکنهمجسم ذهنش یتو رو پرستار

 .بده صیتشخ رو حرکتش ریمس اون، یهاقدم

 

 وباشهندهیآ یروزهاهمدم ومرهم بود، قرار ،یذهن نیتمر نیا دیشا

 روشکنجه نیا یکم تونست یم یکیتار با اومدن کنار زودترچه هر

 .کنه ترتحمل قابل
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 سمتهب بودنش، خواب الیخبهپونه یبسته یهاچشم دنید با رستارپ

 مشغول شیخط پشت با اطیح یتماشا حال در و رفتپنجره

 .شد صحبت

 

 گوش فال نیا انگار و بودافتاده اتفاق نیا بارها روز چند نیا

 باکه چرا اومد؛ یم خوش مذاقشبه داشت یعمد ریغ ستادنیوا

 و فتگریمفاصله خودش درد پر یایدن ازهیبق یزندگ یقصه دنیشن

 یخوب یخبرها یگاه. شدیم باخبرهیبق یزندگ یهوا و حال از

 یلبخندها اون و شدیمهم اون یشاد موجب دنیشنیم پرستارهاکه

 غرق اونقدرهم یگاه و کردیمکم رو هاشغصه بار از یکم جون،کم

 یحّلراه کردن دایپ مشغول فکرش ها ساعتکه شدیم پرستارها درد

 .سپردیم یفراموشبه رو خودش مشکالت و بود هااون مشکل یبرا

 

 ازکه ، بودشده یپرستار یهاحرف یشنونده عمد ریغهم باز بار، نیا

 لحن یالالبه یوقت. شده اتاقش واردباره نیاول بوددهیفهم صداش تن

 حواسشتمامناخودآگاه د،یشن رو تصادف یکلمه واردتازه نیاآروم
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 یشتریب دقت با رو هاشحرف یادامه تا و سپرد هاشگوشبه رو

 .کنه یریگیپ

 

 کاش... خرابه وضع یلیخ...  بخش نیااومدمتازه...  بابانه_ 

 چندتا...  بدن یمرخصنداره امکان اصال... موندم یم یوتراپیزیف

 و داغون یهاجاده نیا اومد بارونکه شیپ شبسه...  داشتن یتصادف

 باورت...  کردن راحت رو لیعزرائ کار تر داغون یها نیماش

 ونهم تاشونسه...  یزخم تاده با تصادف چهارتا شبهی یتوشهینم

 شونیکی فقط... شده پر ویس یآ یهاتخت کل...  کردنتموم اول

 حاال یولبودهخوشگلم ظاهرا...  هستجوونم بدبخت...  کمارفته

 گفتیم...  مادرش یطفل... دخترهگهیدآره. .. شینیبب دیبا

 داداشش... داده دست از تصادف یتو شیپ سال۰ بایتقرشوهرشم

 بحثش دکترها و پرستارها با بار چند... نداره اعصاب اصالکههم

 گنیم دکترها یچ هر...  تهرانببره دیبا رو خواهرشداده ریگ... شده

 با مروزا خوادیمکنم فکر... رهینمکهرهینم گوششبه داد تکونش دینبا

 .تهرانببره خودش تیمسئول
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 مخاطبهب پرستارکه یحاتیتوض. کردرخنهپونه قلببه بیعج یترس

 و داشت بهناز یزندگ تیوضعبه شباهت یلیخ داد یم خطش پشت

 ور بهروز نبودن جوابگو و تیعصبان کامال خبر نیا بودن درست

 باز لب خواستینم دلش اصال اما کرد،یمهیتوج روزسه نیا یتو

 درهک خواست یم یشهامت تیواقع با شدن روبرو. بپرسه یزیچ وکنه

 از یجزئدهیشنکه ییزهایچتمام کردیم آرزو و دیدینم خودش

 .باشه تکرار بدون یخواب

 

 

 

 : 
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 تختبهِسُرم کردن چک یبرا و شدتمومکه پرستار یها حرف

 یصدا با و شکوند رو هالبطلسمپونهألخرهبا شد، کینزدپونه

 .شد پرستار خوردنکهی باعثکه کرد،سالم یلرزون

 

 هاتونچشم چرا پس... ن؟یشد داریب... دمیترس...  خدا...  یوا_ 

 ست؟بسته

 

 رو هاچشم ترس از و سؤالش دنیپرس یبرا نداشت شهامت هنوز

 جواب گرفتن با دبو یمساو هاچشم کردن باز انگار. کردینم باز

 .داشت رو انتظارشکه بود یجواب نیبدتر نیا و مثبت

 

 نبض ار،فش گرفتن یبرا یوقت و انداختپونه چارتبه ینگاه پرستار

 : دیکشهم در یاخم گرفت دست یتو روپونه
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 ینطوریا دارن درد هاتونچشم ن؟یدار اضطراب خوبه؟ حالتون_ 

 ن؟یدیم فشارشونهمبه

 

 :زد لبآروم و برداشت مقاومت از دستباألخره

 

 .داشتم سؤالهی من...  من...  دیبخش...بب... خوبم... نه_ 

 

 ه؟یچ... زمیعز بپرس_ 

 

 گلوشبهکه یا یتلخ تا داد قورت یسختبه رو دهنش آب

 .بزنه حرفبتونه وببره فرو رو بودآوردههجوم

 

 ه؟یچ اسمش...  اکمرفته... رفته...  نیگفتکه یاون...  یاون_ 
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 بودشدهمتوجه داد، باال رو ابروهاش جفت متعجب پرستار

 بهشپونه رفتار نیا یحساب وبوده شمکالمه یشنوندهپونهکه

 .بودبرخورده

 

 بستنباشه ییبایز حرکتنکنم گمون! ... نیداریبوقته یلیخ ظاهرا_ 

 !هیبق حرفبه دادن گوش وچشم

 

 :زد لبشرمنده بودشده رستارپ یناراحتمتوجهکهپونه

 

 یبد قصد...  قصد نیکن باور... خوامیم معذرت واقعا...  واقعا_ 

... هشیم... کنم باز روهامچشم خواستینمدلم فقط...  فقط... نداشتم

 ه؟یچ اسمش نیبگ حاالشهیم

 

  کار؟یچ نیخوایم_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

197
0 

 مهمه؟ یلیخبرام... برام... کنمیم خواهش_ 

 

 دونستنش؟داره یادهیفاچه ا؟چر_ 

 

 .نباشه یطلوع بهناز اسمشکه... که... شم مطمئنخوامیم فقط_ 

 

 قلبکه یسکوت. شدهمراه یسکوت با بهنازاسم دنیشن با پرستار بهت

 یناگهان سکوت نیاکه چرا کرد؛ پرت نیزمبه ییبلندا از روپونه

 .ونهپ جوابیب السؤ بر بود یدییتأ مهر و نبود لیدلیب پرستار

 

 هستش؟ پس...  پس_ 

 

 تسکوهیثان چند نیهم با دیفهم پونه، یهااخم دنید باکه پرستار

 .افتاد تکاپوبه رجوعش و رفع یبرا داده، یبزرگ گاف
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 شما...  گستید زیچهی اسمش...  ستین یطلوع... نه... نه_ 

 .نیکن استراحتبهتره

 

 مچ تارش دید همون با و شد باز اشک باپونه درد پر یهاچشم

 :افتاد التماسبه و گرفت چنگبه رو پرستار فرار حال در دست

 

...  نیدار دوستشکه یک هر جون...  جون... کنمیم خواهش_ 

 ؟کماست یتو من بهناز...  کماست؟ یتو بهناز...  نیبگ رو راستش

 

 رو مقاومت و بودشده منقلبپونه زار حال ازکه پرستار

 :تگفنهیطمأن با و گذاشتپونه دست یرو دست دیدیمجهیتنیب
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 الاص...  نیندار خبر اوضاعش ازدونستمینم من...  دیببخش واقعا_ 

 بدبرام...  یکسبه نینگ توروخدا...  نیبود همراهش شمادونستمینم

 .شهیم

 

 .نمشیبب نیبذارکه یشرطبه فقط...  فقط... گمینم... گمینم_ 

 

  دش؟ینیبب یچطور حالتون نیا با گرفته؟ تونیخشو_ 

 

 ... توروخدا...  نیاریباگه لچریوهی...  لچریوهی... امیم... تونمیم_ 

 .نمشینبکنمیم دق...  نمشیبب نیبذار

 

 .اشهب بخش یتو اآلن اصالنکنم فکر...  تهران ببرنش خواستنیم_ 

 

 .مشنیبب بردنش قبل نیکن یکارهی...  توروخدا_ 
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 اون از چرا گه؟ید نیشناسیم رو برادرش پس نیبود همراهشاگه_ 

 ن؟یخواینم

 

 خوانینم... دهینمبهم درست جوابروزهسه... شوهرمه...  برادرش_ 

 .کنمیم خواهش... رمیمیم نمشینب یول...  نمشیبب من

 

 

 و رفت فرو فکربه لبش یگوشه دنیجو حال در یلحظات پرستار

 :دینالوبارهدپونه

 

... خواهره مثلبرام اون...  زتونیعز جون... کنمیم خواهش_ 

 .کنم یخداحافظ باهاش بردن قبل نیبذار...  دمشیندروزهسه
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 ای بخش تو هستش هنوزنمیببرمیم... باشه... شده یداستان عجب_ 

 ترشوه...  برمتیمقهیدق چند فقط یول... ارمیم لچریو بوداگه... نه

...  ینیبب تو خوادینم یوقتاونم بردمتبفهمه... نداره اعصاب اصال

 .نهیالکاتبکرام باحسابم اونوقت... بدوزهبهم رو زمان و نیزمکنم فکر

 

 .کنمیم جبران... شمیم ممنونتون ایدنهی... باشه... باشه_ 

 

 شتبردا دعابه دست دیام هزار باپونه و رفت رونیب اتاق از پرستار

 دارید هاشسال نیا سیان بابتونه تا باشه، بخش داخل هنوز بهنازکه

 .کنه

 

 

 

 : 
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 شیتابیبلحظه هر و گذشت یمپونهبه یساعت همچونقهیدق هر

 یاهیسبهدوباره هااشکهجوم از تارشنگاه. شدیم ترشیب

 تاک کیت یصدا از قلبش گرومپ گرومپ یصدا و بودشدهختم

 . دیرسیم گوششبه ترواضحهم ساعت یاهعقربه

 

 تا دز پلک چندبار و دیپر جا از فنر مثلرهیدستگ چرخش یصدا با

 دید رو یکس بدن یکلحجم تنهاکه بده، صیتشخ روشده وارد فرد

 رفط بودن پرستارتوّهم از بهروزسالم یصدا با. اومدیم سمتشبهکه

 .افتاد لکنتبهپاچهدست یحساب  و اومد رونیب

 

 الم...  س...  س_ 
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 با یدار هستمعلوم! یکردهیگر بازکه تو ؟یشد هول چراچته_ 

 ادیپ فرزان رو داروها اون یبدبخت یکل با ؟یکنیم کاریچ خودت

 نیا با یدیم بادبه رو زحماتمون یهمه یدار اونوقت... کرده

...  ه؟ن ای یش خوب یخوایمنمیبب بگو اصال! ... ؟یواشکی یهاهیگر

 داشتن پرستار... بدن؟ سیسرو بهت اون و نیااومده خوشتنکنه

 وبال یخوایم عمر آخر تا یکرد حساب من رودمیشا ای! نه؟خوبه

 !؟یبشگردنم

 

 یروزها نیا یهازدنزخم دربرابرکه بود یزیچ تنها سکوت و بهت

 نیا لیدل قبل یساعت تا. بده نشون خودش از تونستیم بهروز

 اما دونست؛یم نایس با دعوا رو بهروز یروزهسه یهایگرپرخاش

 یبرادر. دیفهمیم رو مرد نیا حال وجودش یهمه با حاال

 یانتظار روز هر حاال و داشت دوست رو خواهرشعاشقانهکه

 یکی طنتیش از پر یهاچشم دنید یبرا دیکشیم سخت

 یهاکهیت وعرصه درشهیهم زبون یبرا خواهرش،کدونهی

 حضورش باکه یخوب یهاحس و دهایامتموم یبرا خصوصش،م
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 یهاتیحما و یذات یهاکردن یدلبرتمام یبرا داد،یمهیهد

 .غشیدریب

 

 شصت و صدیس چیهکه صدوهشتاد بهروز چرا دیفهمیم حاال

. ستین هاشحرف و رفتار یتو یانعطاف و ینرم چیه ودهیچرخدرجه

 ترس و بودخورده صورت نیهمبه رو یپدریبزخم بار کی مرد نیا

 نکرد نابود حال در رو روانش و روح یقبل از بدتر انگار یخواهریب

 .بود

 

 یخسته دل مرد باکنه یهمدرد وکنه باز لب خواستیم دلش

 تتونسینمگهیدکه یواکنش از ترس. شدیم مانع ترس اما روبروش،

 داد حیترج. بشه بهناز با دارشید مانع بود ممکن وکنه ینیب شیپ

 رو دشیام وکنههیمو روبروش مرد دیجدزخم یبرا قلبش یتو

 .بده پرستار همونبه
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 زا د،ید رو هاشلب یگوشه دنیجو وپونه یافتاده ریز سرکه بهروز

 سمتبه کشان گردنبه دست و دیکش خجالت خودش رفتار

 .رفتپنجره

 

 یچفهممینم روزها نیا اصال. ستین خوشحالم ادیز ببخش_ 

 یآزار خود چرا ه؟یچواسه هاهیگر نیا کن، درککمیتوأم. گمیم

 .بگم یچ بهتدونمینمگهید واقعا. باش تندهیآ فکر ؟یکنیم

 

 تخواس تا اما قلبش، راز از یحرف گفتن یبرا دیجنبپونه یهالب

 ندبل بهروز یگوش یصدا بشه، خارج شدهیخشک یگلو از ییصدا

 شدهمتوج تا. دیرس گوششبه بهروز گفتن «سروان بجنابله» و شد

 .کریاسپ یروبذاره خواست بهروز ازسهیپل خط پشت

 

 ن؟یفرومد یمبله_ 
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 اوردن؟ین خاطربه دیجد زیچ خانومتون_  

 

 اهراظ ده،یند یعنی نداره، خاطربه یاگهید زیچمتأسفانهکهگفتمنه_ 

 دیدخانمم چپ، سمتبعدمبوده سرشون پشت اول نیماش اون

 هانیدورب ن؟یگرفت یاجهینتچه شما ،یبارونکههم هوا... نداشته

 ندادن؟ نشون یزیچ

 

 بوده، خرابمنطقه اون نیدورب. نشده دایپ یرد چیهمتأسفانه_ 

 چک یوقت رو تصادف یصحنه از تر عقب و جلوتر یهانیدورب

 دوشمخ گل با پالکشکهبوده مشخصات اون با نیماشهی تنهامیکرد

. شهبابوده یزیچ یخالفکارممکنه مشکوکه،هیقضکمیکه بود،شده

 یکمک نتونستنهم نیشاهد. کرد یکارشهینم پالکشماره بدون

 .بکنن
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 یصندل یرو و دیکش جلوش یموها یرو دست حرص با بهروز

 .نشست

 

 رفته؟ درزده طرف یراحت نیهمبه ؟یچیهبه یچیه یعنی_ 

 

 یردمیبتونگهید یهانیدورب از دیشا م،یکنیم یریگیپ همچنان ما_ 

 .بوده نیهمجهینت فعال یولمیبزن

 

 .ممنون باشه،_ 

 

 چطوره؟ خواهرتون حال یراست. کنمیم خواهش_ 

 

 خارج بلندگو حالت از رو یگوش و دیپر جا ازپاچه دست بهروز

 .کرد
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 .رسونهیمسالم خوبه، ممنون_ 

 

... _ 

 

 .نگهدارتون خدا ن،یکرد لطف یلیخ... بلهبله_ 

 

 ات اورد،ین خودش یروبه اما بود،شده بهروز رفتارمتوجه کامالپونه

 دیکشهپون دنینپرس سؤال از یراحت نفس بهروز. نره برباد هاشنقشه

 .شد کینزد تختشبه و

 

 هر. کردم هماهنگ پرستار و پدرت با...  تهرانبرم دیبا امروز من_ 

 بتیغ ازباشه حواست خواهشا و...  و بگو بهشون اومد شیپ یمشکل

 .رسهیمگوشمبه. نکنناستفاده سوء هایبعض من
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 یاج کی دعوا شب اون ازکه یینایس ناست،یس منظورش دونستیم

 رو سرش تنها. خوردیمغصه اون یناراحت یبرا داشت هنوز قلبش

 یوتگرفته شکلدوباره بغض تا نزد، یحرف و داد تکون دییتأبه

 .نکنه برمال رو رازش ونترکه لبش شدن باز با گلوش

 

 .رفت رونیب اتاق از و دیبوس روپونه یقهیشق یگوشه بهروز

. کنه احساس خودش پوست یرو از رو بهروز اشکنم تونستیم

 یروهک یاشک. ختیریم اشک صدایبکه بودشکسته اونقدر مرد نیا

 .بودکرده دایپادامه تررنگ پرپونه یگونه
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 خودشبه دیبا اما نبود، یراحت کار خروشان یرودخونه نیا کنترل

 و کردیم تارتر رو دشید اشک یقطره هرکه چرا شد؛یم مسلط

 نفس اونقدر. موندیم ششده چاک چاک قلببه بهناز دنید یآرزو

 یراب بودگرفته گاز روسبابه انگشت یگوشه و بوددهیکش قیعم

 .بودکرده احساس زبونش یرو رو خونطعمکه خودش کردن کنترل

 در، کیت یصدا باکه زیم یرو از یدستمال برداشتن یبرا برد دست

 .دیچرخ فروغش یبنگاه و شد خشک هوا رو دستش خت،یر قلبش

 

 دلبخن و دیکش یاآسوده نفس ، لچریو یهاچرخ ژیق ژیق یصدا با

 . نشست هاشلب یرو یجونکم

 

 .کنم جبراندمیم قول... ممنونم_ 
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 .نکنم گمون_ 

 

 . بخورهکهی شد باعث و دیرس گوششبهکه بود نایس یصدا

 

... گهید ؟یاومد باز چرا...  ؟یکنیم کاریچ نجایا...  نجایا تو...  تو_ 

 تو...  ؟یشینم الیخیب چرا...  نباش؟ ا،ینکهبگم یچجورگهید

 چقدر یدونیم...  ؟یدیمبهم یعذابچه کارهات نیا با یدونیم

 یوقترمیبم خوادیمدلم چقدر یدونیم...  ده؟یم دستبهمگناه حس

  ؟یهست

 

 یعسل انداخت،شده کدر یهایعسلبه یدلتنگ سراسر ینگاه نایس

 لشد. بودکرده دعا شوندوباره یروشن یبرا فقط روزسه نیاکه ییها

 حرف نیریش شهد نیا صاحب با ونهیبنش ها ساعت خواستیم

 سال پنج نیا درد ازکه روزسه نیا درد ازبگه. کنه باز دل راز وبزنه
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 با روگناه و انزجار حس نیاکهبگه بوده، تر سخت براش ییجدا

 یب پاهاش باز اما کرده، حس استخونش و گوشت و پوستتموم

 نجایابه یخداحافظ یبرا ،یینها دارید کی یبرا رو اون اریاخت

 اتاق در یجلو درنگ یالحظه با خواستیم تنهاکه یدارید کشونده،

 بود، دستشبهکه یلچریو و پرستار دنید اما برسونه،اتمامبه

 .بود ستادنشیا اونجا مسبب و کرد ادیز رو شیکنجکاو

 

 :گفتادگونهیفر و کرد بلند رو صداش نایس سکوت از تابیبپونه

 

... ومنشنکهنشدم کر هنوز اما نمت،یبب خوبتونمینم ؟یساکت چرا_ 

 خراب بهت نسبتتصوراتم نذار پس...  ینبود یآدم نیهمچ تو

 از دورکههیشرمیب نیا...  یدار تعهدتوأمدارم تعهد من... بشه

 نیا.. .گناههگهیهمدبه کردن فکر یحت... میباشهم بامیبخوا اوناچشم

 رو یحرف یکن یم یکار چرا پس...  یدونیم بهتر خودتکه رو

 ندارم؟ دوستکهبزنم
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 :گفت یآرومبه و دیکش یدرد پر و قیعم نفس نایس

 

.. . لچریو یرو نیبذار رو شونیا نیکن کمک لطفا پرستارخانم_ 

 .میندار یادیز زمان

 

 ودبشده نایس کنار پرستار حضورمتوجهتازه حرف نیا باکهپونه

 زا یحساب. گرفت دندون ریز شدتبه رو نشیریز لب و شدشوکه

 یعصبان حال نیع در و کرد یشرمندگ احساس بودزدهکه ییهاحرف

 یااشارهکه نایس ازهم ونبوده حواسشکه خودش دست ازهم بود،

 جالتخ پرستار یجلو چقدر نایسنکهیا فکر. نکرده پرستار حضوربه

 .دیکش یم عذابش ترشیب هاحرف نیا دنیشن ازدهیکش

 

 رونیب اتاق از نایس تیهدا با و نشست لچریو یرو ارپرست کمک با

 چنگ قلبشبه بهناز، با دارید اضطراب ر،یمس طول در. رفتن

 رو یحرف چیه توان مختلف، احساسات در غرق و بودانداخته
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 نهات و دینچرخ یحرفبه لبش نایس از یعذرخواه یبرا یحت نداشت،

 . بود شونهمراهژهیو یهامراقبت بخشبه دنیرس تا سکوت

 

 از و دیجنب لبشباألخره ستاد،یا کامال لچریو یاتاق یجلو یوقت

 :دیپرس بود،کرده شونیهمراه اونجا تاکه پرستار

 

 کجاست؟ بهناز م؟یدیرس_ 

 

 .نیکن تماشاششهیش از نیش بلند دیبا...  اتاق نیا داخل_ 

 

...  شنمیببشهینمکه نجایا از اصال... شم بلندتونمینمکه من یول_ 

 تا تر کینزد نیببر رو من توروخدا... نشده خوب هنوزهامچشم

 . نمشیبب
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 اتاق لداخبه ینگاه با نایس و انداخت نایسبه یدار یمعننگاه پرستار

 دنیدهب قادر فعالپونهکه کرد شکر رو خدا وهیچ پرستار منظور دیفهم

 چپ یشونه یرو دست پرستار. ستین دلخراش یمنظره نیا

 :گفت  تأسف با و گذاشتپونه

 

 .داره تیمسئولبرام... شهینم نیا از ترشیبمتأسفم_ 

 

 :گفت عجز با و گرفتمحکم رو پرستار دستپونه

 

 نیبذارقهیدق ۰ فقط...  کنمیم التماستون... کنمیم خواهش_ 

 .بزنم حرف باهاش دیبا...  ششیپبرم

 

 :گفت پرستاربه ور و گرفت روپونه حرف یادامه نایس
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 ونزانشیعز یصدا دنیشن با هستن کما یتوکه یمارانیبدمیشن_ 

 رواجازه نیا... شهیم ادیز برگشتشون امکان و دنیم نشون واکنش

 .هستنمهمهم یبرا یلیخ نفر دو نیا...  خواهشا نیبد

 

 زا رو پرستار الیخپونه یهاچشمبهاشاره و دار معنا ینگاه با نایس

 یراهروبه ینگاه با پرستار و کرد راحتصحنه اون دنیند جانب

 :گفت دیترد با ،یخال

 

 سکیر نیا از شتریبتونمینم واقعا من... نشه ترشیبقهیدق پنج_ 

 . داخلبرهتونهیمخانم نیاهم فقط... کنم

 

 .ممنونم ایدن کی... رمیم من فقط... باشه_ 

 

 ورپونه و گرفت رو لچریو یهادسته ستاد،یا نایس یجا پرستار

 بادوبارهپونه دنیرس تخت کناربه یوقت. کرد تیهدا اتاق داخلبه
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 اشه،ب تنها بهناز با روقهیدق پنج نیا کرد، خواهش پرستار از التماس

 پشت از نایس و کرد ترک رو اتاق یمخالفت بدون پرستارکه

 .موند گرنظارهشهیش

 

 

 

 

 

3 

 

 

 یروکورانه کور و دیکش جلو لچریو یرو رو خودش و درد باپونه

 تصور یدرستبه تونستینم گشت، بهناز دست دنبالبه تخت

 یهالوله و یچیباندپ صورت از یاهاله هاشچشم ونهیبب روپونه

 شدست یوقت. بودگرفته رو حالش یحساب نیهم و دیدیم مختلف
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 و شد ردوا بدنشتمامبه یارعشه کرد، برخورد بهناز سرد دستبه

 . دیچک چشمش یگوشه از یاشکقطره

 

 زشیر از داشت، یسختبه و بودشده گلوش مهموندوباره بغض

 بهناز فیظر یهاانگشت. کرد یم یریجلوگ هاشاشک لیس مجدد

 بغض ازکه ییصدا با و گرفت یبازبه خودش یهاانگشت یال رو

 :زدن حرفبه کرد شروعدهیبردهیبر د،یلرزیم

 

 ... یخواهر_

 ... یبهناز

 ... اومدم من

 ... اومدمباألخره

 ...گهید نکنگله

 ...اومدم ریدکه ببخش
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 ...دونستمینم بخدا

 ...چطوره حالت نگفتن منبه

 ... زدنگولم

 ...روزهسه

 ... ندارناهم یریتقصالبته

 ...  نگفتنکه بودننگرانم حتما

 ... کن ولش

 ... نجامیا اآلننهیامهم

 ... نه؟مگه

 ... میشد تنها ییدوتابازم

 ...  ستخواهرانه دل و درد وقت

 ... شدم یداغونچه نیبب کن باز رو چشمات

 ... یبخندبهم دیبا یکل

 ... شدم سوار لچریو
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 ... یبد هول رولچرمیو دیبا شو داریب

 ...  یش سوار دیبا یشد چالق من مثلتوأمرفتهادمی یوا

 ... میبدمسابقههم با ایب اصال

 ...شده شروعناتمیتمر امروز از من

 ... ایفتیم عقب یش داریب رید

 ... اینزن غرسرمگهیدبردم من اونوقت

 ... خودته ریتقص

 ...باشمگفته

 

 لرزش از بغضش خوردن فرو با خواست و کرد مکث یالحظه 

 دست و شد شتریب هاشهیگر شدت برعکس اما کنه،کم صداش

 زا بعد. نرسه بهناز گوشبه شهیگر یصدا تا گرفت نشده یجلو

 :زد لب بغض بادوبارهخفه هق هق چند
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 ...؟یرانگردیامیبرهم با نبود قرارمگه_ 

 ...خانوم سیخسنمیبب

 ...نکنه

 ...  هان؟ یزد جا پولشواسهنکنه

 ... باش دریل فقط تودمیم رو پولش یهمه من

 ...  شو داریب فقط تو

 دبخنداغونم یافهیق و ختیربه و کن باز رو تیجنگل یهاچشم اون

... 

 ...هاتمخنده عاشق منکه بخند

 ... بخند تر واشیگفتم بهت یگاه ببخش

 ... گمینمگهید

 ...خندمیم باهاتمنم یبخند بلند چقدر هرگهید

 ... باششمیپ فقط تو

 ... بودرفتهادمی تولدت ببخش
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 ...بترکونم براتهگید سالدمیم قول

 ... یبزن حدس ینتون اصالکنمیم یکارهی

 ...گمینم بهت نزن شیآت و آببه رو خودت خودیب

 ... یدونیم

 ...  اآلن

 ...دارم ازین بهتگهید وقت هر از ترشیب اآلن

 ...   نذارتنهام پس

 ...  یریگیم آقاجونت از روحقم یداد دیوعوعدهبهم یکل

 ...  ؟یکرد مچل و من

 ... ؟یدیممیباز یدار ای

 ... ؟یذاریمسرمبه سر یدارشده سوکمچشام یدیفهمنکنه

 ...شدنامه محتاج اولتازه

 ... یبرسدادمبه یپاش دیباتازه

 ... ندارم یخواهرکه تو جز



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

199
6 

 ... کردما حساب یلیخ روت

 ... زودتر شو بلند

 ...بانوجان؟باشه

 

 کاش»  یجمله و بانو یمهکلبه بهناز یعالقه ادی

 دیشک شیآتبه روپونه چاک چاک قلب  ش،«بانوبگهبهمشوهرممرمینم

 کردیم حس. شد بلند هقش هق و کردخم سر انیگو «خدا» و

 حال در کردیم حس. نداره کششگهید وشده پر قلبش تیظرف

 .خواستیم وجود یهمه از یادیفر وانفجاره

 

 با و کردن قطع روپونه یهااشک بهناز یهاانگشت یناگهان لرزش

 تحرک دیشا تا شد،رهیخ دستش یتو ناواضح یهاانگشتبه بهت

 .نهیبب یادوباره
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 تکون رو دستت...  دستت ؟یشد داریب...  یخواهر...  یبهناز_ 

 بهناز؟...  ایخدا آره؟ ؟یداد

 

 و دش حبس شنهیسیتو نفس دیرس گوششبهکه ممتد بوق یصدا

 رو بودنشده قبل از سردترکه ییها انگشت. موند هاانگشت خیم

 .دیخشک حالت همونبه یامجسمه مثل و گرفت دستبه ترمحکم

 یصدانهگهید و شدن منجمد شکرده خی یهاگونه یرو هااشک

 ور نایس مکرر یهایلیس از یدردنه دیشنیم رو پرستارها یهاادیفر

 اون روح انگارکه یممتد بوق یاصد و بود خأل تنها. کردیم حس

 .بودبرده ناکجابه خودش با رو

 

 دارد_یقانون_گردیپ_و_

 

 : 
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 تک تکبه و دیکشیم دست رنگش یشمی کت یقهی یروآروم

 قبو دنیشن یلحظه ازکه یچهارماه. کردیم فکرچهارماه نیا اتفاقات

 تا زیچهمه انگار. بودشدهزده شروعش سوت بهنازدستگاه از ممتد

 رنگ زیچهمهدستگاه اخطار زنگ یصدا با و بود ایرؤ کیلحظه اون

 . برعکسهم دیشا بود،گرفته تیواقع

 

 یوقت هنوز و دیفهمینم مدت نیا یتو رو خدا معادالت ازچکدومیه

. افتادیمرعشهبه بدنشتموم کردیم فکر شروع یلحظه اونبه

 ییخودنما ذهنش یتوکه ودب یسؤال باز االتیخ و فکرتمومته

 یدرست کاردارم واقعا» نکهیا جز نبود یزیچهم اون و کردیم

 «کنم؟یم
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 کی. بود فکرماه کی یجهینت ،یمنف یگاه و مثبت جواب یگاه

 یبرا یصد در صد چیه. دیرسیم امروز اتفاقبه مشیتصمکه یماه

 رو روحش یدودل و نداشت وجودبدهانجام خواستیمکه یکار

 .بودکرده مشوش

 

 یروکه یاخم نایس پیت دنید با و شد اتاق واردتقه دو باستاره

 .شد محو یاهیثانبه بود شیشونیپ

 

 یابحس! ادیم بهت کت نیا چقدر. بشمپمیخوشت داداش یفدا یاله_

 یخوایمرفته دست از یجورنیهمچارهیب اون. یشد دخترُکش

 !؟یکن دشیشه

 

 یارک بهش هاترکش نیا حرفاست، نیا از تر کلفت پوستش اون_ 

 .معرفتیببستهضدگلوله شه،ینم
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 .نهکیم وا بغل توواسهرهیبگ گارد یک هرواسه! نباش انصاف یب_ 

 

 یغیتجوجه کردن بغل مثل. شروط و شرط یکل با بغل آره،_ 

 یدونیم طرفهی از ش،یریبگ خوادیم دلت طرفهی از! بخدامونهیم

 .عذابهته کردنش بغل

 

 نیاکه آلنا ،یکن فکر شتریبکمی دیبا تو داره، حق رضایعلگمونمبه_ 

 .افتادم شکبهمنم یزنیم رو هاحرف

 

 ردنمه،گبهوقته یلیخ اسارت طوق گذشته،شبهه و شک از کارگهید_ 

 نم سرنوشت نقدریا چرا ییخدا یول نرم، در کنن قفلشقراره فقط

 !شد یچکردمیم فکر یچ! شده؟ بیغر بیعج

 

 !توئه از تر داغونکه اون سرنوشت_
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 .دونهیم خدا بشودچه بچمونمیبش جفت داغون دوتا_

 

 .شستارهعمه نیعشهیم ینانازهی بچتون اتفاقا_

 

 .خواهربنازم رو تیفتگیخودش_

 

 .کرده اثر من در نیهمنش کمالگهید خب_

 

 مدت نیا! یاومدن ددالمیتحوتخم واخم! مدافع ریغ اون ازبله_ 

 .بچهداده ردگمونم اونطرف ندادنشراه

 

 رو اونور تو کارواسهدارهتازه شه،یمتازه دلش داغ نگو ِاِاِا_

 تل ادیب دیشا یبذار دمش رو پاکهداده رد حد نیا تا... رهیگیمدهیناد

 هاکنه پارت و
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 .بزنهاونم زده،که خدا_ 

 

 توجهات از نایا یهمه ؟یکرد خوشگل ینطوریازده خدا_ 

 .ایکنیم یناشکر خداست،

 

 پلنگ نیاشده حاضر حاال بعدم، نسل هفت بابکنم غلط من_ 

 اصفهان؟

 

 .شهیم حاضرداره ُغر ُغر یکل از بعد_ 

 

 ؟ ُغر ُغر_ 

 

 .مونیکار پنهون نیا بخاطر_ 
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 اوله؟ خان ریگ هنوز_ 

 

 و ماماندارمحتم ام،یمکوتاهدارم تو بخاطر فقطمنم بخدا،داره حق_ 

 مامان خواب رگ من نشده، ریدهنوزم. شنیم دلخور یلیخ سهراب

 .رضایعل یعهدهبهمیذاریمسهرابم دونم،یم رو

 

 یکی بود یکی باز بود،دهیرس شخونهبه بود وقت یلیخکالغه نیا_ 

 ن؟یکرد نبودش

 

 «داره صداقت انتظار من ازمادرزنم»گهیم_ 

 

 پخش نبات و نقل مثل دروغ رفتن اتیعملواسه چطور! بابا؟نه_ 

 !؟شده شکوفا شییگو صداقت حسشده من نوبتدفعهنیا کرد،یم
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 .شد اتاق وارد کشان گردن رضایعل

 

 اآلنخودتممطمئنم ترِس، حس داداش ستینمییگو صداقت حس_

 ،یُغّدشهیهم چون یاریبکم یخواینم یول ،یدودل درصد هشتاد

 .داداش ستینمعلوم عاقبتش یبکن یخوایمکه یکار

 

 کنم؟ شیمرئ برات ستینمعلوم کجاش_ 

 

 وت ینگ بعدانهیاواسه فقطامیمدارماگهاالنم زدم، قبال روحرفام من_ 

 ینگ! اینکنگله بعدا همونباشه ادتی اما نبودم، کنارت طیشرا نیا

 !اینگرفت جلومو چرا

 

 نخور،غصه تو رم،یگیم رودمخوقهی فقطبشممونمیپشاگه من_

 .شومدافعم ایبگمینم
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 اب ینکش شیآتبه رو مملکتتدوارمیام خسروخان، یخوددانباشه_

 .تیشیاند مصلحت نیا

 

 .ینشان آتشنمیبیمدورههی ست،ین یمالل_ 

 

 و گرفت بغل رو بازوشستارهکه د،یکش حرص از یپوف رضایعل

 رو همزمان ونشه یجد قیرف دو بحث تا کرد، تشیهدا رونیببه

 :گفت نایسبه

 

 .یکنیم خرابش نرو ور موهات با نقدریا ما،یحاضر ما_ 

 

 یتو ازنگاه کی با و موند ثابت موهاش یال نایس یهادست

 هاشمو با اعصابش کنترل یبراداشته مدتتموم شدمتوجهتازهنهیآ
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 خودشبهنهیآ از رو آخرنگاه و دیکش یقیعم نفس. کردهیم یباز

 . انداخت

 

 بدتر رضایعل یهاحرف و بود ذهنش یملکه سؤال همونهم هنوز

 حرف نیابه یروز کی واقعاممکنه دونستیم. بودختهیر بهمش

 با رو شندهیآ یاهایرؤ وگذشته یآرزوهاتموم وبرسه رضایعل

 اومدیم وسط دلش یپا یوقت یول بکشه، شیآتبه امروزشمیتصم

 .گرفتیمکه بود یمیتصم تنها نیا آخرش و اول

 

 یتوکه ییهانقشهاگه شد،یم روشن زهایچ یلیخ فیتکل امروز 

 شامل خدا توجهاتستاره قولبه و شدیم اجرا درست بود سرش

 نارک چمدون زد، خودش ریتصوبه یاضطراب پر لبخند. شدیم حالش

 .رفت رونیب اتاق ازاهللبسمهی با و برداشت رو کمد
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 و دبوگذاشته هاشدست یتوستارهکه بود یقرآن یهاهیآبه نگاهش

 صورت انگار. بخونه خودش آرامش حفظ یبرا بودخواسته ازش

 رو شیبچگ دوران قیرف شیپ رو دلش دست یحساب شباخته رنگ

 .بودکرده

 

 اما د،یدیم یتیموقع نیهمچ یتو رو خودشکه بود یبار نیدوم 

 با رو هاهیآ اول بار. نبود اسیق قابل زمان دو نیا احساسات

 دبو یغم فشار اون، منشأکهکه یبارون بود،خونده یبارون یهاچشم

 ییهااشک دونستینم االن اما بود، قلبش ینابود حال درکه
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 رو عاقد دهن ازکلمه هر دنیشن وهیآ هر خوندن با اریاختیبکه

 سال چندغم لیدل یوقت ه،یچ لشونیدل چکنیم هاشدست و هاگونه

 .کردیمن یقراریب دلش اون نبود ازگهید و بودنشسته کنارش قبلش

 

 از رو فکرش و لرزوند رو قلبش گوشش، ریز نایسآروم گفتن «پونه»

 وسط ینهیآ یتو از نگاهش. کرد جدا خاطرات مرور

 زیرانگب سؤال هااشک نیا دونستیم. شد قفل نایس نگراننگاهبهسفره

 تونستینمهم خودش یوقت یول کنارش، عاشق مرد نیا یبرا شدن

 یوابج نهفته، وندونسته یغم ای ه،یشاد از هااشک نیاکهکنه کیتفک

 .بده نایس سؤال پرنگاهبهکه نداشت

 

. کرد پاک رو هااشک یآرومبه و قناعتمفهومیب یلبخندبه تنها

 نارککه خورد،گره پدرش مهر سراسرنگاهبه بار نیا و دیچرخ نگاهش

 مادرش یخال یجا. بود تماشاش حال در عشق با عاقد زیم

 فرو یبرا قیعم ینفس ونهیس درون شد یسنگ یبغضدوباره

 .شد ازین خوردنش
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 ورتشص یجلوستارهکه یکیکوچ یجعبه و پدر تیرضا از پر لبخند

 بجوا منتظرهمه دیفهمتازه و کرد تیموقعمتوجه رو اون گرفت،

 ینگاه با. هیرلفظیز یکادو از تیحکاجعبه داد احتمال و هستن اون

 : گفت یآرومبه و دوختچشمستارهبه متعجب

 

 ه؟یچواسه کارها نیا_ 

 

 :تگف عاقدبه خجول ینگاهمین با و گرفت دندونبه رو لبشستاره

 

 .فرمودن آقا حاج... واجباته جزء_ 

 

 گوشش ریزدوبارهکه بود انیس و کردنگاه عاقدبه واج و هاج

 :کردزمزمهنرم
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 .دار برش...  بانواتههیمهر...  ستاین اصال حواست_ 

 

 گاهشن و کردپونه ینهیس مهمون رو یبار حسرتآه نا،یس گفتن بانو

 :گفت یشوخ لحن با دید روپونه مکثکه عاقد. شدرهیخ دربه

 

 یاجبارنکنه. .. وصلت نیابه ستین یراضخانم عروسکنم فکر_ 

 دخترم؟ یاومد

 

 زد یندپوزخ بود،نشستهنهیسبه دست واخم بالحظه اون تاکه رضایعل

 :گفت عاقدبه رو و

 

 اولتازه کنن،یم کاریچ دارن دوننینمخودشونم نایا آقا حاج_ 

 .شدناست مونیپش
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 ود،بدهیفهم ازدواج از خودش یتینارضابه رو رضایعل منظورکه عاقد

 :گفتستارههب رو

 

 ور کالهت برو...  دادن بهت یکماالت با نیابه دختر...  جوون نگو_ 

 یبخون شکر نمازهم رکعت۰۰ باسهّیومی نماز ریغ اآلن...  باال بنداز

 .شده بتینسکه ینعمت نیاواسه

 

 پوزخندش یجا یواقع یلبخندزده کاهدونبه عاقد دیفهمکه رضایعل

 .کرد بلندمیتسل عالمتبه رو هاشدست و گرفت رو

 

.. . رکعت صد یروز نینگفت خداروشکر باز...  یحاجممیتسل من_ 

 الحق چون... کردمیم مهمونتونچشمهی نیگفتیماونم چند هر

 .ازهین ینعمت نیهمچواسه
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 و رضایعل عاشقنگاه یبرا کرد نازک مهر از پر یچشم پشتستاره

 نایس. گذاشتپونه فاوتتیب همچنان یها دست داخل روجعبه

 متس روپونه چادر یگوشه بود،شده شدلشوره باعثپونه رفتارکه

 ندب رنگش،کرم ریحر چادر یال ازپونه دیترد پرنگاه و دیکش خودش

 .شد نایس مضطربنگاه

 

 :زد لب هااون همرنگ یاضطراب با و دیچرخ هایشیم نیبپونهنگاه

 

 درسته؟ کارمون_ 

 

 ؟یندار اعتمادبهم هنوز_ 

 

 

_ چیزی شدهپونه؟ چرا جواب عاقد رو نمیدی؟ 
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 از ترشیب...  ترشیب...  یمونیم هاتقول یرودونمیم_ 

 .خودم دل از... ترسمیمخودم

 

 .دهیم دیامبهم ترست نیا چون... خوبه_ 

 

 !نایس نکن یخال رودلم_ 

 

 .باشهخودم بند آخر تا دلتکه یشرطبه_ 

 

 بوده؟ نیا ریغ حاال تامگه_ 

 

 .گهیدزادهیآدم... گهیددارم ییهاترسهیمنم_ 
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 »نگفت باجاسم آقا و شکست رو نگاهشون قفل عاقد یسرفه یصدا

 نایسبه رو آخرنگاهپونه.  کردنگاهپونهبه «منتظرن عاقد جان بابا

 کینزد نایسکه گفت، رو یا «بله» یلرزون یصدا با و انداخت

 دنیرس باباألخره و بودسوخته دنشیشن حسرت تو سال ششبه

 .کرد شکر رو خدا لب ریز آرزوش نیابه

 

 شدتمومکه امضاء یکارها و دینکشهم ساعتمینبه اتفاقات کل

 از خروج قبلپونه سرد یهاانگشت. اومدن رونیب محضر از یهمگ

 وجودتمام لمس نیا حس و شد ریاس نایسگرم دست یال محضر، در

 هایشیم مات نگاهش و کردگرمهیثان از یکثربه روپونه یبسته خی

 .شد

 

 یبرا و زدپونه یبازمونده دهن و شدنشوکه نیابه یلبخند نایس

 نشوندپونه دست پشتبه عشق سراسر یابوسه شوک لیتکم

 وجوجست نگاهش با رو اطراف و کردزده وحشت رو دخترککه

 .نباشه ماجرا نیا شاهد یکس تا کرد
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 ثابت روپونه گردش حال در صورت سبابه، و شست انگشت با نایس

 ییانتها هاشنفسُهرمگهیدکه یطور شد، کینزد بهشقدمکی و کرد

 رو نیریش یاضطراب و کردیم ذوبهم روپونه وجود خی نیتر

 .بودانداخته جونشبه

 

 .دارد_گردیپ_متن_نیا_کردن_یکپ#

 

 3/ 
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 ییگرما ازحجم اون بار ریز و بودنمونده براش یتحملگهید

 :زد لب وار التماس بود،کردهرخنه سردششهیهم وجودبهکه

 

 عقب؟ یبرشهیم... شهیم_ 

 

 ده؟یکش خجالت ای ده؟یترسخانم عروس_ 

 

 .منتظرن رونیبهمه... همه... زشته_ 

 

 .رفتنهمه...  ستین منتظر یکس_ 

 

 .برم دیبا...  تهسکهبابام خب...  خب ؟یچ_ 

 

 .نمک یخداحافظ ازت گفتمنمبه...  رفتنکه بودن اول نفر شونیا_ 
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 از یاثربشه مطمئنپونه تا کرد باز یکم رو محضر در همزمان و

 .ستین پدرش نیماش

 

  خبره؟چه نجایا_ 

 

 زا بعد یبدبخت مجنونهی فقط...  ستین یخاص خبر...  یچیه_ 

 خود مال شرعحکمبههم حاال... افتهی رو یلیلباألخره انتظار هاسال

 .دور دور برن خوانیمهمگهیدقهیدق چند... کرده

 

 !رو قرارهاش و قولرفته ادشی زودچه مجنون یآقا نیا_ 

 

 قراره؟ و قول کردن فراموش کار نیا یکجا_ 
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 .آخرش بخش_ 

 

 یلیخ چونمنم... ممنوعه دور دور بودنشده دیق دادتون قرار یتو_ 

... کنمیم تیرعا روشده ثبت موارد یهمهمیاخالق اصول بندیپا

 .خانوم بغو بغ ستین واردهم یاعتراضچگونهیه

 

 نایس .خندوند هاشلبهمراهبه روپونهسردرگمنگاه نایس گفتن بغو بغ

 ور دستش کاشت،پونه یگونه یرو یابوسه عیسر حرکت کی با

 .کرد تشیداه خودش نیماش سمتبه و دیکش

 

 شدونهپشرم ازگرفته رنگ یهاگونه غرق نایسنگاه نشستن، محضبه

 .شد گرد تعجب ازپونه یهاچشمکه زد یاقهقه دلته از و

 

 لاص با فعالکردم مراعاتخوبه حاال... افتمیق نیا هالک من یعنی_ 

 .نداشتم یکار ،یکار
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 !نایس_ 

 

 .نایس نفس...  نایس عمر...  نایس جان_ 

 

 .زینر نمک_ 

 

 .زمیریم فلفل... چشم_ 

 

 دور یبر یخواستیمکه ییجااون برو زودتر هاحرف نیا یجابه_ 

 .ندارم وقت ادیز...  دور

 

 عسل... میکنتازه ییگلوهیمیبر اولش...  أمر اطاعت... چشم_ 

 .میبخوروهیآبمهی الأقل...  دهنمون ینذاشتکه
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 .بکن یدار دوست یکار هر_ 

 

 ؟یکار هر_ 

 

 ! نکننگام ینطوریا نایس یوا...  بود دور دورمنظورم_ 

 

 کنم؟یم نگات یچطورمگه_ 

 

 .نکننگام اصال... گهید ینطوریهم_ 

 

 شه؟یم یلیو یلیق دلتکنمیم نگات_ 

 

 ؟یمطمئن خودتبه یلیخ_ 
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 .ایترسیم خودت دل از یگفتنشده ساعتمین_ 

 

 ؟یارینرومبهشهیم... دمدا یگافهی من حاال_ 

 

 .ارهیمفمیِک سر یحساب چون... شهینم نچ_ 

 

 بشم؟ دور دور الیخیب ای یریم_ 

 

 تم،رف» و زد رو یمرکز قفل سرعتبهپونه شدنادهیپ ترس از نایس 

 تداش قصد انگار. َکندش جا از و داد نیماشبه گاز کی انیگو «رفتم

 .بده نشون نشیماش درآوردن پروازبه با رو ذوقشتمام
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 وخنده اب و ستادیا یفروشوهیآبم نیاول یجلو حرکت، بعدقهیدق پنج

 بودنشده حاضر هاوهیآبم هنوز. شدادهیپ نیماش از انیگو رخصت

 تر رنگ پر لبخندش طرفاسم دنید با و خورد زنگ شیگوشکه

 .شد

 

 .فرماندهسالم_ 

 

.... _ 

 

 ... بودا یخال جاتون...  ممنون یلیخ_ 

 

... _ 
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 وصمخص یوهیآبماومدماآلنم... رفته شیپ دستور طبق زیچهمهبله_

 اد؟ینم شیپ یمشکل یمطمئن...  فقط... کنم مهمونش

 

... _ 

 

 عاقبت و آخر خدا...  یجنابعال دستدادم روعقلم کال...  باباباشه_ 

 ...کنه ریبخختم رو کارها نیا

 

... _ 

 

... زنگمیمدمیرس... شده حاضروهیآبمگهیدبرم من... مراقبمباشه_ 

 .خداحافظ
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 سمتبه و برداشت رو هاوهیآبم یالهبسم با و کرد قطع رو تماس

 .رفت نیماش

 

************* 

 

 تکون جاش از وحشت با و پروندش خواب از یبرخورد یصدا

 ششده خشک گردن خاطربه درد از «یآخ» شد باعثکه خورد،

 نگاهشلحظه چند شدن داریب موقعماه چهار از بعدهم هنوز. بکشه

 . نهیبب رو اطراف درست تونستینم و موندیم تار

 

 دستش با و آورد زبونبه رو نایساسم و مالوند رو هاشچشم بار چند

 حشتو یقبلهیشب ییصدادوبارهکه د،یکش دستراننده یصندل یرو

 نیماش کاپوت یروکه دید روپرنده دوتا یشمه بارنیا و کرد اشزده

 .بودن دنیجنگ حال در
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 ندچ. بشهادهیپ نیماش از دیترسیم و شدن گرد هاشچشم تعجب از

 تونستتازه برگشت، یعاد حالتبه هاشچشم و گذشتکهلحظه

 نیا از یراحت نفس و خروسن دوتا پرنده، دوتا اونبده صیتشخ

 .  دیکش بابت

 

 طیمح دنید با و شدادهیپ نیماش از شد،تمومکه هاخروس جنگ

 با و انداخت شیمچ ساعتبه یعیسرنگاه. بازموند دهنش اطرافش

 از ۰۵ ساعت. شد بلند نهادش ازآه ۵ ساعت یرو یعقربه دنید

 .بودگذشته ساعت ۴ حاال و بودناومده رونیب محضر

 

 خوردن بعد بود، ادشیکه یزیچ تنها وشده یچ قایدق دونستینم

 یلیخ یول د،بوکرده موافقت نایس تهراِنبامبه رفتن شنهادیپ با ،وهیآبم

 قبل، شب یخوابکم از کرد حسکه بودنگذشته حرکتشون از

 ت،گف نایسبه یوقت. داره خواببه ازین وسوزهیم یحساب هاشچشم

 یحت وشهیم تر حال سر ینطوریا گفت و کرد استقبالاونم

  .بخوابونه یکم رو یصندلبهتره
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 تندربهکه یاجاده یتواونم ده،یخواب یطوالن نقدریا شدینم باورش

 ونا تهران،بام یجا نایس وبخوابه انداز دستهمه اون با اومدیم شیپ

 .باشهآورده شمالبام مثل ییجاهی رو

 

. 

 3/ 

 

 

 

 

 نفس. شد دلربا یزییپا یهارنگ و ییبایزهمه اون محو یلحظات

 ییاهدستکهبدههیهد هاشهیربه رو خالص نژیاکس تا دیکش یقیعم

 .دیکش ینیه ترس از و شددهیچیپ کمرش دور سرعتبه
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 دب یباش مواظبکمی...  حاال نیداشت فیتشر خانوم؟ عروس کجا_ 

 .یکردیمرنجهقدم بهشت تاکسرهی یداشت...  ستاین

 

 یبوخ مثال بهشت واقعاکه افتاد، پاهاش ریزبه نایس حرف با نگاهش

. بوددهیند عمرش یتو یقشنگ اونبه یادرهکه چرا بود، براش

 .ستادیا بهش رو و کرد باز حرص با رو نایس یشده قفل یهادست

 

 ادینمادمی فقط...  بهشت نیابه یکرددعوتم خودتکنم فکر_ 

 لیوکبنده طرف از شما ایدادم یجواب رو؟ دعوت نیادمیشنمنم

 !ن؟یبود

 

 ریمس رییتغ آخر لحظاتکمی فقط...  یدادکه تیرضا...  خب_ 

 .مریبگ یینها دییتأ نشد یبود ناز خواب در چون یول...  شد جادیا
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... دهیم یایمعنچه نکارهایا ؟یزنیمگولم یدارکهمبچه من نایس_ 

 حس چرا...  دورت دور ازنمیا... هیبق یخداحافظیب رفتن از اون

 بدون یدار چرا...  شه؟یم یمخفازمارهد وسط نیا یزیچهیکنمیم

 ؟یکنیم رو کارها نیا من تیرضا

 

 چون...  ینبود یراضدرصدم کیگفتمیم بهتاگه چون_ 

 اب مسافرتهی حسرت دنیکش انتظار سالهمه نیا بعد خوادینمدلم

 .بمونهدلم یتو تو

 

 و قول... میداشت یترمهم یکارها ما بود؟ مسافرت وقت اآلن_ 

  بود؟ یچ رارمونق

 

 خوش بهمون یبذار وسرم تو ینکوب یه رو یلعنت قرار اونشهیم_ 

 اتفاق چیهمیبرس مدارها قرار اونبه رترید روز دو بخدا بگذره؟

 .فتهینم یخاص
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 ؟یبمون نجایا روز دو یخوایم واقعا تو روز؟ دو_ 

 

 تن نیا سوما... میبموننه یبمون...  دوما...  ما... نه تو اوال_ 

 رو قرارت یغصه... شده هماهنگ یچهمه...  اریننهگهیدرهیبم

 باشه؟...  نخورهم

 

 یچیه ازکه من بوده؟ یککننده هماهنگ شده؟ هماهنگ یک با_ 

 !ندارم خبر

 

 رونیب صندوق داخل از رو ها چمدون و رفت نیماش طرفبه نایس

 و شد یبکنعل قد هاشچشم ،یصورت چمدون دنید باپونه. دیکش

 .برداشت زیخ چمدون سمتبه
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 تو... کنهیم کاریچ نجایا! ... ست؟ین من چمدون نیا...  نیا_ 

 ؟یآورد یچطور روچمدونم

 

 .داد باال رو ابروهاش و زد یطونیش لبخند نایس

 

 ؟یکنیم فکر یچ خودت_ 

 

 رو من نیکرد یکیبه دست یعنی...  یوا...  شماها دست از یوا_ 

  ن؟یکرد رو عاقبتش و آخر فکر اصال آره؟...  نیکنوونهید

 

 ذتل فقطدادههم دستور... کرده رو جاشهمه فکرگفتهفرمانده فعال_ 

... کنم گوش حرف سربازهی فقطمنم...  بایز عسلماه نیا ازمیببر

 .نیهم
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 نشونتون یسرباز وفرماندههی من...  فرمانده...  خدا یا...  خدا یا_ 

 .بدم

 

 از ور شیگوش سرعتبه و رفت نیماش عقب یصندل سمتبهنهپو

 پاهاشکه یحال در و نشست یصندل یرو آورد، رونیب فیک داخل

 رو زد و گرفت روشماره داد،یم تکون حرص با نیماش رونیب رو

 . نهیببهم رو نایس یهاالعملعکس تا کریاسپ

 

 .زد لز بهش نگران و ستادیا ها چمدون با روشبه رو نایس

 

 !بشه ناراحت ینگ یزیچ وقتهیپونه_ 

 

  ستم؟ینمهم من ؟یچ من شدن ناراحت_ 
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 :اومد جواب خط پشت از نایس یجابه

 

 عروسبشم قربونت یمهم...  یخواهر یمهم... جونم یمهم_ 

 .گلخانوم

 

 :گفت بلند و بست رو هاشچشم حرص باپونه

 

 !ز... بهنا_ 

 

 از یگفت توکه یبهناز نیا... ستمین تشیپ خداروشکر...  خدا ای_ 

 .بود تر ترسناک کشمتیم صدتا

 

 دردسربرام نیخوایم یجد یجد ایگرفته تونیشوخ دوتا شما_ 

 ن؟یکن درست
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... میآورد در یباز سیپلهمه نیا یوقت... نداره وجود یدردسر_ 

 ...گهیدمیکرد رو جاشهمه فکر یعنی... میکرد هوشتیب

 

 شیشونیپبه دست با نایس و شدرهیخ نایسبهشده گرد یهاچشم باپونه

 ..کوبوند

 

 نبودم؟ خوابمگه ش؟... هویب_ 

 

 یتو کرد یطونیش داماد یآقاکمیزمیعزنه... هههه نداده؟ لو نایس_ 

 تازین واقعا...  یدیخوابکلههی ختیر خواب قرص چندتا اتوهیآبم

 ودتخبهکمی...   بود بهتحواسم. .. یدینخواب اصالکه شبید... بودا

 نیبب...  یبود یعصب فشار تحت فقط مدت نیا... بده استراحت

 زا یکی فصل نیا تو االن... نداره حرف اونجا...  فرستادمت ییجاچه

 ور هواتون یحسابسپردم یشهرننهبه... داره رو هامنظره نیتر قشنگ
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... اشهبشده برابر صد اتهیروح یگردیم بر خوادیمدلم... باشهداشته

 قشنگم؟ خواهرباشه

 

... جهنمه طرف اون اآلندونمیم ؟یکنیم رو کارها نیا چرا بهناز_ 

 بعد ها داستان نیا شدیمتموم دیبا ؟یدیم عذاب رو خودت چرا

 .میافتاد یم حیتفر فکر

 

 خود از اونقدرکه یاون...  یکنینم فکر دیباکه یکس اونبه تو_ 

 کنن زهرمارش...  بگذرونه باتو رو سفر نیاحقشهکهکرده یگذشتگ

 .بگذره خوش جفتتونبه بذار...  

 

 یهااخم و نیزمبهشده خیم یهاچشمقفلهپونه مستأصلنگاه

 و قولبهتوجه بااونم ناست،یس حق نیا دونستیم. شد نایسدرهم

 هر زا شتریب اام بود،هم یکم یلیخ درخواست دیشا داشتنکه یقرار



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

203
5 

 ترشیبلحظه هر باکه یقراریب دل. بود خودش دل اوضاع نگران زیچ

 .شدیم ترشیب شیتابیب نا،یس با موندن

 

. 
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 چوبحکم ایکنه دور هدفش از رو اون احساسات نیا خواستینم

 نقدریا اما شده،رونده جاهمه ازکهکنه دایپ رو ییطال سر دو

 خواست دلشلحظه کی یبراکه بود، آوردرد براش نایس یچهرهاندوه
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 رو عذاب حس نیاکنهتموم و« قراره و قول یچ هر گور» بگه

 .هیبق و خودشواسه

 

 یطوالن سکوت بعدکه بود بهناز بخش نانیاطم یصدا

 تونستیمکه بود اون تنها انگار و دیرس گوششونبهدوبارهپونه

 .بده نجات بیعج یدودلهمه نیا از روپونه

 

 قول... کنمیم کنترل رو اوضاع نجایا من جونم، خواهر جونم،پونه_ 

 ندارن جونپاهامدرسته باشه؟ کن، اعتمادبهمکمی... دمیم

 زا بهتر یحت کنه،یم کار ساعت مثل هنوزمغزم یول رفتن،راهواسه

 سپ شده،اضافه شقواره و قدبه خداروشکرکهزبونمم تصادف، قبل

. خوشگلخانوم عروس نیآفر. برسه آرزوشبههمچارهیب ینایس بذار

 یباز سیپل جزءنمیا. عقد سرامیبنتونستمکه دیببخشبازم یراست

 شیدائم رساهلل شاء ان. بودشده یچکنمیم فیتعر برات بعداالبتهبوده

 بازمنم بختبلکه سابم،یم برات رو قندشخودم وکنمیم جبران

 .رهیبگ رو چالغمنه ادیب یکیبشه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

203
7 

 

 .یشیم خوب! ُچالغ؟ یگفت خودتبه باز_ 

 

 عروس بوسمتیم باش، خوش برو حاال خوبه؟ نیچاپلگمیم_ 

 .خداحافظ...  یناناز

 

 .خداحافظ_ 

 

 اخمشهک شد،رهیخ نایس یشونیپبهدوبارهپونهنگاه و شد قطع تلفن

 یرو ازپونه. بودخوردهگره پاهاش کنار یهاسبزهبه قبل از تردهیچیپ

 چمدوِن یدسته برد دست. ستادیا نایس یقدم کی و شد بلند یصندل

 پشتکه یساختمون سمتبه یحرف بدون و گرفت رو خودش

 . کرد متوقفش نایس یصداکه افتاد،راهبه داشت قرار سرشون

 

 .میگردیم بر یستین یراضاگه_ 
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 .دیکش یپفداده باال ییابروها با و برگشت نایس سمتبه

 

 ...که حاالنه ،یافتادیم تیرضا فکربه دیبا اومدن قبل_ 

 

 .نشده ریداالنم_ 

 

 .نیبزن رومخم نیتونست چون شده، رید اتفاقا_ 

 

 ازهیثان زا یکثربه نایس یدهیچیپهمبه یابروها تا بود یکافجمله نیا

 بشل کنج یلبخند و بود نییپا سرش همچنان اما بشن، جداهم

 تا بودهگرفت گازمحکم رو لبش یگوشه. یگوشیبازبه بودکرده شروع

 شدل دست نیا از ترشیب ورهیبگ رو لبخند نیا ییخودنما یجلو

 یخنده نیا یبرا دلش بیعجکهپونه اما نشه، رو دخترک نیا شیپ
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 اشهچون ریز انگشت شد، کینزد بهش سرعتبه بودرفته یواشکی

 :گفت و کرد ندبل رو سرش و گذاشت

 

 !بخند_ 

 

 شروع ابروهاش پروندن باال با و کرد جمعمحکم رو هاشلب نایس

 . کردن نوچ نوچ کرد

 

 .دمایم قلقلکت ینخند. بخندگفتم نا،یس نکن جمعش_ 

 

 ازلحظه چند و دادهیهدهمپونه یهالببه رو لبخند نا،یس یخنده ِپخ

 بهشونخنده نیاکه یایسبک حس. دنیخندگهیهمد یخندهبه دلته

 .بود آور یشاد قرص صدتا از شتریب بود،داده
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 لبخندکه یزن ریپ دنید با و دیچرخ سرش هاشخنده وسطپونه

 عیسر بود،مونده اونا یهاخنده مات یپز نون تنور کنار لببه

 فتر زن ریپ سمتبهقدم چند نایس. دادسالم و کرد جمع رو لبخندش

 :گفت و

 

 رو سفارششخانوم بهنازکه یهمون خانوم، عروس ازنمیا یشهرننه_ 

 .کرده

 

 زیتم رو شیآرد یهادستکه یحال در و شد بلند جاش از یشهرننه

 :گفت ذوق با کردیم

 

 ِد هر خدا...  یهّسنهموراخرهخله...  قشنگاخله... ماشاءاهلل... سالم_  

 وندوت هر خدا...  نیایمبهم یلیخ... خوشگله یلیخ) هاکنه حفظره تا

 (کنه حفظ رو
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 گفتن؟ یچ یدیفهمپونه...  نیدار محبت...  جانننه قربونت_ 

 

 یتو رو یشهرننه یآردمهین دست و شد کینزد بهشون لبخند باپونه

 .گرفت دست

 

 دارنبابام و مامانساله چندباألخره دم،یفهم من. جونننهممنونم_ 

 تو یول ا،یهمشهر ازگرفتم ادی لوکوچوهی. کننیم یزندگ شمال

 .دونمینم رو یبلد یچطور

 

 ییجورابه یعنی. دادیم آموزش پادگان تو یمجتبگهیدگفتم_ 

. داشتن رو خودشون یهالهجه و هاشیگو کالس هابچههمه

 یشتریب شاگرد یک هر ،یلر ،یکرد ،یترک ،یرازیش ،یاصفهان

. بودهیبق حساببه تزایپماه کیاونم. داشتزهیجاکنه تیترب تونستیم

 .هارفته ادتی بودم،گفته برات موقع همونزدمیم زنگکه رو نایا
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 ؟یدادیم ادی یچ تو حاال...  اومدادمی...آره آهان،_ 

 

 ادی رو هالهجه و هازبون یهمهبودمزرنگه شاگرد فقط من من؟_ 

 شتر،یب شاگرد تیبترواسه هامعلمبهکردمیم کمکبعدشم... گرفتمیم

 .شدمیم کیشر تزاهاشیپ یتومنم شدیم اولکدوم هر

 

 ...شکمو یا_ 

 

 َخور ِمذا غذا جانننه. دیقاپ روبزرگهکهیکوچروده ا،یگفت آخ آخ_ 

 (هست؟ یخبر غذا از جونننه)َهّسه
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 یاتاقک سمتبهکه یحال در و کرد دلته از یاخنده یشهرننه

 :گفت رفتیم بود شیسنگ ساختمون نییپا قسمتکه

 

 بهناز. هیب هکرد قبل از سفارششمه نارم؟ غذابونهمگه_ 

 درس یچأته. شتریبکه شما نه،یدا حق گردنأمهخانم

 بورخانمه عروس. مهیایا االن. نیَبخرره سیمنگ سیانگشههکردمه

 اغذشهیممگه) غذارهاردمهیب من نیهکن جابجا تارهلهیوسشه...  باال

 ما دنگرخانوم بهناز. بودشده سفارش قبل از شما باشم؟راجبنداشته

 ونهاتانگشتکردم درست یزیچهی. شتریبکه شما. دارن حق یلیخ

 ونلتیوسا تا باال، ببر روخانم ارم،عروسیم اآلن. نیخوریم باهاش رو

 .(ارمیم رو غذار من نیکن جابجا رو
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 (کربالبرسه دستت... قدات) کربالبرسه دسته دا،ته_ 

 

 ان... وهبشن زبونت از خدا)شاهللیا... شاهللیا... بشتوئه زبونته خدا_ 

 (اهلل شاء ان... اهلل شاء

 

 :گفتخنده با و کردپونهبه رو کشونشکمبه دست نایس

 

 ضعف حاال نیهم ازکه نیخوریم رو انگشتاتونگفته یجورهی_ 

 من یبود ناز خواب در تو... میبر بدو بدو... کردم

 .افتمیم پسدارمروندمکلههی

 

 :گفت ناز با و داد باال ییابرو یشوخبهپونه
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 ینجوریا...  یکنهوشمیبنکنه گل تیباز سیپل یخواستیم...حقته_ 

 در و کرد دلته از یخنده یشهرمننهیکردیم یبندتهلقمههی دیشا

 ودب شیسنگ ساختمون نییپا تقسمکه یاتاقک سمتبهکه یحال

 :گفت رفتیم

 

 بهناز... هیب هکرد قبل از سفارششمه... نارم غذابونهمگه_ 

 درس یچأته...  شتریبکه شما... نهیدا حق گردنأمهخانم

 وربخانمه عروس... مهیایا االن... نیَبخرره سیمنگ سیانگشههکردمه

 اغذشهیممگه) غذارهاردمهیب من نیهکن جابجا تارهلهیوسشه...  باال

 بهناز...  بودشده سفارش قبل از شما راجب... باشمنداشته

 درست یزیچهی...  شتریبکه شما...  دارن حق یلیخ ما گردنخانوم

 عروس... ارمیم اآلن...  نیخوریم باهلش رو هاتونانگشتکردم

 .(ماریم رو غذار من نیکن جابجا رو لتونیوسا تا...  باال ببر روخانم

 

  کربالبرسه...  طال دستت...  داته_ 
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 شاء ان... بشنوه زبونت از خدا)شاهللیا...شاهللیا... بشتوئه زبونخداته_ 

 (اهلل شاء ان... اهلل

 

 

 :گفت خندت با و کردپونهبه رو کشونشکمبه دست نایس

 

 ضعف حاال نیهم ازکه نیخوریم رو انگشتاتونگفته یجورهی_ 

 من یبود ناز خواب در تو... میبر بدو بدو... کردم

 .افتمیم پسدارمروندمکلههی

 

 :گفت ناز با و داد باال ییابرو یشوخبهپونه

  

 یجورنیا ،یکنهوشمیبنکنه گل تیباز سیپل یخواستیم! حقته_ 

 .میکردیم یبندتهلقمههی دیشا
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. شناختیم خوب رو تواونم چون. دیکش بهناز رو هانقشه_ 

 حاضر عمراوگرنه گ،.گذشته کار از کار چون یاومدکوتاهاآلنشم

 .یشدیم کار نیابه

 

 کجا از رو یشهرننه بهناز و تو حاال آرم،یم در رو شیتالف من_ 

 ن؟یشناسیم

 

 وم،دطبقهبه یسنگ یهاپله یرو از لیوسا بردن باال حال در نایس_

 .شد حیتوض مشغول

 

 دوران تومنم شناخت،یم رو نجایا ادشیز یسفرها خاطربه بهناز_ 

 .بودماومده هابچه بادانشگام

 

 شتر؟یب تو و ن؟یدار حق گردنشبه گفت چرا_ 
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 .یبفهمکنم فکر یکننگاه دقت با رو وبرت دورکمی_ 

 

 سمتبه بود،دهیرس وونیابه و بودرفته باالتازه روپله تادهکهپونه

 .اطراف کردن چک کرد شروع و رفت یبچو یهانرده

 

 نم؟یبب دیبا رو یچ_ 

 

 کی و هانرده طرف دو برد دستآروم و ستادیاپونه سر پشت نایس

 گوشش ریز و کردمحاصره بازوهاش ونیم روپونه ییجورها

 :گفتآروم

 

 شده؟ساختهتازه نجایا یدینفهم واقعا یعنی معمارخانم_ 
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 نفس بود،داده دست بهش ادیز یکینزد نیا از یبیعج یگرما حس

 ریز ور اطراف یشتریب دقت با و خودش کنترل یبرا دیکش یقیعم

 نیا .ناستیس با حق دیفهم اتیجزئ یکسری دنید با و گرفت نظر

 لقب چندسال نیهم انگار شیمیقد و یسنت یافهیق برعکسخونه

 ود،بشده اجرا دیجد شکلبه اتصاالت یکسریکه چرا بود،شدهساخته

 .بودن دیجد مصالح از یبعض ای

 

 ؟یچ یعنی نیا خب_ 

 

 خوار نیزم یسرهی قبل سال چندکهنهیا ماجراش_ 

 یشهرننه یروزه چند بتیغ از بشن، صاحاب نجاهارویانکهیاواسه

 فتگ شدیم. ترکوندن روچارهیب نیا یخونه زدن و کردناستفاده سوء

 بودناومدهکه دوستاش و بهناز. آوار جز بودنمونده ازش یچیه

 ییبالچه شدنمتوجه یوقت و بودنزده نجایابه یسر گردش،واسه

. لشونیوک قیطر از کردن یریگیپ روهیقض نیااومده سرش

 تداش ربط یعیطب منابعبه ییجوراهیهیقض چوندادگاه خداروشکر
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 بهناز یدوستا از یکی وسط نیا داد، یشهرننه نفعبه رو یرأ زود

 سرپ از بهناز دوست بود،میدانشگاههم یدوستا از یکی یخاله دختر

 منبهاونم بزنه، یشهرننه یخونه یبرا طرحهی کرد خواهش شخاله

 خودمون نجا،یامیاومدمیشد پیاکهیهمه و گفتگهید نفر چند و

 بود، دیشه مادر یشهرننهکه ییاونجا از ومیزد رو طرحش

 یجهاد حرکتهی با و جیبس طرف ازمیکرد فیرد براشبودجههی

 .میساخت روخونه

 

 

 

 3/8: 
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 دنیبلع یبرا یقیعمدم گذاشت،پونه یشونه یرو رو شینیب نایس

 :دادادامه و گرفتپونه تن عطر

 

 تا... ماسبه یحت... شناختمینم وبودمدهیند رو بهناز اصال منالبته_ 

 من...  داد رو نجایا شنهادیپ بهناز..  تو زدن گول انیجر سرنکهیا

 گفت یوقت... شناسهیم رو نجایا کجا از اونکردم تعجب اولش

 ارکن رو بهناز و من سرنوشت،وقته یلیخدمیفهمتازه رو داستانش

 وبد یشد یراضاگهحاالم... میبودنشدهمتوجه ما یول بودداده قرارهم

 .رهیگیم کلش دیجد اوزون سوراخداره بخدا، نموندمعده ایب

 

 و شد جداپونه ازشونه یروبوسه کی با و گفت رو نیا نایس

 صبر رو یلحظاتپونه اما برد، اتاق داخلبه رو هاچمدون سرعتبه

 نایسهب بودن کینزد بار هر. برگرده یعاد حالتبه قلبشتمیر تا کرد

 ییصدا تنها کردیم حسکه کرد،یم قیتزر وجودشبه یجانیه چنان

 دیترسیم وخودشه قلبنامنظم کوبش یصداشنوهیم طیمح یتوکه

 .مجنون اون کنارکنه رسواشباألخره ضرباهنگ نیا
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 کی حمل حال در رو یشهرننه یوقت و دیکش قیعم نفس چند 

 سرعتبه د،ید انار مثل یخوشرنگ یهاوهیم و غذا از پر ینیس

 .ردک تشکر یشرمندگ با و گرفت ازش رو ینیس و رفت کمکشبه

 

 یراهدوباره آب و دوغ آوردن یبرا و زد بهش یلبخندهم یشهرننه

 ذوق با دنشید با نایس و شد اتاق وارد ینیس باپونه. شد نییپاطبقه

 :گفت و دیکش شکمشبه یدست

 

 !انوب یفرز و تر چقدر...  تو؟ یبود یک یکدبانو... خودم الیعبهبه_ 

 

 .شکستدستم شریبگ ایب...  خان شکمو نشو لوس_ 

 

 .تیبلور یپا و دست یفدا من...  دیببخش آخ آخ_ 
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 !نایس_ 

 

 .... نایس جان_ 

 

 روسفره ینپرومزه و تشکر ابراز یکل با و دیقاپ رو ینیسقهقهه با نایس

 اصرار ییدوتا یچ هر آورد،که رو آب و دوغ یشهرننه. گذاشت

( تنتونبهبشه تگوش) تنشمهبّوه گوشت» گفتن با کردن، موندنشبه

 .گذاشت تنهاشون

 

 زا شتریبپونه و خوردنبه کرد شروع مضاعف ییاشتها با نایس

 یاطوارها ادا و لذت پر غذاخوردنبه فقطبخوره یزیچبتونهنکهیا

 .دیخندیم و کردیمنگاه نایس
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 انگار و بودنکرده تیسرا قلبشبه یشاد نقدریا بود هامدت 

 بخش لذت یهاهیثان نیا از یکی یحت نخورد غذا با خواستینم

 یتو رو نایس یرفتارها تک تک خواستیم دلش وبده دست از رو

 یبرا یاعالقه یحتکه ییروزها نده،یآ یروزها یبراکنه هک ذهنش

 رو کاراف اون تونستینم یاهیثان یحت اما نداشت، بهشون کردن فکر

 .کنه رونیب ذهنش از

 

 برد شیپ رو دستش گست،ید یجا حواسشپونه بوددهیفهمکه نایس

 یآرومبه شست با وپونه یهالب کنارمونده دوغ کردن پاک یبرا

 چنان حرکت نیا ازپونه. دادادامهپونه نیریز لب یرو تا رو نوازشش

 با ور سرش و شد ینیس یتو انار از ترسرخ هاشگونهکه گرفت گر

 . ودب مشوشش رافکا ازگرفته نشأتکه یترس د،یکش عقب ترس

 

 یروبستهچشم با و کرد مشت رو خودش یهوا رومونده دست نایس

 کردخم سر بودداده نایسبهکه یحس ازشرمندهپونه. گذاشت زانوهاش

 .شد یباز مشغول شیروسر یگوشه با و



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

205
5 

 

 یتو ور پاهاش و دادهیتکپنجره ریز یپشتبه د،یکش عقب یکم نایس

 :گفتآه با موهاش یتو دنیکش دست حال در و کرد جمعشکم

 

 یستین من فکر توروخدا اما...  اما کرده، تتیاذزمیسورپرادونمیم_ 

 نجایا فکرتفهممیم چشات زدن دودو از...  باش خودت فکر

... هبگذر خوش بهت بذار...  کنار بذار رو یلعنت ترس نیا...  ستین

 خاطربه ـ..بوده تو خاطربه شتریب اومدنمون نجایا کن باور

 یگخودگذشت از تو دینباشهیهم یبفهم... هیچ یزندگ یبفهمنکهیا

 ...یبفهمکه...  یکن

 

 اما ،یگیم من خاطربهفهممیم... کنمیم خواهش... نگوگهید...  نگو_

 .یبذار قرارات و قولهمه ریزکه یکنقانعم هاحرف نیا بانخواه

 

 !زدم؟ یحرف نیهمچ یِک من_ 
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 نیهم یعنی نکن یگذشتگ خود از یگیم یوقت... نهیمه شیمعن_ 

 یوفا یرو...  تیوفادار یرو...  تیمردونگ یرو من!... گهید

 .هاحرف نیا با نکنمونمیپش پس... کردم حساب عهدتبه

 

 ریاس وشدمدلم یبندههم آخرش اما... ندارهدهیفاگفتم بهنازبه_ 

 .تو یهاچشم

 

 و کرد جدا نایس سرمست ورهیخ یهاچشم از رو نگاهشپونه

 .دوختپنجرهبه

 

 شتریب و تربزرگ یلیخ کارت...  یکنیم لطفبهم یدارکهفهممیم_ 

 با ایگفتماولشم از من اما... دونمیم باالستتوقعم من... انتظاره حد از

 نیا دیبا من...  کنفراموشمشهیهم یبرا ای بمون طیشرا یهمه
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 ماهاش نظربهاگه یحت... شهیمآرومدلمکه یاونطور... مکنتموم روقصه

 .باشه غلط

 

 م؟یبگردمیبر یاهیپا_ 

 

 گرد یهاچشم با و داد باال ییابرو نایس ییهووی شنهادیپ نیا ازپونه

 .کردنگاهکرده دراز دست وستادهیا ینایسبهشده

 

  اآلن؟ نیهم_ 

 

 روموقتخوامینم... میبمون روز دو از شتریب یبذارنکنم فکر... آره_ 

 شیپدمیکشنقشه براشکه یاونطوربهتره... بدم هدر یالک یهابحث با

 .یبر یپاش اآلن نیهم ومیکن دعوانکهیا تا... بره
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 یهادست یتو رو دستش و زد نایس چشمکبه یلبخند دلته ازپونه

 .گذاشت روبروش عاشق مرِد مهر پر

 

 

 

 

 3/ 

 

 

 

 

 بهناز یهقیسل بااونمکه ،یروادهیپ یبرا یمناسب لباس دنیپوش بعد

 یهانردهبههیتککه رفت یینایس شیپ بود،کرده دایپ چمدونش یتو

 . بودستادهیا منتظرش وون،یا
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 خندلب دید خودش لباس با ست روپونه یمشک قرمز پیت تا نایس

 دنیفهم نبود سخت. کرد دراز سمتشبه دست و زد ینیدلنش

 دو ونا لببه لبخند آوردنواسه زهایچ نیتز یجزئبه یحت بهنازنکهیا

 دلته از و بودندهیفهم رو نیا دو هر ییجوراهی وکردهتوجه تا

 .آوردن ینم زبونبهچکدومیه اما بودن، ممنونش یحساب

 

 هاالهچ مرتب و بودپونه یهاقدم تک تکبه حواسش ریمستموم نایس

 دنفتاینواسههم یچندبار کرد،یم گوشزد ور پاش شیپ یهاسنگ و

 نیرکمتبه فاصلشون بودشده باعثکه بوددهیکش رو دستشپونه

 .هبش رنگبه رنگ یکینزدهمه اونشرم ازپونه یهاگونه وبرسه حالت

 

 یگاه رفت، یم قنج دلشپونه العمل عکس نیا یبراکه نایس 

 یبحساپونه یشده گرد یهاچشمبه و دیکشیم رو دستش یشوخبه

 و یجنگل یجونورها و حشرات دادن نشون با ای د،یخندیم
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 یلک وبچسبه بهش ترس از خودشپونه کردیم یکار ترسوندنش،

 .خودش یهاطنتیش از کردیم فیک

 

 زا یلیخ دونستیمنکهیا با و بودداده نایس دلبه دل بیعجپونه

 یالحظه از چون د،یندخیم پاشبه پابازم ه،یسرکار نایس یکارها

 دلبههم یکم بودگرفتهمیتصم بود،گذاشته نایس دست یتو دستکه

 اتفاق دبو قرار ایافتاده اتفاقکه یزیچ هرکنه فراموش و ادیبراه نایس

 . فتهیب

 

 وبدههیهد بهش ینشدن وصف یلذت تونستیم یفراموش نیا

 شتریب رو نشیزتریزعکام انتظار، و یقراریب هاسال بعد خواستینم

 .کنه تلخ نیا از

 

 یخوب یخاطره دیبا بودنش، موقت وجود با یحت عقدشون روز

 ها،دستلمس نیهم یروز کیکه چرا موند،یم ادگاریبه براشون
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 ندونستن رو هالحظه نیا قدر و بود بزرگشون یآرزوها جزء

 . شدیم حساب ینعمت کفر خودش

 

 ونا پونه،هیبرف دست یرو نا،یس التهاب پر یهاانگشت سر نوازش

 ریمس نیا خواستیم دلش و بردیم فرو ینیریش یخلسهبه رو

 تا باشه،داشتهادامه ابد تابرسه کجابهقراره دونستینمکه یجنگل

 ه،رسیم بدنش یها سلول تک تکبه هاشوندستگره ازکه ییگرما

 یباز از امان اما عشق، نیا حرارت یتوبسوزه ونشهتموم وقت چیه

 کیبه دنیرس باکه ییانتها. نوشتیمشهیهم رو انتهاکه سرنوشت

 . شد بازهم از هاشوندستگره و دیرسانجام سربه بایز آبشار

 

 لب دیدوئ ذوق با و آب جذاب زشیر از زد یبرقپونه یهاچشم

 چندتا دنید با و شدرهیخرودخونه کف یزاللبه. شدخم ورودخونه

 :گفت و کرد نایس سمتبه رو جانیه با زیر یماه
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 .داره یماهبچه نیبب ایب نایس یوا_ 

 

 شینمابه قبل از ترشفاف روپونه یاقهوه یهاچشم آب انعکاس

 یهاچشم یکرده ظهوردوباره عسل از شد مست نایس و بودگذاشته

 :گفت لبخند با و شد کینزد دنشونیچش عشقبه ار،ی

 

 تو؟ یبود یک مهندسخانم...  یماهنه...  انهقورباغبچه نایا_ 

 

 کینزد از ورهیبگ اونارو تا برد آب داخلبه دست متعجبپونه

 .وردآ رونیب رو دستش عیسر و دیکش یغیج آب یسرما ازکهنهیبب

 

 سرده؟ چقدر... زدم خی...  یوا_ 

 

 :گفت و دیخند شلوارش یهاپاچه زدن باال حال در نایس
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 .شهیم یعاد برات...  داخلش یبر دیبا_ 

 

 یخوایم تونکنه... سرده یلیخ... برمنداره امکان... نه...  ؟یچ_ 

 ؟یبر

 

 .فناست بر عمرشکهنزنه آببه پا نجایا تا ادیبآدم...  نکن شک_ 

 

 :گفت و گرفت چنگبه رو نایس یورزش کاپشن یگوشهپونه

 

 .بخداردهس یلیخ...  ایبندیم لیقند...  نایس نرو_ 

 

 اب گوشش ریز مچشآروم فشار با و گذاشتپونه دست یرو دست

 :گفت طنتیش
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... مکنیم آبتخودم یبست لیقند...  نترس...  رو هاپاچه باال بزن_ 

 .کنمیم گرمت

 

 تا کرد کج یاگهید سمتبه رو سرش نا،یس حرف ازگرفته گرپونه

 سرش نایس یصدا باهک نکنه، رسواش اششده سرخ لبو مثل یافهیق

 اعثب کرد، پرت سمتشبه نایسکه یبزرگ یقورباغه و برگردوند رو

 داخلبه وبخوره ُسر ناغافل وبره راستبهقدم کی وحشت از شد

 . فتهیبرودخونه

 

 رو و دز یاقهقههپونه آب سیخ یافهیق وافتاده اتفاق از رّیمتح نایس

 نایس و کرد پرت سمتشبه آب مشت چند یعصبانپونه. شدخم زانو

 بازوهاش و برداشت زیخپونه سمتبه نشدن، سیخ از فرار یجابه

 .کرد بلندش جا از و گرفت رو
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 .خانوم بغو بغ یببند لیقند واقعاکهاالنه پاشو... پاشو_ 

 

 .دارم برات کن صبر... بدم نشونت ییبغو بغ کی_ 

 

 .تمیخال تو داتیتهد نیا یمردهکشته_ 

 

 یحلقه نایس و دنیلرزبه کرد شروع اومد رونیب آب از تاپونه

 عیسر حرکت کی با کرد، ترمحکمپونه کمر دوربه رو هاشدست

 هوا و نیزم یرو  آب، یتو افتادندوباره ترس ازپونهکه کرد، بلندش

 . دیکش یغیج

 

  ؟یزنیم غیج چرا...  بابا شد کرگوشم_ 

 

 !فتمیم االن ه؟یچ کارها نیا ؟یشد خل_ 
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 . یافتینم کن چفتدورم رو پاهات_ 

 

 !نیزمبذارم_ 

 

 رودخونه؟ یتوکنم پرتت ای یکنیم چفت_ 

 

 لباس و کرد چفت نایس کمر دور رو زونشیآو یپاها ترس ازپونه

 .گرفت چنگبهسرشونه از رو نایس

 

 

 

 3/ 
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 سمتبه انیگو نچ نچ و دیخندپونه یزده وحشت حالتبه نایس

 .رفترودخونه کنار یاهچمن

 

 یولهدیددمیشا ای ده،یندعاشقانهلمیف حاال تا ماخانوم بغو بغ ظاهرا_ 

 ! کنه؟یم یبازلمیفداره اآلن

 

 سرما جفتمون اآلن نکنه؟ گل تیگریباز حس شدینم حاال_ 

 .شد سیخ کلتیه کل. میخوریم

 

 با و گرفت دندونبه رو لبش یگوشه کرد، تنگ رو هاشچشم نایس

 :گفت یخمار
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 .داغهم...  شد سیخهم_ 

 

 اززدهشرم بود،کرده حس یراحتبه رو نایس بدن حرارتکهپونه

 :زد لب وگوگفت اون یادامه

 

 ن؟یزممیبذارشهیم_ 

 

 ن؟یزم نذارمتشهیم_ 

 

 پشت نایس دست یوقت شد،گم هایشیم یتو زنون دودو شیعسلنگاه

 آب یسرد ازداره دونستینم .شد کمتر فاصلشون و رفت گردنش

 دار تب نفس یوقت رفت، نفسش. یکینزدهمه اون جانیه از ایلرزهیم

 و «خوادیم داغ عسلدلم»  گفتن با شد پخش صورتش یتو نایس
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 کرد تیسرا بدنشتمامبه نایس یهالب ازکه ،یمحبت یداغ از سوخت

 . دادهیهد یداشتن دوست ییگرما شزدهخی وجودبه و

 

 دور یجابه و کرد دل دل اما رفت؛ جلو ییتقال یبرا هاشتدس

 کرد یهمراه و شد زونیآو گردنش دوربه چکیپ مثل نا،یس کردن

 .نیرید ییآرزو شدنبرآورده یبرا

 

 یمضاعف یانرژ داداجازه فقط و گرفتدهیناد رو مغزش یهشدارها

 یدهز خی یهاسلول تک تک بود،شده قیتزر بدنشبه گرما نیا ازکه

 ییروزها. ندهیآنامعلوم یروزها یبراکنهرهیذخ ورهیبگ فرا رو بدنش

 .داشت ازین ینیریش نیابه شونیتلخ از گذر یبراکه

 

 حرکت از رو تشیرضا لبخندکه بودداده یینایس دستبه اریاخت

 . دیفهمیم هاشدست نوازش از رو شرابش بدونهیمست و لبهاش
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 بودشده رقغ و بودافتادهتالطمبهنهیس یوت ریاس یگنجشک مثل قلبش

 لبخندهم باز آورد،کم نفس یوقت و زیانگ دل عطرمیعظحجم اون در

 جنونم اما. کردنتازه نفس یبرا شد یافاصلهکه د،یرس دادشبه نایس

 یهاچشم اتصالدوباره و نکردرحم یاهیثانبهدهیرس یلیلبهتازه

 .دکشون هالببه رو سرمستشون

 

 هوش افساِر د،یلرزرودخونه کنار یهاچمن یسرما ازکهپونه پشت

 یدس ار،یاخت یب دستش و گرفت دستبهدوباره رو سرش ازدهیپر

 .نایس و خودشپرتالطم ینهیس نیب شد

 

 هدف رو شزده خجالت یهاچشمناباورانه ،هاشلب یشکارچنگاه

 ریزبه یچشکار رنجش نیا از دخترک سیخ یهالب ،گرفت

 گوشش، کنار نایس خمار یصدا یگرما و رفت دندون یشکنجه

 .انداخت اشکرده خی بدنبهرعشه
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 نفس؟کردم تتیاذ_ 

 

 و داد رو نایس جوابپونه یهاگونه یگلگون باکه بودشرم تنها

 .کاشت هابوسه یداشتن دوستشرم نیا یروبه نایس یهالب

 

 .گشنهکهمنم ،ییهاچمن مهمون شب تا ینزن حرف_ 

 

 و کردوسوسهدوباره رو نایسهیشکارچنگاه دخترک خجول لبخند

 .زد مهر بارها هاشلب با ،یاهیثانبه رو هالب کنج بارنیا

 

 بازمدل نم،یبب کن باز رو چشات. تیچهمه یوونهید دختر،وونتمید_ 

 .خوادیم عسل
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 راچ همانا، نایس دنیشک کنار و یزدگبهت و هماناپونه کردن بازچشم

 و بود آب از یارودخونه یتو ورغوطه هاشچشم عسلکه

 از یموج جاشبه. زدینم موج توشون قبل یهاهیثان یشادگهید

 رو نایس قراریب دل و بود مد و جزر حال در هاشچشم یتو ینگران

 .کردیم قرارتریب

 

 !چشات؟ شد یطوفان باز_ 

 

 .ستینخودم دست د،یببخش_ 

 

 رد یبلورهابه اون یرهیخ پونه، صورت یروزدهمهیخ یلحظات نایس

 و انداختپونه یبازو ریز رو دستش بعد و موند زشیر حال

 .نشوندش

 

 . میبربهترهکنم فکر_ 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

207
3 

 

 عیسر زده، مجنونش برجک تو یحساب بوددهیفهم نایس لحن ازکهپونه

 .نداد بهش شدن بلند یاجازه و گرفت رو ساعدش

 

 !نایس_ 

 

 جمع رو زانوشهی و نشست جاش سرشده کج ،یجواب بدون نایس

. انداخت زانوش یرو رو شگهید دست نیزمبههیتک دستهی کرد،

 : گفت عجز با و نشست روبروشهمپونه

 

 ؟یقهر_ 

 

 .دادیماجازهدلم نیا کاش تونستم، یم کاش باتو؟ قهر؟هه_ 
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 .بده زمانبهمکمی_ 

 

 !شروطه و شرط یچ هربه لعنت...  اما نکرده،روممح قانون و شرع_ 

 

 !یدونیم رودردمکه تو ترسم، یم جم،یگ االن! بده زمانکهگفتم_ 

 

 سخت یادیز. شو الیخیبگمیم بهتدارمدونمیم چون اتفاقا_ 

 یغصه نقدریا کن، یزندگ خودت یبراشدهبارم کیواسه. یگرفت

 .نخور روگهید یهاآدم

 

 ،یشیم تیاذهمه از شتریب تودونمیم ببخش،. تونمینمنشهمومت تا_ 

 حساب روت من. کنکمکم نشو، ناراحتازم نذار،تنهام فقط

 .نجامیاکهکردم
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 .هباش خوشدلمکه یومدین خودت یپا با! آوردمت کلک باکه فعال_ 

 

 !دمیم قول کنم،یم جبران_ 

 

 ؟یچطور_ 

 

 !یبگ وت یچ هر! یبخوا تو یطور هر_ 

 

 کرد کینزد گوششبه رو سرش و انداختپونهبه یاانهیموزنگاه نایس

 :زد لبآروم و

 

 یوقت یول گم،یم وقتشبه ،بمونه ادتی نیا ؟یچ هر ؟یطور هر_ 

 . امینمکوتاه من چون یش مونیپش یندار حقگفتم
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 یادش از یبرق نایسیهایشیمکه آورد، لببهشرم با یا«باشه»پونه

 داخل از و دیپر جا از فنر مثل دیجد قول گرفتن ذوق از. نزد

 هاشونتدسبهدوباره. چوندیپپونه دور د،یکش رونیب ینازک یپتوکوله

 .افتادنراهبه لبخند با و زدگره

 

 حرامیکپ#

 

 3/3 

 

3 

 

 

 نبود، نایس یهایشوخ وخنده از یخبرگهید رفت، ریمس برعکس

 پر مغزش و بودرفته فرو خودش الک یتو بیعج اون مثلهمپونه

 شتیاذ یبیعج یدلهره هنوز. ندهیآ یهابرنامه الیخ و فکر از بودشده
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 داشت رو آرزوش هاسالکه ییهالحظه از دادینماجازه و کردیم

 بودنتونستههم شدنشدهیبوس یلحظه از یحت ببره، رو یواقع لذت

 ،اول یهیثان چند جزبه بذاره، ادگاریبه خودش یبرا یخوب یخاطره

 یااجازه بانکهیا ترس بود،کرده یسپر ترس با رو لحظات یهیبق

 فرهاد وکنه قبل از ترشیب خودشبه رو نایس یدلبستگدادهکه

 .بمونه قرارش و قول یرونتونه وبده کف از اریاختقصه

 

 دید و آورد رونیب هپروت از رو اون نایس گفتن «ول یا» یصدا

 بودشده ابرپ اطیح وسطکه یشیآت سمتبه رو دستش ذوق با نایسکه

 اونجا تا ظاهرا وسردشه چقدر دیفهمتازه شیآت دنید با. دیکش

 نایس سر پشت. بودکرده دور سرما از رو ذهنش شونشیپر افکارهم

 رو نایس تا د،یدوئ و کرد ول رو دستش یشوخ قصدبه و کرد تندقدم

 .شیآت کنار تا بدنمسابقههم باکنه بیترق

 

 و بود دمق چشمه لب یماجرا یادآوردی از هنوزلحظه اون تاکه نایس

 لبخند دنید با شد،یم مرور ذهنش یتو رضایعل یهاحرف یحساب
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 از شیآتبهپونه دنیرس قبل. دیدوئ اون از تیتبعبه و گرفت یانرژپونه

 داد و غیج یجلو تاپونه دهن یجلو برد دست کرد، بغلش پشت

 :زد لب گوشش ریز ورهیبگ رو شیالک

 

 یتونیم خودت فقط چون...  چرا؟ یدونیم...  نفس یندارلنگه_ 

 .یکن درست رو یکرد خرابکه یحال

 

 یهایشیمبهمظلومانهنگاه و عقببه سرش کردن کج با تنهاپونه

 یختهیگس افسار دلکه داد، رو نایس جواب ش،یآت نور از درخشان

 ششونه یرو فرهاد سر و دیکش بندبهسادهنگاه نیهم با رو فرهاد

 :زد لب عجز با و کرد سقوط

 

 فکر چرا آخه؟ چرا...  نکننگاه ینطوریا...   رو نکاریا نکن_ 

 کنم؟ کاریچ تو دست از...  المصب؟ یستیندلم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

207
9 

 ارفشهی با و گذاشت بود دهنش یروکه نایس دست یرو دستپونه

 ضرببه نایس سر شد باعثکه گذاشت، دستش کفبه یابوسهآروم

 :بگه هایعسلبه رو بهت با وشه بلند

 

 ؟یشکیم شیپ پا با یزنیم پس دست با...  ؟یکنوونمید یخوایم_ 

 ...  انگار یول یباششمیپ ینجوریاسخته...  مروت یب کنرحم... 

 

 انیس نذاشت یشهرننه(«  ن؟یاومد هابچه) ؟یبمون َوچون»  یصدا

. شدن جداهم از عیسر حضورش خجالت از وکنهتموم رو حرفش

 با و کرد یایلب ریز یخنده بودشده ریغافلگهم خودشکه یشهرننه

 کنار رو بود همراهشکه یلیوسا رفت، شیآت سمتبه نییپا سر

 ور و برداشت رو شیآت رو یقابلمه سرپارچه با و گذاشت شیآت

 :گفت نایسبه
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 نیبخر... دکته جا آش نیب نیبشورره صورت و ستدشه پسر_ 

 اج آش نیایب نیبشور رو صورتتون و دست... پسرم) نیبّوگرم

 (نیبشگرم نیبخور... افتاده

 

 و رفت آب یسنگ یحوضچه سمتبه انیگو« ننهگرم دمت»  نایس

 :گفتپونهبه رو

 

 سرما یشد سیخ یلیخ...  کن عوض رو لباست اول برو تو_ 

... ذارم ینم واست یزیچ یایب رید چون ایب زودتر فقط...  یورخیم

 .نداره حرف یشهرننه یهاآش

 

 یشهرننهبهنگاه بدون بود، قبل لحظات اززدهشرم همچنانکهپونه

 شیگوش یبرهیو یصدا شدکه اتاق وارد. افتادراه باالطبقه سمتبه

 آبشاربه نرفت موقعکه رو شیگوش و کشوند فیک سمت رو اون
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 تا یس کینزد دنید با و دیکش رونیب فیک یتو از بود،کرده فراموش

 . ختیر قلبش بهناز از تماس وامیپ یکل و بهروز از تماس

 

 راجب شهمه بود مطمئن وبخونه رو بهنازامیپکدوم اول دونستینم

 سمت دستش تا کرد،یم یخال رو دلشته دایشد نیا وبهروزه

  .بود بهروز طرف از بار نیاکه اومد یدیجدامیپ رفتامیپ صندوق

 

 دستش از یگوش بعدلحظه چند و کرد باز روامیپ لرزون دست با

 درتما جون ینطوریا» بودنوشتهکه خوند رو بهروزامیپ یوقت افتاد

 .«؟یخوردقسم

 

 نیا پشت. بودمونده یگوش یصفحه ماتپنجره ریز واریدبههیتک

 یفرهاد اونبه اما داد،یم حقکه هاگله یلیخ ود،ب زهایچ یلیخ حرف

 زدنشهیت هاسال بعد و بود منتظرش شیآت کنار نییپاکه

 تونستیمگهید چقدر بگه؟ تونستیم یچ بوددهیرس نشیریشبهتازه
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 قرار و قول نیا تا چزوندیم رو اون دیبا چقدر ره؟یبگ سخت نایسبه

  بشه؟تموم

 

 یاثر اام کرد، باز رو شالش بود،بسته رو نفسشراه ینیسنگ بغض

 از نداشت جون پاهاش اما داشت، یدیشد یخفگ حس. نداشت

 باز ور سرش یباال یپنجره یحت ایبزنه رونیب اتاق ازشه بلند جاش

 نایسکه کردیم آزاد رو نفسشراه داشت لباس پیز کردن باز با. کنه

 یبودکبه داشتکهپونه مزقر صورت دنید با و شد اتاق واردتقههی با

 .برداشت زیخ سمتشبه و شد هول زدیم

 

 ؟یشد یشکل نیا چرا...  ؟ دخترشده چت... ؟یخوبپونهشده یچ_ 
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 باز رو اقات در وپنجره عیسر کوبوند،پونه پشت بار چنددلهره با نایس

 نت از رو لباسشپونه کرد کمک بعدش کنه، دایپ انیجر هوا تا کرد

 ینهیس یقفسه یجلو رو دستش نشست، روبروش وارهیب در

 پنهون رو خودش اضطراب کردیم یسعکه یحال در و گذاشتپونه

 :گفتکنه

 

... آروم و قیعم...  بکش نفس من با همزمان... پونه کننگاه منبه_ 

 منهب فقط...  نکن فکر یچیهبه...  کنتوجه من نفسبه...  نکنعجله

  ؟یدیهمف...
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 و دنیکش قیعم نفسبه کرد شروع نایس از تیتبعبههمپونه

 «وفپ» نایس شد یعادکه حالش. بشه مسلط خودشبه تونستکمکم

 . کرد بازهم از رو هاشدست و شد ولو نیزم یرو انیگو

 

 یتنفس مشکلکه تو بود؟ چتمعلومه...  دختر یکردعمرمنصفه_ 

 ناو یهایادگاری ازنمیا نداشتم؟ خبر نم و یداشتنکنه! ... ینداشت

 ازدواجته؟

 

 زیر سرپونهچشم یکاسه از اشک تا بود یکاف «ازدواج اون» یکلمه

 :بگه بهت با وبشه زیخمین دنشونید با نایس وبشه

 

 چرا؟گهیدهیگر...  چته؟معلومه...  خدا ای_ 

 

 و کشوند خودش سمت رو دو هرنگاهپونه یگوش یبرهیو یصدا

 پشت ییماجرا دیفهمپونهاخم دنید با بود، ترکینزد یگوشبهکه نایس
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 ندید با ،یگوش سمت برد دستپونه از ترعیسر هست، زنگ نیا

 تا گذاشت بلندگو رو و کرد وصل رو تماس تعجب با بهنازاسم

 .گهیم یچ بهنازبشنوهخودشم

 

 ...  الو... پونه الو_ 

 

 .ادیب حرفبه نایس شد باعثپونه سکوت

 

 .کرهیاسپ رومیشنویمخانم بهناز بگو_ 

 

 هرظ از...  دوتا؟ شما نیدینم جواب چرا کجاست؟پونه! ییتو نایس_ 

 .گرفتمتون بار صد

 

 ؟نیبگذرون خوش ینگفت خودت...  گردش رونیبمیبودرفته_  
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...  الأقل نیبردیم رو یگوش... شدم نگران خب یول... آره_ 

 .امیبفتمیبراه بودموندهکم

 

 فرمانده؟ یشد یچ نگران_ 

 

 .کردم یخرابکار...  شد یپات یقاط اوضاعکمی بابا یچیه_ 

 

 ؟یکرد کاریچ یعنی_ 

 

 .دیفهم دیفهمیم نباسکه یاون... گهید یچیه_ 

 

 گه؟یدخانه بهروز منظورت_ 
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 یعنی نزده؟ زنگ شمابه... شده یشیآتهم یلیخ... دهیفهم... آره_ 

 پونه؟هب

 

 هالک یتنگ نفس از داشت قبلقهیدق چندخانم نیا... دونمینم_ 

 سخت ادیزگهیدالبته...  شده؟ یچ یبدون توکردم فکر...  شدیم

 نیاکهزده حرف جانتون داداش با ظاهرا...  دنشیفهم ستین

 .حالششده

 

...  هان؟...  بهت؟ گفت یچ...  بهروز؟ با یزد حرف پونه؟آره_ 

 گه؟ید بزن یحرفهی... ؟یگینم یزیچ چرا

 

 .یقال یهاگلبهشده خیم... گرفته سکوت یروزه_ 

 

... تهیعصبان یرو ازگفته یچ هر بهروز... زمیعز... جانمپونه_ 

 من... کرده یروادهیزگهیداونم اما هست، یقرار و قولهیکهدرسته
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...  باشه؟...   نکنتوجه هاشحرفبه اصال... کنمیم قانعش

 ؟یخواهرباشه

 

 تو...  ادیب رونیب یحرفخانوممجسمه نیا دهن ازنکنم گمون_ 

 .کنمیم درستشخودم... فرمانده نزن حرص

 

 .دارم کارت رو یگوش اون اریب در بلندگو از نایس_ 

 

 با و چسبوند گوشاشبه آورد، در بلندگو حالت از رو یگوش نایس

 کنار خواست تا و کرد قطع رو تماس گفتن «باشهباشه» چندتا

 لب ریز «یلعنت»هی و خوند بودصفحه روکه رو بهروزامیپ بذارتش

 .گفت

 

 و رفت اشچونه ریز نایس دستکه بود فرش خیم همچنانپونهنگاه

 .آورد باال رو سرش
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 نیاواسه...  سرت؟ توکوبهیم رو نیا یهگرفته ضعفنقطه ازت_ 

 کرد؟ گل وجدانت عذاب ازب ؟یشدیم هالک یداشت

 

 :گفتآروم و بازشدهم از لرزونپونه یهالبباألخره

 

 .داره حق_ 

 

 سال پنج...  ؟یندار حق تو ـ.. یچ تو...  ندارم؟ حق من ؟یچ من_ 

 نشده؟ بستتگهید چزوندنت

 

 کنم؟ کاریچ یگیم_ 
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 حقت از... شناختمیم منکه باش یاپونه همون...  نباش فیضع_ 

 .بشه تکرار عذاب سال پنج اوندوباره نذار...  کن دفاع

 

  ؟یفهمیم رو نیا...  نایسونمیمد من_ 

 

... نداره وجود ینید چیه اون نظر از... بهنازه ماجرا نیا طرفهی_ 

 بهروز؟ حرفبه یدیچسب فقط چرا

 

 دیبخش رو مادرش قلب اون چون...  داد تیرضاکه بود اون چون_ 

 مامانگهید من دادیم گوش آقاجونش حرفبهاگه ونچ... مامانمبه

 سپ پاداره اجیاحت من کمکبه یوقت ستین انصاف حاال... نداشتم

 .کنم یخواه حق وبکشم
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 هنوز بخدا...  خوادیم ازت یبزرگ زیچ اون کمکه؟هی فقط نیا_ 

 و عقل رو، قرارش و قول یکرد قبولکه یموقع توکنمیم فکر

 .ودهنب سرجاش هوشت

 

 بود؟ کجا تو هوش و عقل...  ؟یکرد قبول چرا تو...  ؟یچ تو_ 

 

 یچ هر. ..باختم من وسط ادیم تو یپا یوقت...  تو شیپ...  تو شیپ_ 

 کن رفک شتریبکمیپونه توروخدا یول... دمیم بخوان یچ هر و یبخوا

 .ستینسادهنقدرهامیاهیقض نیا... 

 

 

 

 3/3 
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 :زد زار و کرد پاک دست پشت با رو غلطونش یهااشکپونه

 

 نیهمواسه... داغونم نیهمواسه... ترسمیم نیهمواسه...  ستیننه_ 

 یکارمگه اصال... بکنمتونمینمشمیکارچیه اما... خرابهحالم

 خدا حکمتمگه...  ست؟ین قسمتمگه نایا یهمه...  کرد؟شهیمهم

 مامانش مردیم داشت بهنازکههلحظ همون دیبا چراوگرنه...  ست؟ین

 مرگبعدشمکنهیمسکته دخترش حال دنید با اون چرا برسه؟ سر

 شیچهمه و شیخونگروه چرا...  مونه؟یمزنده بهناز اما...  یمغز

 و هامخالفت یهمه با بهروز چرا...  خوره؟یم من مامانبه

...  بده؟ رو مامانش قلبکنهیم قبولبازم پدربزرگش یدهایتهد

 خواست نایا یهمه... نبوده یاگهید کس ای من کارکه نایاچکدومیه

... بسازم دیبا... کنم قبولش دیبا...  بوده من سرنوشت...بوده خدا

 منه نوبت حاال...  دینکش پاپس اونداشتم ازین بهروزبهکه ییاونجا
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 بشه؟ خوردنت حسرت عمرهی متیقبهاگه یحت_ 

 

 .مونهیم حرفش رو بهروز... خورمینم حسرت... شهینم_ 

 

...  دادمزه بهش یادیز کمکتاگه...  شد مونیپشاگه...  نمونداگه_ 

 ...اگه

 

 مونیپشاگه... اگه...  نایسکنمیم خواهش...  کن بس...  کن بس_ 

 یلیخخواستم ازتکه یزیچ چون... دمیم حق بهت...  بگو یشد

... کنم ادا رونمیِد دیبا من...  یکنمونمیپشنخواه اما... ادهیز

 عذاب نیا باتونمینم... باشمداشته یآروم یزندگتونمینموگرنه

 ... امیب کنار وجدان
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 روز همون چرامونمیپش... مونمیپشهم یلیخ... مونمیپش... آره_  

 نیماش اونبه رو شدنت سوار یجلو چرا... نگرفتم رو دستتخونهدم

 سر بالمهه نیا تارهیبگمیتصمبرامغرورمگذاشتم چرا... نگرفتم ییاکذ

 .مونمیپش ازشکههیزیچ تنها نیا...  ادین خودت وخودم

 

 زیچهمه چون...  نداشت یادهیفابازم یگرفتیم روجلوماگه یحت_ 

 یمهه قبلش...  بودتهیفرمال زیچهی فقط یعروس اون...  بودشدهتموم

 .بودشده رابخ ها پل

 

 با بهروزدمیشا...  نبود بهروز باکه دلت...  ؟یچ دلمون پل_  

 بود ممکنهمگهید دیشا هزارتا...  شدیم عوض مشیتصمدنمید

...  وامتنخگهید شدنت ناقص بانکهیا از یدیترس تو اما...  ادیب شیپ

 .کرد خراب رو زیچهمه من غرور و تو ترس
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 ودب تو یندهیآ کردن خراب ازترسم...  نبودشدنمزده پس ازترسم_ 

 .یبسوز داشتنبچه حسرت تو عمرهیخواستمینم... 

 

 .نکرده یفرق چنداناآلنم_ 

 

 .مونهیم حرفش رو بهروزکهگفتم_ 

 

 رو حواست شتریبتوأمبهتره... ندارم اعتماد بهش تو یاندازهبه من_ 

 .یکن جمع

 

 .شناسمشیم تو از شتریب من_ 

 

 یشناسینم رو خودتخودتمگهیدکهکنهیمآدم با یکار یگاهزمونه_ 

 .ندارم قبولش اصل ازکهدادم یکاربه تنشهینمباورم...  من مثل... 
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 .حاال نیهم... میکن تمومشمیتونیم_ 

 

 رفت چمدون سمت شد، بلند جاش از و گفت رو نیا حرص باپونه

 حرص همون با اره،یب رونیب یمناسب لباس تا زد زانو جلوش و

 :زد لبهم

 

 بر حصب فردا... رفته یخاننهاومده یخاننه...  فتادهین یاتفاق هنوز_ 

 .شهیمتموم زیچهمه و یبخشیم منبه روغهیص مدت ومیگردیم

 

 .دیکش یسوت و داد باال رو ابروهاش جفت نایس

 

  ؟یچگهید...  یبلد... خوبه... خوبه_ 
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 یپرمیممنم... تیزندگ یپ یریم شما...  یسالمت. .. یچیه_ 

 .شه درد نیا یدواشهیم دایپ یکیباألخره... میبدبخت

 

 جا زا د،یکش پشت از روپونه یبازو شد، بلند جاش ازخشم با نایس

 :دیغر صورتش کنار و کرد بلندش

 

 رو اتیچرند نیاشهیم روت...  من؟ ریغ یکی... آرهشهیم دواکه_ 

 ؟یبرداشت دور خودتواسهکهمونمیپشگفتممگه...  ؟یگیم

 

... همعلومهم کارهات از...  یگیم دوپهلو...  یبگمیمستق ستینالزم_ 

 ... نجا؟یامیآورد چرافهممینم یکرد فکر...  دناتیکشنقشه نیا از

... مبرسهدفمبهنتونم تا گردو پوست یتو یبذار رودستم یخوایم

 .دهیفهمکهبهروزم...  یشدمموفقکه فعال
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 و نفرهی فقط...  یکرد یقاط روغن آب یحسابنکهیا مثل... نه_ 

 رو خودت فقط...  یخودت ه؟یک یدونیماونم... مهمه برات زیچهی

 .ان چیههیبق...  ینیبیم

 

 رونیب اتاق از و کرد رها روپونه یبازو شدتبه و گفت رو نیا نایس

 اشکقطره چنددوباره و شد نایس رفتن ریمس مات نیزم نقشپونه. زد

 یباز نشیزتریعز رتیغ با دونستیم. خورد سر هاشگونه یرو

 .نذاره تنهاش ونکشه پس پا نایس تا بودراه تنها نیا اما کرده،
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 دیاب. کرد عوض رو لباسش و شد بلند جاش از گذشتکهقهیدق چند

 مطمئن سخت امتحان نیا یتو اون موندن از و نایس سراغ رفتیم

 رو فرصتش تنها دینبا و نبود کردن سکیر زمانگهید. شدیم

 یحساب بهروز حتما بودن،کردهکه یکار با مخصوصا سوزوند،یم

 .شه خراب زیچهمه بود ممکن و بودشده یشاک

 

 بغلهب زانو و یخاک نیزم یرونشسته رو نایس رفت نییپاکه هاپله از 

. بود کنارشنخورده دستهم آش یکاسه تا دو د،ید شیتآ کینزد

 یخبر چیهکه بودشده نشونیب خراب َجّومتوجههم یشهرننه ظاهرا

 نایس صورت سمتبه رو یکی و هاکاسه سمت برد دست. نبود ازش

 .گرفت

 

 رو یشهرننه محبت ستین درست...  افته؟یم دهن از ینگفتمگه_ 

 تماح خدا یبنده... بشه ناراحت دیشا...  ینبز پس مناشتباه خاطربه

 .دهیکش زحمت یلیخ
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 .دیچسبینمبهم ییتنها... نزدم پس_ 

 

 روکاسه پونه، یکرده ذوق صورتبهنگاه بدون و گفت رو نیا نایس

 دواریام صحبتشون روندبه یحساب حرف نیا باکهپونه. گرفت ازش

 فحر موقع خواستیم. نشست نایس مقابل ینقطه درست بودشده

 بهترمه رو خودش حرفبتونه ونهیبب رو نایس یرفتارها تک تک زدن

 . کنه شروع دیبا یچطور دونستینم فقط بفهمونه،

 

 نایس متفکرنگاه واخمباألخره خوردن، سکوت یتوکه رو آش نصف

 :اومد حرفبه و کردتموم روپونه طاقت کاسه، اتیمحتوبه

 

 شآ یتو یایلوب نخودواسه...  ستلبه دو ریشمش ست،ینکهاخم_ 

 ؟یکشیمشونه و شاخ یدار
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 .کنهینم خوردهمتره مناخمواسهنمیبیم منکه ینخود نیا... هه_ 

 

 .شینیبینم... نداره حد... کهشدهله نقدریا خودش_ 

 

 از غیدر...  رو شدنشله یغصه... خورمیم رو نیهم یغصهمنم_ 

 .هیچ من حرفبفهمهنکهیا

 

 من اما... درستهحرفتم...  یمن فکردونمیم... فهممیم_ 

 یریگیم رو اآلن یول... کنمهیتک بهت تا یباشپشتمخوامیم

 . یکنینمامنگاهم

 

 با و شد ملتمس یهایعسل خیم یلحظات کرد، بلند سرباألخره نایس

 :زد لب حرص
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 .بشنوم رو حرف اونخوامینمگهید_ 

 

 :گفت و دیکش یدرد پر و قیعم نفسشده وسیمأپونه

 

 ؟یستین یعنی_ 

 

 یبگاگهتمسین...  وسط یکشیم روگهید کس یپا یبگبازماگهستمین_ 

 یحت... بشه دردت یدوا من از ریغ یکی یخوایم

 ستینالزم... کشونتمیم انفجار مرزبه... کنهیممیشیآتحرفشم

 جاشهمه فکرکردم قبول یوقت من...  یکن یازبرتمیغ باموندنمواسه

 از ترشیباآلنم... بودمکرده فکر احتماالت نیبدتربه... بودمکرده رو

 یمیتصم نیا... کنهیموونمیدداره تو فکر باشم،خودم فکرنکهیا

 جراستا قابل ریغ ییجوراهی... سخته یلیخ... بهیعج یلیخ یگرفتکه

 .یندار رو درد اون تحمل تودونمیم چون... سمشنایم تورو چون... 
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 ؟یکنیمنگاههیقضبه یمنف چرا...  بکشم؟ دردقراره یکنیم فکر چرا_ 

 .مونهیم قولش یرو بهروز کن باور...

 

 حسش هنوز چون... اولشه هنوز چون یزنیم رو حرف نیا اآلن_ 

 دیاش.. . یشیم رشیدرگگهید وقت چندکه یحس...  ینکردتجربه رو

 اشبچهبه مادر عشقدمیفهمینم... دمیفهمینممنم قبلچهارماه تا

 ادیمادمی بهناز کردنتموم یلحظه یوقت اما... باشه یقوتونهیم چقدر

 چطوردمیدهامچشم جفت با چون...  شنیم خیسبدنم یموهاتموم

 یچطور خدا وبگذره خودش جون از شبچه خاطربهحاضره مادرهی

 اون ینکرد درک من مثل تو دیشا... کنهیم مستجاب رو دعاش

 رو بهناز مادر یضجه من اما...  یبودرفته حال از چون...  رولحظه

 اون جون خواست خدا از یوقت... دمیشن رو خدابه التماسش... دمید

 و افتاد سپکه دینرسقهیدقبه یحت... دمیشنرهیبگ بهناز جون یجابه رو

 جوابش ینطوریا خدا...  برگشت بهنازکه دینرسقهیدقبه...  کردسکته

 کنم، باور یخوایم حاال...   داد رو شمادرانه عشق جواب...  داد رو

 ؟یکن بهروزمیتقد یدست دو رو تبچه یشیم حاضر توکه
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 نیابه بارها. کرد سکوت و شد هاشعله رقص مات یلحظاتپونه

 و قول دادیم یدلگرم بهشکه یزیچ اتنه و بودکرده فکرهیقض

 بهروزبه صد در صد اعتماد دونستیم بود، بهروز با قرارش

 درد نیا بود قراراگه یحت و خدابه بودکرده توکل اما محضه،اشتباه

 الیخیب تونست ینمهم بازبشه تصورش از تر سخت یلیخ یلیخ

 . کردیم احساس بهروزبه نسبتکهبشه ینیِد

 

 گرفتن پس بر یمبن رو پدربزرگش داتیتهدتمومکه یبهروز

 اءاهدواسه بودداده تیرضا و بودگرفتهدهیناد شرکت، از شهیسرما

 بهروز و بوددهیچرخزمونهکه حاال نبود انصاف خودش، مادر عضو

 .ببنده زیچهمه یرو رو چشمش خواست،یم یزیچ ازش

 

 یخواسته ط،یشرا اون بااونم بهروز خواستنبچهکه بود درست

 هروزب لطفبههنوزمکه افتادیم نیا ادی یوقت اما بود، یبزرگ و بیعج



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

210
5 

 رو یایسخت هر شدیم حاضر نه،یبب رو مادرش یلبخندهاتونهیم

 .کنه تحمل

 

 

 

 3/ 

 

 

 

 

 کنار از خشک یشاخه چندتا و گذاشت کنار رو آش یکاسه نایس

 .کرداضافه شیآتزمیهبه و شکوند رو هااون برداشت، دستش
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 قبولاگه...  نجامیا اآلناگه...  یکنیم فکر یچبه یداردونمیم_ 

... باشهمنم وجود از...  بهروزبه یببخش یخوایمکه یابچه اونکردم

 عذابخوامیم چون... زهیچهمه از ترمهمبرام تو یخواستهکهنهیاواسه

 راحت الیخ با تا... شهتموم نتیِد احساس... شهتموم وجدانت

 یطور اونترسمیم اما...  من کنار یزندگبه...  یبدادامه تیزندگبه

 یتر قیعم حسرتترسم یم... نره شیپ یکرد کتاب حساب توکه

 ییکارهاتموم اونوقت...  ینرس آرامشبهترسم یم... بمونه واست

 گم؟یم یچ یفهمیم...  حماقتشهیم...  هوا بادشهیممیکردکه

 

 :زد لب نگران یهایشیمبهرهیخ و کرد بلند رو سرشپونه

 

 دیشا... بشه سخت یلیخ دیشا...  یگیم یچفهممیم... فهممیم_ 

 رو ورشتص منکهفتهیب یاتفاقات دیشا... بکشم درد یلیخباشه قرار

 یاتفاقات یهمه...   نه؟مگه...  خداست خواستبازم اما... کنمینم

 نیا شدن باعثکه یاتفاقات... رسونده نجایابه رو ما وافتادهکه

...  خداست خواست همشونتهته... میریبگ رومیتصم
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...  یباشکنارم تواگه اما...   ادیز یلیخ... ترسمیمخودمم

 حاال.. . حاال... شهیم شتریبدمیام... شهیم کمترترسم ،ینذارتنهاماگه

 اهام؟ب یمونیم بگو فقط

 

 زا پر قلب ،یلبخند با فقط ،یحرف بدون و کرد بلند سر نایس

 یهالب یروکه یلبخند. رسوند آرامشبه روپونه اضطراب

 :گفت دیترد یکم با و گرفت جونهمپونه

 

 ؟بکنم یاقرارهی_ 

 

 االب ییابروها با و فرستاد رونیب تعجب حالتبه رو لبش نایس

 :گفتداده

 

 !دونهیم خدابوده توش یچ یشهرننه آش! ... تو؟نماو! ... اقرار؟_ 
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 یبخو اقرارنظرمبه راستش...  یدونیم فقط...  فقط...  نکنمسخره_ 

 ناراحتهمکنمیم فکر بهش یوقت...  بگم؟ یچجور...  ستین

 !باشمداشته بهش دیبا یحسچهدونمینم اصال...  خوشحالهمشمیم

 

 .ستینکنمیم فکر منکه یزیچ اون پس_ 

 

 ؟یکرد فکر یچبه تومگه_ 

 

 .نه ایهمونهنمیبب تا بگو تو_ 

 

 بوده؟ یچ فکرت بگو خب_ 

 

 ؟یکشیم زبون ریز یدار...  یکن اقرار تو بود قرارخانوم بغو بغ_ 
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 .نایسگهید بگو_ 

 

 .گمینم...  نوچ_ 

 

 .دهب قول...  یبگ دیباتوأمگفتم من یوقت یول...  نایس آقاباشه_ 

 

 .میش ضیمستف بگو حاال...  جان بانوگمیمباشه_ 

 

... کهنهیا تشیواقع...  گفتنش ازکشمیم خجالتکمی... کمی راستش_ 

 شاتیآزمامنظورم... میرفت شاتیآزما جوابواسه یوقت...  یوقت

 یمنف جوابشکه... که خواستیم خدا ازوجودم یهمه... بهروزه

... شهن داربچه وقتچیه بهروزبخوامنکهیانه.. .شهینم بگنکه... باشه

 حاضر...  نبود رضادلم اصال یولبودمکرده موافقتنکهیا با... نه

 ... شدن داربچه یبرادارم مشکلخودمبازمکه بگن... که بگنبودم

 ییدعا چیهنکهیا با...  بود تر قبول قابلبرام درد اون انگار
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 و کرد مستجاب رودلم یخواسته خودش خدا اام...  ومدینزبونمبه

 ناراحت بهروز یبرا یلیخ چند هر... شدم لطفش یشرمندهدوباره

 دبو بیعج یلیخبرام اولش...  نبود یزیچ نیهمچ حقشاونم... شدم

 فتگ بهناز یوقت یول...  بودحامله قبلماه چند زنش چون اتفاق نیا

...  ستگهید زیچ بهروز درددمیهمفکرده انتیخ بهروزبه آتوسا ظاهرا

 اردبچه از شتریبکرده انتیخ زنش بودشده مطمئننکهیا از انگار

 . بودختهیربهم نشدنش

 

 االح...  یشد خوشحالکه یکردیم اقرار بهروز شیپ دیباکنم فکر_ 

 ؟یش سبککه یگفت منبه ،یکنیمگناه احساس

 

 تو ریغ یکس از تخواسینمدلم... که بود نیامنظورم_ 

 یرو از اتاق یتو حرِف اون یبدونکهگفتم... باشمداشتهبچه

 .بشهدردم یدوا یاگهید کسخوامینم...  بود تیعصبان
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 :گفت یشوخ لحن با و زد یپهن لبخند نایس

 

 .رفته یکرد بخشش و بذل رو درد یدوا نیا حاصلکه فعال_ 

 

 .هندار یایمعن نیهمچ اصال ... بخشش و بذل نگو نقدریا! ... نایس_ 

 

 تو و من یکیژنت یبچه با خان بهروزقراره یوقت ه؟یچ شیمعن پس_ 

 شپدربزرگ فقطدوارمیام بزنه؟ بیجبه رو جانش پدربزرگ یهیارث

 .هنباشهیقض صحت دنبال یادیز وبخوره گولکهباشه احمق اونقدر

 

 دیبا چطور... هدونینم بهروز نشدن داربچه یماجرا از یچیه اون_ 

 ست؟ین اون یبچهبفهمه
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 نیهمچ از...  زد گولت چندسالکه یطور همون... بفهمه دیشا_ 

 .هریبگبچه از یا ان ید شیآزما بخواد ستین دیبع یخط هفتآدم

 

 ؟یکنیم یشوخ یدار_ 

 

 امیجد یلیخ اتفاقانه_ 

 

! شهیم خراب زیچهمهکهبکنه یکار نیهمچ واقعااگه خب...  خب_ 

 .سهرینم هدفشبه بهروزکه ینطوریا...  یوا! د؟ینرسخودم فکربه چرا

 

 ظاهرا... کرده فکرهیقض نیابه بهناز یولدونمینم رو بهروز_ 

... دهش فیح بهنازنظرمبه ه؟یچ یدونیم... دهیکش یانقشههینمیاواسه

 دردبه یگاهکشهیمکه ییهانقشه و ملت زدن گولواسه لشیتخ نیا

 استعدادش هنوز ها یوودیهال... خورهیم یباند مزیج یهالمیف نیا

 .نکردن کشف رو
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 :گفت و زد بهناز یکارها یادآوری از یلبخندپونه

 

 من.. . دنیکشنقشه عاشقهم یلیخ... هیانرژ پر یلیخ بهناز واقعاآره_ 

 کرخداروشبازمالبته.. .گهیم هاشبرنامه از یوقتکنمیم هنگ یگاهکه

 مرگ ای تصادف، اون بعدوگرنه... داده نجاتشهیروح نیهم چون

 یول...  گرفتیم حاد یافسردگ دیبا پاهاش مشکل و مادرش
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 خبر یوقت از. بود خودش الک توماه دو فقط خداروشکر

 دشینم باورش...  شد کونیف کن دیشن رو بهروز شدنورشکسته

 شرکت از اهداء، یهیقض خاطربه رو شهیسرما واقعا پدربزرگش

 .باشهدهیکش رونیب

 

 .بکنم یاقرارهیمنم بذار یکرد اقرار توکه حاال_ 

 

 ؟یاقرارچه_ 

 

 با ینطوریاگهید و یبکن یقلفت رو بهناز پوست دنشیشن بعدگمونم_ 

 وهبش یچقراره یبدون تاگمیم خب یول...  ینکن فیتعر ازش عشق

 . شده یعصبان یچ از شتریب بهروز

 

 ست؟ین سفر نیا ازمگه ؟یچ ازهیچ منظورت_ 
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 بهروز آقا... کرده دایپ مشکل بن و خیب از داستان کال...  رینخ_ 

 طالقت نبود ازین اصال یعنی م،یکنغهیص تو و من نبود ازینکهدهیفهم

 .بده

 

 ؟یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی_ 

 

 .بوده بهناز ینقشه جزءنمیا_ 

 

...  یرهبر دفتر زد زنگ بهروز و من یجلو بهناز یول...  یول_ 

 یحت ،یکن اهداءاسپرم بهمونبچه یبرا تاباشممحرم تو با دیبا گفتن

 .میدیشن خودمون بود کریاسپ رو

 

 .یرهبر دفتربهنه اما زد، زنگ_ 
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 همونبهنازم ودادم بهش روشمارهخودم من ؟یکنیم یشوخ یدار_ 

 .زد زنگلحظه

 

 دفتر یجابه. بودنقشه اونا یهمه. شهیم یقابل گریباز بهنازکهگفتم_ 

 باهاش قبل ازاونمکه دوستش، داداشبه بودزده زنگ یرهبر

 .بود هماهنگ

 

   م؟یبشمحرم نبود ازین واقعا یعنی ؟یچ یعنی اآلن_ 

 

 مراجع نیب هست ینظرات اختالفنهیزم نیا یتوالبته. نبود ازیننه_ 

 عمل شونیا یگفتهبه دیبا فقطبوده رهبر تو مرجع چون یول

 ت،سین بودنمحرمبه یازیناسپرم اهداء شونیا نظر طبق و یکردیم

 .نداره ازدواجحکم چون
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 رو موضوع نیامنمکنهیم فکر بهروزنکنه...  یوا...  من یخدا یوا_ 

 دونستم؟یم

 

 شَدر دو و یتدونسیمکرده فکر بهروز. نجاستیهم مشکل قایدق_ 

 .سفر نیا با مخصوصا... یکرد

 

 رو هانقشه نیا چرا بوده؟ یکارچه نیاآخه...  بهناز دست از یوا_ 

  ده؟یچ

 

 ؟یکنیم فکر یچ خودت_ 

 

 نگفته؟ منبه چرا_ 

 

 .مینبود نجایا ما اآلن یدیفهمیماگه_ 
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 ...یول...  یول... دونمینم رو نشیا_ 

 

 رس پشت و بیعج اتفاقاتهمه اون یدار قبولاگه...  بانو الیخیب_ 

 یحکمت البد...  بدون خدا خواستنمیا پس بوده، خدا خواستهم

 .گهیددهیرس ذهنشبه یانقشه نیهمچ بهنازکهداره

 

 فکرهم اصال آره؟ یزد هوا یرو رو شنهادشیپخواسته خدا ازتوأم_ 

 !ن؟ینبود من یآبرو

 

 چم یرهبر دفترزدم زنگخودم یوقت یول... دونستمینم اولشمنم_ 

... کنمینم یریگیپ شما مثلمنم کردیم فکر بهناز... گرفتم رو بهناز

 ماا بزنم، ناروخواستمینم... کردم مخالفتدمیفهم رو قتیحق یوقت

 .کردقانعمباألخرهکه گفت یزیچ... زدنه مخ استاد بهناز
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 ؟یچ_ 

 

 خودشقراره. دادم قول نچوبگمتونمینمگهید رو نشیا_ 

 .بگه بهتون دیرسجهینتبهکه

 

 ارکیچ دیبا حاال... شهینمباورم واقعا نایس ؟یقولچه ؟یچ یعنی_ 

 شه؟ باورش تابگم بهروزبه یچ...  کنم؟

 

 زنگکهتازه بهناز. نترسادمیز...  ینداشت خبرکه بگو...  رو قتیحق_ 

 دیترسیم فقط... کنهیم درستش خودش رفتنت تا گفت بودزده

 ساستر نیهمواسه باشه،گفته بهمون حاال تا ینامربوط زیچ بهروز

 .نیکجائ گفتیم بودگرفته

 

 .میدیمالرهیش سرش علنًا... داره حقبگه یچ هر بهروزواهلل_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

212
0 

 پول اون باکنم فکر... رسهیم خودش یخواستهبه اون_ 

 مجدد یگذارهیسرماهیمه... بده نجات رو شیورشکستگبتونههم

 ازدواج و طالق نیا فقط... بزنه گولش خوادینمهم یکس... بکنه

 .یکارمحکم خاطربهبودهالزم

 

 ؟یچواسه یکارمحکم_ 

 

 کارش... باشه بند ییجاهیبهدستممنمنکهیاواسه_  

 بالست نیا مستحق پدربزرگش چون یولهیکالهبردارهیشب

 ییبالها بابتشه خنکدلمخوامیم چون... مکنیم کمکدارممنم

 همون ینوههم خان بهروز یول... آورده مونیزندگ و تو سرکه

 .زیچهمه ریزبزنه کاًل گذشت پل ازکه خرش ستین دیبع.... رمردهیپ

 

 مناآلنم. بوده صادق من باشهیهم...  ستین خالو مثل بهروز_ 

 .بهناز ینقشه نیا باشدم ششرمنده
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 بودنت؟ من با از بودنت؟ نجایا از یناراحت یعنی حرفت نیا_ 

 

 رو نایس مکث نیهمکه دادن، جواب یبرا کرد مکث یالحظهپونه

 .شد بلند جاش از و کردآشفته

 

 کال...  بود؟ یچ شتیپقهیدق دو کردن اقرار اون پس...  یعالچههه_ 

... خوبهباهام بودن براتدارم یمنفعت یوقت فقط...  نه؟کارم سر

 آره؟بهترهنباشم همونوگرنه

 

 هاهپل از اتاق قصدبه جواب شدن منتظر بدون و گفت رو نیا نایس

 رشس پشت نایس یناگهان یختگیربهم از متعجبپونه. رفت باال

 اطرخبه شد، اتاق واردکه نیهم و افتادراهبه سرعت با انیگو« نایس»

 لمث پونه،به پشت و در یجلوکه کرد، برخورد نایس با سرعتش

 .بودبرده ماتشمجسمه
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 :زد لب نایس موردیب ستادنیا از متعجبپونه

 

  شده؟ یچ ؟یستادیوا نجایا چرا_ 

 

 جلوش یصحنه دنید باهمپونه و رفت کنار یحرف بدون نایس

 نیهمچ انتظار اصال. موند باز دهنش و شدن گرد چشماش
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 حس یشهرننه انگار یول نداشت، یشهرننه از رو یزیسورپرا

 تا، دو اون نیب صلح کردن برقرار یبرا و بودکرده گل شمادرانه

 اون لعاب و رنگ. بودداده شنهادیپ رو کارآمد و یسنت روشهی

 یرو یمتکا تنها و فیظر یهایدوز منجق با نو یدونفره یمالفه

 بیترق روآدم و بودداده قلقلک رو جفتشون دل یحساب هم، تشک

 . کنه فکر شنهادیپ نیابهکه کردیم

 

 ،انداختپونه طور لبو حال نیع در و متعجب رخمینبه ینگاه نایس

 ریز زد یپخ و کرد فراموش یاهیثانبه رو قبل لحظات یدلخورتموم

 اششده سرخ صورت و افتادخندهبه حرکتش نیا باهمپونهکه خنده،

 .ردک پنهون هاشدست نیب رو

 

 کمر دور دست پشت از بستنش، بعد و رفت در سمت نایس

 .بکشه ترس از ینیه دخترک شد باعث و انداختپونه
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 ز،یم یرو شنهاداتیپ ظاهراالبته خورمت،ینم یخانوم نترس_ 

 ت،هسهم یرنگ خوش شنهادیپ بیعج داره، فرقمالفه یرو دیببخش

 .توئه یانار یهاگونه رنگهم

 

 !نایس_ 

 

 .گرفت یقیعمدم و کرد فروپونه گردن یگود یتو رو سرش نایس

 

 نا؟یس جان_ 

 

 .نترسرن رو من_ 

 

 رفک فقطهم توشدارم سرهی منواهلل ؟یبترسکهسرم دو ویدمگه_ 

 .توشدمینمراه رو یاگهید یحور چیه کن باور. توئه
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 .میداشت یقرارهی ما ز،ینرمزه_  

 

 .یداشت قرارگهید یکی با تو نه، ما_ 

 

 کنه؟یم یفرقچه ؟یذاریمسرمبه سر یدار_ 

 

 .باشهنگفتم وقتچیه من. داره فرق_ 

 

 و گذاشت نایس یشدهقالب یهادست یرو دست مضطربپونه

 سانت کی نتونست یحت اما کردنشون، باز یبرا کرد تالش

 رشس و شد شتریب نایس یهادست فشار برعکس وکنه جابجاشون

 .رفت فروپونه گردن یگود یتوگهید یمد یبرادوباره
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 .نکن تیاذکنمیم خواهش نایس_ 

 

 آزاره؟ باعث بودن من بغل یتو واقعا...  وسوسه؟ ای یشیم تیاذ_ 

 

 اقعاو یخواینمکه تو. دهیمآزارم یدیکشنقشهکنمیم احساسنکهیا_ 

 گردو؟ پوست یتو یبذار رودستم

 

 حنا یتو دیشا یلو بشن،اهیس خوشگلت یهادستفهیح_ 

 .داره شگون گه،ید یعروسباألخره. بذارمشون

 

 !نا... یس_ 
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 خودش. شد جدا ازش و کاشتپونه لپ یرو یابوسه خندون نایس

 یگفتن «شیآخ» با رو هاشدست و کرد پرت تشک یرو عقب از رو

 .کرد بازهم از

 

 دچن هر کردنت، کبابواسهادهیز وقت فعالخانوم بغو بغ نترس_ 

! هانهیامیقد یهازنهم زن گنیم واقعا. شدیم یخوب یخاطره

 ادی بهتداره یاحرفه یلیخ ؟یدار رو یشهرننه یزنانه استیس

 !یکن یدلبر براش ،یاریب در شوهرت دل از یچطوردهیم

 

 یرتراحت لباس تا رفت، چمدون سمتبه و کرد یایتصنعاخمپونه

 :گفت همزمان وکنه دایپ

 

 باشه؟ تو دل آوردن بدستواسهمعلوم کجا از. نازهیمخودشمبهچه_ 

 !یاریب بدست رو من دلدهیم ادی توبهداره دیشا
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 چرابدم حیتوض اتیجزئ با یخوایم تابلوئه، یلیخ نیاگهیدنه_ 

 منم؟ منظورش

 

 .باشگهید یمتکا و تشکهی فکر برو فعال شما. ممنون یلیخنهنه_ 

 

 متکا کنه،یم تیکفا تشک نیا فعال. ینساز و یاومد گه،یدنه_ 

 .استاندارده شاندازهکههم

 

 .توئه سر ریز شهمهکه فعال استاندارده، یلیخبله_ 

 

 .محفوظه شما یجا_ 

 

 کجاست؟ من یجا اونوقت_ 
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 .کرداشاره بهش ابرو با و زد بازوش یرو دست نایس

 

 .استشمنامبه سند امشب از...  بانو نجاستیا جات_ 

 

 نایسکه د،یکش دندونبه رو نشیریز لب و زد یخجول لبخندپونه 

 :گفت معترض

 

 مننامبه صبح رو هالب اون سند بخداواهلل...  یکرد کبودش_ 

 .ینذاشت منواسه یچیه بودن،زده

 

 رو چمدون داخل لباس نیتر کینزد توجه، بدون و حرص باپونه

 :گفت و کرد پرت نایس سمتبه

 

 .شنوهیم بابا،هزشت_ 
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 برداشت، بازوش یرو از رو اون لباس، لطافت از متعجب نایس

 یقتوپونه. دیپر باال ابروهاش دنشید با و کرد بازش صورت یجلو

 نایس سمت نما بدنتمامهیشمیابر خواب لباسهی یروسر یجابه دید

 اما ،داره برش تا برداشت زیخ لباس سمتبه انیگو «یوا»کرده پرت

 یبازو د،یکش کنار رو دستش نایسبرسه لباسبه دستشنکهیا قبل

 .انداخت خودش آغوش یتو رو اون و و دیقاپ روپونه

 

 نا،یس یهادست مجدد حصار از اومدن رونیبواسه کردیم تقالپونه

 اب داد،یم فشار خودش ینهیسبه رو اون قبل از ترمحکم نایس اما

 الیخیبپونهنکهیا تا د،یخندیم و ودبکرده چفت روپونه یپاها پاهاش

 یروزیپبه یلبخند نایس. گرفتآروم نایس آغوش یتوباألخره و شد

 :زد لبپونه یشونیپ یرو یابوسه با و زد خودش

 

 تا...  ابد تا اآلن از نجاست،یهم جات ست؟ین بدهم یلیخ یدید_ 

 .کشمیم نفس یوقت
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 لبشق ضربانتمیر از و ستم یحساب نایس زیانگدل عطر ازکهپونه

 .زد لب یاشدهرگه دو یصدا با رفت،یمخلسهبه داشت

 

 ؟یکنمعتادم یخوایم_ 

 

 نیا ریغ لحظه، نیا ریغ. ینکن فکر یچیهبه من ریغخوامیم... آره_ 

 .هانفس یصدا نیا ریغ آغوش،

 

 .باالست دوزشون یلیخ کنم، ُاوردوزترسمیم_ 

 

 .منه شیپ دردهات یهمه یدوا...  نترس_ 
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 وزبهر اتاق وارد بهناز، «زِمیعز تو ایب» یجمله با زد، دربهکهتقه دو

 سالمش جواب یحت ننداخت، بهش ینگاهمین تنهانهکه یبهروز. شد

 کردن مرتب مشغول تفاوتیب کامال یاافهیق با و ندادهم رو

 .شد زیم یرو یهابرگه

 

 و چرخوند ورود در سمتبه رو لچریو سر گشاده، ییرو با اما بهناز

 باپونه. کرد بازهم ازپونه دنیکش آغوشبه یبرا رو هاشدست

 آغوشبه رو خودش اضطراب و یشرمندگ از مخلوط ییهاحس

 .کردزمزمه گوشش ریز و سپرد بهناز
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 طوفانه؟ قبل آرامش_ 

 

 :فتگ جوابش در و آورد یآروم فشارپونه یبازوهابه بهناز

 

... قشنگه عروس یاومد خوش. دارم رو هواتکهگفتم نترس،_ 

 .زمیعز نیبش

 

 ییوروبر یصندل یرو و شد جدا بهناز ازقدرشناسانه یلبخند باپونه

 . گرفت قرار راستش سمت بهروز زیمکه یطور نشست،

 

. ودب العملشعکس منتظر و بوددوخته بهروزبه ترس با رو نگاهش

 دن،کر دایپ بعد و گشت یزیچ دنبال هابرگه نیب یلحظات بهروز

 زیم یروپونه صورت یجلو درست رو، یاپوشه  یحرف بدون

 .کرد پرت سمتشهم خودکارهی و کوبوند
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 ستدونینم شد،رهیخپوشهبه متعجب و خورد یاکهی بهناز مثلپونه

 انیجر دراونم دیفهم کرد بهنازبهکه ینگاه با قراره،چه از داستان

 .کرد باز روپوشه ماجرا دنیفهم یبرا و ستین

 

 اریتاخیب دهنش خورد، مبلغشون وسفته یهابرگهبه چشمش یوقت

 کنجکاوش شتریبپونه یزدهبهت یافهیقکه بهناز. موند بازمهین

 از ور هابرگه و برد ترکینزد رو چریول عیسر چرخشهی با بود،کرده

 .دیقاپپونه دست

 

 رو و شد چهارتا هاشچشم هاسفته مبلغ دنید ازپونه لمثهم بهناز

 :گفت بهروزبه

 

 ه؟یچ نایا_ 
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 با و شد کردش خی یقهوه خوردن مشغول دادن، جواب بدون بهروز

 .کرد یحرص شتریب رو بهناز شیتفاوتیب نیا

 

 ه؟یچواسه هاسفته نیا! بهروزتوأم با_ 

 

 نهات و شد خوردکه ،کوبوند زیم یرو یطور رو فنجون یعصب بهروز

 واکنشش نیا از دو هر دخترا. موند دستش یتو فنجون یدسته

 .دنیکش غیج و دنیترس یحساب

 

 نایا...  ستینشوم تیفدا ینامه ای دعوت کارت مطمئنا ه؟یچ نایا_ 

 زدن دو سگ مدتهمه نیا بعدبتونمکه یراه تنها منه، نجاتراه تنها

 ستیب نیا یباال ازکنه سقوطمنذار ودارمنگه رو شرکت نیا

 یندهیآحکم منه، یآزادحکم نایا...  یفکستن نیرزمیزهیبهطبقه

 بگم؟بازم... منه یزندگ
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 :گفت و برد جلومیتسل عالمتبه رو دستش بهناز

 

 !ایکنیمسکته ،یشد کبود نخور خرص... دمیفهم... باشهباشه_ 

 

 بازدودوزهآدمهمه نیا دست ازشم راحترمیبمکنمسکته کاش یا_ 

 خواهربهتونمینم یوقت... کردم جمعخودم دورکه یکالش و

  هان؟ کنم، یزندگتونمیم چطورگهیدکنم اعتمادخودم

 

 رو کار اون چرا و شد یچدادم حیتوض بهتکه من جان بهروز_ 

 ! کردم

 

 زیچ تیمحرم اون از هدفت...  دروغ پشت دروغ...  یگفتآره_ 

 اما... کنم قبولش تامیکردخامگهید لیدلهی با اما بود،گهید

 وکنم قبول یگیم یچ هرمنم باشنداشته انتظارگهید... شدهتمومگهید

 رو داداشتکه زادیمردست...  یکرد رو کار نیاکهگرمدمتمبگم
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 اما ،یودب کالقبای یپسره اون فکرکه یدار ولیا...  یفروختبهیغرهیبه

 .ینبودمرده مادرمنه فکرنمههی

 

 یکاسه و کرد سکوت دادن جواب یجابه بهناز اومدکه مادراسم

 چهار گذشت بعد هنوز. شد آب غرقدهینکشهیثانبه هاشچشم

 وجدان عذاب از پر وجودشتمام افتاد یم مادرش ادی یوقتماه

 دن،اورینکم و کلکل سر چراکه کردیم لعنت رو خودش و شدیم

 .بوددهیچیپ بلند یشاس اون یجلو

 

 یبراکه بودپونه و شدن بهناز موندن ماتمتوجه دو هر بهروز وپونه

 .گرفت دستبه رو حرف یادامه بهناز، حال کردن عوض

 

 یحثب دوتا شما نیب من بخاطرخوامینم. ستین یزیچ مقصر بهناز_ 

 شه؟ حل مشکل تاکنم کاریچ فقط بگو. بشه
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 یم...  رو؟ مبلغ نیا یبد یدار. نهیهم من حلراه... که ینیبیم_ 

 جونقسم ،یونمیمداگه. یبدنجاتم تا کن امضا ؟یکن امضاشون یتون

 .بده نشون حاال گه،ید بودکمکمواسه مادرت

 

 .ندارم یدونیمکه تو_ 

 

 نیدیر یچواسه. وسطمیگذاشت رو یکوفت حلراه اونکهدونمیم_ 

  ن؟یکردبدبختم یدست یدست و هانقشه یهمه یتو

 

 یزیچ آقاجونتونمگه. نشده یزیچکه هنوز...  ؟یا یبدبختچه_ 

 ده؟یفهم

 

...  فهمنیمکهدادگاه یتو یقاض و سرت باال یخدانفهمه آقاجون_ 

 چک موعد یوقتبگذرهخانم یعّدهکنم صبرماه دو حاال یچطور من

 ماهه؟ نیهم سر ینتلع یپروژهواسهدادمکه ییهاسفته و
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 انار رنگ هاشگونهکه شدزدهخجالت چنانعّده یکلمه دنیشن ازپونه

 بهروزبه دادیم حق ییجوراهی. افتاد نییپا سرش و شدنچله شب

 زدن حرف از وکنهتبرئه رو خودش دیبا یچطور دونستینم یول

 .داشتشرم دایشدهم مورد اون در

 

 :گفت بهروزبه ور آلودش بغض یصدا با بهناز

 

 ظارانت واقعا! گفتم؟یم کرد نیحس یقصه واستداشتم ساعت دو_ 

 ن؟یخوایم وارث ازش یوقتباشهنداشته یانتظار چیه نایس یداشت

 رو تالششدارهاونم کن، ایحکمی ؟یکنیم معذب رو دختر نیا چرا

 .تو نجاتواسهکنهیم

 

 .است_
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 .کوبوند زیم یرو یمشت یعصب بهروز

 

 منت دیباکه یاون ؟یذاریمسرم یدار رو یچ منت المصب ِد_ 

 رو مامان قلبگفتماومدم در آقاجون جلوکهبودم من...  نایانهمنمکنه

 ارک اوناگه... اومده سرمون ییبالچه ینداشت خبر یحتکه تو دم،یم

 یپسره ،بچههی خاطربه ونبودم هوا رو ینطوریا اآلنکردمینم رو

 وداشته شیربه و شدینم شاخ منواسهآورده درتخم از سرتازه

 بطخ نیهمچ یتونست چطور تو...  سفرش اون با دیخندینممنداشته

 تهش وبکشم روهیبق جور دیبا من یک تاآخه ؟یکن ییخطا و

 اب نیخواست گه،ید بود نیهم هدفتون! باشه؟نداشته نمکدستم
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 فقطکه نبودمهم براتونهم اصال و کرد یکارنشهگهید داشتننگهعّده

 !اد؟یبقراره سقوط نیا بامنم جلبحکم ستینمسئله شرکت سقوط

 

 :زد لب یآرومبه خجالت، از لرزون ییصدا باپونه

 

 .ستین...  نگهداشتنِعّدهبه ازین...  ازین_ 

 

 :گفت تعجب با و چرخوندپونه سمت رو سرش مکث با بهناز

 

 !؟یکنیم یشوخ یدار...  یردا_ 

 

 ازبهن. گرفت گاز رو نشیریز لب و شد سرخ خجالت ازدوبارهپونه

 :دیپرس تر ناباور
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 یوا...  یعنی... واقعا ای یذاریم سرمونبه سر یدار!  پونه؟_ 

 شه؟یم یزیچ نیهمچمگه... شهینمباورم

 

 یلصندبه و زد یپوزخند بودنشده باورش اصال انگارکه بهروز

 :دادهیتک

 

 اونکنم باور یدار انتظار واقعا ن؟یدیکش یانقشهچهگهید... هه_ 

...  باشه؟نزدههم  ناخونکهی حاالمیتحرهمه اون بعدپسره

 نیارد غمبریپ و خدا یادعاکه شما...  ن؟یکرد دایپ یشرعکالهنمیبب

 گدون و دروغ اون با نیبمالرهیش نیتونست رو من سر! ... چرا؟گهید

 ن؟یبگ نیخوایم یچ خدابهگهید ها،

 

 بر صورت با واتهام و نیتوههمه اون از شد یعصب یالحظهپونه

 :دیغر بهروز یهاچشم یتومیمستقنگاه با خشم، ازافروخته
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 ارک درهم یشرعکاله...  بهروز آقاباشمگفته بهت یدروغ ادینمادمی_ 

 حسگردنمبهکهبوده ینیِدواسهکردمکه ییکارها یهمه. ستین

 بود مرد اونقدر نایسهمستادمیواقولم یرو منهم. کردمیم

 عذابکم...  داد حیترج خودش یخواستهبه رو من یخواستهکه

 اچر بهنازدونمینم. شهتمومخوامیمگهید اما سال، پنج نیادمینکش

 نقدریا. نداشت خبر ازشروحمم. بوددهیچ رو تیَمحرم ینقشه نیا

 خطورذهنمبههملحظههی یحتکه شد یاعجله وهم سر پشت زیچهمه

 رو شیشرعحکمگهید بارهیبرمبشه ازین ای ،باشه دروغممکنه نکرد

 خودت یبرنامه طبق بذار و نشور رو منگناه نقدریا پس بپرسم،

 .بره شیپ

 

 سمتبه ودبکرده پاک ذهنش از رو هادیتردتمومپونه لحنکه بهروز

 :گفت هاشچشم کردن تنگ با همزمان و شدخم زیم
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 وت یکلککنم باور یخوایماگه ر،یبگ رو طالقت امروز نیهم پس_ 

 رزودتبهتره ستین تیمحرمبه ازینکه حاال. ستین ونبوده کارت

 .یبکن رو کلکش

 

 ازبهن. شد بلند جاش از و گفت یا«باشه» تیعصبان همون باپونه

 رد با بود، بهروز و اون یمکالمه وپونه جواب واِج و هاج نهمچناکه

 :تگرف روپونه دست عیسر و اومد خودشبهتازه کنارش ازپونه شدن

 

 .دارم کارت ؟یریم کجاپونه ستایوا_ 

 

 زیر سر رو اشکش موندن، شتریبهیثان کی کردیم حسکهپونه

 پس رو هنازب دست کنه، تحمل رو طیمح اون تونستینم وکنهیم

 .کرد ترک رو اتاق«  دیببخش»هی با و زد

 

 :گفت و زد بهناز آلوداخم یافهیقبه یاروزمندانهیپ لبخند بهروز
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 نه؟مگه نداشت حرفکارم_ 

 

 رو خداهم تو ره؟یبگ طالق یگفت چرا! بود؟ نیا قرارمون_ 

...  کارت نیاهم بوداشتباه دادنت امکیپهم رو؟ خرماهم یخوایم

 تابودمدهیکشنقشه یکل من...  یدینم گوش من یهاحرفبه اصال

 پاهی تو مرغ انگار اما نره،هم یکس یآبرو ونشه ناراحت کسچیه

 .داره

 

 منتظر وکنم صبرتونمینم. برم روخودم ینقشهدادم حیترج_ 

 توکهبکنه رو یکارپونه بعدامعلوم کجا از اصال. بمونمپونه احساسات

  ؟یزنیم حدس

 

 املک باختش ،یبریم روهیقض درصدپنجاهباألخره توندههمانجام_ 

 .ستین
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 .پنجاهنهخواستم کامل برد من_ 

 

 !گهید نجاستیا یخوایمهم با رو خرما و خداگمیم_ 

 

 رقابت نیاکنمیم فکر یگاه بهناز، یدونیم... خوامیمهم باآره_ 

 تو... توئه و من نیباشهب نایس و من نیبنکهیا یجابه

 روزیپ اوناشهیم برعکس کارهات یول یکشیم من یروزیپواسهنقشه

 دلت یول یبرسونبهم رو دوتا اون خوادیم دلت واقعانکنه شن؟یم

 حس لنگه،یم کارهات یجاهینظرمبه برسم؟پونهبه من خوادینم

 رو تیمحرم یهیقضنکهیا با. یستین راست روباهامکنمیم

 کرده، ریرگد روفکرم یلیخ سفر نگفتن یهیقض نیا اما یبودگفتهبهم

 د؟اوم یمسرم ییبالچه یدونیمدارهنگهعّدهپونه شدیم ازین واقعااگه

 یکافاندازهبههم حاالش تا بچه؟هی خاطربهبدم باج نایسبه چقدرگهید

 کار نیربهتاالنم نداشتم، خبرمنمکهشده باورشون و خوردن گول

. دادینماجازهغرورم نیا از ریغ. رنیبگ طالقبخوامکه بود نیهم
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 روزیپ پس کنه،یم یهرکارپونه آوردن بدستدوباره خاطربه نایسگهید

 .بدم نجات رومیزندگتونمیم ومنم

 

 .است_

 

 3/88  

 

8 

 

 

 با رو سرش و گذاشت لچریو یهادسته یرو رو هاشآرنج بهناز

 .داد تکون رفط دوبه افسوس
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 من مشکل...  ه؟یچ مشکل یدونیم...  من برادر...  خداونداااا_ 

 یدارشهیهم توکه نجاستیا مشکل... توئه تفکر طرز مشکل... ستمین

... میزندگ م،یزندگ ،میزندگ یگیم...  یخوریم رو خودت یغصه

 کرف بهشون اصال...  شونیزندگ ای...  شیزندگ ینگفت بارهی یول

 دارن؟ احساس...  انآدمهم اوناکه حاال تا یگفت خودت با...  ؟یکنیم

 اومدکوتاه تو خاطربهپونههمه نیا...   دارن؟ حق...  دارن؟ غرور... 

 آقاجون شیپ رو رازت...  کرد یمخف رو داشتنت زن سال پنج... 

 گفتیمدادگاه رفتیماگه شیپ وقت چند نیهم اصال...  داشتنگه

 ستتدهمرهیبگ طالق یراحتبه تونستیم ،یش داربچه یتونیمنکه

 نشون یدار وفا...  کرد نجابتبازم اما...  بودشده رو آقاجون شیپ

 آخرش...  خورد رو تو یغصه یکل یحت...  نگفت یچیه...  داد

...  کرد قبول رو اهداء یهیقض تو نجات خاطربه و من اصراربههم

 تو حاال...  بودکرده قبولنظرمونه مدآدم نایسمیگب بهشنکهیا قبل یحت

... نهگمیم من ؟یبکن رو یکارپونه خود خاطربهشدهبارمهی...  بگو

 انجامش بود نفعتبهاگه یسنجیم رو زیچهمه یدارهنوزم چون

 .یدیم
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 موقع اون دادم؟ مامانشبه رومادرم قلبنداشتم یعمه خاطربه پس_ 

 داشت؟ من یواسه ینفعچه

 

 وت واست؟ نداشت یمنفعتکنم باور واقعا یول...  هانخوره بر بهت_ 

 ای کنه،یم یعمل رو دشیتهد آقاجون یدادیم احتمال درصد کیاگه

 کار اونبهبازم اد،یم در آب از زرد تو دتیجد گذارهیسرما ینطوریا

 جو یتو نقدریا تصادف قبلادمهی منکه ییجا تا! ... ؟یدادیم تن

 طفق یکرداستفاده انیجر اون ازنظرمبهکه یبود نایس با رقابت

 یایبپونهچشمبه شتریب و یکن دکش رو نایس کال یکن یکار یخواست

 ونهم محتاجهم آخرشکه ینیبیم اما یبش دونیم روزیپ یخواست... 

 .یشد نایس

 

 تسپ و نامرد نقدریا یعنی...جو؟کدوم...  یگیم هیچ مزخرفات نیا_ 

 نایس ازبچهکنم قبول یخواستازم تو!  شدم؟ نایس محتاج! ... م؟یدید

 عشقش از یادگاریهی تا... بکشه عذاب کمترپونه تا باشه،
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... هباش تونستیم یکس هر از یکوفت اون اهداِءوگرنه... باشهداشته

 خاطربه کارهیشهینم نیهم...  بوده؟کمشدم فیخف و خارهمه نیا

 اطرخبه همش کنم؟ بزرگ روبمیرق یبچهضمیمر منمگه... پونه خوِد

 !بگه؟ یچبهیغرگهید...  یگیم رو نیا یخواهرمکه تو...  بودپونه

 

 رک از د،ید وضوحبه بهروزنگاه وکالم یتو رو رنجشکه بهناز

 :زد لب یاانهینمامظلوم حالت با و شد مونیپش دایشد زدنش حرف

 

 ورآدم اعصاب خب...  دیببخش... گهید نشو ناراحت...  یداداش ِاِاِا_ 

 حاال دیببخش... گهید یرینم شیپنقشه طبق یوقت یکنیم یخط خط

 .نداشتم یمنظور... 

 

 نکرد جمع مشغولرفته فروهم یتو یابروها با ،یحرف بدون بهروز

 رخوندنچ با بهنازکه کرد، رفتنعزم فشیک بستن بعد و شد پروندها

 .گرفت رو کتش یگوشه و شد راهش صد چرلیو
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 ...روِح رو تو... گهید دیببخش یداداش_ 

 

 ینطوریاهمپونه انیجر سر...  نگوگفتم صدبار...  نگو...  نگو_ 

 فعال...  ازتنشنومگهید یول...  یداد مامان روحقسم و یکردخرم

 ورهآخدفعه ونچ...  یند آببه گلدستهندفعهیادوارمیام اما... دمیبخش

 ببرتت ادیب بگو سیفرنگبهاآلنم...  ستین کار تو یبخشش واقعاگهید

 .شهیم رتیدشهیم شروعگهید ساعتکی...  یوتراپیزیف

 

 ینظاممیتعظ دست با و زد برادرش یجمع حواسبه یلبخند بهناز

 شد،خمهم بهروز. نشوند بهروز لب یرو رو لبخندکه اومد، براش

 و الیخ و فکر از ییایدن با رو بهناز و دیبوس ور خواهرش سر

 . گذاشت تنها دیجد یهانقشه

 

.................................. 
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 مرددش دل و بودمونده ثابت فونیآ زنگ یسانت چند انگشتش

 یتو شونیخداحافظ یهاصحنه مرتب. کنهکسرهی رو کار ذاشتینم

 ختل یلیخ ،ییایرؤ روز دو از بعدکه ییهالحظه. شدیم یتداع ذهنش

 .بود سخت یلیخ کردنشونهضم و شد یسپر

 

 و کردیم فکر نایس کنار موندنبه تنها شمال، از برگشت لحظاتتموم

 دلش. برنگردن ازشمالگهید تابشه یامعجزههیکه بود نیا آرزوش

 یبرا دیشا و برن مادرش و پدر دنیدبه نایس با همونجا خواستیم

 رو آخر تالش نایس یوقت اما بمونن، ششونیپ عمر یهمه

 اون الیخیب کرد خواهش ازش و دادانجام کردنش منصرفواسه

 وبزنه زیچهمهبه پا پشت بودنتونستهبازم بشه، مدار و قرار

 .بود روز دو اون اتفاق نیتردردناک نایس وسیمأنگاه

 

 وشهب برورو نایس با حاال چطور تلخ یخداحافظ اون بعد دونستینم

 یتیمحرم. بره نیب از تیمحرم نیا موعد از زودتر دیبابگه
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 خواستینم دلش و بودکردهمزه زبونش ریز بیعج شینیریشکه

 .شهتموم

 

 وهبکش ادیفر دلته از خواستیم دلش و اتفاقات یهمه از بودخسته

 یکی گفتن «سالم»که بخواد، خدا از رو اتفاقات نیا یهمه شدنتموم

 .برگشت صدا سمتبه ترس با و پروند جا از رو اون پشت، زا

 

 

 

3 : 

 

83 
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 یهایاقهوهبه متعجبش دًایشد ودهیترسنگاه د،یچرخکه سرش

 یطوس رنگشون بودشوندهیدکه یبار نیآخرکه خورد،گره ییآشنا

 .داشت فرق تلخ یقهوه نیا با ششونیآرا آسمون تا نیزم و بود

 

 ذهنش یتوترنم یرمنتظرهیغ دنید با یدایز جمالت و کلمات

 نیهم و دیچرخینم کدومشون چیهبه زبونش اما رفتن،یمرژه

 :گفتهیگال با و رنجوند یحساب روترنم سکوت،

 

 انگار نکننگاه یجورهی یول... سرم یفداسالم جواب_ 

... دارم حقمنم یباش نجایا یدار حق توکه همونقدر! ... یدیدمزاحم

 بهش... منتظرمهکردم هماهنگصاحبخونه با من ضمن در

 چرا یالجنابع حاال...  بودکرده قبولاونم ومیباش تنهاخوامیمبودمگفته

 .زنمیم ییها حدسهیالبته...  داند خدا یآورد در نجایا از سر
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 رهنازهت یخونه تاکرده بشیتعقترنم کردیم فکرلحظه اون تاکهپونه

 :زد لب تر متعجبکنه دایپ اون قیطر از رو انیس یشده

 

 !شمینم منظورتونمتوجه من_ 

 

 !مهندسخانم ییدیهنگکهنزدم حرف یدر یفارس زبونبه_ 

 

 ؟یدار حق من یاندازهبه یچ یعنی_ 

 

 لببهکه یزیآم تمسخر پوزخند با و داد باال رو ابرهاش جفتترنم

 :گفت زد
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 رو شیمعن یعنی! ... ؟یدونینم واقعا ای یندازیمدستم یدار نم،یبب_ 

 زن یدونینم تو یعنی... زنشم تو مثل چوندارم حق...  ؟یدینفهم

 ؟یینایسدوم

 

 تر نگر پرترنم پوزخند و شدترنم جوابپونه بازمهین لب و بهت تنها

 .شد

 

 ازکردمینم فکر...  هازنهیم بیغر بیعج یلیخهم نایس نیا... هه_ 

...   م؟ینگرفت طالقنگفته بهت پس... کنه پنهون رو یزیچهم تو

 یلیدلچه نایسبدونم خوادیمدلم...  ادیزهم یلیخ...  شد جالب

 .زنمیم ییهاحدسهیبازمالبته... داشته یامسئله نیهمچ نگفتنواسه

 

 گفت یا«نداره امکان»  و داد تکون رو هاشلب یسختبهپونه

 شهادست یخوشحال با و شیریغافلگ از کرد ترزده ذوق روترنمکه

 :گفت ونهیس یرو کرد قالب رو
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 امکان گفتبشهکهنداره وجود یزیچگهید مهندسخانم نیبب_ 

 دیشا...  ادیم بر ازش یکار هر زادیآدم...  نکن تعجب یلیخ... نداره

 ییهاروز اونانتقام... انتقاااامزمیعزآره... رهیبگانتقامخواسته نایس

 عذاب... بودهدوم نفرشهیهمنکهیا عذاب...  یداد عذابشکه

 خودتبه یحت و یکردله پاهات ریز رو احساساتش چطورنکهیا

...  یدونیم...  یبد بهش کیکوچ حیتوضهی ینداد زحمت

...  تتچزوندیم بدتر دیبا... بوده لطافت باهم یلیخ انتقامشنظرمبه

 یوا... یوا...  سابقت شوهرجان یجلو.. . مادرت و پدر یجلو مثال

 یرودستچه زنشون بفهمن جانتون مهندس یآقا...  خدا

 نایسنظرمبه...  خب یول...  هاشهیم ییغوغا... شود؟چهخورده

 شیپخواسته فقط فعال ظاهرا... کرده یرحم دل یلیخبازم

 دبال...  ََشخونهامیببگه نداشت یلیدلوگرنه... یبش عیضاخودم

 .یبعد مراحلواسه موندنهیبق
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 تونستینم یحتکه بود،شدهشوکهترنم جمالت نیا از اونقدرپونه

 لحن بابتکنه جرأت یحت ای «یگیم دروغ یدار»بگه بهش

 جمالت تک تک. کنه مهمونش یلیس کی شگستاخانه

 انگار و دنیجویم رو ذهنش داشتنکه بودنشده یاانهیمورترنم

  .کردنیم دییتأ روترنم یهاوحرف زدنیم ادیفر سرش یتو همشون

 

 واقعا نایس لیدل تنها کرد باور و شد یخال دلشته چنان آن کی

 یور فتادنینواسه و رفتن یاهیس هاشچشمکه باشه،انتقامتونهیم

 .کنههیتک بهش تا رفت وارید سمت دستش ن،یزم

 

 کی و ومدینکوتاهبازم ،بودشدهپونه خراب حالمتوجهنکهیا باترنم

 :گفت غرور با و شد ترکینزدگهیدقدم

 

 خاطربه تو، با ازدواج یبرا نایس یگهید لیدل یبدونبهترهدمیشا_ 

 چونکنه ازدواج باهاتدادماجازهمنم... بوده ترحمش حس
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 آخر تانکهیاهم...  بچزوندت وکنه یخال رو هاشعقدهخواستم

 رو شیدلسوز نیا اقتیلنکنم گمون چند هر ...کنه ونتیمد عمرت

 یدار سرشکه یگور نیا یبدونبهتره یول...  یباشداشته

 یجا من...  یاروزه دو مهمون تو...  منهواسه شزندَه ،یزنیمضجه

 .کارم یپرمیم وخورمیم روصدقه نیا ریخباشم تو

 

 صدقه؟کدوم خبره؟چه اونجامعلومه_ 

 

 از رو دو هر و خورد گوششونبه فونیآ پشت ازکه بود نایس یصدا

. گذاشت شنهیس یقفسه یرو دستزده وحشتترنم. پروند جا

 انگشتش شدمتوجهتازه و کرد جدا وارید از دستبالفاصلهپونه

 ور وزنش داشتن زحمتبهکه ییپاها با حرف بدون وخورده فونیآبه

 خودش نیاشم سمتبه کردن،یم حفظ رو تعادلش و تحمل

 . افتادراهبه
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 بار چند و شد متعجب دید روپونه رفتن فونیآ توِریمان ازکه نایس

 و نکرد یتوجهپونه اما بمونه،که خواست ازش و زد صدا روپونه

 یتجمال نکه،یا دنیفهم نبود سخت یلیخ. شد نشیماش سوار عیسر

 فتارر مسبب حتمادهینشنترنم از فونیآ یگوش برداشتن موقعکه

 :گفت ادیفر بابذاره فراربه پاهمترنمنکهیا قبل و ستپونه

 

 یک رو نجایا آدرس...  ؟ یکنیم کاریچ نجایا هستمعلوم تو_ 

 ؟یکنیم یغلطچه یدار هان؟ ،یگفت یچپونهبه داده؟ بهت
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 اما بده، یشکن دندون جواب خواست نا،یس لحن از دلخورترنم

 اه مدت. نده باد بر رو خودش تالشماه پنج زحمات تا نکرد سکیر

 رفط از تشر نیاول با خواستینم و بود یریغافلگ نیا منتظر بود

 .بده یجاخال نایس

 

 کردن فرمتن یبرا یفرصت بود،آورده بدست رو فرصت نیا یسختبه 

 وودشهخ توسطبشکنه روپونه سدنکهیا یبراراه تنها دونستیم. پونه

 نیگزیاج رو نفرت وببره نیب از نایسبه نسبت روپونه ماداعت دیبا

 .بشه رقابت نیا روزیپبتونه تا کنه، عشقشون

 

 دوز رهزا بااونم بود نایس و خودش نیبکه یاغهیص حفظ یبرا تالش

 و بودهکرد دایپ اعتماد نیا بردن نیب از یبراکه بود یراه تنها کلک، و

 : کرد بال سپر رو همون نایس جواب در
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 هنوز ام یغهیص یگفتیم زنتبه دیبا یجنابعال... نکردم یغلط من_  

 .شده ناراحتداره هوودهید... نشهشوکه تا برجاست پا

 

 دختر یزد گند...  ؟یکرد کاریچ توترنم من، یخدا یوا...  هوو؟_ 

 ؟یگفت چرا... 

 

 یکار خراب خودت ؟یزنیم داد چرا... دونهینمدونستمیمچه من_ 

 ؟یطلبکار من از حاال یکرد

 

 یسابح نایس اما نشه، رو دستش تا کردن حاشابه بودکرده شروعترنم

 یتو حرص از رو فونیآ یگوش خواستیم دلش و بودشدهکالفه

 .کنه خورد هاشدست

 

 نیاولکهزدم گند یموقع همون... زدم گند من... کردم خراب منآره_ 

 هر... شدمغهیص نیا ریاسماهه پنج... کنمغهیص باهاتکردم قبول بار
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...  بودعالقه تبهونه اولش...  یآوردبهونههیکنم تمومشخواستم بار

 هنوز چون یبچزون روپسره اون همچنان یخوایم یگفتبعدشم

 تمومش یذارینمکههیچ تبهونه اآلن... کنهیم موس موس دنبالتداره

 کاریچگهید...  من؟ از ای بودرهپس اون از انتقامت...  کنم؟

 ؟یخوایمازم یچ...  ؟یکنولمکنم

 

 نیا تننرف دست از یبرا و ترسوند یحساب روترنم نا،یس تیعصبان

 نایسترحم حسنکهیا یبرا و کرد عوض رو لحنش فرصت،

 :گفت یساختگ یبغض با بشه،ختهیبرانگ

 

 زیچمهه... نداره برخدونستمینمکهگفتم...  نایس باشداشته انصاف_ 

 چرا اصال... نگم یزیچ بهش یبودنگفته منبه. ننداز من ریتقص رو

 ؟ینگفت خودت
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...  یبگ یزیچ ینداشت حق شما نگفتم، چرا مننداره یربط شمابه_ 

.. .باشه حرف نیا خاطرواسه فقطپونه بد حالدونمیم دیبع چند هر

 نیابهگهید اصال...  رفت لحا اون باکه یگفت بهش ایچ ستینمعلوم

 نیاکنمیمتموم مشکات یآقا شیپامیم امشب... ندارم یکارهیقض

 و یوبخ با باشنداشته انتظار سابق مثلگهید بدون یول...  رو داستان

 نیا دنیکش طولبوده تو ریتقص همشگمیم بهش... بشهتموم یخوش

 سر رو من یولکنمتمومخوامیمماهه پنجگمیم بهش... غهیص

 واسش شدالزمنمیشاه داستان کل... بهونههی با بار هراونم یدوئوند

 .نگفتم بهت یبدتر زیچنشده بازدهنم تا برواآلنم... گمیم

 

 یافهیق و دش تر کینزد فونیآبه و نایس یناگهانمیتصم از دیترسترنم

 .گرفت خودشبه روپناهیب یهاآدم

 

...   یاشب معرفتیب نقدریاکردمینم فکر...   نایس یانصافیب یلیخ_ 

 ت؟کمکنهیا...  ؟یکنکمکم بود قرار مونه؟یمبرام آبروگهید ینطوریا
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...  گند... خانم یزد گند... برسه من دادبه دیبا یکی! ... کمک؟_ 

 نیشاه اون یخوایماگه... هیچ تتین ستینمعلوم اصال یجنابعال

 بود قرار! ... ؟یزنم یگیمپونهبه یایم چرا یبچزون رو بدبخت

 نم روگهید...  فهممتینم اصال...  من ازپونهنهبشه دیناام ازت نیشاه

 تا منزلتون دییبفرما... شهیمتموم زیچهمه امشب...  نکن حساب

 .کنم روشن رو فتونیتکلامیب

 

 یزیچکردم یدار آبرو من نا،یس نکن ینامرد تپونه همون جان_ 

 نیشاه راجب یزیچ یندار حق تو. نگفتم تخانوادهبه

 .یبگمخانوادهبه

 

 وشگبه صداشکه ینیسنگ نفس بعد و کرد مکث یلحظات نایس

 :گفتتحکم با دیرسهمترنم
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 یبرا اونقدرنکهیا خاطربهبلکه سرکارخانم، خاطربهنه... گمینمباشه_ 

 خوردش هاحرف اون فتنگ باخوامینمکهقائلم ارزش مشکات یآقا

 شتریب ات بفرما... شهیمتموم بابات یجلو امشبغهیص نیا یول... کنم

 .نشده آلود گل آب نیا از

 

 .نه امشب نا،یسکنمیم خواهش_ 

 

 خداحافظ ز،یچهمه شدتموم. بشنوم یزیچخوامینمگهید_ 

 .مشکاتخانم

 

 رومرنت دل تقش یصدا و گذاشت سرجاش شدت با رو یگوش نایس

 با .افتاد نییپا چشمش یگوشه از سماجت با یاشکقطره و لرزوند

 رفتیم نشیماش سمتبهکه یحال در و کرد پاک رو اشک حرص

 .داد فوحش زمان و نیزمبه لب ریز
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 نفویآ یدکمه باپونه انگشت یساده برخوردهی با هاشنقشه یهمه

 باز اما بود، بدلچس یروزیپ کی منتظر هامدت. بودشده خراب

 با. دبوشده بشینص رقابت نیا یتوکه بود یمدال تنها شکستهم

 نآورد بدست یبرا تالش یجابه بود بهتر دیشا کرد فکر خودش

 نیا تا داد،یم نشون خوش یرو نیشاه یشنهادهایپبه نا،یس

 .نکنه لیتحم خودشبه رو حقارت حسهمه

 

 یکشش دیجد یهنقش دنیکشواسه مغزشگهیدکه اون برعکس

 اتفاق نیا گرنظارهچشم جفت چند ترطرف اون متر چند نداشت،

 نیا گرانیباز یبرا داشتن یادیز یهانقشهکدوم هرکه بودن

 .دنیکشیمصحنه

 

. 
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 لندب بار نیچندم یبرا شیگوش زنگ یصداکه بود قرمز چراغ پشت

 اصال ته،آشف و بودخسته یحساب. شد حک روش نایساسم و شد

 نبود یواقع فکر و نداشت نایس از رو یایکارپنهون نیهمچ انتظار

 .کردیممچاله رو قلبش نایس طرف ازانتقام

 

 دترب و دیدینمترنم ندادن طالق یبرا یلیدل چیه کردیم فکر یچ هر

 پنهون ازش نایسکهبوده نشونیب یزیچ البدنکهیا فکر اون از

 رو زیچهمه صداقت با نایساگه دیشا .دادیم آزارش یحسابکرده

 رو حاتیتوض یهمهگهید اما شکست،ینم دلش نقدریا گفتیم

 رو نایس یهاتماس جواب خواستینم دلش و دونستیمهیتوج

 .بده
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 براشمه باورش و بودانتقام گرفتنواسهآدم نیترُمحق نایسنکهیا با

 قتیحقترنم یاهحرف تونستیم. نبود ممکن ریغ اما بود، سخت

 .ستهویپ هادهنده عذاب یدستهبههم نایسکه بود،آزرده دل وباشهداشته

  

 تشرناک فونیآ زدن با و ختیربهم رو اعصابش زنگ مجدد تکرار

 :داد رو جوابش

 

 ارتک یکنهیتوجخوامینم... بشنوم یزیچخوامینم...  نزنگ نقدریا_ 

 دیباکهمونده یعذابگهید...  ونم؟ندکهمونده اصال یزیچگهید...  رو

 نشده؟ ُخنک دلت...  بکشم؟

 

 تیعصبان کردنآروم خاطربه نبودمعلومکه یعصب یلحن باهم نایس

 :زد ادیفرترنم یکارها از تیعصبان ای ستپونه
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 ونفیآ پشت از...  نمتیبب رو در رو یایب دیبا... نشده خنک... نه_ 

 .نمیبب رو داغونت یافهیقنتونستم

 

 :زد لب داربغض د،ییتأ نیا ازشکسته دلپونه

 

 رو انتقامت...  صدر یآقا راحت التیخ... شدم کسانی خاک با_ 

 .ینیببکهنموندهازم یزیچگهید...  یگرفت خوب

 

 .یایب دیبا اآلن نیهم... نمیببخوامیم رومونده ازتکه یچ هر_ 

 

 ینامرد من...  درستکردم بد من... نداره وجودگهید یدیبا چیه_ 

 بخدا... بودم مجبور من...  نایس نبود نیاحقم اما...  درستکردم

 مرگ،دم تا مامانت و رفتیم دار یپا تا باباتتوأم... بودم مجبور

 ازت دیبا دیشا...  ه؟یچ یدونیم...  یکردیم روکردم منکه یکار

 خواستبهبودماومده ... یکرد راحت روکارمآخه... باشم ممنون
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... مبگ بهت یچجوربودمخوردهغصه یکل...  روغهیصکنمتموم بهروز

 یتوگرفته شیپ دست تو یول...  ینش ناراحت تابگم یچجور

 نیهم...  یکنتموم یتونیم حاال...  زدنضربه یتو...  کردن ناراحت

 .تلفن پشت اآلن

 

...  یایب دیباشهتموم یخوایماگه... کنمینم تمومش ینطوریا_ 

 .یکن صبر آخرش تا دیباوگرنه

 

 من...  نجاستیهم ماراه آخر...  نا؟یس یکنیمتمیاذ چرا_ 

 .دمینمادامهگهید

 

 یشدبچه الیخیب یچطور یبگشهیم...  شد جالب...  ؟یجد_ 

 رو تنیِد ،یدوختیم نیزمبه رو آسمون یداشت روزید تاکه ییتواونم

  تموم؟ وغهیص فسخ هوی حاال...  ؟یکن ادا دیبا
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 تزحم یتو رو یعال حضرت ستین ازینگهید اما... نشدم الیخیب_ 

... شهب باز انیجر نیابه تو یپاکردمیم قبول دینبااولشم از...  بندازم

 دایپهم یکیباألخره... بوده جفتتون ینقشهنمیادمیشا... بهنازه ریتقص

 مطمئن رو نیامونمینم تو ونیمد یول...  کنم ااد رونمیِد تاشهیم

 .باش

 

 یوت نشیسنگ یهانفس اما کرد، سکوت حرف نیا دنیشن با نایس

 حدس ور تشیعصبان تونستیم یراحتبهپونه و بوددهیچیپ یگوش

 حرف تاارهیم فشار خودشبهداره دایشد نایس بود مطمئن وبزنه

 .نزنه یناجور

 

 دارحهیجرهم نایس غرور دونستیم و دبوشکسته یحساب دلش 

 دست و بشکنن رو سکوت خواستنینمچکدومیه اما شده،

 . رفتینمهم تماس قطع سمتبه چکدومشونیه
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 یصدا و شد رد کنارش از پونه، نکردن حرکت از معترض ینیماش

. دیشک یکوتاه غیجکه ترسوند، یحساب روپونه وحشتناکش، بوق

 :دش بلند خط پشت  از صداش و غشیج دنیشن از شد نگران نایس

 

 !دختر بگو یزیچهی...  الو ؟یخوب...  شده؟ یچ... پونه_ 

 

 سبز چراغ از و افتادراه سرش، پشت یهاراننده یهیبق اعتراض باپونه

 نلح با و شد طاقتیب نایسکه ،بودکرده سکوت همچنان اما شد، رد

 :زد لب یترآروم

 

  زم؟یعز یخوب...  یخانمبده جواب...  نایس جاِن...  نایس نفس_ 

 

 یابردوباره قلبش وپونهخشم شیآت یرو شد یآبکلمه چند نیهم 

 هوی دلش. کرد فروکش تشیعصبانتموم و دیلرز صدا اون صاحب
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 و کرد رو شیکودک یهاسال یهیهمسا یهاعاشقانه یهوا بیعج

 .بدهادامه نایس تا کرد سکوت بارنیا

 

 دیکش یراحت نفس بودداده صیتشخ رو نیماش حرکت یصداکه نایس

 سکوت نیا وکنه آرومشتونسته زد حدس وپونه یسالمت از

 یفضا یتو ترملتمس و ترمهربون لحنش. داره ییمعنا حتماپونه

 :گفتکه شد پخش نیماش

 

 یراحت نیابه چرا...  من یهست نکنوونمید...  دختر نکنوونمید_ 

 بود تند تب و یآبک نقدریا من عشق یعنی...  ؟یشد اداعتمیب منبه

 یباش دلخور یدار حقآره...  رم؟یگیمانتقام ینطوریا یکرد فکرکه

 یول... گفتمیم بهت دیبا من... گوشم ریز یبزن یحت یدار حق... 

 یبفهم ات ایب... بوده یچ لشیدلبگم بهت تا ایب... داشتم لیدل بخدا

 اآلنشمیپ ایب... نداشتم رو آزارت قصد اصال من.. . ستین یالکهیتوج

 نا؟یس عمِرباشه...  نایس نفِسباشه...  باشه؟ برگرد... 
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 نایس. گفت یآروم ی«باشه» و زد نایس یهادلبرانهبه یلبخندپونه

 .ردک قطع رو یگوش «منتظرتم» گفتن با و کرد نثارش «یدلم جان»

 

 کح شیگوش یصفحه یرو بهنازاسم شد، طعقپونه با تماسش تا

 بلندگو یرو گذاشت رو یگوش و زد رو اتصال یدکمه عیسر شد،

 یبرا زدن حرف نیح در رو شختهیربهم یخونه تا صحبت، یبرا

 .کنهآمادهپونه ورود نیاول
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 سکیر... میدیکشنقشههمه نیا... که یکرد خراب پسر_  

 !که یبرگشت یخال دست آخرش ... شمالبه رفتنواسهمیکرد

 

 منگفتماولم از! ... کرد؟ یراض روپونهشهیممگه...  ایگیم یزیچهی_ 

 بعداکهکنم یکارتونمینم...  باباستمین زدن کلکآدم

...  امروزمیداشت داستان یکلتازه... باشه پشتشپونههیدلخور

...  دیفهم رورنمت با موندنغهیص یماجرا...  دید روترنممخونهدم

 تامدیکش رو نازش یکلاآلنم...  رفت کرد قهر...  برخورد یلیخ بهش

 تا بدم، حیتوض براش ومیبزن حرفهم با ادیبشده یراض

 .بشه رفعتفاهمسوء

 

 از من...  هاکنهیم یخرابکار فقطهمترنم نیا...  بابا یا_ 

 دستهی با یقتو... مشکوکهترنم یهاخواستن فرصت نیاگفتماولم

 .گهیدشهیم نیهم یبردارهندونه چهارتا خوادیم دلت
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 نشده، الشیخیب نیشاهبودم شاهدخودم یوقت...  بودم مجبور_ 

... نمک ینامردنخواستم...  شدم؟یم شخواسته الیخیب دیبا نظرتبه

 از دست وهیجد ما یهیقضکنه فکر نیشاه تامینکن فسخبهترهگفتم

... کنم ولش نبود درست...  بود من ناموساونمباالخره... رهبردا سرش

 یلیخ کارش امروز یول... فتهیب براش یاتفاق بود ممکن

.. .کنه متنفر من از عمدا روپونه خواستیم انگار...  انداختامشکبه

 .بگه بهش نداشت یلیدلوگرنه

 

 تراپویزیف تردک نیا اآلن... بحرفمتونمینم ادیز من نایس نیبب_ 

 اونبه من...  ندارم رو هاش ُغرُغر یحوصله وشهیم داشیپبداخالقم

 طالقوامتکنهینم قبولپونهکه حاال...  قیتحقواسهداشتم ازینعّدهماه دو

 کمتره، یلیخ ها چک فرصتگهیم بهروز...  نکن قبول رو

 و شاتیآزما شدنتموم تابگم بهروزبهتونمیمبازم یول... دونستمینم

 لباطغهیص نیاباشمگفته بهت...  بمونه دیبا شما یغهیص اهداء،
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 گهشن تا یبجنگ دیبا... بکنم یکمک چیهنتونم دیشاگهید منبشه

 .برسمجهینتبهمنم بکن دعا...  یدار

 

 .کنمیم روتالشم... باشه_ 

 

 .افظخداح...  اومد من الجوشنیذ شمرکهبرم من...  یباش موفق_ 

 

 .خداحافظ...  شد یچدمیم خبر بهت... باشه_ 

 

 پخش یهالباس و رفت خواب اتاق سمت عیسر شد قطعکه تماس

 یهابرگه وحموم سبد داخل ختیر کرد جمع رو نیزم یرو

 با و کرد تلمبارهم یرو رو زیم یروختهیرهیکشنقشه

 یسابح نشمالشو سفر قبلستاره کرد خداروشکرآشپزخونهبهنگاههی

 یهاظرف ریدرگلحظه اون نبود مجبورگهید و بودکرده زیتم رو اونجا

 . بشههفته کی ینشسته
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 ده،ازمنین یاقهیدق پنج دوشهیبه کرد حس شرتشیت کردن بو با

 دشمر لب ریز رو هاهیثان. شدحموم وارد و کند رو لباسش سرعتبه

 سمتکه دستش. رونیب زدحموم از یاقهیدق چهار وارهینکم وقت تا

 فتر لباس دنیپوش بدون شد، بلندخونه فونیآ یصدا رفت کشو

 . کرد باز رو درپونه دنید با و فونیآ سمت

 

 وارد ستدبه شرتیت شلوار، دنیپوش بعد و اتاق یتو برگشتدوباره

 دنینش بابزنه روخونه زنگپونهنکهیا قبل. ستادیا در پشت و شد هال

 سمتبه دستش با و گفت ی«دییبفرما» کرد، باز رو در پاهاش یصدا

 .کرد ییراهنما داخل

 

 از بستکه رو در نایس. شدخونه وارد نییپا سر با وزده خجالتپونه

 .ردکپونه صورت مماس رو سرش و دیکش آغوش یتو روپونه پشت
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 یهکلببه ورودتون نیاول...  نیکرد ابیشرف...  بانو نیاومد خوش_ 

 ادیز دیشببخ...  مونیشیدرو یکلبهالبته... گمیممقدم ریخ رومیشیدرو

 .کنه ییهنرنما ادیبخونهخانومگذاشتم... بشه خوشگلنذاشتملهیوس

 

 .کشوند نایس یموها سمت روپونه متعجبنگاه ،یسیخ احساس

 

 ؟یبودحموم_ 

 

 .کنمیم خشکش اآلن...  ؟یشد سیخ...  دیببخش...  آخ آخ_ 

 

. حوله برداشتنواسه رفت اتاق سمتبه و کرد جدا رو شخود نایس

 و دید شکمش عضالت یرو روپونه یرهیخنگاه برگشت، یوقت

 .زد یامغرورانه لبخند
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 ؟یدیپسند_ 

 

 یفضابه رو نگاهش و گرفت گاز خجالت با رو لبششده هولپونه

 تیاذ یبرا و زدپونه یایح وشرمبه یاقهقهه نایس. دوخت اتاق

 .ستادیا جلوش رفت دنشکر

 

 .ساختمشا شماواسه...  بانو؟ یدیپسند...  گه؟ید بگو_ 

 

 .یرنطویا یکنیم قلنج... یبپوش رو شرتتیتبهترهکنم فکر_ 

 

 بپره؟ سرت از هوش ایکنم قلنج یترسیم_ 

 

 .نایس نکن تیاذ...  ِاِاِا_ 
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 .ردک باز سرش از رو چادر حرکتهی با وپونه سر پشت دیچرخ نایس

 

 

 

3 : 

 

8 

 

 

 :گفتشده هول و نایس حرکت از ختیر دلش

 

 نا؟یس یکنیم کاریچ_ 

 

 ... یاریب در رو رونتیب لباسکنمیم کمکدارم...  یچیه_ 
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 ...فقط... برم دیبا من یول_ 

 

 .کرد باز سرش از روپونه یروسرگهید حرکتهی با نایس

 

 گرفته؟ تیشوخ! ... نایس_ 

 

 .بگذرم لذت نیا ازکهستمین یآدم... ام یجد دایشد اتفاقا... نه_ 

 

 یپرکالغ یموها آبشار و دیکش روپونه یموها کش گفت،که رو نیا

 ور دلبر صورت قاب ینشدن وصف یلذت با خت،یر سرش دورپونه

 .شد رنگبه رنگشرم ازپونه و کرد رصد
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 اون اززده وحشتپونه رفت، مانتو یهادکمه سمتبهکه نایس دست

 مانع رو دستش و رفت عقبقدم کی نا،یسنگاه خواهِش و لیمهمه

 .کرد

 

 ارکیچ هستمعلوم... میبزن حرف بود قرار... کنمیم خواهش نایس_ 

 ؟یکنیم

 

 م؟یکرد سکوت اآلنمگه_ 

 

 نه؟مگه یبدهکاربهم حیتوضهی...  بود یجد حرفمنظورم_ 

 

 فعال پس... نبودهکارم پشت یانتقام یکرد باور یعنی یاومد یوقت_ 

 . میدار یتر واجب یکارها اآلن...  بعد یبرابمونه حشیتوض
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 لبق ضربان و رفتپونه یشمیابر یموها نوازش سمتبه نایس دست

 .دیرس اوجبه دخترک

 

 ...تمومشکهقراره ما...  یندادامهبهتره...  نایس_ 

 

 .نشست پونه کمر پشت چپش دست و لب یرو راستش دست

 

... منه یخونه یتو حضورت نیاول...  نگو یچیه...  شیه_ 

 .نکن خرابش پس... خونه نیا یبانو یبشقراره

 

 ؟یکنتمیاذ یخوایم_ 

 

 .جانادمیم نشونت رو کردن تیاذ...  ت؟یاذ یگیم نیابه تو_ 
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 زانو ریز گذاشت دست رانه،یغافلگ حرکتهی با و گفت رو نیا نایس

 سمتبه و کرد بلندش هاشدست یرو ونه،پ کمر پشت و

 .کرد حرکتحموم

 

 و دستبه کرد شروع کنان غیج غیج بوددهیفهم رو نایس قصدکهپونه

 برد،هپون یهالب کنار تا رو لبش کردنش ساکت یبرا نایس و زدن پا

 .کرد ساکت شوک با رو دخترک اتصال بدون اما

 

 قبل و کرد رهاش دوش ریز زد،پونه شدنشوکهبه یثیخب لبخند نایس

 آب سیخ جفتشونکه کرد، باز رو دوشبزنه یحرفپونهنکهیا از

 .شدن

 

 ... ا...ن... یس_ 
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 اب ترآروم گنیم شنیم معترض انیم هاهیهمسا اآلن ترواشی بابا_ 

 .بگذرون خوش خانومت

 

 یختیرچه نیبب...  برگردم؟ یچجور من اآلن...  تو دست از یوا_ 

 .شدم

 

 شماست یپادشاه اولتازه...  یمونیم نجایا شما...  ؟یبرقرارهگهم_ 

... 

 

 ... نجایامیکشوند هدفمنددمیفهمیم دیبا_ 

 

 یکش منتهی فقط من...  یاومد خودت توواهلل_ 

 درخته؟ خود ازکرم یدید...  آوردمتدوبارهکردم
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 !!نایس_ 

 

 قدبه ندرسو رو فاصلشون و گذاشتپونه کمر پشت دست نایس

 .تنشون یتو لباس ضخامت

 

 .بمون من با...  نایس جان_ 

 

 .یریاسبهمیگرفت... توام مالکه فعال_ 

 

 ؟یمونیمرمیاسشهیهم_ 

 

 ؟یدار شک_ 

 

 .ستین بند یچیهبهدستم... ترسمیم فقط_ 
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 یخواست یقول هر...  باشه؟ بند یچبه دستت یخوایمگهید_ 

 !گهیددادم

 

 ؟یچ هوا بادبشهاگه_ 

 

 ؟یاعتماد یببهم نقدریا_ 

 

... افته یم اتفاقهی روز هر... ندارم اعتمادخودمم یهاچشمبهگهید_ 

  ؟یچ یبود مجبور یبگ و یبربازماگه

 

 کنمینم ینامرددفعهنیا_
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 قبل سال پنج ینایسگهید... ندارمگهید... ندارم رو تیدور تحمل_

 .ستمین

 

 .شهیمتموم زود_

 

 .عمرههی منواسه زود نیا_

 

 !ایکنیملوسم_

 

 .وجودمهمه با...  دختر خوامتیم_

 

 رو حس نیتر قشنگکه ییلبها شیستا یبرا شدقدم شیپپونه بارنیا

 .کردنیم منتقل بهش جمالتشون با
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 الیخ و فکر از شد باعث زد، هاشچشم یجلو رضایعلکه یبشکن

 بخندل سمتبرگردونه رو ونیزیتلوبه ششدهرهیخنگاه و ادیب رونیب

 :بگه و رضایعل کج

 

 !یانداختراه بشکن بشکن ه؟یچ هان_ 
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 و حال نیا از روستاره تا نجایا یایبگفتم دوما...  بلهنه هان اوال_

... هک یبشدوم خیمخودتمنکهیانه ،یاریب در وارید یتوشده خیم یهوا

 یآقا یکنیم ریس کجاها هستمعلوم... میهستهم ما انگارنه انگار

 داماد؟

 

 و گرفت دهنبه زبون اما «اری آغوش یتو» بگه خواستیم دلش

 : گفت و انداخت بود ختنیر ییچا حال درکهستارهبه ینگاه

 

 جاش توشده شل کجا خیم...  گه؟یم یچ شوهرجانت نیاستاره_ 

  ه؟یشاک ُکش یداعش نیاکه یگرفت رو

 

 یچپ چپنگاهکه یحال در و شد هال وارد دستبه ییچا ینیسستاره

 .گرفت نایس یجلو رو ینیس نداخت،یم رضایعلبه
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 هربه مونده،خونه تو یادیزگهید ما یحاج نیا...  داداش یچیه_ 

 .بشه شب روزش تابده یریگهی دیبا من یابرو وچشم

 

 یباج خانخاله یادا با و کوبوند دست یرو دست رضایعل 

 :گفتگونه

 

... گهیدمزاحمم بگودفعهی...  ه؟یچ هاحرف نیا...  خواهر وا ِا_ 

 درد دستت یجا... دارمیمنگهبچه وشورمیم ظرف و رخت براتکم

 ست؟نکنه

 

 :گفت و زد رضایعل یطبع شوخبه یپوزخند نایس

 

 نوبت حاال کرده، یشورکهنه من یآبجهمه نیا... فتهیوظکه اون_ 

 نباسکه همش...  آرامش یبرا دیجنگخونه یتو دیباهم یگاه... توئه

 .بود دونیم یتو
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 نیا رو شما یآبج یولبکنم رو کارها نیا صدبرابرحاضرم من_ 

 .نمینب یشکل

 

 اومد؟یم رتیگ کجا تر خوشگل نیا از...  ؟یشکلچه_ 

 

... هبردوقته یلیخ مارو دل...  ستین یشکلکه شونیخوشگل تو_ 

 تحالبهبرگرده یکن درست رو ماتشیتنظ یبکش زحمتهی طفق

 .شمیم ممنونت یلیخکارخونه

 

 :دیغر شوهرش سمت یقندحبه کردن پرت باستاره

 

 ... زینرمزه نقدریا...  رضایعل_ 
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 و خواهر شما...  نیکردهم شورتازه...  شماست دستمزه کلواهلل_ 

 یهادهیا نیاگفتمکه یروز ونا...  کارهاتون نیا با نیکردخلم برادر

 ،ستین یعمل تیواقع یتو وخوبه هالمیف یتوواسه تونیفانتز

 و نیشد آچمز من حرفبه نیدیرس حاال...  نبود بدهکار گوِشتون

 .وارید و در یروخهیم

 

 :دیپرساخم با و گذاشت زیم یرو رو ییچا نایس

 

 ؟یافبیم سمونیر نآسموپره کجا از دلت... بفهمممنم بگو یجورهی_ 

 

  زتیانگ شگفت ازدواج مجلس از_  

 

 ؟یکرد شروع رو خوندنت أسی یهیآ باز_ 
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 کنن گوش حرف برادر خواهر شمابهکنم داغ دست پشتگهیدبنده_ 

 عقد بعد... جانبهبه حق االن ینیبیم روخانوم نیا... بدم مشورت

 بودستهنش وسیمأ ابولهول یمجسمه مثل حاال تا یجنابعاب

 یدگیرس هابچه و منبه یحساب و ُدرستنه زدیم حرفنهگوشههی

 ازدمیدگهید... زدم بغل دوقلوکه بس شکستکمرم...  کردیم

 یجنابعال صیشخ شخصمزاحمگفتم... ارمیب راهشبهخارجهتوانم

 .نیکن یدستکار رو تونیآبج ماتیتنظ تابشم

 

 تاهنباش بلند تیعصبان نیح در کردیم یسعکه ییصدا باستاره

 :دیتوپنکنه داریب خواب از رو دوقلوها

 

 توبه یِک... گذاشتمکم یِک من...یکنیم شلوغش چرا... بسه رضایعل_

 کار دوتا حاال...  ؟یکنیم شُگندَه چرا... نکردم یدگیرس هابچه و

 .کهنداره تیشکا نقدریا یدادانجام من یجا
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 من... دلم زیعز یفهمینم چرا...  چپ یعلچهکو نزن خانوماخانوم_ 

 ندچ نیا....  ؟یهست...  یستین سابق مثل...خوامیم روخودم یستاره

 ... یخودت تو مرتب...  ینزد حرفباهام یحساب و درست اصال روز

 یکنیمهیگردمیدچندبارم...  یکنیم ُبغ...  یزنیم حرف خودت با

 ریغگرفتهکه یمیتصم بابدونه نایس تاگمیم اآلن یول... اوردمین روتبه

 .داده قرار الشعاع تحتهم روهیبق یزندگ خودش

 

 .کرد بلندمیتسل حالتبه رو هاشدستستاره

 

 تو اما ،بودختهیربهمفکرمکمی خب...  ترآرومکمی حاال...  قبولباشه_ 

 یدیمجلوه بزرگ رو یچهمه یگیم ینطوریا...  یکنیم اغراق یدار

 ...رو عقدش ینیریش نکن زهر...  نایسواسه

 

...  نیبود طالب خودتونکههم رو زهرش... زمیعز هست بزرگ_ 

 .بود پلمب هاتونگوش شمانداره پادزهرگفتم من



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

219
8 

 

 :گفتستارهروبه و داد تکون سر تأسف با نایس

 

 یقاط روغن آب تیحاج نیاکهختهیربهم فکرت چرا یخواهر_ 

 ...نخورده رومخم تا بگو...  کرده؟

 

 خارببه و گرفت نایس نگران یهاچشم ازنگاه و کرد تر یلبستاره

 چطور دونستینم. دوختچشم دستش یتو ییچا وانیل

 یناراحت باعثهم تابگه رو بودشده تلنبار دلش یتوکه ییهاحرف

 .نکنه منتقل نایسبه یدیجد استرسهمنشه

 

 ستد دیشا بشکن روطلسم نیا بگو...  دل جان بگو... خانوم بگو_ 

 .یبد نجاتجهنم نیا از رو ما و یبردار یخودخور از

 

 چته؟ بگو یخواهر بگو_ 
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 .نگرانم_

 

 ؟یچ نگران_ 
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 رو نگاهش و گرفت هاشدست جفت نیب رو ییچا وانیلستاره

 .دوخت نایس منتظر یهاچشمبه

 

 کردنتون، عقد بانکهیابهداشتم دیاممنم یکن عقدپونه بانکهیا قبل تا_

 ییذاک قرار و قول اون نخوادگهید وبشهادهیپ طونیش خر ازپونه دیشا

 دیباگهیم سرعت نیابه وومدهینکوتاهنمیبیمکه اآلن اما... ببره شیپ رو

 ؟یبش قولت الیخیبباشه بهتر یکنینم فکر نیش جدا

 

 یخاص زیچ...  شم؟ الیخیب چرا حاال...   بود نیهم قراراولم از_ 

 فکر میبودزده یالکتوهم ما فقط... نشده عوضکه

 .میبد رییتغ رو تیوضعمیتونیممیکردیم

 

 نداد طالقدوباره روپونه و گذشت پل از خرش بهروزاگه اماآره_ 

 ؟یچ اونوقت
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 .شهینم ینطوریا نترس_ 

 

 دشخوخواستههب دنیرسواسه اون...  ؟یباش مطمئن یتونیم کجا از_

 ،نشیِد حس خاطربهپونه دونستیم چون... داده طالق بارهی روپونه

... میخواستیم رو برعکسش ماکه یزیچ... مونهیم قولش یرو حتما

 دارشنبچه بعدش کنه، ازدواج باهاش وبشه جدا ازتدوبارهپونه حاال

 اومدن ایدنبه بعداگه...بده طالق روپونه بخوادنداره یلیدل چیهگهید... 

 ؟یچ هاشحرفتموم ریزبزنهبچه

 

 بهروز یرودونمیم... زدم حدسمنم... کردم فکر نایا یهمهبه_ 

 انتخاب دیبا اون... کاره اصلپونه یول...  کرد حساب ادیزنشه دیشا

 .من ایبمونه بهروز باکنه

  

...  تسین دوتا اشم نیبپونه انتخاب اونموقعگهیدکهنهیا موضوع_ 

 عشقش خاطربهپونهمیکردیم فکرهمه...  بود جا نیهم همموناشتباه
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 طوس ادیببچه یپا یوقت اما... کنهیم انتخاب رو تو بارنیا تو،به

 وسط یابچه یپاکه االن یوقت...  من داداشکنهیم فرق زیچهمه

 بهروز بادوباره وشه جدا ازتحاضره وجدانش عذاب خاطربه ستین

 مداو ایدنبهبچه یوقتتونهیم چطور...بدهبچه بهش تا کنه، ازدواج

 خوب...  نایسمادرمهی من...  کنه؟ ول رو تنش یپاره

 وندیپ وجودتهمه بارهیگیم شکل بطنت تو یوقتبچهفهممیم

 احساساتت... رهیگیم یاگهید شکل اون وجود با اتیدن... خورهیم

 و ادیم ایدنبهکههم یوقت... ومدهین ایدنبه یوقت یحت... شهیم عوض

 یب براش مادرهی... رسهیم اعالء حدبه یوابستگ نیاگهید شینیبیم

 یهمهکهپونه جنس از یمادراونم...  شبچه یدورسخته تینها

 زا ییجدانتونهپونهترسمیم من... کرده پر احساساتش رو وجودش

 ضعفنقطه نیا از بهروزسمتریم... کنه تحمل رو بچش

 ییتو فقط وسط نیا... داره نگهش خودش شیپ وکنهاستفادهپونه

 شدن خورد... کنهیمنگرانم نیا...  یمونیم بینص یب زیچهمه ازکه

 ... تو یدوباره یافسردگ...  تو یدوباره
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 :گفت و زد یدییتأ بشکن رضایعل

 

 حاال...  بود من یها مخالفت لیدل قایدق نیا... خانوممبه کالیبار_

 اصال... موافقمستاره با کامال... بگمستارههیخوببهبودمنتونسته من

 و دست بعداپونه احساسات مطمئنا و...  کرد اعتماد بهروزبهشهینم

 .شهیم رشیپاگ

 

 از درست.  کردخم عقببه رو سرش و دادهیتک مبل یپشتبه نایس

 زدن طالق حرف آخر دست وحموم یتو یمعاشقه اون و بعدازظهر

 انگار االن اما بود، موضوع نیهم ریدرگخودشم فکر ،پونه نموندن و

 .بودشده شتریب ترسشستاره دیتأک با

 

 یکم داده، انتقال برادرشبه دایشد رو شینگران دیفهمکهستاره

 .گذاشت نایس دست یرو رو دستش و دیکش جلو رو خودش
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... تهیواقع یول... هامحرف با خوردبهم آرامشتدونمیم...  دیببخش_ 

 تموندسکنمچهکنمچه یکاسه بعداکهنهیا از بهتر عمل قبلواقعه عالج

 .میریبگ

 

 .کنهینم ینامرددفعهنیاگفته... داده قولپونه_ 

 

 یچممکنه بعدادونهینماونم... نشده مادر هنوز چونداده قول_ 

 یلیخ یلیخپونه... کردم شتجربهکهگمیم یحس ازرمدا من... بشه

 فدا ور شیزندگتموم اون...  ستوابسته احساساتشبه من از شتریب

... بده نجات رو پدرش تا گذاشت کنار رو تو عشق بارهی... کرده

 شبچه خاطربهروزمهی... کنهیم یتالفداره مادرش نجات یبرا حاال

 .بذاره کنارتممکنه

 

 مخش تاکردم یکار هر شمال یتو روز دو...  کنم؟ کاریچ یگیم_ 

 یوقتبمونهباهامکنم مجبور روپونهخوامینم من...  نشدکه نشدبزنم رو
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 دیبا... دهیم عذابش وهمراهشهشهیهم یلعنت نیِد حس نیادونمیم

 .برسه آرامشبهبتونه تا داستان نیاشهتموم

 

 اون... میبزن حرفپونه بادوباره دیباهمه از اولنظرمبه_ 

 باهاشخودم دیبا... آباده ناکجابهراه نیا... رهیم رو یاشتباهراهداره

 عدشب...  ستینسادهکنهیم فکرکه یاونطوربفهمه دیبا... بزنم حرف

 اآلن اون...  نیبذار بهروزواسه یدیجد شروط و شرطبهترهنظرمبه

 ایمیکنب  یدیجد فکر دیبا...  وارثبشهکهبچه اونبه... داره ازین شمابه

 اون... میکن صحبتپونه پدر با اصال ای... میریبگ ازش یزیچ یتعهد

... بدونه رو اناتیجر نیا نصف اصالنکنم فکرچارهیب

 نیارمنظبه...  ما تابده تیاهم شتریب اون حرفبه دیشاپدرشهباألخره

 .هیبهتر فکر
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 .شدخم زانو یرو و دیکش موهاش یال دست انیگو «نه» نایس

 

 اومدنواسه کرد هشیتوج بهناز... دونهیم ییزهایچهیجاسم آقا_ 

 الدنبگهید من با ازدواج باپونه کردیم فکر ما مثلاونم...  محضربه

 شناختیم روپونه هممون از شتریب بهروز انگارام... رهینم نیِد یادا

 و پدر یپاخوامینممنم...  بوددهیچ هارونقشه نیاکهنهیمز نیا یتو

 حالنه...  رسنیم آرامشبه دارنتازه اونا...  ادیب وسطپونه مادر

 .شونیروح حالنهداره رو اناتیجر نیا کشش شونیجسم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

220
7 

 مونبه یالک دیام یکل... نبوده مقصرکمهم بهناز وسط نیانظرمبه_ 

 پس؟ شد یچ... کجاست؟...  کو؟... کنهیم رفمنص رو بهروزکه داد

 صادرهم دادن طالق عیسرحکمبلکه...  آقانشده منصرف تنهانه... 

 .کرده

 

 پامونبه پا نجایا تاکه نیهم... کنهیم رو تالششداره بهناز_ 

 و انیجر نیا... خورده روضربه نیبزرگتر خودش اون... هیلیخاومده

 زیچ خدا خواست انگار یول...  شیزندگ یزهیانگشدهپونهبه کمک

 شتالش وخورهیم بست بنبه مرتببهنازم قاتیتحقکه گستید

 .رسهینم ثمربه

 

 یچواسه اصال...  شه؟یممگه...  ست؟ین آتوسا از یخبر چیه یعنی_ 

 زده؟ بشیغ
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 شخانواده یحت... نداره ازش یخبر کسچیه... دونمیمچه_ 

 ومهیعق گفت بهروزبه دکترکه یروز از گفتیم ازبهن...  دوننینم

 ساآتووقته چند گفتن هاهیهمسا دعواواسه آتوسا یخونهدمرفتهاونم

 .دونهیم خدا رو کجاست حاال...  ستینخونه

 

 دایپ رو آتوسا یوقت بهنازمعلوم کجا از شده، سؤال منواسه_ 

 بهناز ذهنبه چرادهیا نیا اصال...  باشه؟داشته ماواسه یادهیفاکنه

 .شده جدا بهروز ازکه آتوسا...  ده؟یرس

 

...  زدیم حرف نانیاطم با یلیخ بهناز یول... دونمینمخودمم_ 

 شه،ب داشیپ آتوسااگه یولبگهبهم رو ماجرا یهمهتونهینم گفتیم

 .گردهیبرم ورق

 

 و بهنازنکنهترسمیم یگاه... نباشه یواه دیام همش نایادوارمیام_ 

 . ما دادن یباز حال در و باشنجبهههی یتو بهروز



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

220
9 

 

 .ستین یآدم نیهمچ بهناز_ 

 

 یراب بخواد نباریا دیشا... خورده روضربه نیشتریب یگیم خودت_ 

 یلیخرهیبگ روشهیم وارد بهشوندارهکه یایمال یضربه یجلونکهیا

 .بکنه کارها

 

 یحّدهم ینیبدب...  من خواهر نباف یمنف الیخ و فکر نقدریا_ 

 بهت یول یدار حق...  یشناسینم من یاندازه رو بهناز تو... داره

... هاونمیباشهم باپونه و من واقعا خوادیمکه یکس تنهادمیم نانیاطم

 اعتماد بهروزبهمجبوربمهم فعال...  نکن یالک فکر خواهشا پس

 .خوادیم یچ خدامینیبب تامیکن

 

 دیاب... بزنم حرفدوباره خودش با دیبا... پونه شیپرمیم فردا من_

...  شد منصرف اصال دیشا... کنم روشنش
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 بهروزهب یدار بهنازبه توکه یاعتماد یاندازهبهاونمنمیببخوامیمنهاگرم

 .نه ایداره اعتماد

 

 حرف التیخ یراحتواسه اما... دونمیم دیبعکه رو شدنش منصرف_

 نیا تا رونیب ایب الیخ و فکر از بعدش توروخدا فقط...  نبز

 .نکرده آسفالت نیا از شتریب رو یکی من دهن شوهرجانت

 

 :گفت و زد یکج لبخند بودشنونده فقطلحظه اون تاکه رضایعل

 

 نیا یشهیر کالامیم بوردوزل بادفعهنیا...  داداشهیچ آسفالت_

 حرف فقط...  نیستین کار ینندهُک شماها... کنمیم جا از رو مشکل

 .نیزنیم

 

 :گفت حسرت با و دیکش موهاش یال دست نایس
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 ور سرنوشت نیاشهیر از شدیم کاش...  شدیم کاش...  یگفت آخ_

 .کرد عوضش و َکند

 

 : گفت و زد نایس یشونهبه یدست رضایعل

 

 و ادیدرب آب ازتوهم فقط ما یها ترس نیا یهمهکهاهلل شاء ان_

 .بره شیپ قرار و قول طبق زیچهمه

 

 خدا» بل ریز قیعم نفسهی با نایس و گفت یبلند «اهللشاء ان»ستاره

 .دیکش سر تلخ رو ییچا و گفت یا«کنه
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 روهویم ظرفپونهکه بود،مونده ششده سرد ییچا فنجون دور دستش

 :گفت تعجب با و گذاشت زیم یرو

 

! شده سردکنم فکر...  ؟ینخورد رو تییچا چرا...  ؟یخوبستاره_

 .کنم عوضشبده...

 

 و فتگر بوداومده جلو فنجون گرفتنواسهکه رو،پونه دست مچستاره

 .کرد نشستنبه وادار رو اون
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 یشد یعروسهیشب... ومدمین شدن ییرایپذواسه... زمیعز نیبش_ 

 ازش تا نبخور اونادهیم زیم زیچ راست و چپ ادیم شوهرخونوادهکه

 .بندازنراهچهچه وبهبه و کنن دیتمج و فیتعر

 

 تسمبهستاره دستکه زد، یحیمل لبخند و کرد کج رو سرشپونه

 .شد بلند صورتش نوازش

 

 ودبآرزوم چقدرکه یدونیم تو... بشم قشنگت یخنده نیا قربون_

 ای.. .ارمد دوستت چقدربگم ستینالزم پس...  نیبرسهمبه نایس و تو

. .. یبش ناراحتدستم ازبزنمخوام یمکه ییهاحرف باباشم نگران

 نه؟مگه

 

 :زد لب و گذاشتستاره نوازشگر دست یرو دست نگرانپونه

 

 ندارم؟ خبرکهشده یزیچ...  چرا؟ ناراحت_ 
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 یدونیم واقعا رو چقدرشدونمینم...  جاستنیهم مشکل_ 

 خودت یروبه یخواینم یعنی ... یکنیم کتمان یدار رو چقدرش

 .یاریب

 

 کنم؟ پنهون ویچ! ... فهممینم...  ستاره؟هیچ منظورت_ 

 !یکردنگرانم

 

 یلیخکه یاندهیآ...  ستندهیآ از بهترکنم نگرانت اآلنکنم فکر_ 

 یادع یزندگبههیشب اصال و نیختیربرنامه براش بیغر و بیعج

... میبزن حرفهیقض نیا راجب یحساب و درست نشد...  ستین

 ...نگرانم من...  نجایابهمیدیرس االن و اومد باد و برق مثل زیچهمه

 اما...  رومینگران لیدلگفتمهم نایسبه...  نجایاکشوندتم ینگران نیهم

 فقط چشمش اون چونکنهینم دوا رو یدرد زدن حرف نایس با

... رهیمیم ریبم بگو... توئهمیتصم منتظر... توئه دهنبه
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 یونقرب گوشت نیاولبازماگه یحت... بکنه یهرکار خاطرتبهحاضره

 . باشه خودش

 

 لاو ازهم رو حدسش ییجوراهی و بودشدهستاره منظورمتوجهکهپونه

 جدا خودش صورت یرو از روستاره دستکه یحال در  بود،زده

 لبغ رو وهاباز و ستادیاستارهبه پشت شد، بلند جاش از کرد،یم

 .گرفت

 

 خاطربهمقدمهیب و ییهوی اومدن نیا...  بود درستحدسم پس_ 

 آره؟...  یکنمنصرفم یاومد...  نبود خاطرات دیتجد

 

 شتپ گذاشت، نییپا رو فنجون و شدپونه دلخور لحنمتوجهستاره

 اب و گذاشت هاشیبچگ قیرف یشونه یرو دست و ستادیا سرش

 :گفت یمهربون
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 پس روگهیهمدمیشناسیم چون یشینم ناراحتگفتم... بشم تفدا_ 

 فکر خودشبههامیبچگ یهمبازدفعهنیابفهمماومدم...  رینگ رو

 از و دادانجامبشهکهباشه یکارممکنه...  ها؟راه یهمهبه...  کرده؟

 نیترسختداره وبگهنتونه یاگهید مشکل هر ای ، ایح خجالت، یرو

 ره؟یم روراه

 

 .راهه تنهااآلنم...  نبود یراههمدفعه اون_ 

 

 دادنشانجام با یکنیم فکر توکههیراه فقط...  ستینکهراه تنها_ 

...  یذاریم پا بهش یدارکهجهنمهراه راه، نیا اماشهیم راحت التیخ

 شتحمل یبتون توکه ستین یزیچبچه از یدور...  یاحساسجهنمهی

 شک یاریمکم عمل یتو اما... باشه آسون دیشا حرفش...  یکن

 وسط نیاهم نایس یبخورکه شکست... مادرمهیمنم چون... ندارم

 تکرار براش سال پنج اون عذابدوباره یخواینمکه تو... سوزهیم

 .شدافسرده چقدر...  شد داغون چقدرگفتمکه بهت...  بشه؟
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 مثل دیشا... باشم وردهمبچم از ستین قرار...فتهینم یاتفاق_ 

 و پدرهمه نیا خب یولباشم ششیپ وقتتمامنتونم مادرهاهیبق

 بهروز از موقع اونمنم...  دارنهم رو بچشون رنیگیم طالق مادرها

 .باشهخودم شیپ ونیدرم وقت چندبچمخوامیم

 

 اب اومدنش ایدنبه بعد یمطمئن...  کنه؟یم قبول بهروز یمطمئن_ 

 تو ونوقتا...  ش؟ینیببنذارهنکهیا دیتهد با مثال... کنهیمن دتیتهدبچه

... هیامسخره سؤال هرچند...  بچه؟ ای نایس...  ه؟یک انتخابت

 . کنمیم رو کار نیهمباشممنم چون یکنیم انتخاب روبچهدونمیم

 

 اب و گرفت دست یتو رو هاشدست وستاره سمت برگشتپونه

 :گفت نانیاطم

 

 یکرد فکر...  نکردم؟ فکر زهایچ نیابه من یکرد فکر واقعا_ 

... شهیم یسخت تیوضعکهمعلومه...  کردم؟نگاههیقض نیابه یسطح
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 من... منه سرنوشت نیا خب یول... شهینم یعادهیزندگهیکهمعلومه

 روافتادهکه یاتفاقاتتونمیمنه... بدم رییتغ رو یزیچ وبرگردمتونمیمنه

 نیکنیم تصور شماهاکه یاونطور بهروزستاره کن باور... رمیگبدهیناد

 قبول اون... فهمهیممنم حال...  ستخوردهزخماونم...  ستین

 امالکاگه... بوده خودش شنهادیپ نیا یحت... باشهمنم شیپبچهکرده

 نتظارا اونوقتباشه من شیپبچهشهینم چون... تونهینم چوندهینمبهم

 شرکت نجاتواسهبده کلون ارث پدربزرگشمیباشداشته

 بار نیاول منکهنهیاهم تشیواقع...  تشیواقع...  میکناستفاده

 .دادم بهش روبچه شنهادیپخودم

 

 ریزبه سر یشرمندگ ازپونه و شد گرد هاشچشم انیگو «یچ» ستاره

 .انداخت
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 :فتگ و داد تکون روهپون یبازوها بودشده کنجکاو یحسابکهستاره

 

 خاطربهمگه...  بوده؟ تو شنهادیپ یچ یعنی... نمیبب کن فیتعر_ 

 نبود؟هیارث

 

 رزودت دیبا...  دیببخش...  نیدونیم شماکه یاونطورنه یول بود_ 

 نیا فعالخوامینم... شدم اناتیجر نیا مسببخودم من... گفتمیم

 ناراحت دیشا... بربخوره رتشیغبه دیشا... بدونه نایس رو زهایچ

 النا اون... شم داربچه بهروز ازخواستم وشدممیتسل یروزهیکهبشه

 ارک نیادارم نیِد سر از من وبوده بهروز اجبار از زیچهمهکنهیم فکر
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 رس بودشدهشکسته اونقدر بهروز... برعکسه زیچهمه اما... کنمیم رو

 پدربزرگش یوقتکه بهناز یپاها مشکل و مادرش فوت انیجر

 یالبق شراکتهی گوِل کار،تازهآدمهی مثل دیکش رونیب رو خودشسهام

 نود یقهیدق و اومد در آب از زرد تو کیشر اون یوقت... خورد رو

 ونمیبش تفاوتیبتونستمینم...  دیپاشهم از بهروز ز،یچهمه ریز زد

 چونکنم کمکشاستمخویموجودم یهمه با من... نکنم یکارچیه

 کردن لج مسبب چون... بودم من مشکالت اون یاصل مسبب

 رجوع حشمت خالوبهدوباره یوقت... خانوادم وبودم من پدربزرگش

 بهنازکه یزیچ اون برعکس د،یکش شیپ رو وارث یهیقضاونم و کرد

 گوش یکواشی رو تماسشون یوقتکهبودم من نیا... گفته نایس و توبه

 دیشا... میش داربچهکهکردم موافقت و ششیپرفتم ،یمنش تلفن بامداد

 از شدشوکه و نداشت رو انتظارش اصال بهروز یولنشه باورت

...  نداشتبدم نشون ینرمشبخوام مننکهیابه دیام اصال... شنهادمیپ

 یدرد یهمه وجود با... دادم انجامش یول شدینمباورمخودمم

... بودهاشتباهکارمگمینماآلنم وگفتمبازم داشت، هارفح اون گفتنکه

 حس... داشتمفهیوظ حسبلکه...  نیِد حسنه موقع اون من چون

 رو نایس من... بکنم یکارهی دیبا ومنمگهید بهروزگاههیتک تنهانکهیا
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 بود نیا اون ح

 یزندان احساس باهاش یزندگ یتو من...  نداشتکارمبه یکارکه

 عشق دادن دست از من یهاسال نیاغم نیبزرگتر... نداشتم بودن

... دمینم عذابشدمیم قول... برهدستم ازذارمینمندفعهیاکه...  بود نایس

 و نیباشپشتم دیبا شما فقط... نشه تکرار سال پنج اوندمیم قول

 خوب من...  نیکن اعتمادبهروزمبه...  نینکن یخال رودلمته

توی بیمارستان شمال خط زدهبودماز زندگیم... تا هماون بهزندگیش 

برسههممن شرمندهی خدا نشمبهخاطر تعهد ازدواجم... اما 

بازمنمیدونمچطور شد کهکار بهاینجاها کشید ... نمیدونمعقیمبودن 

بهروز چهحکمتی داشت ... اگهبهروز عقیمنمیشد االن باید حداقل 

یک ماههباردار میبودم... گاهی فکر میکنمشاید این اتفاق تنبیهی بود 

برای خالو حشمت ... تنبیهشد بهخاطر اون همهسال عذابی کهبهمن 

داد بهخاطر بچه... حاال نمیتونست نوهای کهبینهایت منتظرشهرو 

داشتهباشه... حتی دلممیخواست خودمبهخالو بگم... ولی 

نمیخواستمبیشتر شکستهشدن و لهشدن بهروز رو ببینم... بهروز با 

اینکهبرامشوهر نبود ... با اینکهنتونستهبود عاشقمکنهولی بازمرفیق 

ُسن خوبی بود ... همراهو بامرامبود ... شاید بزرگترین 
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 هدفشبه یوقت...  ستین ییرو دوآدم اون...  شناسمشیم

 .داده قولبهم ...نداره من با یکارگهیدبرسه

 

 شَهشونبه سرهمپونه و کرد بازپونه یبرا رو محبتش آغوشستاره 

 .چسبوند خودشبه رو اونمحکم و گذاشت

  

 یاهگ... باشه ادتی زیچهی اما... کنهیم راحتکمی روالمیخ تو اعتماد_

 ودشونخ یحتکه رن،یبگ یبیعج ماتیتصم هاآدمشهیم باعث طیشرا

 رو جوانب یهمهکهنهیا خاطربهمنم هشدار...  کننینم رو فکرشهم

 دنید و طالق یبرا یکن حجتاتمام باهاشبازم کن یسع...  یبسنج

 چقدردونمیم چون... گمیم خودت یبرا نایس یبرانه رو نیا... بچه

 .براتشهیم بزرگ عذابهی خودش نایس نبودن و یداداشم عاشق

 

 زنمیم حرف هاشبادوباره حتما... باشه_
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 نایس و تو یعروس روز وشهتموم روزها نیا زودتر خوادیمدلم_

 من؟بپوشم یچ یوا... برسه

 

 اما شد، جدا آغوشش از و گفتستارهبه یا« وونهید» قهقهه باپونه

 رنگ سرعتبه نگاهش. نداشتدووم یشاد نیا شتریبهیثان چند

 حبتع باستارهکه ،دیکش پر صورتش از لبخند و گرفت ینگران

 :دیپرس

 

 ناراحت هوی شد یچ...  دختر؟ یدیم فاز رییتغ هوی چرا تو...  وا_ 

 ؟یشد

 

 .افتادم یزیچ ادی هوی...  ستین یزیچ_ 

 

 .شدم نگران بگو...  ؟یچ_ 
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 استرس با رو هاشانگشتکه یحال در و نشست مبل یروپونه

 :گفت دادیم فشارهمبه

 

 بزرگشدارم مندمیشا...   هست یعنی...  ستین یخاص زیچ_ 

 یالحظه از... ختمیربهم یحساب روزید از...  روزید از... کنمیم

 .دمید نایس یخونهدم روترنمکه
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 :گفت و نشست کنارش متعجبستاره

 

 یزیچ شبیدکه نایس...  کرد؟یم کاریچ اونجا...  ؟یدید روترنم_ 

 !نگفتبهم

 

 اونبگمبهتره یعنی... میکرد صحبتهم باکمی...  بود السؤمنم یبرا_ 

 زیچهمه از... طلبکارانه لحن با و پر توپ بااونم... دمیشن من و گفت

. ..نداده طالقش من ازانتقامواسه نایس گفتیم... انگار داشت خبر

 با اما.. . گفتهم لشیدال... گهیم دروغترنمکه گفت بعدش نایسالبته

 دنبال چشمش هنوزکنمیم احساس زدبهمترنمکه ییهافحر

 ومیزن امباألخره اما... نشم دلواپس من تاکنهیم انکار نایس...  ناستیس

 دایشدخوندمیم هاشچشم از... میفهمیم بهتر روگهیهمد احساسات

 اصالنظرمبه گفتغهیص نزدنبهم یبرا نایسکه ییهابهونه... متنفرهازم

 ااون انگاردمیشنترنم ازکه یحرف و لحن با یعنی...  نبود یطقمن

 .نایس داشتننگه یبرا بودنبهونه واقعاهمه
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 خبرهم نیشاههیقض از...  ه؟یچبه یچدونستمینم لیاوامنمواهلل_ 

 زا من شد یجد نایس و تو شدنغهیص انیجر یوقت یول... نداشتم

 رومونآب یپاباألخره... کنه مشخص روترنم فیتکل اولخواستم نایس

 اما...  گفتترنمبههم نایس...  بودنترانهخانواده اونا...  بود وسط

 وکنهیم تشیاذداره نیشاهنکهیا... ترنم جواب شد هابهونه همون

...  اوضاعهبش بدترممکنه ستین شیزندگ یتو یینایسگهیدبفهمهاگه

 گفت بهش نایسهم یهرچ... دمیهمف رو نیشاه انیجر اونجاتازه من

 بفهمن نایابابامخوامینم گفتبشه حل سیپل دخالت با دیباهیقض نیا

 باباشبه بعدبشه تموغهیصماهشیش بذار گفتآخرشم... 

 هاشبهونهبهبودم مشکوکمنم...  هاحرف نیا از ومینداشتتفاهمگهیم

...  یبخور رو شاغصه خوادینم حاال...  نبود یاچاره یول

 باهیازلجب سر از انگاراولم از...  خانوماخانومتوئه شیپ نایس دلنهیامهم

 .کردغهیصترنم با تو

 

 زیچهی...  کناربه اون حاال... شده یدردسرساز یلجبازچه_ 

 ...کرده مشغول روفکرم یلیخکه هستهمگهید
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 ؟یچ_ 

 

 و من ازدواج باکنهیم افقتمو اصال مامانت نظرتبه...  نظرتبه_ 

 نا؟یس

 

 نکنه؟ موافقت چرا_

 

... بچههی بااونم... شمیممطلقه زن من خب...  ها یپرسیم یسؤال_ 

 . ستین مجرد ینایس آقاواسه مناسبطمیشرا یلیخ

 

...  ستینهم مجرد نیهمچ... داره موقت ازدواج دوتا نایس اوال_ 

 ادتی...کنهینم یمخالفت مطمئناونهبد رو ماجرا اصل مامان یوقت حاال

 مخصوصا...  من از شتریب یگاه... داشت؟ دوستت چقدرنرفتهکه

 ینگ یبگ فیتعربه کردیم شروع تو جماالت و کماالت از یوقت
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 وقت اصال اآلنالبته...  داشت دوستت اونقدر شدیمهممیحسود

... میگیم بهش بهروز از تو طالق بعد...  ستین دنشیفهم

 .کنمیم درستشودمخ

  

 

 آب دلتکمی...  براتارمیب در یباز خواهرشوهرخواستم من حاال_ 

 نیریش یبز دهنبه دیبا علف اما... هیخوب دخترترنمگمیمهنوزم... شه

 .چشمات عسل ینیریشهباونم... اومدهکه ادیب

 

 ؟یگرفت ادی نایس از_ 

 

 حرفه؟یمعشقوالنه ینطوریاداداشم پس... اوهاوه_ 

 

_اما االن شرایط فرق کرده... ظاهرا خیلی همترنمرو دوست داره... 

خودت گفتی اون شب. 
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 ...ستاره نشو لوس_

 

 فال بارهی خوادیمدلم آخ...  گه؟یم یچ نایس بگو...  من جاننه_ 

 .من یارهچیب داداش نیاکنهیم یدلتنگ رفع چطورنمیببستمیوا گوش

 

 رو ییچا فنجونستاره سؤاالت از فرار یبرا و دیخند خجولپونه

 با و افتادراه سرش پشتستاره. بردآشپزخونهبه کردن عوض یبرا

 یهاالیخ و فکر کرد یسع گذاشتنش سربه سر و دادن قلقلک

 نیا اما بود،شدههم موفق الحق وکنه دور ازش روکننده ناراحت

 قلببه و شد مبدل یادلشورهبهخونه ازستاره خروج محضبه یشاد

 . انداخت چنگ دخترک

 

 قیعم نفس چندتا داشت و ستادیا اطیح یتو آرامش حفظ یبرا

  .ختیر فرو قلبش و اومد در صدابهخونه زنگ یصداکه گرفتیم
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 یصدا یوقت و کرد یط اضطراب با رو اطیح در تافاصلهقدم چند

 با وافتاده افتاد،یم دینباکه یاتفاق دیفهم د،یشن در پشت از رو ییآشنا

 .کرد باز رو دردهیپر رنگ یاچهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد ییهاچشم قفل نگاهش یوقت بودندهیچسبهمبه لبهاش

 یبیترکهک ییهاچشم. بودنهیشب نشیزتریعز یهایشیمبه تینهایبکه

 فقط نشونیسنگنگاه ریز و دیباریم ازشونخشم و یدلخور از

 .بندازه ریزبه رو سرششرم از تونست
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 ییصدا با و دیکش اعصابش کنترل یبرا یقیعم نفسخانمصنم

 :گفت تیعصبان از لرزون اماآهسته

 

 .میبزن

 

 و دیکش کنار رو دشخو عیسر نکردنش تعارف اززده خجالتپونه

 .کرد دعوت داخلبه رو نایس مادر انیگو «دیببخش»

 

 سمتبه و انداخت اطرافبه ینگاه شد،که اطیح واردخانمصنم

 تعارف بود مطمئنکههمپونه. افتادراه تاب کناردهیچ یهایصندل

 یتو و افتادراه دنبالش اردکجوجه مثل نداره، یادهیفاخونه داخلبه

 .دارید نیابشه ریخبهختم کردیم خدا خدا طفق دلش

_ گمون نکنمکوچهجای مناسبی باشهبرای حرفهایی 

کهمیخوامبزنم ... اگهاهل خونهمشکلی ندارن بیامداخل حیاط حرف 
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 یبراپونهبه کرداشاره دست با و یصندل یرو نشستخانمصنم

 .نشستن

 

 ورحرفامستادهیا ندارن جونپاهام  افتاده،رعشهتنمبه...   نیبش_ 

 ... خدا یاافتادم یروزچهبه نیبب... بزنم

 

 ییروبرو یصندل یرو و داد قورت ترس با رو دهنش آبپونه

 استرس با رو هاشانگشت و انداخت ریزبه رو سرشدوباره نشست،

 .زدگرههمبه

 

  و نمتیببخوامیم...  نمتیبب درستخوامیم کن بلند رو سرت_ 

 بودارهست مثلکه یدختربشهباورم تا...  یاپونه همون توکهبشهباورم

 اصالکه یکسشده حاال... خوردمیمقسم سرش یرو وبرام

 ... که یکس...  شناسمشینم
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 زا رو نگاهش و خورد یی«استغفراهلل» با رو حرفش یادامهخانمصنم

 .گرفتپونه ینشسته اشکبه واومده باال یهاچشم

 

 .تصحببه کرد شروعدوبارهخانمصنم و گذشت سکوتبهلحظه چند

 

 نیبدتر جزءبرام یشیم عروس یدار داد خبربهم مادرتکه یروز_ 

 بعدکه بود، نیافکرمتموم روز اون قبل تا چون...  بود روزها

 یهانگاهمیدیم چون...  تیخواستگارمیایب نایس یسرباز شدنتموم

 روبچم حال وبودم مادرهی من چون...  توبه رو نایس یفتهیش

 رو یمعن همونهم تو یهانگاهکردمیم فکر... دمیفهمیم

 فکر...  نیزدیم حرفبوم پشت یرو یچندبار وندمتید...داره

 خوشحال... عشقه از شدنات دیسف و سرخ...  شدنات هولکردم

 دختر تو چون... داشتم دوستت چون...  ...  یشیمعروسم توبودم

 هوی یاونطور یوقت...  نشناختمت من... کردماشتباه اما...  یبوددومم

 ریدلگ ازت یلیخ خت،یربهم نایس و یکرد ازدواج پولداربچههی با
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شدم... دیگهنخواستمببینمت ... هیچوقت ... توی این پنج سال 

وقتهایی کهمادرت رو میدیدمیا تلفنی حرف میزدماصال 

دلمنمیخواست از زندگیت چیزی بدونم... فقط اون بود کهاز تو 

میگفت، از پیشرفتهات، از کارهات ... خیریهای کهباز کردین ... با 

اینکهاز زندگی شخصیت تعریف خاصی نمیکرد، ولی دلمخون 

میشد کهمیدیدمسینای من هنوز بهخاطر تو دل بههیچ دختری 

نمیدهو تو داری روز بهروز خوشبخت تر و موفقتر میشی کنار 

شوهرت ... حسود نبودمفقط مادر بودم... مادری کهدرد بچهاش رو 

میدید و حتی نمیتونست بهروش بیاره... حتی نمیتونست بهش 

بگهمن میدونمدلت کجاست و چرا داغونی ... چون میترسیدمدل 

بهدلش بدمبدتر بشه... میخواستمغرورش پیشمحفظ بشه...  اما حاال 

اومدی ... درست زمانی پیدات شدهکهکلی تالش کردمواسهفراموش 

شدنت ... واسهاینکهسینا یکی دیگهرو ببینه... دوبارهعاشق بشه... 

دوبارهبرگردهبهزندگیش ... بهسرزندگیش... حاال اومدی تا هواییش 

کنی و اون دختر بدبخت رو خونهخراب؟ ... حاال یادت افتادهسینایی 

همهست؟ ... حاال شوهرت و پول و ثروتش کجاست؟ ... دیدی پول 

خالی خوشبختی نمیارهاومدی سراغ همسایهی عاشقت؟  
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 یراب یحرف تونستینم وپونه یگلو وسط بودشده یبیس بغض 

 و بودن زشیر حال در یآبشار مثل هاشچشم تنها بگه، دفاع

 .کنهن نگاهشون کردیم یسع نگرفتن قرار ریتأث تحتواسهخانمصنم

 

 یستین انتیخ اهلدونمیم اما یکرد بد... بزنم ناروا تهمتخوامینم_ 

 روترنم تا چرا...  نا؟یس یخونهدم یرفت چرا روزید بگوبهم سپ... 

 شخونه یتو روچارهیب دختر اون نایس و یرفت اونجا از یدید

 ریغ... زنه؟یم پسش داره تو خاطربهکهنهیا از ریغ...  نداد؟راه

 ؟یداد یاوعدهچه نایسبه...  بره؟ شخانواده یجلوآبرومقرارهکهنهیا

 ونهندوست ادی لتیف آره؟...  ؟یشیم زنش و یریگیم طالق یگفت... 

 تیچهمهکه تو... آخه؟ یداشتکم یچ تیزندگ یتو...  کرده؟

 !بودراهبه

 

 وشه بلندخانمصنم دادیم حق یحت داد،یم حق اما شکست دلش

 ناآل رو زیچهمه تونستینم یولبخوابونه گوششدم یلیس چندتا
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 هستکه یزیچ نیا از بدتر اوضاع بود ممکن. کنه فیتعر براش

. کنه کونیف کون روچارهیب زن خبرها نیا شوک وقتهی وبشه

 .کردیم کمکش اآلن و بودنرفتهستاره کاشکه خوردیم حسرت

 

 و کشوند خودش سمت رو جفتشوننگاه اط،یح در شدن باز یصدا

 .شد شیناگهان شدن بلند وپونه شدنشوکه باعث بهروز ورود

 

. 
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 تانداخخانمصنمبه یکنجکاونگاه پونه، العمل عکس دنید با بهروز

 با یولآهسته و شد بلند جاش ازرفتههم یتو یهااخم بااونمکه

 :گفتپونهبه حرص

 

 اتپ و دستبهمنم ودمیداشتباه یبگ... دروغه یبگ خواستیمدلم_ 

 دروغ هاتچشم ماا... عجوالنم قضاوتواسه یکنحاللم تافتمیب

... باشه ندامت اشک اشکاتدوارمیام...  گنینم

 و شوهربه بچسب...  نمتیببخونه اون دوروبرخوامینمهمگهید

 آهشکه نکشنقشههمگهید یکی کردن بدبختواسه...  تیزندگ

 .رهیگیم رو دامنت

 

 بهشونکه رو بهروزسالم جواب کرد،تموم رو شجملهخانمصنم

 رونیبهخون از سرعتبه و داد یلیمیب با و یآهستگبه بودشده کینزد

 .رفت
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 ونچ نه، ایبره دنبالش دیبا دونستینم و بودمونده واج و هاجپونه 

 زنکه گفتیماگه دونستیم و نداشت براش یحیتوض چیه

 شدیم یتهمت ریتدوباره شخونه یتو بهروز حضور مطمئنا ناست،یس

 دستنهیبب تاکنه سکوت فعال داد حیجتر پس خودش، سمتبه

 .کنهیم فاش رو قتیحق وقتچه و کجا سرنوشت

 

 رومونده یباققدم چند و گرفتخانمصنم رفتن ریمس ازنگاه بهروز

 .برداشتپونه سمتبه

 

...  ؟یکردهیگر تونمیبب...  بود؟ ینطوریا چرا بود؟ یکخانم نیا_ 

 خبره؟چه نجایا

 

 یتالف بهروز، لیدل یب و موقعیب رحضو از یعصبپونه

 :دیپتو بهش یبلند یصدا با و کرد یخال اون سر رو شیناراحتتموم
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 اباونم یایم یشیم پا خود سر...  ؟یینجایا یچواسه هستمعلوم_ 

 رو من یآبرو یخوایم! ...  ؟مینامحرمهمبه مارفته ادتی! ... د؟یکل

 ؟یببر

 

 یبد رو تلفنت جواب یوقت!  ؟یکردرمهچت...  ترواشی... اوهاوه_ 

 روچکم دست...  ینداد جوابزدم زنگ صدبار...  امینم خبریبمنم

 اومدنواسه ستین قرار ضمن در... باشه نجایا دیشاگفتمکردمگم

 نم سرباشه بارت نیآخر پس... رمیبگاجازه یکس ازخودم یخونهبه

 زوربههمسالمم جواب بود یکزنه اون اصال...  ایکنیم هوار و داد

 تسخونه نجایا ستینمعلوم!...بود طلبکارازم یزیچهی انگار...  داد؟

 !کاروانسرا ای

 

 یدیجد جنجالخانمصنم تّیهو گفتن با خواستینمکهپونه

 .کردن کتمان کرد شروعبندازهراه
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 یاجتمنرفکهمنهاشتباه... توئه یخونه نجایا...  یگیم راستآره_  

 پس...  ستین نجایاگهید من یجا... موندم خودت اصراربه وگهید

 .ادیب در ییکاروانسرا نیا از تارمیم

 

 غیجهک د،یکش رو بازوش پشت از و افتادراهپونه دنبالخشم با بهروز

 .شد بلندپونه

 

 .نزن دست...  نزن دست منبه_ 

 

  تاسین خوش حالت...  ؟ینکیم یقاط چرا...  نکش داد...  باباباشه_ 

 قشنگ مو اون یخونهنکنه...  جاته؟ کجا ستین جات نجایا مثال... 

 ا؟اونج یبودرفتهروزمید...  نه؟مگه یبر در یکنیمبهونه یدار...  آره؟

 زبهنا آخرشکه ن،یکرد یکیبه دست اونجا یرفت... گهیدمعلومه... 

 یالک یبهونه هزارتا بااونم نشه، فسخ فعالغهیصکه من جونبه افتاد
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 فرارراه دنبال یدار  ؟یبکن یخواستیمکه یکار از یشد مونیپش.... 

 ده؟یچسب بهتپسره اون با ؟یگردیم

 

... دارهاسمهمپسره اون... مربوطهخودمبهکردم یکار هر_ 

 !منه شوهر ضمن در و ناستیساسمشم

 

 و اومد فرود شصورت یروکه یایناگهان یلیس شدت از سوخت

 .کرد احساس لبش یگوشه رو خون یمزه

 

 یبخواستمین رتیغیب اونقدر...  نندازراهشوهرمشوهرم من یجلو_ 

 خاطربه فقط یبش زنشگذاشتماگه. نزنمدممنم و یبگ اون از

 من ،یکنیم لطف منبه یدار نکنهم فکر...  ریوالغبودهبچه

 اون ازبرامکردم قبولاگه. مونمینمپسره اون نیِد ریزبرهسرم

 یک ره از تونستیموگرنه بود،سوخته تو حالبهدلم چون یاریببچه
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 پس ن،یهم یباشداشته اولت عشق از یادگاریهیخواستم... باشه

 .نداره برت هوا خودیب

 

 باهم بهروز و بودشدهشوکه بهروز حرف ازگونه یرو دستپونه

 رو یحرف وداده یبزرگ یسوتچه دیفهمتازهپونه ماتنگاه دنید

 دنبال ذهنش یتو. بفهمه چوقتیهپونهنبوده قرارکهزده

 :زد لبپونهکه گشتیم کردن یمال ماستواسهجملههی

 

 ستین قرار پس...  بمونه؟ یادگاری یچ یعنی ؟یدونستیمتوام_ 

 ؟یبمون حرفت یرو

 

 :کردن حاشا کرد شروع هاشنقشه نشدن خراب یبرا عیسر بهروز

 

 من یجلو ادینمخوشمگمیم فقط نزدم، یحرف نیهمچ من_ 

 رتیغ مردم،هیمنم ستم،ین ینیزم بیس من... یبکنشوهرمشوهرم
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 اون، زن یشد حاال یبود من زن شیپ روز دو تا... دارم

 نم روان و اعصاب رو نقدریابهتره پس نه؟مگه من زن یبشقرارهبازم

 .ینرراه

 

 دنید بدوننزنه گند شتریبنکهیا یبرا و گفت رو نیا بهروز

 تاجمله تاچند همون باپونه اما شد،خونه داخل یراهپونه العملعکس

 ور خودش وستاره و نایس یهایدلواپستموم و بودخونده رو ماجراته

 . دیدیم یمنطق کامالگهید

 

 ینطوریا شدینم باورش. کرد سقوط یصندل یرو حسرت با

. گرفتیم یدیجدمیتصم دیبا حاال. باشهخورده رودست

 رکت ای وجدانش، عذاب شدن الیخیب و نایس با موندن یبرامیتصم

 عشق تنها از یادگاریهی کمکبهاونم وجدان، عذاب اون حل و نایس

 .شیواقع
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 : 

 

 

 

 

 اریختا یبشگاهیآزما براق و دیسف یها کیسرام یرو کفشش نوک با

 بودجهینت یب اشروزه چند یها تالشتمومنکهیا از .بودگرفته ضرب

 بود،داده رو قولشکهبذاره ییجا رو پاش بودشده مجبور آخرش و

 .بودختهیربهم اعصابش یحساب

 

 و کردیم کارو نیا داشت چرا بود،داده قول اصال چرانکهیا فکر

 دونستیم. بودکرده اشغال رو فکرشتموم خودش با حجتاتمام

 و یکتب تعهد چیه چونبشه زیچهمه الیخیبلحظه همونتونهیم
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 اما بزنه، زیچهمه ریز االن نیهم تونستیم و نبود کار در یمحضر

 ندس صدتا از بهش یشفاه دادن قولکه بود وسط یاپونه یپا نجایا

 بودداده بهشکه ییهارقولیز وقتچیه و بود تر معتبر امضا و

 . بودنزده

 

. کردیم توکل فقط واقعاگهید و شدیم کردن فکر الیخیب دیبا دیشا

 ده،بو خدا خواست اتفاقات یهمه حتما بودگفتهپونهکه یهمونطور

 از رو خودش دیبا وبوده خدا خواست حتماهم بودنش اونجا پس

 یسرنوشت منتظر و دادیم نجات ریپاگ و دست یها فکر نیا بند

 .بخورهرقم بود قرارکه شدیم

 

 نظر در معشوقشبه دنشیرسواسه خداکه بود یراه تنها نیا دیاش

 بود، ندیرس واقعا تهشاگه اما بود متفاوت یلیخکه یراه بود،گرفته

 .باشهداشته تونستیم رو یایفداکار هر ارزش نظرشبه پس
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 چند هرکه بود نیسنگ وهضم رقابلیغ براش اونقدرشگاهیآزما یفضا

 ودشخ اضطرابمتوجه روهیبق تا دیکشیم یقیعم نفسآهستههیثان

 یمردها از یکی کنجکاونگاه پاهاش، گرفتن ضرب همون اما نکنه،

 یرو مرد دستهم آخرش و کشوند سمتشبه رو سرش پشت

 .نشست ششونه

 

 بجواممکنه وشهیم مشکل باعثکه یزیچ تنها...  دینباش نگران_ 

 ور نیا... دارم یادیز یتجربه من... استرسهکنه خراب رو شتونیآزما

 .نیباش مسلط خودتونبه و دیکن باور

 

 اتم دنشید باکه نه،یبب رو مرد یافهیق تا چرخوند رو سرش نایس

 یمشکالت نیهمچ دچار روبروش جوون مرد شدینم باورش. موند

 ودبدهینشن رو اعترافش و بوددهیند نجایا روآدم نیااگه. باشهشده

 .باشهشده شاتیآزما نیاانجامبه مجبوراونم کردینم باور هرگز
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 روهیبق تا آورد جلودوباره رو سرش و زد نایس بهتبه یلبخند مرد

 .نکنه هاشونصحبتمتوجه

 

 و من از نیبنداز برتون دوروبهنگاههیاگه. نینکن تعجب یلیخ_ 

 وجود یادیز عللمتأسفانه. نینیبیمهم تر جوون خودتون

 وناسالم یهیتغذ و یتحرکیب شونیکیکه مشکالت نیاواسهداره

 مشکلشخصهبه منالبته. میخوریمکههیاختهیترار و یکنسرو یغذاها

 یول... حساسمورزشم وهیتغذ یرو یلیخ چونندارم یخاص

 مشکلدوارمیام. کشونده نجایابهمنم سرنوشت دستمتأسفانه

 .نباشه یجدشمام

 

 افراد دنید با و کردیم چک رو اطراف تداش همزمانکه نایس

 :زد لب بوددهیرس مرد یهاحرف صحتبه خودشون از ترجوون

 

 .ستینکنم ول سرنوشت دست ظاهرا وندارم یمشکلمنم... ممنونم_ 
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 ردخو تونشونهبهدستم! ... ن؟یورزشکار و بود درستحدسم پس_ 

 ؟یحیتفر ای نیکنیم کار یاحرفه ن؟یهست یارشتهچه. دمیفهم

 

 ینگ یبگ خب یول نه،که یاحرفه...  یبدنساز و نگیبوکس کیک_ 

 .کنمیم ورزش مرتب

 

... مکنیم کار نگیبوکس کیکمنم... میدار ادیزتفاهم...  شد جالب_ 

 یتو دمتونیند تاحاال چطور. یداور و یگریمربهممبارزههم

 !مسابقات؟

 

 .کنمیم ورزشخودمواسه شتریب ستم،ین یامسابقه ادیزکهگفتم_ 

 

 یتوشمیم خوشحال بدنه، نیافهیح...  ستآماده ظاهرا بدنتون_ 

 !نیبد ور افتخارشاگهالبته...  یواقعمبارزههیواسه...  نمتونیبب نگیر
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 کمکهم یلیخ دیشا یاحرفهمبارزههی...  ادینمبدم_ 

 .استرسهیتخلواسهکنه

 

 دیببخش... کردم امتحان بارهاخودم من... نهکیم کمک یلیخ... البته_ 

 .یتیهدا یحام... هستم یحام نکردم، یمعرف روخودم

 

 وابشج لبخند با و برد جلو یحام دست فشردنواسه رو دستش نایس

 .داد رو

 

 .تونییآشنا ازخوشحالم... هستم صدر نایسمنم_ 

 

 .داد انیسبه و دیکش رونیب رو یکارت برد، بشیج داخل دست یحام
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 حالخوش... هستم تماست منتظر...  من کارتنمیا...  نایس آقا بفرما_ 

 .هبش دارادامه ییآشنا نیا و یبش آشنا منباشگاه یهابچه باشمیم

 

 .افتخاره باعث... ممنونم یلیخ_ 

 

 یرب یتونیم یریگنمونهواسه... دارم براتهم شنهادیپهی یراست_ 

...  یبد لیتحونمونه نجایا ادین خوشت من مثلوامتکنم فکر... خونه

 دفعاتدوارمیام...  شیاریب دیبانگذشتهنمونه از ساعتمین فقط

 .نجایانه نمتیبب نگیر یتوگهید

 

 تونییراهنما از ممنون_ 

 

 .میشد قیرفگهید خوب، پسر نبند جمع_ 
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 .جان یحام ممنون باشه،_ 

 

 دستهم با و کرد بلند جاش از رو یحامشگاهیآزما مسئول صدازدن

 و آورد رو نایساسم مسئول بعدشقهیدق پنج. دادن یخداحافظ

 رو فکرش یکم یحام یهاحرف. افتادراهبه کانتر سمتبهاونم

 از و کردیم فکرمبارزهبه داشت آخر یقهیدق چند و بودکرده منحرف

 تو بگن بهش حاال خواستیم دلش اما بود،شدهکم اضطرابش

 یرگشتب ریمس نیا ظاهرا یول برو، پاشو و یبکن رو کار نیا یتونینم

 .بود سرنوشت ریمس و نداشت

 

38 
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 مراحل و داد بهش رو یمخصوص دار درب ظرفشگاهیآزما مسئول

 ود،بگرفته رو وجودش یبیعج حس. داد حیتوض براش رو کارانجام

 وبده شگو یحام حرفبه داد حیترج. حقارت وشرم از یمخلوط

 جفت چند یجلو اونجا بخوادنکهیا تارهیبگخونه رونمونه

 رو وظرف گرفت رو کار اون یاجازه مسئول از. ییدستشوبرهچشم

 رونیبشگاهیآزما از یکالفگ و حرص همون با. گذاشت بشیج یتو

 .کند جا از رو موتورش گاز، شینهی با و زد

 

 مشغول فکرش یلیخ رسونده،خونهبه رو خودش یچطور دینفهم

 زنگ یصدابه کردینم یتوجهکه بودحوصلهیب اونقدر و بود

 دادیم احتمال شتریب. اومدیم براشکه ییها امکیپ و شیگوش

 ماغد و دل اصال. کننیم شیریگیپ دارنکه باشن رضایعل ایستاره

 خواست دیرسکهخونه. نداشت دنیشن دیجد راهکار و حتینص

 طرف از امکیپ دنید باکه کنه، خاموش رو شیگوشتوجه بدون

 .ردب ماتش «؟یشد مونیپش »یجمله دنید با و کرد بازش عیسرپونه
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 حس وردهک بشیتعقپونه یعنیامیپ نیانکهیا دنیفهم بود راحت یلیخ

 رنجشش باعث مراقبشه، دور از ونداره نانیاطم بهش هنوزپونهنکهیا

 رو شیناراحت تا گرفت، ستما باهاش امک،یپ جواب یجابه و شد

 بهش تشر با داد جواب رو تماسپونه تا وبفهمونه بهش ترواضح

 :دیتوپ

 

 ناو خردوارمیام...  زنمینمقولم ریز وقتچیه منگفتم بهت بارهی_

 ازت یخبر اصالروزه۴... نزنه رقولشیز گذشت پل از تیحاج

 حاال و یدیمهت و سریب و ونیدرم کی روهامتماس جواب...  ستین

 ارهاک نیا یجا یکنینم فکر!  ؟یاریم در یبازکارآگاهدنبالم یافتاد

 یاومد یم و یذاشتیمهیماهم خودت ازکمی دیبا شدن مادرواسه

 ...خاطربهکه یگناه راجببدم حیتوضباشه ازیننکنم فکر نجا؟یا

 

 فشنگ مثل د،یماس دهنش یتو حرف یادامهپونه یجمله دنیشن با

 یانداخته گل یهالپ دنید با و کرد پرواز یورود در سمتبه
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 یسهقفبه رو خودش قبل، از قرارتریب عاشقش قلب در، پشتپونه

 .کوبوندنهیس

 

 عیسر و کرد استقبالپونه خجولنگاه از صورت، یپهنابه یلبخند با

 بستن محضبه و کشوند داخلبه رو اون د،یکش رو دخترک دست

 .چسبوند در پشتبه رو اون در،

 

...  ینکممیج نیس فقط یزد زنگکردم فکر...  بود یجالب زیسورپرا_

 ومدنا نیاکارآگاهخانمنمیبب بگو حاال. داشتهگهید یفکرهاخانم نگو

 باشه؟داشتهتونهیمهم یخاص یمعن ییهوی

 

 زبون اب رو لباش استرس با بود، نایس حرکت شوک یتو هنوزکهپونه

 کردن فکر روز چهار. داد قورت صدا با رو دهنش آب و کرد تر

 یابجوچه دونستینم و بودکرده جشیگ وکالفه یحسابجهینتیب

 قطف بده، ییهوی اومدن نیابهتونهیم یایمعنچه وبده نایسبه دیبا
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 احساس اونقدر دنشید با نا،یس کردن بیتعق موقع دونستیم

 اون رایاختیب پاهاششگاهیآزما بعدکه بود،داده دست بهش یدلتنگ

 .بودکشونده اونجابه رو

 

 ورد هاشدست با چسبوند،پونه یشونیپبه رو شیشونیپ نایس

 :کردزمزمهآهسته و گرفت قاب رو صورتش

 

 نگت براتدلمکهگمیم من... گمیم منباشه... باشه ؟یبگ یترسیم_ 

 هوات بدجوردلمکهگمیم...  بودزده لک براتدلمکهگمیم...  بودشده

 ضعو بودنت با زیچهمه...  یهست یوقت ،یایم یوقت...  بودکرده رو

...  یریمکه یوقت از امان اما... شهیم قشنگ زیچهمه... شهیم

... چارهیبمنه هوش و عقل مخصوصا ستین جاش سر یچیهگهید

 کاریچ بگو...  نکنم؟ فکر بهتتونمینمکه یکنیم کاریچ من با بگو

... ترسمیمشهیهم رو؟ یاجبارهیدور نیاکنم تحملکهکنم

 یایب ینخواگهیدکه یروز ازترسمیم... باشه آخر روز روزهیترسمیم

 !کاش یا...  یموندیمشهیهمواسه کاش یا...  کاش یا... امیب من ای
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 روز چهار بعدپونه تا بود، یکاف یدلدادگ و حرف همونقدر

 نایس یهادست یرو رو هاشدستآروم. خوادیم یچ اواقعبفهمه

 نایس یبازوهابه و جدا هایشیم از رو نگاهشکه همونطور و گذاشت

 :زد لب کردیماشاره

 

 بذارم؟میشخص ملک یرو سرتونمیم امشب_ 

 

 ردک جدا رو شیشونیپزده بهت نداشت، رو حرف نیا انتظارکه نایس

 .دیچرخ هایعسل نیب نگاهش و

 

  ؟یگفت یچ_ 

 

 ؟یریبگ پسش یخوایم ای هستناممبه سندش هنوز_ 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

225
7 

 

 ؟یشگیهم موندن یعنی نیا_ 

 

 خراب رو شمالت یبرنامهآخه نه؟مگه بدهکارم، بهت رو شبهی_ 

 آبشار لبکه یقول یرو یبخوااگهخوامیم حاال... بودمکرده

 . بمونمدادم

 

 !بخوام؟ من یچ هر همون_ 

 

 یتو بلق از تر متعجب نایس و داد تکون دییتأبه رو شسرشرم باپونه

 یزیچ تنها نگاه، اون اما گشت، یشوخ از یرد دنبال هایعسل عمق

 .بود یشوخ از ینشون نداشتکه

 

 یکم یحت و بود ینکردن باور و بیعج براشپونهنگاه تیجد 

. حرف نیا یبرا بودرفته ضعف یحساب دلش یول ترسوندش،یم
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 تنها وکنه فکر یایمنف زیچ چیهبه ستخواینم دلش

 :زد لب حجتاتمامواسه

 

 ت،حرف از یش مونیپش یدار فرصتهیثان پنج فقط وقوله قول_ 

 .منه نوبت بعدش

 

 گاز ور لبش یگوشهکه یحال در و هایشیمبه شدرهیخ سکوت باپونه

 لبهیثان پنج بعد ره،ینگ شخنده نایس یهاچشم ذوق از تا گرفتیم

 .زد

 

 شداتموم_ 

 

 .شده شروعتازهخانوم بغو بغنه_ 
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 پشت رو بودافتادهپونه مرخین یروکه ییمو تار چند یآرومبه

 نوازش ور فشیلط یهاگونهسبابه انگشت پشت با و فرستاد گوشش

 .ستادیا بوددادهکه یقول یرو آخر تاپونهکه شدینم باورش. داد

 

 ذهن یتو رو قبل شب اتفاقات بارها و رهابا خواستیم دلش 

 ازکه ییهادلبرانه یادآوری ازبشه سرمست شتریب بار هر وکنه تکرار

 .نیریش تینهایب ییهادلبرانه. بوددهیدپونه
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 و بودکردهتجربه یواقع تیمالک حس با رو شییایرؤ شب نیدوم 

 تابتهال خودشه،داره تعلقکه یکس تنهابه پونه، بود مطمئنگهید حاال

 اونهب کردن فکرگهید چند هر. اومدینم ونیمبه یابچه یپاکه یوقت

 . دادینم آزارشهمبچه

 

 یبیرقهی رو اون کرد،یم فکربچهبه وقت هر قبل،شب اتفاقات قبل تا

 حاال اما داد،یم دست از خاطرشبه روپونه یروزهی دیشاکه دیدیم

 وجود یتو وباشه خودش وجود از یمینکه یابچهبه کردن فکر

 حس نوع نیتر قشنگ نیا. بود لذت سراسر حسهیکنه رشدپونه

 خودشه، از یانشونهکهبچه اون جاهمه وشهیهمبدونهکه بود تیمالک

 یلحظاتهم ه،یک مال قلبشکنهیم گوشزدپونهبه و هستپونههمراه

 .ستینکه یلحظاتهم و هست خودشکه

 

 و انداخت یزیچ ادی رو نایس نبودن، یهاوقتبه نکرد فکر

. ادفرست امکیپهی و برداشت بالش کنار از رو شیگوشبالفاصله
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 یرو و کرد بلند چپش یبازو یرو از روپونه سر یآرومبه بعدش

 .گذاشت بالش

 

 باس،ل ضیتعو بعد و گرفتفاصله رختخواب از نیپاورچ نیپاورچ 

 ازوسهبهی با و ریش وانیلهیبه سبوندچ نوشت،پونهواسه یادداشتی

 .رفت رونیبخونه از دور،راه

 

 طبقهم باز اما شد، بازهم ازپونه یهاچشم در شدنبسته یصدا با

 دست با ونهیبب رو اطرافش درست تونستینمماه چند نیا معمول

 لودآ خواب. ستین ششیپ نایس دیفهم یکنار بالش یرو دنیکش

 شگوشبههم ییدستشو از ییصدا یوقت و زد داص رو نایس چندبار

 .رفته رونیبخونه از نایس شد مطمئن نخورد
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 لطافتشون از و دیکش موهاش داخلبه یدست و نشست سرجاش 

 حموم، بعد موهاش کردن سشوار یبرا نایس یاصرارها ادی. برد لذت

 . آورد لبش یروبه یلبخند

 

 بودنخونه بهروزکه ییهاوقت و بود تنبل کردن سشوار یتوشهیهم

 شبید یول. بشن خشک خودشون تا ذاشتیم باز رو موهاش

 نیلاو بود،کرده یدگیرس موهاشبه شخصا نایسکه بود یبار نیدوم

 بود،بردهحموم داخل رو اون طنتیش با نایسکه بود، یروز اون بار

 روز ناو مثلگهید چون داشت، فرق یلیخ نایس بارنیا یدگیرس یول

 و هاشمچ نداشت، روپونه برنگشتن و رفتن ترسگهید و نبود لخورد

 . دیخندیم فقطهم هاشلب

 

 هر اب و بودشدهپونه یموها تاربه تار با یبازعشق یلهیوس سشوار

 اد،یز یحدبه کاشت،یم نشیزتریعز یموها یروهمبوسههی برس

 تدس ازشده سیخ موهاش شد معترض یشوخبهپونه آخرشکه

 یحساب قلقلکهی باهم نایس بشورتشون، دیبادوباره و نایس یهابوسه
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 با بود هامدتکه دلته از ییهاخنده. بودکرده پابه روخنده بساط

 .بودنبهیغرپونه یهالب

 

 یحت .بودگرفته روپونه وجود یهمه بار نیاول یبرا یخوشبخت حس

. کردینم یمونیپش اساحس دادن نایس دلبه دل و موندن از یاذره

 و ودبگرفته هاسال نیا یتوکه بود یدرستمیتصم تنها نیا دیشا

 .ودبندادههیهد نایس و خودشبه زودتر رو لذت نیا چرا بود مونیپش

 

 اما بودن،دهیکش صف ذهنش یتو مشکالتتمومنکهیا وجود با 

 دایپ رو شیواقعگاههیتک کردیم حس و نداشت ضعف احساسگهید

 یچ نداشت یفرق براشگهید وبره ماجراته تا خواستیمگهید. کرده

 یپا وترسهینم یچیه از هست نایس یوقت تا بود مطمئن فقط شه،یم

 .مونهیم ماتشیتصم یهمه
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 دنید با و انداخت ینگاه اطرافبه شد، بهترکه هاشچشم یتار

 نایس سنف یبرا عسل و ریش»  بودنوشتهکه  زد لبخند نایس ادداشتی

 با نداشت شارژمیگوش... خانوماخانومرمیبگ داغ نونرفتم... 

 .«امیم زود نشو نگران نبردم،خودم

 

 نایس انگار. خورد ولع با رو ریش وانیلهمه از اول و شد بلند جاش از

 نایستوجه نیا از وبره ضعفممکنه دلشکه دونستیم اون از بهتر

 تا تگرفمیتصم و انداخت اطرافبه ینگاه. شد عشق از زیلبر قلبش

 ور خوابرخت عیسر کنه، ایمح روسفره و ییچا بساط نایس اومدن

 .رفتآشپزخونه سمتبه و کرد جمع

 

 یصداکه آوردیم رونیب روصبحانه یهالهیوس خچالی از داشت

 اب و رفت هایگوش سمتبه. کرد جلب رو توجهش یگوش یبرهیو

 و دادن جواب از دیکش خجالت نایس یشگو یرو رضایعلاسم دنید

 جواب احتم بودستارهاگه» گفت خودش با. بشه قطع تماس کرد صبر

 صورتش یرو یلبخند فکر نیا با. «کردمیم ششوکه ودادمیم
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 بلندخونه تلفن یصدا نباریاکه شد،آشپزخونه یراهدوباره و نشست

 . شد جیپدستگاه از رضایعلاسم و شد

 

 اگهاننکه یاضطراب با داره، یمهم کار رضایعل بودشده ئنمطمکهپونه

 هوا یرومهین دستش یول رفت، یگوش سمتبه بودافتاده وجودشبه

 .دادن جواب از کردشرمبازم و موند

 

 یداص یوقت و ریغامگیپ یرو رفت شدن قطع یجابه تماس نباریا 

 رونهپو یبرا رو دشیجد یباز سرنوشت د،یچیپخونه یتو رضایعل

 .کرد

 

 

 

38 
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 از گل د،ید روصبحانه یسفره تا و شدخونه وارد دستبه نون نایس

 یوقت ودبشده برابر چند شیانرژ. اومد لبشبه لبخند و شکفت گلش

 ورسهیم کشیکوچ چند هر یآروزهابهدارهباألخره دیدیم

 ننوهک همونطور. کنه شروع ارشی یلبخندها دنید با رو صبحتونهیم

 :گفت ذوق با ذاشتیمسفره داخل رو

 

 ماواسه دون و آب و شدن زیخ سحرخانم بغو بغنمیبیم... بهبه_ 

 ریدکمی دیببخش...  یخاشخاش سنگگهینمیا دییبفرما...  گذاشتن

 وتف خدابندهنکهیا مثل...  بود لیتعطکوچه سر یبربر نون... شد

 ییکجا...  شلوغهم یسنگک...  دورترکمیبرمشدم مجبور... کرده

 .کرد خی نونکه ایب ایب خانم؟
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 روپونه یوقت و رفت اتاق سمتپونه ندادن جواب از متعجب نایس

 و کفش از یاثر یوقت. گشت دنبالش روخونهتمام زنون صدا د،یند

 .رفته شد مطمئن دیندهم لباسش و فیک

 

 ارکن دستبه یگوش پونه، لیدلیب رفتن نیا اززده بهت 

 بوددهیترس یحساب. نه ایبزنه زنگ بهش بود دودل و بودستادهیاسفره

 از دیرستیم شتریب. بده بهشپونه بود ممکنکه ییهاجواببه فکر از

 . یاحافظخد کابوس کابوس،هیبهبشه لیتبد قبلش شب یایرؤنکهیا

 

 ریش انویلبهدهیچسب یبرگهمتوجهکه بودرهیخسفرهبه جیگ همچنان

 داشتادی کردیم فکر و بوددهید روبرگهکه یاول تصور برعکس شد،

 عیسر. ستین خودش خط دست دیفهم تر قیدقنگاههی با خودشه،

 نفسهم یبرا عشق وانیلهی»  بودنوشتهکه برداشت رو اون و نشست

 یفور ومهم کارهی بهناز...  یایب تانکردم صبر دیببخش... پونه

 حیضتوهی تو، طلبدونفره یصبحونههی... رفتمیم دیبا داشتباهام

 .«نمتیبیم...  ستخونه تلفن یروکه رضایعلغامیپ بابت من طلبهم
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 ور خودش یحسابلحظه چند یبرا. دیکش یآسودگ از یقیعم نفس

 سمتبه و کرد خداروشکرفتادهین یخاص اتفاق دید یوقت و بودباخته

 .کرد پخش رو رضایعلغامیپ و رفتخونه یگوش

 

...  ؟یخواینم رو جوابش یپرسیم سؤال ناخان،یس ییکجا_ 

 ریدرگ نقدریاآخه نگم، بهت حاالها حاال بود نیاقصدم تشیواقع

... باشه ادتی درخواستت اصالکردمینم فکرکه یشدپونه یکاراها

 من مثل توروخدا فقط... گمیم بهت یدیپرس خودتکه حاال یول

 رو زیچهمهکنده پوست و رک اول همون ... نکن یکار خراب

 خودشواسه یدیامهیبهداره... دارهگناه خدابنده...  بگوپونهبه

 ازدواج یباز نیا الیخیب کال دیشا یشد یرفتنبفهمه... نهیچیمبرنامه

 زهایچ نیا یتو ها زن یولداره ربط خودتونبهبازم... بشه طالق و

 رفتنهیحاش وقت ادیز...میبگذر حاال...  بود گفتن من از حساسن

 کاروهاگ... اعزامهگهیدهفتههی... برمینمهم یگوش... جلسهبرم دیباندارم
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 وبغر...  ستیل یتو بذارتتبگم یحاجبه بگوشهیم فیرد بارت

 .یاعلیبرم فعال... هیچ فتیتکلنمیبب ریبگ تماسباهام

 

 راجب خودش صبح چون بود،زده حدس رو رضایعلغامیپ قبل از

 یتو اصالپونه دنیفهم ینطوریا  اما بود،داده امکیپ بهشاعزام زمان

 بودزدهن یدلخور از یحرف ادداشتشی یتوپونهنکهیا با. نبود شبرنامه

 .بود سختهم حیتوض همون یول خواست،یم حیتوض فقط و

 

 فرصتهی سر خواستیم و بود قبل هاماهواسه دادنش درخواست 

 پنهون قصد وقتچیه وکنه فیتعرپونه یبرا رو زیچهمه مناسب

 یوقتواسه بودگذاشته رو حاتیتوض یهمه یول نداشت، یکار

 .بودافتاده قبل شب اتفاق نیا ورهیبگ رو مشیتصمپونهکه

 

 ونهیبچبرنامهندهیآواسه یتر راحت الیخ با تونستیم حاال

 موافقت عدب قبل شبکه یمیمتص مثل. رهیبگ یتر یمنطق ماتیتصم
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 یفرصت روز چند بعدباالخره و بودگرفته موندن یبراپونه

 .بودشکونده روماهه چند یغهیصطلسم تماسهی با بود،دادهترنمبهکه

 

 فکر و راحت بیرق داشتن از روپونه الیخ خواستیم کار اون با

 یبرا نستدویم چند هر. کنه آزاد یریاس حس اون ازهم رو خودش

 نهات یول بده، پس جوابهیبق و مادرشبه دیبا یحساب اقدامش اون

 یدیترد چیه و بود کار اون بودن درست بود مطمئنکه یزیچ

 .نداشتهم

 

........ 

 

 انداختکاناپه یرو رو خودش حالیب خون،به دنیرس محضبهپونه

 لهو رو لچرشیوکهخانم سیفرنگ کمکبه بهناز. زد صدا رو بهناز و

 یجلو زیم یرو روصبحانه ینیس. شد هال واردآشپزخونه از دادیم

 :گفتخنده با و گذاشتپونه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

227
1 

 

 دست از یریبگ جون بخور... خانم عروسآوردم یکاچ برات ایب_ 

 .یرفت

 

 هنازب تا زداشارهخانم سیفرنگبه و گرفت گازشرم از رو لبشپونه

 :گفت یشتریب ذوق با برعکس بهناز اما کنه، سکوت

 

 استعدادها نیا ازکه من...  بودا جون سیفرنگ گردنهم زحمتش_ 

 .ندارم

 

 ساکتش تا گرفت بهناز یبازو از یبشکون و شد زیخمینپونه

 و زد یلبخند بود،شدهپونه یایح وشرممتوجهکهخانم سیفرنگ.کنه

 هنازب از یبشکوندوباره حرص باپونه. آشپزخونهبه برگشتدوباره

 : گفت و گرفت
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 ه؟یچ کارها نیا ،یذارینمآدمواسه آبروکه بهناز تو دست از امان_ 

 

 جانت عشق باصبحونهنذاشتم خب...  ؟ینش تلفخواستمبده_ 

 دیاب مالقاته، وقتگهید کساعتی. کنم تتیتقوکمیگفتم یبخور

 !نه؟ ای یستیوا پات رو یبتون

 

 !؟یک با مالقات مالقات؟_ 

 

: 

 

3 
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 شدمخ ینیس سمتبه یاروزمندانهیپ لبخند با دادن جواب بدون نازبه

 لیدلیب یخنده از متعجبپونه. رهیبگ خودش یبرا یکاچ یالقمه تا

 .کرد متوقفش و گرفت رو دستش مچ بهناز

 

 یعنی لبخند نیا. نکن طرح معمابرام یصبح اول من جون رو تو_ 

 ؟یک با مالقات ؟یچ

 

 .بخور خودت رو همش. .. سیخس باباباشه_ 

 

 ! ناز... به_ 

 

 قرار. شه عوض هوات و حالکردم یشوخکمی م،یتسل منباشه_ 

 یول ستاین یجالب یجا یمکان نظر ازالبته ،یبد یجا بفرستمت ستین

 .نباش نگران ستین یبد زیچ ماجرا اصل کل در
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 کی! ؟یچونیپیم بدتر تو نکن طرح معماگمیم من...  خدا یوا_ 

 ه؟یک بگوکلمه

 

 آتوسا_ 

 

 شده؟ ضیمرمگه آتوسا؟ ؟مالقاتیچ_ 

 

 چرا؟ ضیمر نه، ض؟یمر_ 

 

 مالقاتش؟برم چرا پس_ 

 

 .بود زندان یتو مالقاتمنظورم... کهگمینم رو مالقات اون_ 

 

 چرا؟ زندان...  نیحس ای_ 
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 فیتعر برات تا شو خوردنبه مشغول... مفصلهگهید نشیا...  خب_ 

 .بشه رمونیدمترسیم کنم،

 

 استرس نقدریا صبح از ره،ینم نییپاگلوم از یزیچ االن من_ 

 .ارمیم باالدارمگرفتم

 

 نیمهبه گه؟ید زیچ از ای یاریم باال استرس از ناقالنمیبب بگو_ 

  شدم؟عمه یزود

 

 !بهناز یوا...  یوا_ 

 

 ...رو ما نکش باباکردم غلط_ 
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 زندان؟افتاده چرا توساآ ه؟یچ زندانهیقض بگو تو اآلن_ 

 

 گمیم رو غذات بخور_ 

 

 .میداد دقگهید بگوخورمیمباشه... باشه_ 

 

 اب بهناز و برداشت خودش یبرالقمههی بهناز کردن قانع یبراپونه

 .کردن فیتعر کرد شروع تیرضا لبخند

 

 تماسباهام آتوسا کرد فوت مامان یوقتکهقراره نیا از ماجرا_ 

 راجب گفت ییزهایچهی هاشحرف وسط. تیلتسواسه گرفت

 بهش اون وکرده بدقضاوت موردش در بهروزکه شیقبل یادعا

 نبودم، فازها اون تو اصال من اما خواستیم کمکازم. نکرده انتیخ

 بهش نداشتم، رو هاحرف نیاحوصلهکه بود بدحالم نقدریا

 تنداش خبر ظاهرا... کن قانعش و کن صحبت بهروز با خودتگفتم
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 نشد،تموم گفتگومون جالب ادیز کال. اومدهخودم سر ییبالچه

 تا کردم، دشیناامخودم از و برجکش توزدم بد یلیخ ییجوراهی

 مارستانیب یتو یوتراپیزیفواسهبودمرفته یوقت بعدشماههی بایتقرنکهیا

 مامانش...  داغون صورتش و سر بود،هم یبد وضعهی با دمش،ید

 یقتواونم کردم، تعجب یلیخ. شدنیم مرخص داشتن بود، ششیپهم

 ییبالچه دیفهم یوقت بود،کرده کپ دید لچریو یرو رو من

 نداد روجوابمشده یچدمیپرس من...  خواست معذرت یکلاومدهسرم

 ه،ذارینمدخترمبه یمحلگهید چکسیه یوقت: »گفت مامانش یول... 

 پوچ و چیه رسدهیم طالقش راحت یلیخ شوهرش یوقت

 بهروزبه. شجهینتنمیاگرفته رو حقشرفته خودش. بشه ینطوریادمیبا

 رخاطبه نبود حقش.نبود نیابچم یساله چند عشق جواب بگو خان

 و ودب یعصبان یلیخ مامانش...  «بزنه بهتونبچمبه امکیپ چهارتا

 زودنکنه خراب رو جو اون از شتریب مامانشنکهیاواسهآتوسام

 راستش. رفتن اونجا از دیکش رو مامانش دست و کرد یخداحافظماز

 بهروزکه گفتبهم خودش بود،شده آتوسا انتیخ بحثکه لیاوا

 بهشکه یآدم اونکه دادینم حیتوض اصال اما کنه،یماشتباه

 بودشده باعث شیکار پنهون. قرارهچه از داستان وهیکدادهامیپ
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 وبشه فیتکل رفعنکهیاواسهالبته کنم، اعتماد بهشنتونم یلیخمنم

 وبودمکرده بهروز شیپ رو شیطرفدار یچندبارنسوزهگناهیب وقتهی

 تر قیعم یلیخ بهروز یعالقهدونستمیم چون ببخشه،خواستم ازش

 یبحسا فقط بره، نیب از بخوادبچه سقطهی باکه هاستحرف اون از

 د،بوبرخورده رتشیغبه دایشد و بود مردهی بهروز بود،کرده یقاط

 حیضتوگهید نیهمواسه بشه، حیتوض الیخیب من مثل تونستینم

 کردیم تالش شتریب دیبا آتوسا. بودداده رو آتوسا طالقنخواسته

 آتوسا مادر یهاحرف با روز اون...  شیگناهیب اثباتواسه

 یلیخ. کرده پنهون رومهم زیچهی آتوسا وبوده یجدهیقضدمیفهم

 دادیم تماس ردگرفتم تماس چندبار کنم، صحبت باهاشکردم تالش

 تماس خونشون و مادرش با. شد خاموش شیگوش کالنکهیا تا

 رو فکرشکه یکس هر از مدت نیا. نبود یخبرگرفتم

 یزیچ گفتیممادرشم یحت اما دم،یپرسبدونه یزیچممکنهکردمیم

 بخ یولبگه رو استشر خوادینم مامانشدونستمیم چند هر. دونهینم

 بیعقت رو مامانشگذاشتم رو یکی...  دادجهینتهامیباز سیپلباالخره

 با...  یکی مالقات زندانرفته چندبارمامانه داد خبربهماونم وکنه

 مالقاترهیمدمیفهمهیکالنتر یتوکهدوستام از یکی یعمو کمک
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 یهافیق ازکه شتمه، و ضرب آتوساحکم گفتدوستم یعمو. آتوسا

. دبومهم یک با یولداشتم رو انتظارش مارستانیب یتو روزش اون

 اآتوسدونمیمکهگفتم بهش وگرفتم تماس آتوسا مادر بادوباره

 یکسبهخواسته آتوسا گفتاونم بگه، رو لشیدلکهخواستم و کجاست

 فیرتع خودش تا مالقاتش،برمخودمبهترهدمیفهمکه حاال ونگه یزیچ

 و دادناجازه امروزباألخره دادن درخواست روز چند بعد حاال. هکن

 .بودا ادیز چقدر...  شدتموم شیآخ...  یبر دیبا تو

 

 برم؟ من چرا_ 

 

. 

 

: 

 

3 
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 :گفت یتلخ پوزخند با و گرفتپونه سمتبه یالقمه بهناز

 

  برم؟تمیوضع نیا با منکه یندار انتظار_ 

 

 یخوش دل وقت چیه یولنبوده من دشمن آتوسانهیامنظورم_ 

 دیشا اصال... برم منکهباشه یخوب فکرنکنم فکر...   نداشتازمهم

 ودشخ بهروزبهترهسخته براتتواماگه... نکنه فیتعربرام رو یزیچ

 .بفهمه رو قتیحق وبره

 

 یهیسا االن بهروز من، خواهرآخه...  بود هاحرف اون ازگهید نیا_ 

 توساآ مالقات برو ایببگم بهش یاکدفعهی... زنهیم ریت اب رو آتوسا

 ...  ایزنیم یحرفهی! چشم؟گهیماونم
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 .بهشنکرده انتیخ آتوسا وکنهیماشتباهدارهمیگیم بهش خب_ 

 

 ؟یگیم یدارکهنکرده انتیخ یمطمئن خودت تو_ 

 

 !یگفت االن تو خب_ 

 

 یبرا یزیچ هنوز یول... داره ییادعا نیهمچ آتوساکهگفتم من_ 

 دیبا... شهیگناهیب اثباتواسه مالقات نیا... نشده ثابتخودم

 وردهکاشتباهمیکن قانع رو بهروزمیبتون تابوده یچ ماجرامیبفهم

 مشکل یکافاندازهبه بهروز... شهینمندونسته... بودهعجوالنه قضاوتش

 .میبد رخب بهش بعدمیکن حل رو یکی نیا الأقل... داره

 

... گناههیب آتوسا کرد قبولهم بهروز ومیکرد ثابتکه فرضبه حاال_ 

 آتوسا ازنه خوادیمبچه من از اون... سرجاشهکه آقاجون شرط یول

 .کنهینم ما تیوضعبه یکمک نایاکدوم چیه... 
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 موندن یناگهان همون...  دته؟یجد ماتیتصم تیوضع  منظورت_ 

 داماد؟ یخونه

 

  د،بوشدهزده خجالت یحساب بهناز خندون یهاچشمبهنگاه ازکهپونه

 رپ لبخند بهناز. داد یکاچ ظرفبه رو نگاهش و گرفت گاز رو لبش

 :گذاشتپونه یچونه ریز دست و زد یطنتیش

 

 نظر از.. .بکشه خجالتخانم عروسنمینب... نمیبب رو سرت کن بلند_ 

 رید یلیخنظرمبه اتفاقا ... ینکرد یاشتباه کار چیه تو من

 یکردینم نیِد نیِد نقدریا...  یبد گوش دلت حرفبه یگرفتمیتصم

 .شدیم ترقشنگ شمالتون یبرنامه

 

 :زد لب کنان من منپونه
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 نا یلیخ بهروز...  بهروز...  شد یچدمینفهم اصال من...  من_ 

... گردمبر نایس شیپدوباره منبذاره خواستینم اون...  کرددمیام

 !؟یدونستیم تو... کنهاستفادهموندنمواسهبچه از خواستیم

 

 یعنی...  رینگ یجد یلیخ یول... دروغهدونستمینمبگماگه راستش_ 

 هروزب کردن قانعواسهنقشه...  بود من ینقشه جزء نیاکهنهیا موضوع

 ات یباشداشته عشقت از یادگاریهی توبذارهبودمگفته بهش... 

 عاشقشمککمبلکه تا...  ششیپ یاریبدووم یبتون تر راحت ینطوریا

 نایس و تو فقطخواستمیم...  بود ذهنش کردن منحرفهدفم...  یبش

 ایکنیمهلیپ بدتوام یول...  یبرگرد ینخوا خودتگهید تا نیبرسهمبه

 یماهر زن مخ نایس خداروشکرالبته...  کرد خراب نتیِد حس نیا... 

 .دینکش طول یلیخهبود

 

 یلیخ... کنم درستش چطوردونمینم... دونمیمکردم خراب_ 

 حاال... نداشتم ازش ینامرد انتظار...  بهروز از بودشکستهدلم

 .رمیبگ رو چکش یجلوتونمینمگهید
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 لرزش پا دیباخورهیمخربزهماهم داداش نیاباألخره...  سرت یفدا_ 

 گرفتنواسه کردینمعجلهاگه...  رفت طاخ خودش... گهیدواسته

 بودنکرده مجبورش یکس...  اومد ینم سرش بالها نیا کیشر

 تو االح... کهارهیبکم ینطوریا تاکنه شرکت یگندگ اونبه یمناقصه

 ییهابرنامههیهم آقاجون شروط و شرطواسه...  نخورغصه

 ...گمیم بهت بعداکهدارم

 

 !بگو ناال ؟یابرنامهچه_

 

 عالف... بکنمخوامیم کاریچبشم مطمئن بذار...  دختر نباش عجول_ 

 ونآقاج با شد حل آتوساهیقضاگهنکهیا اول مثال... دارم ییفکرهاهی

 یسواراگرم...  ادیب نییپامیرج طانیش خر از دیشا... کنم صحبت

 .کنمیماقدام یقانونراه ازدادهمزه بهش
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 ؟یقانون یچ یعنی_ 

 

 رفک... کردم صحبت لیوک چندتا با...  هنوزدونمینم قیدقخودمم_ 

... میکن تیشکا آقاجون ازسهام گرفتن پس راجببشهکنم

 خدا... برگردونه رو آقاجون نظرممکنههم حرفش یحتبشهاگه

 یجاک آتوسامیبفهم دیبا اول االن فعال...  کن دعا فقط تو... بزرگه

 ور بهروز دستمیتونیم وگناههیبمیبش مطمئن دیبا...  ماجراست

 ه؟یچ یدونیم ترمهم و... نه ای نایس آقا دست مثلمیکن بند ییجاهیبه

 

 ه؟یچ_  

 

 .شمیم روخالهنشمعمه من_ 

 

 !خاله؟_ 
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 یلیخگهید...  گه؟ینمهمخاله منبه نایس و تو یبچه یعنی_ 

 یکی شمابخشمیم لقب تا دو من...  نیریبگازملقبم نیااگههینامرد

 یلیخ... خاله یازا در شوهر خواهر وعمه...  نیبد دیباکه

 .بخدا منصفانست

 

 بهناز دست از رو یبعد یلقمه خندون و گفت یا«وونهید»پونه

 بهناز، طرف ازکه بود یمحبت هالقمه اون از تر بخش لذت. گرفت

 و کردیم زیلبر رو لحظاتش فراوون و منت یب آبشار مثل

 نعمت نیا از وکرده مستجاب رو بهناز مادر یدعاکه بود خداروشاکر

 .بودنذاشته بشینصیب بزرگ

 

. 

 

3 : 
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 هر ندیشن با و چوندیپیم دست یتو رو فیک یدسته اضطراب با

 روبروش رنگ یخاکستر دربه و کردیم بلند سر ییصدا

 . نهیبب رو شدنش باز تا دوختیمچشم

 

 قتیحق و رفتیم اونجابه بهروز خود بود بهتر داشت اوربهنوزم

 تعدادبه آتوسا با دارشیدکه خودشنه د،یفهمیم رو ماجرا

 . دیرس ینمهم دستش یهاانگشت

 

 ونهک جلب رو آتوسا اعتمادبتونه تا دیرسینم ذهنشبه یفکر چیه

 .بفهمه رو افتادنش زندان راز
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 یم جودبو براش مالقات نیا از شتنبرگ یخالدست باکه ،یترس تنها

 ینیِد حس و بود بهروز با خودش یماجرا شدن تردهیچیپ اومد،

 و قبل شب اتفاقات با اما کرد،یم احساس بهش نسبت همچنانکه

 راهکار نجاتراه تنها ظاهرا بود،زده خودش یهادست باکه یاگره

 .بود بهناز

 

 رد بازشدنمتوجه اصالکه شد مشغول فکرش اونقدرلحظه چند یبرا

 اشج از آتوساسالم با و نشد روبروش درستاونم آتوسا ستادنیا و

 .دیپر

 

 .نشست یصندل یرو و زدپونه رفتاربه یپوزخند آتوسا

 

 ؟ینبودمنتظرممگه ؟یدیترس چرا_ 
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 شد، ریدرگذهنم یلیخلحظههی دیببخش... الم... س_ 

 شما؟ نیخوب. نیاومدنشدممتوجه

 

 دختر یشینم عوض تو! ... ؟یبندیم جمعهنوزم...  ن؟یوبخ_ 

 نازبه نبود قرارمگه...  مالقات؟ یاومد تو چرانمیبب اصال! ... نه؟مگه

 متیقدت یدست دو وعشقم یچطوربفهممفرستاده رو تونکنه...  اد؟یب

 ت؟یروزیپ از یببر لذت یاومد...  دادم؟ فنابه رو یچهمه وکردم

 آره؟...

 

 یصندلهب دادنلم با آتوسا وکنه متمرکز رو فکرش تا کرد سکوتونهپ

 : گفت

 

 و دبمؤخانمپونه یندار بیرقگهیدکه ببر لذت و نیبب...  نیبب_ 

 یبرد رو خان بهروز نید و دلکه یفداکار دخترک...  باوقار و نیمت

 .تیمهربون و ایح و حجبهمه اون با
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 یقیعم نفس داشت رو برخورد دلم نیهم انتظار بایتقرکهپونه

 :گفت متیمال با و دیکش اعصابش کنترلواسه

 

 .دیکنکمکماومدم من...  من_ 

 

 ساکت یبرا نگهبانکه زد یاقهقهه چنانجمله اون دنیشن با آتوسا

 یچپکنگاههی با. بزنهتقه دربهگونه هشدار شد مجبور کردنش

 یجلو رو اشزده دستبند یهادست و شد ساکت نگهبانبه

 .گرفت باالپونهچشم

 

 یم یبندازدستامبهنگاههی...  ؟یاومد کجا ننیبینم خوب چشمات_ 

 راجب مشورت منظورت دیشاالبته...  تونهدارم ازین کمک من یفهم

... شرمندهبگم دیبانهیااگهکه... بهروزه با روابطتت ینحوه

 .کوچولوخانمبزنمهم رو تو آشستمین حاضر اما... باختمکهدرسته
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 .شدم جدا بهروز از من_ 

 

 رمنتظ. شدپونه خیم زدن پلک بدون و باز دهن بالحظه چند آتوسا

 خوند،پونهنگاه از رو تیجّد یوقت اما کردم، یشوخبگهپونه بود

 یگوشه از اشککه دلته از یدنیخند دن،یخند کرد شروعدوباره

 . اومد لبشبه لبخند آتوسا یواقع یشاد ازهمپونه و افتاد فرو چشمش

 

 کردن پاک بعد و کرد بلند رو آتوسامیتسل دست نگهبان مجدد اخطار

 :تگف ذوق با و شدخمپونه سمتبه نیآست سر یگوشه با اشکش

 

...  دبو تر بخش لذتهممیآزاد دنیشن از خبر نیا دنیشنکنم فکر_ 

 دو بعد ایخدا یوا! ... مدت؟همه نیا یبود کجا تو

 قرارکردمیم فکرشهیهمکه یکی لطفبهاونمخندمیمدارمماه

 .انگارشدهته سرو ایدن... دشمنمه ورهیبگازم رومیخوشبخت
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 ...دشمنتون وقت چیه من_ 

 

 از هنوزکه یلبخند همون با و گرفت ینیب یجلواشاره انگشت آتوسا

 : گفت بودنرفته صورتش

 

 ذهن توهماتدونمیم...  ینبوددونمیم...  ونمدیم...  نگو یچیه_ 

 بود یاسترس تافهیق اول یلحظه نقدریا...  بودخودممسموم

 یباز نقش خوب... باشم طلبکار وکنم تتیاذکمی خواستدلمکه

 کردم؟

 

 !...؟یعنی_ 
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 :گفت حسرت با و گرفت دستبه روپونه یهادست آتوسا

 

 یاضاف وقتبهم اونقدر بودن زندان نیا یوتدوماه یعنی_ 

 مخصوصا کنم، فکرهیبق وخودم ینکرده وکرده یکارهاهمهبهکهداده

 دزو توبه نسبت چقدردمیفهم...  توبه نسبتفکرهام و رفتارها

 کردم، فکرهمگهید یزهایچ یلیخبهالبته... کردمیم قضاوت

 شیاولکنم فکر کشونده، نجایا رو منکهمیزندگاشتباه یهامیتصمبه

 راستش. بوده بهروز و تو ازدواج با کردن موافقت

 نسبتمیالیخیباندازه اون باعث روز اون قایدق یچفهممینمهنوزم
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 هروزببهاعتمادمدارم باور. بودشده بهروزبه نسبتاعتمادم وندهیآبه

 یتو یخللهتونینم تو حضورنکهیابه نسبت یالیخیب اما نبوده،اشتباه

 یاقاتف هردونمیم... دونمیم...  بود محضاشتباههیکنه جادیا ما یزندگ

... بودمخودم مقصرش کرد دایپ توبه بهروزکه یحس هر و افتادکه

 چون کنم، تیریمد درست روخودم احساساتنتونستم چون

 دلسرد رو بهروز وکردممیزندگ وارد روامگذشته تلخ یهاتجربه

 یهمه مسببخودم دیشاکهکردمینمهم فکرش... کارهام باردمک

 نرفت نیب از لیدل آخرش و دیترد و شک مسبب ،بشم اختالفات

 یکسبه حسادت خاطربهاونم... بشمخودمبه نسبتشوهرم حس

 نیادونمینم به،یعجبرامهنوزم...بودم هاشکمک ونیمد مدتتمامکه

 اون یتونستیم یچطور...  یبودآورده کجا از رو یخوب ازحجم

 وشدهتموم االنتوام تحمل ظاهراالبته...  یکن تحمل رو یزندگ

 یوقت هاموقع اون یول! نیشد جداکهشده یچبدونم خوادیمدلم

 یداشتمچش چیه توکهکنم باورتونستمینمکردمیم فکر تتیوضعبه

 کار شرفتیپ یبراهمه نیا یرخواهیخ سر از و یباشنداشته بهروزبه

 .یکن تالش بهروز یزندگ و
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 ورج تو یولرفتمیم مسافرت وگشتمیم بهروز باکه ییهاوقت اون

 احمق اونقدر یول کردم،یم تشکر ازت دیبا یدیکشیم رو کارهاهمه

 ینیریخودش یدارگفتمیمخودم باذهنمبه اومد یم فکرش تاکهبودم

 ،یکن مشیتقس من با ای یکن دتخو مال و بهروز یخوایم و یکنیم

 حاال. بودهاشتباهافکارم چقدردمیفهم نجایااومدم یوقت اما

 گه،ید یکیبه نسبت اشتباهش تیذهن باتونهیمآدم چقدرفهممیم

 .بدهکارم بزرگ یعذرخواههی بهت حاال... کنه نابود رو خودش

 

 تشتصورا از متفاوت دیدیمکه ییآتوسانکهیا از خوشحالپونه

 :گفت و زد یلبخندشده

 

. نمکتبرئه روخودم ستین ازینگهیدنهیامهم. خوادینم یعذرخواه نه،_ 

 .ارهیبهیتوج و لیدلنکردهکه یکارواسه بخوادآدمآوره عذاب واقعا
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. شدمیمببخششم نگران وقتچیه دینباکنم فکر_ 

 وگب حاال. میبخشیم یراحتبهکه یخوب اونقدردونستمیمشهیهم

 یفتگکه تو ؟یریگیم استرس من با شدن روبرو ازهنوزم چرانمیبب

 یترسیمنکهیا یپاذاشتمیم رو استرست ها موقع اون! یشد جدا

 ؟ییوال و هول یتو چرا حاال شه، جدا ازتکنم مجبور رو بهروز

  ن؟یشد جدا یچطوربپرسمبهترهالبته ن؟یشد جدا چرا بگو اصال

 گذشته؟ شهیارث ریخ از بهروزکنم باور یعنی

 

 بدم؟ جواب کدومشبه_ 

 

 .بدنم رو زیچهمه خوادیمدلم شون،همهبه_ 

 

 شما اولشهیم یول... بشه فرصتاگهگمیم س،دهیچیپکمی لشیدل_ 

 ن؟یبگ رو بودنتون نجایا لیدل
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 ؟یبدون یخوایم یچواسه_ 

 

 انیجر اصل نیبگبهم و نیکن اعتماد دارم، ازین کمکتونبهکهگفتم_ 

 اوتقض راجب نیبودگفته بهنازبهکه ییزهایچ اونتموم...  بوده؟ یچ

 اماجر کل دونستن با دیشا ن،یبد حیتوضبرام رو بهروزاشتباه

 .کرد دایپ حلراههیبشه

 

 از من بردن رونیبواسه ؟یچواسه حلراه دم،ینفهمهنوزم من_ 

 زندان؟

 

 حلراههی من منظور یول بشه، دایپ یحلراهاونمواسه دیشا خب_ 

 بهناز کمکبهبدونم رو قتیحقاگه. بود بهروز کردن قانعواسه

 .میاریب دراشتباه از رو بهروزمیتونیم

 

 بشه؟ یچکه_ 
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 .گهید نیباشهم بادوبارهکه_ 

 

 نیدیم َپر رو من ای داخل نیفرستیم رو بهروز م؟یباشباهم یچطور_ 

 رون؟یب

 

. نیریگیم یشوخبه نیدار شما چرادونمینم گم،یم یجددارم من_ 

 نه؟ ایبرگرده بهروزدوباره نیخوایم اصال

 

 . قتیحق دونستن با یحت گرده،ینم بر اون_ 

 

  چرا؟_ 

 

 .کنهیم رو فکرش اونکههیزیچ اون از تر تلخ قتیحق چون_ 
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 ...بهش شما وکنهیماشتباه نیبودگفتهکه شما یول ،یول_ 

 

 و زد یتلخ پوزخند آتوسا و «انتیخ» یکلمه گفتن از کردشرمپونه

 .گرفت سر از رو حرف

 

 یول ستم،ین خائنگمیمهنوزم من...  ؟یزد ِاسُتپ چرا_ 

 باعثازمب قتیحق گفتن چون شده، یچبدم حیتوض بهروزبهتونمینم

 .مهیسرافکندگ

 

 بهش بهناز و من. کنم کمکدمیم قول من ن،یبگکنمیم خواهش_ 

 از رشتیب بهناز داره، دوست شماروهنوزم اونمطمئنم. میدیم حیضتو

 .داره مانیا عشقتونبه من
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 چیه ماجرا نیا دونستن یحت متنفره،ازم اآلن اون پونه، الیخیب_ 

 م،یموندن نجایا حاالحاالها من... کنهینم دوا رو یدرد

 .باشه خودش یزندگ فکربهترهبهروزم

 

 یلیخ بهروز اوضاع نیبفهمکهبگم بهترن رو یزیچهی نیخوایم_ 

 تصوراتتونه؟ از ترخراب

 

 ؟یچ_ 

 

 .بشه پدرتونهینم بهروز...  بهروز_ 
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 و ودب باورش یورا بوددهیشنکه یزیچ. موندپونه صورت مات آتوسا

 شدستپونهنکهیا یهوابه و ادیب خودشبه تا دیکش طوللحظه چند

 :گفتدهیبردهیبر و دنیدخن کرد شروعانداخته

 

 پس.. .تونهینماگه... اگه...  ؟یچ یعنی...  گرفته؟ تیشوخ تو... تو_ 

 !داشتم؟بچه ازش یچطور من

 

 آتوسا لب از رو لبخند پونه، یرفتهتوهم یابروها و یجدنگاه

 :دیپرس یجد یلیخکوتاه مکثهی بعد و برداشت
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 دیبا یگیم و یخوایم روکمکم یگیم یاومد... فهممینم من_ 

 ثابت رو یچکه یزنیم هاروحرف نیا حاال... گناهمیبکنم فیتعر

 نبوده؟ بهروز ازبچم یبگکه گناهکارم؟ منکه ؟یکن

 

 بقط یول... شده یچدونمینم من...  نینکن برداشتاشتباه...نه... نه_ 

 شمارو الاص... بشه پدرتونهینمگهیدگرفته دایجد بهروزکه یشاتیآزما

 تابوده یچ داستانبدونمخوامیم فقط...  بخدانکردم قضاوت

 .کنم دفاع ازتونبتونم

 

 انتیخ بهش من... نداره امکان... دروغه همش نایا... شهینمباورم_ 

 دکر بد...  کرد بدبهم یلیخ یول...  بودعشقم یهمه بهروز... نکردم

...  زد تهمتبهم و شکوند رودلم یاونطورامیپ تا چند دنید باکه

 یهاتهمت و هاحرفکه ایدن نیا ازبودمشدهدهیبر وخسته اونقدر

 بهنازبه بار چنداگه... برام بود خالص ریت بهروز

...  شیادآوری از اومدیمدردم هنوزکه بود نیاواسهگناهمیبگفتم
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 ومهبفه کرده، یبزرگاشتباهچهبفهمه روزهی بهروزخواستمیم

 .دنشیببخشواسهرسهینم منبه دستشگهیدکهنهیبب

 

. نیبودهم عاشق یروزهی شما اما ن،یباش دلخور ازشدمیم حق من_ 

 نیا ماحت...  نیکرد سقط رو تونبچه یوقت بودختهیربهمکمی بهروز

 نه؟مگه ن،یداد حق بهش و نیکرد فکرنمیابه مدت

 

 .نکردم سقطش من_ 

 

 ؟یچ یعنی_ 

 

 .گرفتشازم زیچهمهیب یعوض اون...  گرفتنازم روبچم_ 

 

 ه؟یک منظورتون ؟یک_ 
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 :زد لب و دوختپونهبه رو بارشاشکنگاه آتوسا

 

 .بشه رمتنفازم شتریببفهمه بهروزترسمیم یول شد یچ بهتگمیم_ 

 

 مشورت بهناز با حتما... بدم ینظرتونمینمهیچ ماجراندونم تا_ 

 تماداع بهمون و نینباش نگران م،یگیم بهش بود صالحهاگ... کنمیم

 .نیکن

 

 زیچهی یقربان دو هر تو و من ییجوراهی... پونههیچ یدونیم_ 

 تو یادهخانوبه نسبت بهروز آقاجونکه یانهیک... نهیک یقربان... میشد

 یانهیک...  یبکش عذاب مدتهمه نیا شد باعث داشت

... کشونده نجایا رو من االن داشتپدرمبه نسبتمادرمکه

 اول از... گمیم برات اول از پس یدونیم من یزندگ از چقدردونمینم

...  کرد نتایخمادرمبهپدرم و بودسالمزدهیس بایتقر یوقت... میبدبخت
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 یتو یراحتبهکه یکس...  دوستش نیتریمیصم یلهیوسبهاونم

 ظاهرا اما... برام بودخاله مثل و کردیم آمد و رفت خونمون

 .هکن پهن شیماهشاهواسه رو تورش بوداومده فقط و بود یخرسخاله

 رنظ تحت ها سال...  گرفت انیجر اون بعد یدیشد یافسردگمادرم 

 رییتغ فقط اون اماشده خوب حالشکردمیم فکر و بود روانکاو

... شه وبخ الشح تارهیبگانتقام بودگرفتهمیتصمگهید...  بوددادههیرو

 وکردم حتشینص یلیخ اولش...  خواست کمک من ازنکارمیاواسه

 یسک تنها اون...  یخودکشبه کرددمیتهد اما کنم، منصرفشخواستم

 ورمجبباألخره... بدم دستش ازخواستمینم وداشتمخانواده ازکه بود

 .بدم تن هاشخواستهبهشدم

 با و بود سازمجسمهکه فرازاسمبه داشت پسرهی ما یقصه یخرسخاله

 و بود شناس باستان شوهرش...  کردیم یزندگخاله سابق شوهر

 بود شغلش نیهم شوهرش از طالقواسه یخرسخاله لیدل ییجوراهی

 و اکتشاف دنبال خدا یشهیهم و نبودخونه اصال شوهرش گفتیم... 

 درو یرخاکیز شوهرش اومد عملبه کاشف اما...  بود زهایچ نجوریا

 ونابه تومن خدا رو یاصل وسازهیم رو بدل پسرش کمکبه وکنهیم
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 اما دنیفهمهمه شد ریدستگشوهره یوقت نارویا... کنهیم قاچاق طرف

... مامانم ینقشه شدنمیهم و کار توداره دستهمپسره دینفهم یکس

 رو یعذاب دوستش پسر انداختن ریگ با خواست

 یلیخ دوستش دونستیم. بچشونهنماوبهکمیدهیکشکه

 شاگرد عنوانبه و فراز یهیآتل توبرم من شد قرار... پسرشهبهوابسته

 گاهشونیمخف و انبار آمار اعتمادش جلب با ییجوراهی وشم مشغول

 اماشهیمتموم رفتن کالس دوبار یکی باکردم فکر اولش... بفهمم رو

 با...  بود هاحرف نیا از رت زرنگ فراز...  بود ماجرا اولتازه

 و بود یخواب اتاق یدوست دنبال و کردینم اعتمادساده یدوستهی

 یوقت...  زدیمبهم روحالم داشت بدجور سبزهاش چراغگهید

 وشهب یکوفتانتقام اون الیخیبخواستممامانم ازهیچ قصدشدمیفهم

 شتریب دیبا وردارمبابودمدهیفهمتازهآخه... برسممیزندگبهمنمبذاره

...  یخودکشبه دیتهدبازم و کرد قهرباهاممامانم یول... بودمیم مراقب

 یکل خوردن با شبهی واقعانکهیا تاندادم تیاهم دهاشیتهدبهمنم

 آخر بارواسهکه بود اونجا...  شد مارستانیب یراه قرص

 و توهک یشب همون...  فرازکارگاه تو سرنخ دنبالبرمگرفتممیتصم
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 ولدت یمهمونرفتممنم تونکیشر یخونه لواسون نیرفتشام بهروز

 فراز

 

 

 

3 : 

 

3 

 

 

 اژماس مشغول و کردخم رو سرش د،یرسکه داستان ینجایابه آتوسا

 یلیخ براش شب اون یادآوری انگار شد، جگاهشیگ طرف دو

 و دبو عمرش یهاشب نیبدتر جزءهمپونه یبراکه یشب بود، سخت

 . کنه درک یخوببه تونستیم رو آتوسا انزجار ساساح
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 یالیو از بهروز رفتن شدیم آتوسا، اونشب داستان یانتها دونستیم

 مو شیادآوریکه وحشتناک اتفاقات اون و شدنش تنها و یلیجل

 رو آتوسا یبازو ، دادن یدلدار یبرا یول کرد،یم خیس تنشبه

 :گفت و داد نوازش یآرومبه

 

 یبرا شب اون...ما نیبمشترکه یخاطرههی شب اون یختل ظاهرا_ 

 .  بود وحشتناک یلیخمنم

 

 :زد لب و انداختپونهبه یمتأسفنگاه آتوسا

 

 سرت ییبالچه بود کینزد اونشبکه گفتبهم بهناز... دونمیم_ 

 ودمخو از شتریب یدیکش یعذابچه من خاطربهدمیفهم یوقت. ادیب

 .متأسفم عاواق. شدم زاریبکارم
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 .گذشت ریخبهکه خداروشکر ن،ینکن فکر بهش_ 

 

 .بد یلیخ گذشت بد نگذشت، ریبخ من یبرا اما_ 

 یشلوغ ازداشتم... نرفت شیپداشتم انتظارکه یطور اون اصال 

 یمخف یجا دنبال روخونه یهاسنبه سوراخ وکردمیماستفاده یمهمون

 شافهیق از...  شد ظاهرجلوم جن مثل فرازکهگشتمیم مدرک و

 ونسردخ اونقدر... نه ایداشتم یانقشهچه مندهیفهمکهبفهممتونستمینم

 ونکرده شک یزیچبهشدم مطمئنکه کرد برخوردباهام

 هاحرف اون از تر مارموز اون اما مهمونا، جمع یتوبرگشتمدوباره

 و فتگر یبیعج درددلم ریزکه بودنگذشته ساعتمین هنوز...  بود

 مارستانیب یراه و رونیبزدم یمهمون ازدوستام از یکی کمکبه

 رو علتش دکتر و شد سقطکه دینکش کساعتیبهبچم...شدم

 دست از روبچم یراحت اونبه شدینمباورم...  گفت تیمسموم

 اکج ازدونستمینم اصال یولبوده فراز کاربودم مطمئن... بودمداده

 نیا از رشتیب...بگم رو قتیحق بهروزبهنداشتم جرأت...باردارمدهیفهم

 نبودعلومم اونوقت بشه، ریدرگ فراز با وکنه یتالف بخوادکهدمیترسیم
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...  آوردیم سرش ییبالچه زیچهمهیب فراز اون

 ودبدهیخواب اژدهاهی فراز خونسردنگاه اون پشتکهبودمدهیفهمتازه

. بوداومدهبدمخودم از... ردهنکرحمگناهیب یبچههیبه یحتکه

 بهروز یهاچشم تو کردننگاه یروگهید... بودم زیچهمه مسببخودم

 سقطخودم روبچهگفتمکنم جداشخودم ازنکهیاواسه ونداشتم رو

 رو بهروز دلکه ییهابهونه... ندارم رو یداربچه یآمادگ چونکردم

 وقت کینزد اما م،یش جدا شد یراضباألخره و شکوند

 ور قتیحقخواستم. کنم تحمل رو بهروز یدورتونمینمدمیددادگاه

 دایپ فراز یکله سرو هوی اما ببخشه، رو منکنم التماسش وبگم بهش

 مارستانیبرسوندتم شب اونکه یدوست همون قیطر از. شد

 دیتهد دکر شروع... کنم یریگیپ روبچه سقطهیقضخوامیم بوددهیفهم

 از داشت،لمیف یچهمه از... گهیم بهروزبه رو مونرابطهکه کردن

 ییهاالو خودش قولبه ومیبودزدههیآتل یتوکه هامونحرف

 ودمبو لیمامنم انگارکه بودکرده مونتاژشون یطورهی. ترکوندیمکه

 دتمهی اون یولنشه باورت دیشا. شدیم بدتر دشونیدیم بهروزاگه

 رومیخصوص یهالباس رنگ یوحت داشت نظر تحتمنم یخونه

 جرأت من تا زه،یبر رو زهرش خواستیم...  دونستیم
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 بهروزکه یروز همون. باشم دنشیکش نییپا دنبالگهیدنکنم

 دادکه ییهاامیپ با خونه، اومد شمال بعدالتماسم و خواهشبه

... کردم انتیخ بهش منکه شد باورش بهروز و شد خراب زیچهمه

 قیال روخودمگهید چون... کنم قانع رو بهروزگهیداستمنخو من

 رفک فقط وبودمشده زاریب زیچهمه ازگهید. دونستمینم بخشش

 هشب بهروز شیپبرگردم روزهیقرارهاگهخواستمیم. کردیمآروممانتقام

 .گرفتم فراز از رو بچمونانتقام الأقلکهبگم

 ازفرخواستمیم. باشه یعادهامرفتارکردم یسع بهروز ازطالقم بعد 

 تحتگهیدشدم مطمئن یوقت. بزنمضربه بهشبتونم تابشه من الیخیب

 بودنن یکافمدارکم اما کردن، جمع مدرکبهکردم شروعستمین بیتعق

 حل یپارت وقهیوث با یطورهی همشون. مدت یطوالن حبسهیواسه

 مطمئن.. . کارگاهش وهخون یتوبرمدوبارهگرفتممیتصمنکهیا تا شد،یم

 اما دراومد، آب از درستهمحدسم و اونجاست هست یچ هربودم

 بارنیا و شد داشیپ باشنزده شیآت رو موشکه یجن مثل فرازبازم

 ونچ نتونست یول کنه، یدرازدستبهمهیتنبواسه کرد قصدگهید
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 اشهچشم بود خودشکارگاه یتوکه یدیاس با وبودم قبل از ترآماده

 .گرفتم ازششهیهمواسه رو

 تیشکاازم و نموند کاریباونم اما گرفتم، ازش روبچمانتقامباألخره

 .اصقص... کهنهاگرمکنهامتبرئهلمیوککهمنتظرم ونجامیاحاالم... کرد

 

 دست و دیکش یدرد پر و قیعم نفس حرفش کردنتموم با آتوسا

 تان،داس نیا دنیشن از بودشدهشوکه اونقدرپونه. آب وانیل سمت برد

 یتسخکمنکهیا با. بزنه دیبا یحرفچه دونستینملحظه چند تاکه

 تونستیمکه بودن ییهاآدمشهیهم اما بود،دهینکش شیزندگ یتو

 شخود از شتریب یلیخ آتوسا کردیم احساس وکنههیتک بهشون

 شخود حضور خاطربه بود خدا ممنون فقطلحظه اون. دهیکش ییتنها

 .بودگذاشته روش شیپکه ییهاگاههیتکتموم و

 

8 
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 داد و غیج یصدا بشه، اطیح وارد وبچرخونه رو دیکلنکهیا قبل

 هاشلب یرو رو لبخند روان،یس یهاگفتن عمو عمو و دوقلوها

 تاکنه یباز هابچه با یحساب ساعت چند بودزده لک دلش. بودآورده

 .بشه رها روزها نیا یهامشغله و الیخ و فکر یایدن از

 

 مشغولکه سهراب و دیسع و رضایعل دنید با و شد اطیح وارد

 یرو رو فشیک عیسر. زد یپهن لبخند بودن هابچه با یوسط

 .روانیس و سهراب شی،پ هایوسط جمع یتو دیپر و گذاشتپله

 

 اومدتونمگل... جمعه جمعتونبهبه_ 

 

 :گفت و دیکش یخوشحال از یغیج روانیس 
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 ما با نایس عمو جون، آخ_ 

 

 : گفت و شد معترض دیسع

 

 .باشه ینخود دیبا نایس داداش ه،یمساو اری...  ستین قبول_ 

 

 یشوخبه دیرس دیسع سمت یوقت نایس و دنیخند حرفش ازهمه 

 :گفت و زد بهش یگردنپسهی

 

 ترمولک؟ ینکرد دایپ من از ترکیکوچ االن_

 

 :گفت و دیکش رو سهراب رهنیپ دنیدوئ حال در روانیس
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 مارمولکه؟ ه؟یچ ترمولک بابا_ 

 

 :گفت دستبه توپ رضایعل و دنیخندهمهدوباره

 

 مااولشونهترم ودانشگاه رنیمکه ییاونابه عموجان، رینخ_ 

 .ترمولکمیگیم

 

 :گفت تعجب با باز روانیس

 

 ؟یچ یعنی اولترم_ 

 

 سمت کرد پرت رو بودرفتهگ فالکه یتوپ زنونقهقهه سهراب_ 

 :گفت و رضایعل
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 وهیچترمبده حیتوض نیابه صبح تا و ایب حاال خان، رضایعل بفرما_ 

 .دبوکنده کلکش مارمولک یگفتیم همون بابا... کجاستدانشگاه

 

 :گفت نایس گرفتن هدف مشغول رضایعل

 

 یتنبل خودت چون...  سهراب آقا گفت رو راستش دیبابچهبه_ 

 . نده ادشی گفتن دروغ اول همون دادن، جوابواسه

 

 .ییراستگو یالههچشم_ 

 

 سهراب پشتبهمحکم و گرفت عیسر روشده پرت توپ دیسع

 نیزم یرو پامحکم و شد ناراحت باباش باختن از روانیس. خوابوند

 :گفت دیسعبه رو و دیکوب
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 ؟یزد بابامو چرا...  بد ترمولک_ 

 

 و کشوند وونیا یروبهخونه درون از رو هازن مردها، یخنده کیشل

 بدون دن،ید نیزم یروشده ولو و زنونقهقهه رو مردها یوقت

 .خنده ریز زدن اونا مثل بدونن رو لشیدلنکهیا

 

 و االببره زداشاره بهش دست با افتاد، نایسبه چشمش تاخانمصنم

 فتر رشماد سر پشت روان،یس لپ از آبدار ماچهی گرفتن بعد نایس

 .خونه داخل

 

 شد مطمئن نایس و خودش اتاق سمت رفتمیمستقخانمصنم

 رو احتمال نیشتریب وداره وجود احضار نیا پشت بازخواستهی

 شب همون داشت قصدهم خودشکه ییماجرا. دادیمترنم یماجرابه

 .دبوکرده فرق اوضاع یکم مادرش یطلب حضور با اما کنه، فیتعر
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 در نایس. ببنده رو در نایس تا زداشاره و نشست تخت یروخانمصنم

 رو جو ینیسنگ ،یشوخکمی با کرد یسع و دادهیتک بهش و بست رو

 .کنهکم

 

 شده؟ خبرچه...  نایکرد شیسیپل مامان_ 

 

 کنم؟ یاحترامیبهامبچهبه من یدید حاال تا_ 

 

 ه؟یچ منظورتون... نهکهمعلومه_ 

 

 نیاول شاهد یکسخوامینم یعنی ببند رو درگمیم یوقت پس_ 

 .باشهمیاحترامیب
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 دونستیم. برداشت در از رو اشهیتک و خورد جا یکم نایس

 وبزنه حرفترنم و اون راجب تابوده فرصت دنبال مادرش هامدت

 بحث تاچوندهیپ رو مادرش مختلف یهابهونه با خودشهمشهیهم

 مادرش طاقت داشتحتم و بودن یفرارراهگهیدلحظه اون یول نشه،

 .بسته رو از رو ریشمشکهشدهتموم

 

 بگم؟ من نیبگ شمانکهیا قبلشهیم_ 

 

 شده، سالت ۵۰گهیدگفتم... دادم ادیز فرصت بهت...  رینخ_ 

 ینیریش و قرار و قول یفهمیم... هیچ آبرو یفهمیم و یستینبچه

 بعد... اعتمادم نیا باکردم یبزرگاشتباهگمونمبه اما ،یچ یعنی خوردن

 بزرگ کاست وکمیب و سرخر یب تانخوردم دل خونکم باباتون

 و نبود درازمردم یجلو دستمون یول بوده، یعالگمینم...  نیبش

 و خی یرو سنگ ینطوریاکه نبود نیاحقم...  نیبکش یگشنگنذاشتم

 . یکنآبرومیب
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 .گرفت ستد یتو رو هاشدست و مادر جلو زد زانو نایس

 

 خداب...  نیبش آبرویب شمابخوامبخورم شکر من بکنم، غلط من_ 

 .ستین نیکنیم فکرکه یاونجور

 

  ؟ینکرد ولپونه خاطربه روترنم! ... ست؟ین! ... ست؟ین_ 

 

 .دیکش عقب یکمزده بهت نایس

 

 ریزسرم کبک مثل یکرد فکر...  برد؟ ماتت چرا...  ه؟یچ_ 

 و عشق از یکرد فکر ای...  ؟یزنیم یگندچه یداردونمینمبرفه

  ؟یدار دوست روپونهدونستمینم ونداشتم خبر متیقدهیعاشق
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 فکر اون قبل تا. بودزده زانو حرفیب وزده شوک همچنان نایس

 زیچهمه اما کنه،شوکه رو مادرش هاشحرف با خودشقراره کردیم

 . بودشده برعکس

 

 نایس اآقنکنه دردتوام دست... کردنم بزرگچهب نیا بانکنه درددستم_ 

 سرخودکه یندار مادر تو. یداد روهاممحبت جواب خوبکه

! ... بشنوم؟ترانه از دیبا من! ... ؟یزنیمبهممردم دختر با رو تتیمحرم

 خودتاگه...  نیا یعنی ییآبرویب...  نیا یعنی شدن خی رو سنگ

 یرادیا و بیعترنماگه ،یداشت رموند درست لیدلهیاگه ،یبودگفته

 رومردم دختر دار، شوهر زنهی خاطرواسه تو اما نبود، یحرف داشت

 معاشرت باهاش راحتکه یگرفتهم جدا یخونهنکنه! ... ؟یزد پس

 یباشکردهگناه وباشه ینطوریااگه واحد و احد یخدابه ؟یکن

 .کنمینم حاللت رورمیش

 

. 
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 .گرفت رو مادرش دستدوباره و اومد خودشبهتازهگناهماس با نایس

 

 !کردم؟گناهگفته یک...   بخدانه... نه... نه_ 

 

...  دبو تخونهدمپونهکهدمیدهامچشم جفت باخودم... نگفته یکس_ 

 رو تیشرع زن...  یندادراه تخونه یتو روترنم رفتهم یوقت

 نشده؟ باز تخونهبه حاال تا پاشپونهکنم باور...  یندادراه
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 وفر موهاش یتو رو هاشدست تا دو و شد بلند جاش ازکالفه نایس

 مادرش تابگهپونه راجب رو قتیحق یچطور دونستینم. کرد

 حرف وبزنه حرفترنم راجب فقط شباون بود قرار. نشهشوکه

 چقدر دونستینمهم خودش چون بود، زود هنوزپونه راجب

 .کشهیم کجابه داستانشون وکنه حسابپونه قول یرونهتویم

 

 یگوشه اشک رفته، رو خطاراه پسرش کردیم فکرکهخانمصنم 

 :زد لب آسمونبه رو و کرد پاک شیروسر یلبه با رو چشمش

 

 ایخدا... کردم تیترب یابچه نیهمچکه من بر یوا...  من بر یوا_ 

 ببخش منو...  ببخش منو

 

 :زد لب التماس با و زد زانو مادرش یجلوبارهدو نایس
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 شما... نکردم یشرع خالف کار چیه من بخدا...  نگو مامان_ 

 بودن حالل تو... خوردم رو شما نمک و نون من...  نیکردبزرگم

  ن؟یکنیم قضاوت ینطوریا من راجبکه نیدار شک نونتون

 

...  ؟یدینم جواب و یریگیم دهنبه حرف چرا پسکنمیماشتباهاگه_ 

 زن یوقت...  نه؟ ایشده باز تخونهبه پاشپونه یگینم چرا

 یجابه ه؟یکسرم نفر...  تو یخونه ادیبگهید یکی زناونمنامحرم

 من ت،یظرفکم و یمرد تومیبگ اصال...  ؟یوح یفرشتهبگم طونیش

 سرش یرو یروزهی من... کرده ییخطا نیهمچپونهشهینمباورم

 !شده؟ عوض نقدریا... خوردمیمقسم

 

 نه،ک تحمل تونستیم خودش مورد در کنه، تحمل تونستینمگهید

 تحمل قابلبزنه سرشبه بد یفکرهاهمپونه راجب مادرشنکهیا اما

 . زد ایدربه رو دلباألخره و نبود
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 .بخدامینکرد یگناه چیه... منهمحرم... منه زنپونه... پونه_ 

 

 نداشت اعتماد هاشگوشبه اصال. زد خشکشلحظه چندخانمصنم

 رو نایس حرف براشکه یزیچ نیشتریب. بوددهیشنکه یزیچ راجب

 .ودبنگفته تیمحرم راجب یزیچپونهکه بود، نیا کردیم رباوریغ

 

 تگرف روخانمصنم یبازوها مادرش، یشده خیمنگاه ازدهیترس نایس

 .داد تکونآروم و

 

 نیبگ یزیچهی ن؟یبخو مامان_ 

 

 دستبزنه یحرفنکهیا یجابه و بست رو هاشچشمخانمصنم

 .خوابوند نایس صورت یرو یمحکم یلیس و کرد بلند رو راستش
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 کف اعتراض بدون داد،یم حق مادرش حرکت و حرف هربهکه نایس

 .دیبوس بارها رو مادرش دست

 

.. . فقط...  یبکن یارک هرحقمه... بشم قربونت بزن...  مامان بزن_ 

 یچبگمتونمینم... بودم مجبورکردم یکار هرمنم کن باور فقط

 یراض دیشا... نکنم یبازهیبق یآبرو با یدادادمی خودت... شده

... ودهنب شمابه یاحترامیبقصدم کن باور فقط پسبگم من نباشن

 ورپونه بود یوقت چند چونشدممحرمترنم با شما خواستبه

 رودلم یجلوخواستم...  شدیم ییهوا داشتدلم وبودمدهیددوباره

 داشت شوهر هنوز چونرمیبگ روکردنمگناه یجلوخواستم... رمیبگ

 فقط تیمحرم اونکهبودمکرده حجتاتمامترنم بااولشم از بخدا... 

 باتونمن دیشاگفتم بهش داشت، خبرپونههیقض از اون... هیآشنائواسه

 دوهب نیکن باور...  کرد قبولاونم بخوره،بهم زیچهمه وامیب کناردلم

 یولمیکنتمومگفتم بهش... بدمادامهتونمینمگفتمترنمبهکه دینکشهفته

 نم... بگمتونمینم چون یچواسه نینپرس...  خواست فرصتازم اون

 پدروهب خودشکه یوقت تاکنم یباز رو نامزدش نقشکردم قبول فقط
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 و من یخونهدم اومدکه یروز اون... میندارتفاهم مابگه مادرش

 هنوزترنم دونستینمپونه...  ختیربهمکمی اوضاع دید روپونه

...  رفت و شد ناراحت یلیخ گفت بهشترنم یوقت ومنهمحرم

 کنم،یم صحبت پدرش با وکنمیمتموم شب همونخودمگفتمترنمبه

 یبرا شبیدنکهیا تا نکه،یا تا...  خواست فرصتازمبازم اما

 ستینمیزندگ یتو یاگهید زنکهشه راحت الشیخپونهنکهیا

 یلو گفتم،یم بهتون دیبادونمیم... کردمتموم وزدم زنگترنمبهخودم

... منکرد یبازترنم احساسات با من نیکن باور...  شد ییهوی زیچهمه

 تیمحرمهیقض... دهیندهم با روترنم و من ل،یفام ازهم یچکسیه

 نیا و ییآبرویب از نینترس پس دونن،یمخانواده یاعضا فقطکههم

 ینطوریااگه مشکات یآقا بوسدسترمیمخودم من...  زهایچ

 باعث خودشهمترنم... دمیم حیتوض بهش... شهیم راحت التونیخ

 من... هبد پس جواب دیباخودشم شد تیمحرم نیا شدن یطوالن

 .ستمین مقصر تنها

 

 :فتگ پوزخند با و دیکش رونیب نایس دست از رو دستشخانمصنم
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 بود؟ تو شیپ شبید پس_ 

 

 ونمیپش. گرفت گاز رو لبش و کردخم رو سرش فقطشرم از نایس

 .زده یحرفپونه موندن راجبکه شد

 

 ن؟یکرد عقد یِک_ 

 

 سفرم قبل...  قبل_ 

 

 کجاست؟ اآلن_ 

 

 :دادادامه مادرشکه کرد نگاهش فقط مادرش سؤال از تعجبم نایس
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 ! کجاست؟ زنت یدونیم اصال_ 

 

 .دونمیمکهمعلومه_ 

 

 آمد و رفت اون یخونهبه هنوز سابقش شوهرکه یدونیمنمیا_ 

 !د؟یکل بااونم... کنهیم

 

 

. 

 

8 

 

38 
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 بهروزه،اسمبهخونه دونستیم. بودمونده باز دهنش واج، و هاج نایس

 فقط و بودنگفته اونجابه بهروز آمد و رفت راجب یزیچپونه اما

 و کردیم یزندگ مادرش یخونه بهروز طالقشون، بعد دونستیم

 .بهروز شیپ یگاه و موندیمپونه شیپ یگاه بهناز

 

 : گفت و داد تکون افسوسبه یسرخانمصنم

 

 ... یدونینم روگهید یزهایچ یلیخدمیشا...  یدونینمکهمعلومه_ 

 

 ن؟یدونیم کجا از شما_ 

 

 جتحاتمامپونه بارفتم یوقت... دمیدخودمچشم بانمیا خداروشکر_ 

 .گفته دروغبهم یکس نکن فکر پس... دمیدکنم
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 ؟یِک... ن؟یزد حرفپونه با شما_ 

 

...  سواله؟برام یچ یدونیم...  دمشید تخونهدمکه یروز یفردا_ 

 یزیچهی پس...  نکرد؟ دفاع خودش از چرا...  زنته؟ نگفت چرانکهیا

 یول... دونمینم رو یچ...  ستین درستکه هست وسط نیا

 یشد سرخود چون...  یکرد خراب تو چون... برامکنهینم یفرقگهید

 یدارهم یتربزرگ یگینم اصال و یدوزیم و یبّریم خودتواسه... 

 منمحرمته وزنته اوننکهیهم...  یندازیمراهزنمزنم و یاومد حاال... 

 هات؟حرف نیا از یکنینمشرم...  ببندم؟ کارهاتهمه روچشم دیبا

 

... شرمندم بابا روحبه... شرمندم بخدا... شرمندم_ 

 و درست ، فرصت سرخواستمیم... بشه ینجوریاخواستمینم

 .کنم فیتعر رو زیچهمه یحساب
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 یخواستیم موقع اون...  بغلتون تو اومد نبچتو یوقت...  یِک_ 

 ؟یکنحسابمآدم

 

...  نکوبون ینطوریا هاتنوه جون تورو...  توروخدا...  مامان نگو_ 

 ودب یکس تنهاپونه...  یداشت خبرعالقم از یگفت خودت... آدمممنم

 دوستشوجودم یهمه با... کردمیم یخوشبخت احساس باهاشکه

 جور طیشرا یوقت... دمیکش زجر نداشتنش خاطربه لسا پنج... داشتم

 نیبفهمدمیترس... کنم سکیرنتونستم باشمشداشتهدوبارهبتونمکه شد

 و من عقد...  بودهمترنم یهیقض هنوزآخهبره دست از یچهمه

 بعدش... بشه حل هستکه یمشکل تا... موقتهپونه

 خدا وتور...  نینیزتریعزکه خودتون جانبه...  بهتونبگمخواستمیم

 . توروخدا...  نیببخش

 

 چرا ه،یگر از دیلرز هاششونه و شدخم مادر یزانو یرو سرش

 یلحظاتخانمصنم.  نبود مادرش یناراحتلحظه کیبه یراض اصالکه

 کرد حس پاهاش یرو رو اشک یسیخ یوقت و شد لرزش نیا شاهد
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 و کرد فرو نایس یوهام داخل رو دستش و اوردین طاقت دلشگهید

 .دیبوس رو سرش

 

 از رو پدرشکه بود یوقت بوددهید رو نایس یهیگرکه یبار نیآخر

 نیا. بودختهیر اشک اون یزانو یرو سر ینطوریهم و بودداده دست

 وبوده یادیز فشار تحت پسرشکه داد، بهش رو باور نیا هااشک

 با داد حیجتر پس بشه، ینطوریا اوضاعخواستهینم مطمئنا

 بغض بانکهیانه کنه،کم پسرش یهاشونه یرو از یبار دنش،یبخش

 .کنه تر تحمل قابل ریغ و تر سخت رو زیچهمه حد، ازشیب

 

 یهالب با و کرد بلند سرزده ذوق مادرش یهادست لمس با نایس

 شصدقه قربون و دیبوس رو مادرش یهادست اشک، از سیخ

 .رفت
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 ور آبرتون وکنم ناراحت ای کنم، تیاذ رو شماامبخواگهرمیبم من_ 

 بودرماگ...  نبود یاگهیدراه بخدا یول... کردماشتباه... شرمندم... ببرم

 .کنمیم رو تونینوکر من نیببخش شما...  دینرس من عقلبه

 

 نقدریا روانیس... گنده پسر پاشو...  یزیبر زبون خوادینمخوبهخوبه_ 

 ننتینبهیبق بشور رو صورتت برو پاشو...  یکنیم توکنهینمهیگر

 سهراب وترانه با دیبا مشکات یآقا با زدن حرف قبل...  ینجوریا

 ... باشهخانواده یتو یدلخورخوامینم...  یبزن حرف

 

  نیبگ شما یهرچچشم_ 

 

 «مامان» باکهبره رونیب اتاق از خواست و شد بلند جاش ازخانمصنم

 .برگشت عقببه سرش نایس یمظلومانه گفتن

 

 خب؟ بگو ؟یکنیمنگام ینطوریا چرا ه؟یچ_ 
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 ن؟ینیبب روپونه نیخواینم...  نیخواینم_ 

 

 .بدهتازه درخواست بعد ببخشمت کامل اول بذار_ 

 

 بهتوناگه... بشه رفع نتونیبتفاهم سوءخواستمیم فقط...  فقط_ 

 شوهر مالخونه اون. .. نیبششوکهنخواسته دیشامیمحرمنگفته

 واهرخ...  ستنین تنها یول شده، وارد دیکل با چرادونمینم... سابقشه

 اعتمادپونهبه شتریبهامچشم از من ضمن در...  اونجاستبهروزم

 .نیکن اعتمادبازمشمامدوارمیام... دارم

 

 فقط...  نبود قضاوت وپونه کردن بدواسه دم،ید یچگفتماگه_ 

 هنوز کارها یبعض و زهایچ یبعض... بشه روشنهیضقخواستم

 فکر... داره قباحتشهیم سرمون مونیا و نیدکمیکه ییماهاواسه
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 برو پس... بمونه ازت جداکهباشه یلیدل عقدتون بودن موقتکنمینم

 .بهتره ینجوریا...  خودتخونه ببر دنبالش

 

 با. اومد کش یبزرگ لبخندبه مادر یاجازه نیا از نایس یهالب

 یابوسه کاشتن بعد و رسوندخانمصنمبه رو خودش بزرگقدمهی

 :زد لب عشق با اشگونه یرو

 

 .عاشقتم...  بخدا یادونهی...  مامان یادونهی_ 

 

 

. 

 

: 
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 ابکه بود بهروز فقط و بودکرده پر سکوت رو شوننفرهسه جمع

 رو یآروم ژیق ژیق یصدا ش،ینعلبک یتوقهوه فنجون چرخوندن

 .بودکرده خیم خودشبه رو بهناز وپونهنگاه و کردیم دیتول

 

 نیآست کرد،یم شیعصب داشتآروم یصدا نیهم تکرارکه بهناز

 .بشه فنجون الیخیب خواست ازش نگاهش با و دیکش رو بهروز

 

 نجونف یوارهیدبهدهیچسب اتیمحتوبه یقیعمنگاه حرف، بدون بهروز

 چیپ قهوه، یهاطرح نیا مثل شیزندگ چقدرنکهیا فکر با و انداخت

 .دش بلند جاش از و دیکش یقیعم نفس شده، رنگاهیس و چیپ در
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 نگچبه رو بهروز بلوز یگوشه نباریا و کرد دراز دستدوباره بهناز

 :گرفت

 

 ؟یریم کجا_ 

 

 نداره؟ یاشکالاگهمیقبل اتاقرمیم... بخوابمبرمخوامیم... دهیترکمخم_ 

 ... 

 

 نیا ازپونه. گرفتیماجازه داشت و بوددهیچرخپونه سمتبه نگاهش

 :گفتآروم و آورد لببه یلبخند بهروز صیتشخ و ادب

 

 .باش راحت... نه_ 
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. ودب بهروز بلوز ریگ دستش همچنان بهناز اما برداشت یگام بهروز

 :زد لب و بهناز سمت دیچرخ متعجب سرش

  

 ؟یکنینمولم چرا_ 

 

 :گفت و داشت چنگبه روپارچهمصّرانه بهناز

 

 فکر یدار حتماگفتم...  یکرد سکوتهمه نیا... منتظرم چون_ 

 ؟یبد نشون یحلراه ای...  ؟یبزن یحرف یخواینم یعنی...  یکنیم

 

 ؟یک یبرا اصال...  ؟یچ یبرا حلراه...  حل؟راه_ 

 

...  ه؟کنیم فیتعر کرد نیحس نداستادارهپونهدوساعته! ... ز... بهرو_ 

 وسط؟ نیاشهیم یچ آتوسا فیتکل
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 قضاوت لباس...  مننهکنهیم مشخصدادگاه رو اون فیتکل_ 

  زده؟میشونیپ رو وکالت یتابلو ای یدیدتنم

 

 یاپ تا زنت ینکن یکارچیه یبذار دست رو دست یخوایم یعنی_ 

 رن؟یبگ ازش رو هاشچشمممکنه یدونیم...  بره؟ قصاص

 

 جداهم از ما... باشهداشته یربط منبهگهیدکنمینم فکر! ... ؟زنم_ 

 ولا همون از داشت ازینکمکمبه اصالاگه ای بودمهم براشاگه... میشد

 در گندشکه حاال... کنهیم یغلطچهداره گفتیمبهم

 دیاش. ..باشهگفته راستمعلوم کجا از اصال...  منم؟ چندبگمبرماومده

 .کنه یینمامظلومخواستهتمومه کارشدهید

 

... زدم حرفلشمیوک با... زدم حرف مادرش با من... گفته راست_ 

 شاز دیترسیم... بده دستت از دیترسیم چون بودنگفته توبه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

234
1 

 اون... کرده فیتعر رو هاشحرف یموبه موکهپونه...  یدلخورش

 حرمتهب الأقل... اومده سرش بال نیاکهرهیبگ رو اتونبچهانتقام رفت

 .نباش دل سنگ نقدریا بچتون خون

 

 اعمد آتوسا کردیم فکرکه یشب اون آوردن ادیبه از یعصب بهروز

 داج بهناز چنگ از تا دیکش رو بلوزش شدتبه کرده، سقط روبچه

 .بشه

 

 یعوض مردک اون... کنهینمکم گناهش از یچیه هاداستان نیا_ 

... هیتبدبخ نیا مسبب آتوسا اون قبلشدهبچم شدنکشته باعثاگه

...  گفتیم منبه حداقل ای گرفتینم رونهیک نیا دنبالاگه

 حسرت عمرهی مننه موندیم شدن کور منتظر خودشنهگهید

 دایپادامه بحث نیاخوامینمامگهید... خوردمیم روخودم ازبچههی

...  وساآت سراغ نیرفت من با مشورت بدون نیکرداشتباهشماهام... کنه

... کرده یکار پنهونکه یکس... خواسته خودش... ُمرده من یبرا اون
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... ندونسته رازمحرم...  ستین نمونیب یچیهگهید یعنی

 .تموم...  خوامشینمگهیدمنم

 

 یصدالحظه همون د،یچیپ راهرو سمتبه شدتمومکه اشجمله بهروز

 یداص با بعد یاهیثان وبشه متوقف جلوش شد باعث فونیآ زنگ

 :زد ادیفر یاشدهدورگه

 

 هاطرف نیانداره حقبودمنگفته منمگه...  داره؟ کاریچ نجایا نیا_ 

 نداره؟ یتموم هاتون یخودسر! ... اد؟یب

 

 بهروز سمتبه متعجب بهناز و دیپر جاش اززده وحشتپونه

 .کرد نگاش گنگ و دیچرخ

 

 اومده؟ یک...  ؟ِیک_ 
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 مشت و برداشتقدم چند و برگشتپونه سمتبهخشم با بهروز

 .آورد فرود راهرو وارید یرو رو اشکردهگره

 

 نقدریاگفتم...  ؟یدیممیباز یدار هنوز...  کن تمومشنگفتم منمگه_ 

 یکارپسره نیابپرسم ازت روز هرنباشه ازینگهیدکه یهست عاقل

 انگار یول... نه ای رابطتونشدهتموم ودادهانجام رومیخواست ازشکه

 یخونه دراومده... شده خوشانتون خوشگرفتم راحت یادیز نیدید

 ای نیکنشبونه دور دور قرار...  ه؟یباز نامزد...  بکنه؟ یغلطچه من

 مکان؟ ببرتت خوادیم

 

 :زد ادیفر شد، سرخ و مات یپونه یجابه بهناز

 

 دوستمگه...  بکش لت...خجا...  بهروز شبک خجالت_ 

 ازت...  بخدا یاریم در رو شورش یدارگهید...  مکان؟ یگیمپسرشه

 قرارهک یلیوسا اتاق یتو بروپونه... نداشتم رو اتیچرند نیا انتظار
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...  شوهرت یخونه برو و کن جمع امشب نیهم یکن جمع فردا بود

 .ستین تو یجاگهید نجایا

 

 هشب و برداشت زیخ بهناز لچریو سمتبهداده باال یابروها با بهروز

 :دیتوپ

 

 چیهبه روحرفمدهیرس ییجابه کار حاال... رهینم جا چیهپونه_  

 یراب یکنیم فیتکل نییتع یدار تو...  ن؟یکنینم حساب جاتون

 ...  من؟ یزندگ

 

 :زد دادشده براقدوباره بهناز

 

 ... امشب نیهم...  بروفتمگ...  پونه؟ستمین تو بامگه_ 
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 :زد ادیفر و کرد یایعصب یخنده بهروز

 

 یهادست یتو تو...  که؟یکوچ یآبج یشیم شاخ منواسه یدار_ 

 اصال...  ؟یشد آقا...  ؟یشد سیرئ منواسه االن...  یشد بزرگ من

 تیطرفدار و یغدباز نیا با یزنیم یدار من یشهیربهشهیت یفهمیم

 یفهمیم...  ؟یفتیمتوام نییپافتمیب من یفهمیم... پسره ونا از

 جون سالهمه نیا یفهمیم...  بنده؟ ییمو تاربهمیزندگ

 چرا...  ؟یزیریم زهر یدار چرا...  هوا؟رهیمشهیم دودهیثانبهکندنم
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 روپشتم چرا...  ؟ییاونا با همش یباز اول از چرا...  ؟یستین درمون

 خونهم ای یمن خونهم تو...  فهمم؟ینم منچته تو ... ؟یکنیم یخال

 ؟یشد مادر از تر دلسوز یهیدا براشکهپونه

 

 آقا شمشاد شاخ یتو از لیعلمنه... آقام منآره...  امهیدا منآره_ 

 رو یکس دل چون... زنمینم داد یکس سر چون... ترم مرد... ترم

 بانه...  کن ثابت رو تیگمردون ایب...  یمرداگه تو... شکنمینم

 وونهخ یتو دختر نیا کردن ریاس بانه...  کردن دیتهد و دنیکشعربده

 با یدار یوقتهیچ آقاجون با تو فرقنمیبب بگو اصال...  دلش شکستن

 تراساگه...  ؟یکنیمشهیش یتو رو دختر نیا خون کردن، نیِد نیِد

 تیواقع زن شیپ برو...  کن یمردونگ سالتده عشقواسه برو یگیم

 یروز نذار... بده نجاتش برو... داره دوستتکه یکس... 

 لتدبه هاشچشم دنید حسرت وبره دستت از کمک فرصتکهبرسه

 کسترخا یرو نکردن شروع صفر از و فتادنین نییپا خاطربه... بمونه

 نفس بذار... بره دختر نیا بذار...  نساز کاخ دختر نیا یآرزوها

 شد مجازات اون سالهمه نیا... شهتموم عذابش بذار... بکشه
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...  نک

 نک ثابتمرده مادر منبه...  کن اعتماد رتتیغبه جنمتبه خودتبه

بهخاطر گناهیکی دیگه... دمنزدهو نفهمیدیمچی کشیده... اما 

دیگهبستشه... دیگهتمومش کن ... مرد باش ... مرد ... خودت گلیمت 

رو از آب بکش بیرون ... خودت قرض و بدهی و بدبختیت رو 

جمع و جور کن ... بدون کمک آقاجون ... بدون اون پول کوفتی ... 

کههر چی کشیدیماز اولش بهخاطر اون ارث و میراث کذائی بوده... 

راستهاین دنیا دار مکافاته... تو اشتباهاعتماد کردی ... با بد کسی 

شریک شدی، مکافاتت شدهاز نو شروع کردن ... ولی این دختر 

گناهی نداشت ...  من غرور و خودسری کردمو با پیچیدن بیخود 

جلوی اون ماشین، مکافاتمشد این ویلچر ... حتی اگهبتونمیهروز 

پاشم... بازمتا آخر عمر یادمنمیره... یادمنمیرهکهمن، مسبب مرگ 

مادرمبودم... من کشتمش ... من ...  ولی این دختر پاداش لطفی 

کهبهیهمادر دیگهکرد رو گرفت ... قلب مادر من فقط یههدیهبود برای 

جبران لطف اون ... نهمن نهتو هیچکدومصاحب قلب مامان 

نبودیمکهحاال این دختر رو مدیون بدونیمو ازش بخوایمتالفی کنه... 

اونمبا راهی کهشکنجهست ... درده... درد دوری از بچه... یا از 

ُش عشقش ... نخواهانتخاب کنه... نکن ... قلب این دختر رو 
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... کنمهیتک بهشتونمیمکهدارم رو یکی ایدن نیا یتو هنوز

...  منطقش یرو...  عقلش یروتونمیم... کنم حساب روشتونمیم

 یحت یباشپناه و پشت یتونیم کن ثابت... بخورمقسم عشقش یرو

 ... دختر نیا یابر

 

 بهناز تیجد از پر صورتبه مبهوت، ینگاه با یلحظات بهروز

 قد جلوشمحکم نقدریا بهناز نداشت ادیبه روز اون تا. موندرهیخ

 نیآفر خواهرشفهم و صالبتهمه نیابه دلش یتو وباشهکردهعلم

 رفع یبرا یحرف و ادیبکوتاه دادینماجازه غرورش همچنان اما گفت،

 .بزنه یدلگرم و ورتکد

 

 دونب. بودزده رو هاحرفتموم بهناز انگار گفتن، یبرا نداشت یحرف

 ازبهن. برداشتقدم در سمتبه بود،ستادهیا هنوزکه یاپونهبهنگاه

 سمتبه رفت رونیبخونه از بهروز تا و کردیم نگاهشخونسردانه

 .بشه مطلع نایس حضور از تا کرد حرکت فونیآ
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 نشیماش راژیو و نایسبه بهروز کردن یمحلیب شاهد فونیآ از بهناز

 اب و کرد خوشحالشهم یلیخ یناراحت یجابه یتوجهیب نیا. شد

 و کرد یخال رو داشت دوتا اون برخورد ازکه یاسترس بلند، پفهی

 .دیچرخ بودستادهیا فرش ماتکه یاپونه سمتبه
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 بود وال و هولدلم...  دنینپرهمبه یجنگ خروس دوتا خداروشکر_ 

 ظاهرا یول... کنه ییخودنما بهروز مزخرف یرو اونبازمکهاالنه

 اونجا؟به یشد خیم چرا...  پونه؟چته تو... کرده أثرکمیهامحرف

 جمع رو لتیوسا برونگفتممگه...  خانوماخانوم شد سوراخ فرش...

 بختبد نقدریا برو ایب...  شده سبز علف پاهاش ریز خدابنده...  کن؟

... ستادهیا نیماش کنار هنوز امازدم براش رو در... نذار انتظارچشم رو

 .نه ای تو ادیبدله دوکنم فکر

 

 رس شهاگونه یرو از اشک قطرات و دیکش باال رو لرزونشنگاهپونه

 شد مطمئن یوقت و کرد حرکت جلوبه یکم بهناز. خوردن

 بهش بارنیا یبلندتر یصدا باکنهیمهیگرداره واقعاپونه ودهینداشتباه

 :دیتوپ

 

... ونمدیم... گهیددونمیم!... هان؟بشه یچکه یگرفتآبغوره باز... چته_ 

 بهروز یها یبدبخت وقوله و قرض و نیِدالهیخ و فکربازم

  ننکظلم خودتبه...  دختر نکن...  نه؟مگه... بشه یکی دلتذارهینم
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 رو یباز نیا یدار تحمل واقعا...  ؟یبر شیپ یخوایم کجا تا... 

 ای ینیبب نیا از شتریب رو نایس یشده خون دل یخوایم...  ؟یبدادامه

 یفهمیم اصال! ... ت؟بچهواسه رو خودت یشده چاک چاک دل

 اره؟د پشتش ییهایبدبختچهگهید یکی یبد یبخوا رو خودتبچه

 نجایاقهیدق کی یدیفهمیم...  یفهمینم بخدا...  یفهمینم... 

 !کنم؟ تیحال دیبا یچطورآخه یزبونچهبه من...  یموندینم

 

 لب بغض با و کرد پاک رو صورتش یهااشک انگشت، پشت باپونه

 :زد

 

 ییبال هر... گهیم راست اون...  ستین بهروز مال فقط هایبدبخت_ 

 .رهیگیمهم رو تو دامن ادیب سرش

 

 نیاته یبنداز رو خودت دیبا تورهیگیممنم دامن چون...  ؟یچکه _

 کی یحتکهمنه بحثاگه...  من خواهر...  من زیعز...  ندامت؟چاه
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 نیا...  یکن یکار نیهمچ من خاطربهستمین حاضردرصدم

 دلتخودم خاطربه تهشکهدمینکشنقشه ونکردم یبازلمیفهمه

...  امشب نیهم...  یبر دیبا تو ... یکن خرابشون وبسوزه

... باشه یکی دلت باکه ریبگ یمیتصمشدهکبارمیواسه... شهیهمواسه

 یمونب یریبگمیتصماگه خدا یخداوندبه...  کن فکر خودتبه فقط

 یپا دیبا آخرش تا...  یکن حساب یتونینم یکی من یروگهید

... دمیمانجام برات یرکانهسوزهیم براتدلمنهگهید...  یستیوا حرفت

 خراب تو یزندگکهستادمیوا بودموندهبرامکه یکس تنها یجلو امشب

 و یخار تو تا ؟یچ تا... زدم دادخودمداداشه سر یعمر بعد... نشه

 پس... نمونه دلتبه یحسرت تا... خونه نیا یتو ینکش ذلت

 نایا...  تدل منطق با...  یعقل منطق بانه...  کن فکر یمنطقکمی

 نیاواسه اشک یندار حقگهید یموند ای برو ای... منه آخر یهاحرف

 ...خودته یپا زیچهمه تیمسئولباشه ادتی فقط...  یزیبر روزها

 .یشد مجبور یبگ یتونینمگهید
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 و یدلخور ازنه اما شد، ریسرازپونه یهااشک بهار ابر مثلدوباره

 بود یکسنکهیا از ،یالخوشح و شکر ازبلکه ،یشکستگدل

 شتریب یکسنکهیا از نکنه، تحمل رو یدیجد درد کردیم مجبورشکه

 اون ییرها یبرا و بودسوخته شیزندگ حالبه دلش خودش از

 .کردیم یهرکار

 

 نیا ادیببگم...  یشینم الیخیب ینندازراه لیس تا تو...  یچیه_ 

 .ببرتت زوربهپسره

 

 یگوش برداشتن حال در و فونیآ سمت دیچرخدوباره بهناز

 :داد تذکرپونهبه

 

 من...  نخور رو اناتیجر اون و شاتیآزما اون یغصه ضمن در_ 

 آقاجونکنمیم یکار... بخوابونم کجا رو شتردونمیمساربونماگه
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 نیابذارم عمرا... بکنههم یعذرخواه ازت آخرش انتقام، اونواسه

 ... بره دردستم ازقلمهی

  داخل؟ یاینم چرا...  نایس...  نایس

 

 .زد خندلب شجمله دنیشن با بهناز و شد کینزد نیدورببه یکم نایس

 

 ...  ادیبگمیمگهیدکمی... مالحظه با یآقاباشه_ 

 

 فونیآبه زداشاره ابرو با وپونه سمت چرخوند رو سرش

 

 فکر روب ایب. .. باال ادیب ستین درستگهیم آقات... خانمپونه بفرما_ 

 نیا...  نشدن درخت پاش ریز یهاعلف یهمه تا باش مجنون نیا

... ّکنهیم خاطرتبه روکوه دندون و چنگ با یولندارهشهیت فرهاد

 .روشآبمهینداده قورتشدرستهخانمترنم تا بدون رو قدرش
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 بهناز و خورد ُسرپونه لب یرو بهناز یهایشوخ از یلبخند

 ذوق با دیدپونه یهیروح رییتغ در رو خودش تیموفقباالخرهکه

 .دیخند

 

...  روخنده اونبده کشکمی...  بخند...  کالیبار... درسته نیا_ 

 بودما یبتیه عجب یول...  گرفتازم یانرژ یکل...  روخودم باباکشتم

 رحمت صد ر،یام قولبه... شمیم بداخالق بد، یلیخدمیفهمتازه... 

 .سگ یریگپاچهبه

 

 کمر یرو دستهی با و نشوند صورت یرو یاخم تعجب باپونه

 .شد کینزد بهنازبه

 

 ...ظاهراشناسمینم!... خان؟ ریام نیا نیک! ... ر؟یام_ 
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 رو اششده گرد یهاچشم طنتیش پر و انداخت باال ییابرو بهناز

 :چرخوندکاسه یتو

 

 ... بابا یشکیه! ... ر؟یام! ... ؟ یچ! ... ؟ هان_ 

 

 !ن؟... جا بانومیداشت_ 

 

 ویزیف دکتر... گمیم رو خودمون دکتر آقا همون بابا_ 
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 !؟یگینم مابههیخبر...  دادن؟ لقب رییتغ حاال تا یک از... بهبه_ 

 

 شدن یمیصم باخواستهبچم...  بود کجا خبر_ 

 دکتر نگو ریام بگوگهیمدهیم ریگ یه...  درمانواسهبدههیروحبهم

 ...شهیم پررو...  گماینم منالبته...  یماجد

 

 یهادسته یرو دست و شد کینزد بهنازبه خندون ینگاه باپونه

 :گفتزده باال یابروها با و گذاشت لچریو

 

 خوادیمکه نجاستیا روحش...  رو یماجد دکترنمیبینمکه نجایا_ 

 شون؟یا نینامرئ... بده؟هیروح رییتغ بهت

 

... هیدرمان روشهیکهگفتم! ... ره؟یم هوا هوا چرا ابروهات نیا النا_ 

 ش؟یبچسبونبهم یالک یخوایم...  این شکلک ابرو وچشم با خودیب
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 یدلبر برات پس... دمینفهم من...  هاجوونه یلیخ یگفت اول روز_ 

 .کرده

 

 اون فعال...  عمرا...  برده؟ رو من دل اون...  هاحرفچه... اوهاوه_ 

 ...زنهیم بال بالدارهچشام جنگلواسه

 

 ؟یچگهید...  خب...   خب_ 

 

 آره؟ یکشیم رزبونیز یدار ینامرد با! ... ؟یزنیم کلک... نه... پو_ 

 ... ستین حساب اصال... 

 

 یگب دیبا االن...  یششیپماهه چند...  یگینم یچیهکه ینامرد تو_ 

 شده؟ هالک برات
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... داده نشون سبز چراغکمی فقط... بگم یزیچکه ستین یخبر_ 

 .کردم قرمزشمنم

 

 ...گنایمگهید زیچهی چشات یول_ 

 

 ستین من کردنمیج نیس وقت االن...  خطرن رنگ فعالچشام_ 

 ... رونیب زد خی... چارهیب اون دادبه برس...  دختر

 

 بره؟ادمیکه یزنیمگولم...  دادن؟ جواب از یر در یخوایم_ 

 

 ویک تو جز من...  خواهرخودتم شیر خیب آخرش و اول...  نترس_ 

 ! ... کنم دل دردو براشکهدارم

 

 ... یبر در ِقسر فشیتعر ازذارمینم... مونهیمادمی...  جان بانوباشه_ 
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... هحّلاج مرِد چندنمیبب بخوابونمش نمک آب یتوکمی بذار حاال_ 

 بدو.. . من سیِک سراغمیبر بعد... بشههروبرا تیفکر تیوضعهم تو

 .یریبگ لیتحو دیبا یخی دامادگهید... رهیدکه بدو

 

 و گرفت آغوش یتو رو بهناز سر اتاق، سمتبه حرکت یجابهپونه

 . دیبوس رو شییطال یموها یرو

 

 :دز لب یشوخ با و داد قورت رو بغضش آغوش، نیا از متأثر بهناز

 

 نییپاداره ازین گرما نیابهکه یاون...  یگرفت یعوضخودم جانبه_ 

 .شمیم هالک ژنیاکس کمبود از ینکن ول االن منو... منتظره

 

 قیعم و دیبوس رو هاشچشم یرو و دادفاصله رو بهناز سرپونه

 .هاشچشم ینین توشدهرهیخ
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 یونبار جنگل نیاواسه اون قبلکه هست یکی...  بگو رخانتیامبه_ 

 رو خوبش خواهر قدرداره عمر تاکه یکی... رهیمیم چشات

... کنه تحمل وبمونه تونستینماونم ینبوداگهکه یکی... دونهیم

 یدیشک شیخوشبخت یبراکه ییهانقشه یهمه خاطربهممنونهکه یکی

 ینزددم و یدیکش یمادریب ازکه ییدردها یهمه خاطربهممنونه... 

 حس رو ییتنها ینذاشت و یبودکه ییهاحظهل یهمه خاطربه... 

 ومونهیم ادشی هاتمحبتکشهیم نفس تاداره عمر تا... کنه

 .جوره چیه... کنه أدا رو نشیِدتونهینمهمجوره چیه... ونتهیمد

 

 ازمشیم مونیپش یبگگهیدکلمه دو...  رفتا یکرد شیهندلمیف_ 

 از تا روب بدو... کنمیم نایسمیتقد روقمیرف تنها یدست دودارمنکهیا

 .برنگشتمحرفم

 

 سمتهب و زد بهناز یشونیپ یروبه یابوسه آلود، اشک لبخند باپونه

 نایس یخونهبه رفتن یبرا غروبکه رو یکیکوچ ساک تا رفت اتاق
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 اون ترک یبرا بهناز اصراراگهکه یساک برداره، بودکرده جمع

 .شدیم کردنش بازبه مجبوردوباره دیشا نبودخونه

 

 ونریبخونه ازباالخره مجدد یهابوسه و بهناز یینها سفارشات بعد

 و گذاشت اطیح داخل رو ساک ابونیخبه شدن وارد قبل اما زد،

 یاهشونهبه ذوق با و کرد حرکت نایس نیماش سمتبه یخال دست

 و بوددادههیتک فرمونبه رو سرشکه شد،رهیخ اهاشیرؤ مرد پهن

 .بودشده قالب فرمون یباال هاشدست

 

 نایس چرت شد باعث زد،راننده سمت یشهیشبهکهضربه چند

 خواببه یتصنع یاخمپونه. کنه بلند رو سرشزده وحشت وبشهپاره

 بهشنهیسبه دست داد، نییپا روشهیش نایس یوقت و زد نایس یآلودگ

 .زد زل

 

 ابروهات؟ با یکشیم ریشمششدهیچ...  یفرارخانمبهبه_ 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

236
3 

 

 نگو...  یستادیا دردم پالنگههیگفتم یمنتظر گفت یجورهی بهناز_ 

 .شدممزاحم من کردنیمبدرقه داشتن روملکه نیهفتم آقا

 

 شقهبدر بعدا اد،یبمخونه تااگه...  دنبالشاومدمتازه یولنهکهبدرقه_ 

 .کنمیمهم

 

 بشم یمهفت نیدونست قیالکه ممنون یلیخ_ 

 

 یبردل نقدریا نیبش ایب... خانوم بغو بغ یهست یآخر و یاول شما_ 

 یتو یشبنصفهشدم طاقتیب یدید هوی...  ابروت وچشم اون با نکن

 ... کردما رسوات ابونیخ

 

 بدهکاربهمگهید حیتوضهینکهیا یبرا فقط اماشمیم سوار_ 

 .یبودشده
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.. .منه طلب حیتوض چندتا...  باالزدهکه شماست یبدهکار فعال_ 

 با تمالقات بابت یکی...  رونیب اومدخونه ازکه ییآقا اون بابت یکی

 .مامان

 

 

 

 

 : 

 

33 

 

 

 .رفت باال تعجب باپونه یابروها
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 دم؟ید روخاله یدونیم کجا از تو_ 

 

 :گفت یدلخور با و دیکشچهرهبه یاخم نایس

 

 ایارک پنهون نیا از...  ؟یبگ یخواستینمتوام گفتینم مامان یعنی_ 

 ...  ماینداشت

 

  گفته؟ خودشخاله_ 

 

 رو یزیچگهید بارهی دوما...  مامان بگو ستین تخالهگهید اوال_ 

 .یباش سختهیتنبهی منتظر دیبا یکن پنهون
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 روگربه بعدحجله تو ادیب عروست بذار... نکنه درد شما دستت_ 

 ...  بکش

 

 ترشیب نازشکمی فقط ادیمامشبم... حجله توهاومد شبیدعروسم_ 

 . کنهیماضافه یچاشنداره... دارمیخردهیفهم... شده

 

 از رو نایس یهااخم هاش،لب نیشرمگ گرفتن گاز وپونه سکوت

 گلگون صورت وشدهدهیکش دندون ریز یهالببهرهیخ و کرد بازهم

 :گفتخندهته باپونه

 

... هیادیز یچاشنهمه نیا... کنم رسواتشمادهیپ دیابنکهیا مثل... نه_ 

 ...شده آبدلم

 

 .گرفت رو شدنش باز یجلو و گذاشت در یرو دست عیسرپونه
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 نا؟یس یشد خل_ 

 

 .شدم وونتید... کردم شرفتیپمرحلههی فعالبودمکه خل_ 

 

 .مدافع یآقا ادینم بهت نشو لوس_ 

 

 بهناز... بوده خوب استادتنمیبیم...  رو هاکهیت...  مدافعاوهاوه_ 

 داده؟ آموزش

 

 !نداشتم زبونخودمکهنه_ 

 

 شکآدم...  یکنیم پنهون یخوریم رو هاتحرف یادیزکمیآخه_ 

 قتوهی تا کنم،یم یبررس کامال امشب حاال... نه ای یدار زبونکنهیم

 .باشننداده لیتحوبهم ناقص بار
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 .براتدارم...  نایس آقاباشه... ! بار؟شدم من حاال_ 

 

 ازکرده هول نایس. کرد کجراهخونه سمتبه و گفت رو نیاپونه

 .تگرف رو بازوش و دیپر رونیب نیماش از عیسر پونه، شدن ناراحت

 

 ... بخداکردم یشوخ...  ؟ کجا_ 

 

 سمتبه خودش حرکت از نایساشتباه برداشتمتوجهکهپونه

 .کنه تشیاذ گرفتمیتصم و زد یپنهون دلبخن بود،شدهخونه

 

 نا؟یس آقاداره یمکاننکته هر و ییجا سخن هر ندادن ادی بهتون_ 
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 عالفهمه نیا...  من جانمیبر ایب... خانوم بغو بغکردم غلط_ 

 ؟یبر یبذار یخوایم یشوخهی با اونوقت ن،ییپا یایبشدم

 

 .یاریب دردلم از دیبا_ 

 

 :زد پچپونه گوش ریز بایتقر و شد ترکینزد نایس

 

 ...  مجازه؟ نجایهم... حاضرمکه من_ 

 

 یدلبخن و یتصنع یاخم با و دیکش کنار رو خودشزده وحشتپونه

 :گفت عیسر نداشتنهم با یتیسنخ چیهکه

 

 فقط آوردن در دل از... منحرفه فکرت چقدر...  تو دست از_ 

 ه؟یاونطور
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 ...  یبود طالب یاونطور زدنیم دادکه چشات_ 

 

 .بشن ایحیب کردن غلطچشام_ 

 

 من... خانوممیبر ایب...  هاشییایحیب نیاواسهرمیمیم من_ 

 .رمایبگ روخودم ییایحیب یجلوتونمینمگهید

 

 .ارمیم رولباسم ساکرمیم یکنولم... امیب یذارینم خودت_ 

 

 تریح با و شد اطیح در بودن بازمتوجهپونه یاشاره باتازه نایس

 :گفت
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 مچل رو من االن! ... ساک؟ دنبال یرفتیم یداشت...  ساک؟_ 

 ؟یبودکرده

 

 .کرد نییاپ باال بانمک یحالت با روابروهاش و زد یاثانهیخب لبخندپونه

 

 .یندون یکی لیبند و بار با رو من یباش تو تا... حقته_ 

 

 رو نشیریش شده، طاقتیب و زدپونه یگوشیباز نیا از یاقهقه نایس

 .فشرد خودشبه و دیکش آغوشبه

 

 فکر...  ؟یایبباهام یخواستیماولشم از یعنی... دلم جون یا_ 

 یتسینخونه یتودمیدکه صبح از... کنم یکشمنت دیبا یکلکردم

 گه،ید یچیهگفتمدمید یعصبان و بهروزاالنم...  زدیم شوردلم

 .ادیبدوباره عمراپونه

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

237
2 

 قعش با و رسوند نایس گوش ریز رو لبش یسرخوش اون غرقپونه

 :زد لب

 

 .امیبشهیهمواسهقراره...  زورت با یکنینمخوردماگه_ 

 

 بازوهاش و کرد جدا خودش از روپونه رتیح غرق یصورت با نایس

 :داشتنگه رو

 

 بود؟ یعصبان نیهمواسه بهروز...  ؟یگیم یجد یدار...  واقعا؟_ 

 ...  شد؟ یچ قرارت و قول ...

 

 فیتعر تخونهامیب بذار... مفصله داستانش...  تر واشیخبرهچه_ 

 بگم؟ برات نجایاکه یندار انتظار... کنمیم
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 شده؟تموم یعنی... شهینمباورم_ 

 

 .خونه نیا یتوبرگردماگهبّرهیم روسرم بهناز یول... نهکهتموم_ 

 

 .کردیم مجبورت بهناز دیابآخرشم... گرم دمش_ 

 

  خواستم؟ینمخودم من یعنی_ 

 

 نیاخودم ایب اصال...  نشو دلخور باز... کردم غلط من...  چرا چرا_ 

 .ینشد مونیپش تو تادارمیم بر رو ساک

 

 و بست رو در و برداشت اطیح داخل از رو ساک سرعت با نایس

 ذوقهمه اون ازهپون. دیکش نیماشبه شدن سوار یبرا روپونه دست

 .بودافتادهخندهبه نایس
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 .کنم فرارکهخوامینم...امیمخودم نا؟یس یکنیم کاریچ_ 

 

 غبکنم اعتماد بهتتونمینم... درخشانه یادیز تسابقهاهللماشاء_ 

 .بغوجان

 

 یصدقه قربون یچراغون یهاچشم با نایس و دیخند زیر زیرپونه

 و نشست فرمون پشت نایسنکهیا حضمبه. رفتپونه یلبخندها

 گذاشت فرمون یرو دست و دیچرخ سمتشبهپونه زد، استارت

 .شدرهیخ بهش متعجب نایس و نکردن حرکت یمعنبه

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

237
5 

 : 

 

3 

 

 

 داشتن انتظار تحمل اصالکه نایس و بود دودل حرف گفتن یبراپونه

 :دیپرس طاقتیب

 

  ؟یگذاشت جا یزیچ...  شده؟ یچ_ 

 

 فقط...  فقط. ..نه_ 

 

 دادلمپنجره سمت یحالیب با و کردکالفه رو نایس پونه، مجدد مکث

 :گفت و
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 یتسین یاومدن توکهگفتم... لنگهیم کار یجاهی باز ظاهرا...  یچیه_ 

 شده؟ جور یابهونهچه باز... 

 

 ؟ستین... حقمهگهیدکه نیا... بشم مطمئنخوامیم...  ستینبهونه_ 

 

 ؟یبش مطمئن یچ از_ 

 

 یعنی...  ام؟یب واقعا یخوایم... ؟یکرد رو جاشهمه فکرنکهیا از_ 

 ؟یشینم مونیپش یعنی... 

 

 .دیچرخپونه سمتبهشده گرد یهاچشم با نایس
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 خودت اصال! ... ؟یپرسیمکههیامسخره سؤالچه نیا االن_ 

 یایب یخوایم یگفتنشدهقهیدق دو...  ؟یکنیم فکر سؤالتبه

 ؟یشّکبه دو االن یول... شهیهم یبراشمیپ

 

 .ندارم شکخودمبه_ 

 

 !؟یدار شک منبه پس_ 

 

 من طیشرا چون... بشم مطمئنخوامیم فقط...  ستین شک... نه_ 

 ...نتونم چوقتیه دیشا...  دیشا...  ستین یمعمول

 

 نفرمو یرو یدست حرص با بشه، لیتکمپونه حرف نذاشت نایس

 :گفتتحکم با و کوبوند
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...  بشه؟تموم هاحرف نیاقراره یِک...  شد؟ شروع داستان باز_ 

... میزندگ... عمرم... جونم...نفسم... خانومم... بگم یزبونچهبهدونمینم

...  ستینمهمبرامهم یچیه... هستم تو با... هستم یچهمهته تا من

 یحت...  یبگ یزیچ طیشرا اون راجبکلمه کی یحتخوامینمگهید

...  ییباال اونبه سپردمش من...  یکن فکر راجبش یندار حقخودتم

...  جاست نیهم داستان اونختم پس... کنهیم درست خودش

  باشه؟...  شدتموم

 

 تک تک ازکه یمحبت از شد زیلبرپونه قلب اما بود،زده ادیفر نایس

 برزخ یهاچشمبهقدرشناسانه ینگاه. شدیم حس نایس کلمات

 نوازش یبرا شد دراز دستش اریاختیب و انداخت نایس یشده

 .فداکارش مرد شیرته

 

 ادایم بهت خوبهم یقلدر...  قبول یگیم تو چون...  قبول... باشه_ 
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 کف و برد لب سمتبه روپونه دست و کرد یاخنده تک نایس

 .دیبوس قیعم رو دستش

 

 مشکل اون وجود باشهیمکه یکن باور یخواینم چرادونمینم_  

...  آرومم خودت با من...  بود خوشبختشهیم...  کرد یزندگهم

 دونست صالح ییباال اوناگه رو اشهیبق... بسهبرام نیهم بخدا

 یقلدراآلنم... خانومعشقه رو خودت...  الیخیبکهنهاگرم... دهیمبهم

 کرف... نلرزه دلتگهید تا...  بود حجتاتمام یبرا فقط...  براتنکردم

 !باشهکرده تیراض یطورنیهمبهنازمکنم

 

 .نیکردضمیمستف یحساب دیجد َاشکالبه امروز جفتتون... آره_ 

 

 .ژهیو صورتبهاونم... مونده شدنت ضیمستف هنوز_ 
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...  نکنا تعارف...  ؟ینزد رو َچکشنکنه...  مگه؟ چطور_ 

 گه؟یددهبو نیهم البد سختتهیتنب

 

 یجاهی ما... میکن بلند زن یرو دستداره افت ماواسه... زمیعزنه_ 

 کردهینبت صبح تاشهیمکهنرم وگرم یجاهی ،میدارهیتنب یبرا مخصوص

 .مداوم صورتبهاونم

 

 .زد یاقهقه نایس شد، گرد حرف نیا ازکهپونه یهاچشم

 

 شیپ قلقلک تا فقط من...  جان بغو بغمنحرفه خودت فکر یدید_ 

 .یبرگشت و یرفت کجاها تا ستینمعلوم تو اما بودم،رفته

 

 .بهناز یعمه جونآره_ 
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 .زشته ؟یکشیم وسط چرا رومردم ناموس یپا...  بابا یا_ 

 

 چطور بگو حاال... ومدهین ایدن هنوز ناموسشون نترس_ 

 ؟یکنضمیمستفقراره

 

 .زتیعز مادرشوهر با داریدبهکنم ضتیمستفقراره_ 

 

 .بّرهیم روسرم... نمیبب روخاله...  خدا تورونه... ؟یچ_ 

 

...  مامان... مامانتهگهید! ... خاله گفت باز_ 

 نتظرم دایشد اتفاقا! ... بزنه رو گردنت ادیبهیداعشمامانممگهبعدشم

 .ورودته
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 یدونینم. ..هیشاکازم یلیخخاله...  بغلم؟ ریز یذاریمهندونه یدار_ 

 . کردیمنگام یطورچه روز اون

 

 حاال... آره؟شده باز دلت و درد سرتازه... بده؟ادامه خب خب_ 

 !؟یگیم بد مادرشوهرت از یدار

 

 فقط...  ؟یذاریمدهنم تو حرف چرا... بگم رو بدشنخواستم_ 

 .ببخشتم عمرا... بود ادیز تشیعصبانگمیم

 

 اولش... میخوند تیمحرم یغهیصنهدویم... کردم صحبت باهاش_ 

 و شکستنگفتنمطلسمباألخره خب یول...  شد یشاک یلیخ

 اون درضمن... دستمه مامان خواب رگ ییجوراهیمنم

 یانهخو یتو من زننداره تیخوباونم نظر از...  دنبالتامیبگفتهبهم

 .داره رو دشیکلنامحرم مردکهباشه
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 انیب بهروز آمد و رفت از رو خودش یتینارضامیمستق ریغ نایس

 . شدمتوجه یخوببههمپونه و بودکرده

 

 ؟یدلخور یعنی اآلن_ 

 

 زبهرو... نشدهکماعتمادم از یزیچ یول... دروغهستمین دلخوربگم_  

 نجایا حاال...   شدیم سرش رتیغ...  داشت شعور وفهم یادعا یلیخ

 کرده؟یم کاریچ

 

 یطورهی روز همون... شهیمتفاهم سوء امانم یبرادونستمیم_  

...  عقدمون راجب بگم بهشدمیترسیم من کردیمنگاه بهروزبه

 روز اون بهروز... کنمهیتوج یچطور رو بهروز حضوردونستمینم

 چون اومدامروزم... کنه دایپ رو اششدهگم چکشدسته بوداومده

 .میکن بتصح باهاش بهناز و من بود قرار آتوسا، راجب
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 شده؟ یچمگه... سابقش؟ زن همون آتوسا_ 

 

 

 

 

 : 

 

3 

 

 

 :زدلب یخستگ با و دیکش جگاهشیگبه یدستپونه
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... ندارم کشش واقعا اآلن... بوده یچ انشیجرکنمیم فیتعر برات_ 

 ادیمادمی یوقتگهیدشده مروربرام داستان نیا چندبار امروز

 .کننیمهم حق در ایبعضکه ییهاینامرد ازخورهیمبهمحالم

 

...  گون ستین ازیناگرم...  بگو یداشت دوست بعدا...  الیخیبباشه_ 

 تیوضعکهدادهامیپ وزده حرف مامان باستاره چون یاخسته نگو یول

...  ظرنمنتخونه یتوهمه...  ششونیپمیبر اآلن نیهممیتونیم ودهیسف

 .میبچسبوناغهد تنور تاکه اینکرشمه و ناز پس

 

 کرده؟ قبول چطورخاله...نداره امکان! .. یکنیم یشوخ_ 

 

 .دیکش روهپون ینیب نوک انگشت با و انداختپونهبه یخندوننگاه نایس

 

 اون روگربهکنم فکر... گرفتهچشم زهر ازت ناجور مامان ظاهرا_ 

 .شم کاربه دست من ستین ازینگهید... کشتهحجلهدم
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 اشیاحدوباره خودتحجلهدم روزید اما بود،کشته واقعاکه روگربه_ 

 ... یگاه کننیممعجزه هاتحرف...  یکرد

 

 .نداشتم خبرخودمواسهبودم یاامامزاده... دمیم شفا پس... اوهاوه_ 

 

 .منم فقط زائرشکه یاامامزادههیاونم... آره_ 

 

... امامزاده نیا مادر از سنتر پس... قانعمدونههی نیهمبهمنم_ 

 .دهیم شفاخودم مثلاونم

 

... باشه نیچرکدلازمخوامینم...  ستخاله بودن یناراض ازترسم_ 

 مثل روصنمخالهشهیهم من... باشهداشتهدوستم مایقد مثلخوامیم

 باعث خواستینمدلم چوقتیه... داشتم دوستخودم مادر
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 چیهکردم حس بود یشاک نقدریا روز اون یول... بشم شیناراحت

 .آورد بدست رو تشیرضاشهینمجوره

 

 ثلم ضمن، در...  ستین یمنطق ریغ یکنیم فکرکهاونقدرهاممامانم_ 

... کنه یزندگ باعشق شبچهداره دوست مادرها از یلیخ

 ... معلومهدلم فیتکلکهمنم

 

  ؟یگفت بهشون چطور...  ؟یچترنمهیقض پس_ 

 

...  ردهک صحبتهمترانه باستاره... شده حل خداروشکرهمترنمهیضق_ 

... گفته بهش رو شدنمون جدا انیجر یوقت امروزترنمکهگفتهاونم

 واومده عقل سرباألخرهترنم انگار... گفتههم رو نیشاه انیجر

 نقدریا چرا دوننیم حاال... بذاره انیجر یتو رو شخانواده خوادیم

 با خواهرا خودشونقراره... ستمین مقصرمنم ودهیکش طولغهیص

 شیپبرم یعذرخواهواسه شد ازیناگهمنم و کنن صحبت پدرشون
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 وهیایمنطقآدمترانه چون راحته،المیخ جهت اون از...  مشکات یآقا

 .کنهیم حساب حرفش رو یلیخهم مشکات یآقا... مشکالته حالل

 

 ن؟یگفت رو زیچهمه مامانبه ... یچ من طیشرا راجب_ 

 

  داستان؟ اوننشدهتموم برات هنوز نه،... پو_ 

 

 .نبدون رو قتیحق دیبا...  بشن ناراحت بفهمن بعداخوامینم خب_ 

 

 و فکر عمرهی قتیحق... زنهیم توواسهدارهکهمنه قلب قتیحق_ 

... منهمیتصم بودن تو با... منه سر یتوکهتوئه الیخ

 رو من یخوشبخت یجلو یکس کیکوچ مشکلهیواسهارمذینم

 عوض ایدن با تورودونهیم وهیچ من حرفدونهیممامانمم... رهیبگ

 یزیچ هنوز ضمن در...  نباش شیناراحت نگران خودیب پس... کنمینم

 پس...  کرد دایپ مشکل اون حلواسهشهیم کار هزارتا... نشدهتموم
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 بوستدسمیبرکه ببند رو کمربندت فقط النا...  نباش وسیمأ نقدریا

 .مادرشوهر

 

 .ترسمیم یلیخ...  یگیمشهیم یخالدلم...  یوا_ 

 

. انداختراه رو نیماش و زدپونه اضطراببه یاقهقه نایس

 عشق سراسر ینگاه باپونهکه کردیم عوض رودندهپونه یپنجهبهپنجه

 :گفت زدشونگره یهادستبه

 

 ؟یگرفت رودستم سفت ینطوریاکهبرم در یترسیمهنوزم_ 

 

 تادارم نگهتمحکم دیبا... یترسیم مامان از یادیز... گهیدآره_ 

 از عدب...  برابر سند با ثبتشهیم مادرشوهر با دارید...  اونجامیبرس

 .راحتهالمیخ اون
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 تا... بشه راحت من بابت از التیخ ینطوریا یخوایم پس...  آها_ 

 آره؟ یبر عدشب

 

 و دنینش ترسکه نایس و بوددهیکش شیپ رو رفتن حرفپونهباألخره

 یالحظه سرشدلهره با داشت، روپونه مخالفت ترس اون از ترشیب

 .دیدزدپونه نگراننگاه ازچشمکوتاه یمکث با اما د،یچرخپونه سمتبه

 

 اون زا بعدنه نبود، یراحت کار یعسل یهاچشم نیا از کندن دل 

 رپ قلبش از یاگوشه اما دختر، نیا داشتن و دنیرس یبرا تالشهمه

 ازین اون مثل ییهاآدمبه و دنیکشیم زجرکه یمردم یبرا بود درد از

 . بشهفراهم ششونیآسا و تیامن تا داشتن

 

 خاک یتو دیبا روزهی شدنیم حس نیا الیخیبهمهاگه بود مطمئن

 بود تیمسئول حس از پر وجودش و گشتنیم تیامن دنبال خودشون



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

239
1 

 همنوعانش یبراالزمهکه یکار هر وبره سفر اونبه زودترچه هر تا

 .بدهانجام

 

 نیهم وکنه یکی اون یفدا رو احساساتش ازچکدومیه تونستینم

 و وطنبه عشق و یزندگ و زنبه عشق. دادیم عذابش شتریب یدودل

 سخت براش دونستنشون جدا و بودن ترازو کی یکفه دو همنوعان

 یاهر دو نیا از یحرف زدن با و ادیب کمکشبهپونه بود منتظر. بود

 .بده نجاتش

 

 

 

 

 : 

 

3 
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 بود،دهیفهمنگاهمین همون با رو نایس یهاحرفتموم انگارکهپونه

 دیچرخ سمتشبهدوباره نایسنگاه یوقت و داد نایس یهاپنجهبه یفشار

 :دیپرس تیجد با

 

 ؟ینگفت زودتر چرا_ 

 

 بودنشده جور طشیشرا... کنم پنهونخواستمینم کن باور_ 

 کوکم یبانیپشت یبرا شتریب... هیجهاد یاردوهی...  گفتنواسه

 .هاستدهید بیآسبه

 

 ؟یبجنگ ستین قرار...  ست؟ین خطرناک یعنی_ 
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 حنشلبهپونه دنینترس یبراکه یآرامش با و زد یکج لبخند نایس

 : گفت د،بوداده

 

 رسف نیا... یدیشنستاره از حتما... هیچطور یدونیم بهتر خودت_ 

 یتو من ستین قرار خب یول... خطره با یمساوباشهکه یمدل هر

 طیشرا...  دنینمراه اونجا رو یکس هر درواقع یعنی... باشم اول خط

 و یورزش مهارت خاطربه یحدود تامنم...  خوادیم یآموزش خاص

 ورحضاجازه االنداشتممیسرباز دورانهیراندازیت تک یتوکه یمهارت

... میکن دفاع خودمون ازلزوم صورت در دیبا چون... گرفتم

 طول رشتیب یلیخوگرنهشده یپارتکمی وبوده رضایعلمعرفمالبته

... میکن یانبیپشتقراره شتریب...  ینظام ریغآدمهی کردن قبول دیکشیم

 یاعشد یاصل یمقرهاشترهیب هابچه... شده بهتر یمک یجنگ تیوضع

 االن... مونده کیکوچ یجا چندتا  فقط...  کردن یمتالش رو

 .دارن ازین کمکبه یلیخ اونجامردم

 

 کشه؟یم طول چقدر_ 
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 .بکشه طول یماهسه دو احتماال_ 

 

 دارن؟ خبرهیبق و مامان_ 

 

  تو ودونهیم رضایعل فقط فعال راستش_ 

 

 ؟یچباشه مخالف مامان_ 

 

 موندن، تنها مدت نیا...  مامان تاتوام مخالفت نگران شتریب_ 

 .کنه تیاذ توروممکنه
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 یدمق کی. شد فکر غرق یلحظات و دوختپنجره رونیببهچشمپونه

 بعقبه رو اون داشت ینامرئ یسمونیر باز ،یخوشبختبه دنیرس

 . گرفتیم رو شیخوشبختبه زدن دست یجلو و دیکشیم

 

 یفداکار دیبا انگار ،یآزاد دنید و خطر پر مرز نیا از شدن رد یبرا

 دیاب امن، مکانبه دنیرس یبراکه یچبیتخرهی مثل. کردیم رو یینها

 بند وسفشی جونبه اون جون حاال. گذشتیم خودش جون از یحت

 .تبازگشیب دیشا یسفر یبرا تلخ یوداع. کردیم وداع دیبا و بود

 

 اما بود، وسفشی شدن زیعز سفر نیا ینیریش تنها دیشا

 مخلوقات نیبهتر شیپ بهتر، و باالتر یشدن زیعزبلکه مصر،هیزیعزنه

 یزیچ چیه دونستیم و زهرا حضرت شیپ موال، دختر شیپ خدا،

 دل ودب سخت یول شکوه، و عزت نیا باکنهینم یبرابر ایدن نیا یتو

 شیحائیمسدمکه یوسفی. دهیرس کنعانبهتازه وسفی نیا از کندن

 قلب یشفا راهنشیپ یبو و بودکرده اءیاحدوباره رو روانش و روح

 .بود شخوردهزخم
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 درکه یوسفی ،دهیرس کنعانبهتازه وسفی نیا بردن مسلخبه بود زود

 رو آغوششطعم یدرستبه هنوز و بودکردههیگر هاسال فراغش

 چرا کرد،یم یقربان رو نوظهور لیعاسما نیا دیبا اما بود،دهینچش

 یجسمان کالبد نیا یتو لیاسماع نیا بلند روح کردیم حسکه

 . گنجهینم

 

 یجد رخمینبه نگاهش و کردپاره رو افکارش نایس یهادست فشار

 شیتشو از پر مرد نیا افکار دونستیم. شدرهیخ شیزندگ یحایمس

 . اونه طرف از یجواب منتظر وشده

 

 ؟یخوایم توکههیزیچ رفتن_ 

 

 :زدلبپونه اشک ازشده بّراق یهاچشمبه قیعم ینگاه با نایس

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

239
7 

 !رمینم تتیرضا بدون...  یباش یراض تو دیبا یول... خوامیم_ 

 

 ؟یکردیم کاریچ یبود من یجا تو_ 

 

 یبود من یجااگهتوام چند هر... ستمین تو یجاخوشحالم راستش_ 

 من...  وحشتناک یدوراههی...  یزدیم پا و تدس یدوراههی یتو االن

 ادوت...  تیمسئول حس دوتا... کردم ریگ قیعم حس دوتا نیب االن

  عشق

 

 ؟یش راحت خودتکهرمیبگمیتصم من یخواست پس_ 

 

 هرخوامیم فقط... شمیم راحت... آره یکن رو لطف نیااگه_ 

 . باشه دلتته از یریگیمکه یمیتصم
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 :زد لب بغض با هاشوندستگرهبهرهیخ و گرفت یقیعم نفسپونه

 

 نیا عاشقمنم... تابهیب براش دلتکه همونجاستدلمته_ 

 یریبگکه یمیتصم هرته تا...  دهیچیپ پات و دستبهکهمیعشق

 بلشق فقط...  فقط... مونمیم منتظرت یبر ایدن نیا یجا هر... باهاتم

 ؟یبد یقولهی دیبا

 

 حس از شد پر وجودش و ذوق اشکنم از دیدرخش نایس یهاچشم

 .هاحرف اون دنیشن خاطربه غرور

 

 .نفسبخواه جون تو_ 

 

 اومد، رتیگکه یچ هر نصف... شهیم من مال نصفشکهبده قول_  

 تیرضا هر...  شفاعت هر... توجه هر
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 .شیزندگ همسفر مانیا و یپاکهمه اونبه زد یقیعم لبخند نایس

 یهمه اما کنه،ینم مخالفتپونه دونستیم دلته از مدتمتما

 دخترک نیابه یاگهید زجر سفر، نیا باکه بود، نیا ترسش

 باکه خواست،یم رو کاملش تیرضا دلش وکنه لیتحمخوردهزخم

 بلند با و بودگرفته رو درصدش صد تیرضاپونه یهاحرف نیا

 : زد لب پونه، ستد پشتبهبوسه و زدشونگره دست کردن

 

 تو مال نصف من مال نصف چشم، یروبهداشتم رو اقتشیلاگه_ 

 .جانمهیهمسا

 

 با و کرد یخال نایس یهاپنجهبه فشار با رو استرسشپونه

 :کرد نجوا لب ریز و دوختچشم رونیببه یلبخندمچهین

 شده بستدلم واریدبه وارید

 شده سرمستخورده نگاهتجام از

 خواهد بودن فرصت گرد کباری
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 شده هست تو یبرا فقطکه دل نیا

 

 

 

 : 

 

3 

 

 

 اما کنه، بازهم از رو هاشوندستگره خواست کرد، توقفکه نیماش

 یاهچشمبه قیدق ینگاه با و دیکش خودش سمت رو دستش نایس

 :دیپرسنهیطمأن باپونه مضطرب

 

  ؟یانمام واکنش نگران هنوز...  شده؟ سرد دستت نقدریا چرا_ 
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 نیابک یتو ژنیاکستمام خواستیم انگار د،یکش یقیعم نفسپونه

 وهفتیبقراره یاتفاق کردیم حس. بده انتقال هاشهیربه رو نیماش

 .بود آشوب دلش یتو بیعج

 

 .بشه یزیچقراره انگار... هیبلوائدلم یتو... چمهدونمینم_ 

 

...  باش مطمئن. ..گهینم یزیچ مامان...  کن اعتماد منبه_ 

 .بکشه رو جفتمون گوش بعدا دیشا حاال... هیبق یجلو مخصوصا

 

 .تیدلدار از ممنون یلیخ_ 

 

 مابفهمهاونم مطمئنا...  تو مامان مثل... داره حقکه رو اونقدرگهید_ 

 ادتی... ارهیم در روزگارمون از دمارمیکرد عقد یواشکی

 .بودن ییدوقلو خواهر و کیج تو کیجچه ماماناموننرفتهکه
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 واسش... بفهمه ینطوریا دینبا من مامان یول...  هستادمی... نه_ 

 . نگه بهش یزیچکهمیبگ مامانتبه دیبا...  ستین خوب

 

 یشیم اونوقت...  فاتشیتشرتموم با...  یخواستگارمیایم نترس_ 

 .خودم مال

 

 !گم؟ید یکس مال االنکهنه_ 

 

...  نبانوجا نیرفتیپذ رو غالمتون شیشاپیپکه حاال پس...  خب_ 

 تارهستاکنم فکر... نبرده خوابشون یراهبهچشم ازهمه تا نیشادهیپ

 .داره بندشکستهبه ازینگهیدداره نگهشون داریب تازده فک بس از حاال

 

 .صحبت خوش جفتشونداده منبه خواهرشوهر دوتا خداگمیم_ 
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 .بگم جفتشونبهباشهادمی... گهیدبوده حرف پر منظورت_ 

 

 .آقا گنینم رونیب رو ییزناشو یهاحرف_ 

 

 .انوب دیببخش شما... نابلدم هنوزکارمتازهکهنه... شرمندم من...  آخ_ 

 

 .کنم عفومجبورم... گهیدکنم کاریچ_ 

 

 ردسداره تنور شوادهیپ بدو بدو...  مروتت ورحم پر دل اون قربون_ 

 .شهیم

 

 نایس دوشادوش و شدادهیپ نیماش از گه،ید گرفتن نفسهی باپونه

 یمحله یتو پا هامدت از بعد. افتادراهبه شونخونه سمتبه
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 اشتند خاطراتش شونیمیقددروازهبهنگاه با و بودگذاشته شونیمیقد

 چندتا یادآوری از یلبخند. شدن پخش هاشچشم یجلولمیف مثل

 دنز یبرا بودرفته باال دستشکه نایس و بوداومده لبشبهخاطره

 .موند ثابت دستشپونه لبخند محو فونیآ یدکمه

 

! ... دمید رو لبخندت درمون درست امشب عجبچه_ 

 .ستهیگر شب امشبشدمیم مطمئنداشتمگهید

 

 .کرد کج طرفهیبه رو لبخندشپونه

 

 یگیمآدمبهکننده ناراحت یزهایچ فقط... خودته ریتقص_ 

 بخندم؟ یدارانتظارم

 

 اضطرابش وشده اون رفتن قراریب دلشپونهکه دونستیم نایس

 حصاربه روپونه سرد یهاانگشتدوباره. نامعلومه یندهیآواسه
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. کرد کینزد خودشبه روپونه یکم و دیکش خودش یهاانگشتگرم

 .نداشت رو یدور یالحظه تحملگهیدهم خودش انگار

 

 .نجایا شناسنیم ماروهمه... نهیبیم یکی...  نایسزشته_ 

 

 .یمن مال فهمنیمهمه زودتر...  بهتر_ 

 

 بندازراه رو جشنت سات و سور زودتر بفهمن یخوایماگه_ 

 .من کردن رسوا یجابه

 

 .کنمیمتموم رو یچهمه رفتن قبل... چشمبهاونم... جانم یا_ 

 

 یاخویمهفته آخر...  داماد یآقا گید یتو یفتینمیحل هول از بپا_ 

 ؟یندازیمراه جشن بساط قبلش اونوقت یبر
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 دوستاگه سفر بعد... دائم عقد و یخودمون جشنهی... نهکه چرا_ 

 .میریگیم رو مفصلشهی یداشت

 

 ثیحد و حرف یحوصله... هیکاف یخودمون همون...  الیخیبنه_ 

 .ندارم

 

 ؟یچ ثیحد و حرف_ 

 

 .کردم ازدواج بارهی من دوننیمهمه...  ه؟یعاد من طیشرا_ 

 

... بره شیپهیبق حرف بامیزندگ ستین قرار...  ستینمهم من یبرا -

... رمیپذینمهم یمخالفت...  نمتیبب عروس لباس یتوخوامیم من

 !باشمگفته
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 جان داداشبدوزه براش مامانمیگیم نخورغصه_ 

 

 یشده هول و متعجبنگاه و شد پخش ونفیآ ازکه بودستاره یصدا

 .کشوند خودش سمت روپونه و نایس

 

 .شدخم فونیآ سمتبه و گذاشت وارید یرو دست نایس

 

 ه؟فالگوش دیجد روش...  وروجک؟ یکنیم کاریچ فونیآ پشت تو_ 

 

...  خببودم منتظرمنم...  نیاکوچه کینزد یبودندادهامیپمگه_ 

 تو نیایب حاال...  نینگفت یبد زیچ نیبود یوبخ یهابچه نباش نگران

 .اطیح یتو شمان منتظرهمه نیندقلوه و دل دردم نقدریا
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 .خانوم یآبج تومیایم یکن باز رو در نیا_ 

 

 یاومد خوش رفتادمی یوا یا... زدم ایب...  دیببخش آخ_ 

 .جونمپونه

 

 وارد لاو نایس یاشاره با و زدستاره طنتیش پر لحنبه یلبخندپونه

 و دبلن یصدا با یکس خونه، یتو گذاشتنقدم محضبه اما شد،خونه

 بصاح تا برگشتن کامال دو هر و داد قرار مخاطب رو نایس یعصبان

 .ننیبب رو صدا

 

 یقهی چفت مرد یهادستکه بوددهیند رو مرد صورت هنوزپونه

 .وبوندک واریدبهمحکم و کشوندکوچه داخلبه رو اون و شد نایس
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38 

 

 

 نایس وپونه بلندمهین غیج شد، نایس صورت یحوالهکه اول مشت

 تظرمن اطیح یتوستاره اطالع باکه روخانواده یاعضاهیبق گفتنش،

 .برداشتن زیخ در سمتبه یهمگ و کردزده وحشت رو بودنستادهیا

 

 و رضایعل. شناختینم روشدهقهیبه دست مرد چکسیه نایس جز

 دن،شقدمشیپ مرد کردن جدا یبرا و دنیپر رونیب یگنگ با رابسه

 لباس یقهیکه بود،شده ادیز خشمش خاطربه مرد زور اونقدر اما

 دنش رها یبرا بلندشیعربده و شدپاره مرد شدِندهیکش نیح نا،یس

 :گفتیمکه کرد، پر روکوچه کل سهراب، و رضایعل دست از
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 کش آب جانمازتوام...  کشمشیمخودم...  نیکنولم...  نیکنولم_ 

  ؟یناموسیب چقدردونهیمچارهیب اون...  دونستم؟ینم یبود

 

 یمشت اریاختیب بود،شده یعصب فحش اون دنیشن از یحسابکه نایس

 اون خاطربه حتما نبود، مادرش تشراگه و کرد مرد صورت یحواله

 .اومدیم در محلیب خروس اون خجالت از یحساب موقع،یب حضور

 

 تا گرفت رو بازوش و رسوند نایسبه رو خودش لرزون یبدن باپونه

 شد،یم خارج مرد دهن ازکه یکیرک یهافحش خاطربه

 .نبرههجوم سمتشبهدوباره

 

 :دیتوپ سهراببه و کرد جداپونه دست از رو بازوش نایس

 

  ... رونیب ختنینر محل کل تا رو دهنش یجلو نیریبگده_ 
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 نشیرایب» گفتن با نایس و شد کاربه دست سهراب یجابه رضایعل

 رو هازن و کرد حرکتخونه سمتبه« مرگشهچهنمیبب تاخونه داخل

 .اطیح داخل فرستاد اول

 

 تخت یرو و بردن اطیح داخلبه رو مرد یسختبه رضایعل و سهراب

 اب و زد کنار مرد لب رو از رو رضایعل دست نایس. نشوندن یچوب

 :دیغرخشم

 

 خراب رو شبم لیدلیباگه حالتبه یوا...   مرگته؟چهمعلومه_ 

 .یباشکرده

 

 رتیغ و ناموس ازدممگه توکهیمرت... شده خراب شبتکه درکبه_ 

...  تو؟ یهست یاالسالم حجتچهکردم فکر باش و من...  ؟یزدینم
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 هان؟ یدکر کارشیچ...  بوده؟ تیچواسه ها یخورگه نیا

  رت؟یغیب یگرفت رو عکسات...  کجاست؟...

 

...  ؟یگیم یچنمیبب بزن حرف درست... بفهم رو دهنت حرف_  

 ...  ؟یکشکچه یعکسچه

 

 یبگ یتونینمکه نایا جلو...  یکن حاشادمیبا...  کن حاشا... آره_ 

 لتقبوچقدرم...  یکرداستفاده سوء بدبخت یدختره اعتماد از چطور

 یکی توبره خطا یک هر بود خوشدلممنم...  بدبخت اون اشتد

 ؟یبکن یتونیم خواست دلت یغلط هرمحرمته یکرد فکر...  یرینم

 !بود؟داده هارویباز شرفیب نیااجازه بهت

 

 اهل تو امثال... ؟یگیم یچ هسمعلوم اصال...  ؟یبرداشت دورچته_ 

 نیا... شدهتمومحاالم... میبوددهکر توافقاونم و من...  اناستفاده سوء

 ...نداره یربط توبه موضوعات
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...  ؟یفرستادواسم رو عکساش یخوردگه نداشت یربط منبه_ 

 شد؟یم زنت مثال...  محرمت یرو ینداشت رتیغ مثقالهی

 

... ندارم ازش یعکس چیه من... عکس؟کدوم...  عکس گفت باز_ 

 ... خانم نیا نجاستیا من زن. ..  ستینزنمگهیدترنم اصال

 

 ؟یچ_ 

 

 .خورد تکوننامفهوم لبش و کردنگاهپونهبهزده بهت نیشاه

 

 :دیپرس نایسبه رو اضطراب با دیشن روترنماسم تاترانه

 

 داره؟ترنمبه یربطچه آقا نیا...  ه؟یچهیقض داداش_ 
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 :گفت یبلند پوف با و دیکش گردنش پشتبه دست نایس

 

 .گفته بهتونترنمکه خاِن نیشاه همون نیا_ 

 

 ودنب انیجر در شیب وکمکههمهیبق و دیپر باالترانه یابروها جفت

 :دیغردوبارهکه نیشاهبه شدنرهیخ متعجب خانم،صنم جز

 

 من...  خبره؟چه نجایا هستمعلوم...  ست؟ین زنت یچ یعنی_ 

 .نشدهتموم شزمانکه هنوز... بودمدهید رونامهغهیصخودم

 

...  شبید نیهم... میکرد تمومش...  غهیص یگیمخودتم_ 

 .بدم خبر بهت دیبادونستمینم
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 محرمت یوقت...  ؟یگرفت رو هاعکس اون یحقچهبه تو پس_  

 !نبوده؟

 

 ازش یعکس منگمیمشهینم تیحال...  گفت باز...  گفت باز_ 

 نک فیتعر یحساب درست ...نفرستادم توواسههم یزیچ...   ندارم؟

 ؟یزنیم حرف یچ راجب یدار

 

 کجاست؟ترنم االن اصال...  فرستاده؟ یک پس_ 

 

 :گفت نیشاهبه رو استرس باترانه

 

 شبرا یاتفاق...  شده؟ یزیچ...  دوستش تولد یمهمونرفتهترنم_ 

 افتاده؟
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 رو سرش انیگو «یوا» و نشست نیشاهنگاه یتو مشهود یترس 

 .گرفت ششده آزادتازه یهادست نیب

 

 ترندبل ییصدا ُتن با نیشاههیاهیثان چند سکوت از مضطربترانه

 :زد ادیفر

 

 نیا...  شده؟ شیزیچترنم...  ن؟یساکت چرا نیشاه آقا نیبزن حرف_ 

 ان؟ یچ نیگیمکه ییهاعکس

 

 یتفاقا تصور از شد،ترانهنگاه خیم و دیکش باال رو جشیگنگاه نیشاه

 یزیچ یرو خواستینم هنوز و بودمونده مبهوتادهافتکه

 :زد لب یآرومبه وبذاره صحت بوددهیرس ذهنشبهکه

 

 .دونمینم... دونمینم_ 
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 ادیز یدلهره ازکنهیم پنهون رو یزیچ نیشاه کرد حسکهترانه

 .دیکوب خودش صورت یتومحکم

 

 پنهون نیدار چرا... شده یزیچهی البد... بدهمرگم خدا یوا_ 

  ن؟یکنیم

 

 ور خودشدوباره تا گرفت رو دستش و رفتترانه سمتبهستاره

 :دیغر بهش سهراب و نشوند یکنار تخت یرو رو اون ونزنه

 

 !کجاست نیببترنم بزن زنگهی یبزن رو خودتنکهیا یجابه_ 

 

 

. 
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 :دینال بغض با روترانه

 

 نبود خودیب. ستین رسدستزنمیم زنگ بهشدارمساعته کی_ 

 لدتو امشبگفتم بهش... نبودروبراه ادیز حالش... زدیم شوردلمکه

 باشه؟اومده سرش ییبالنکنه...نره

 

 .مامانت یخونه بزن زنگ... خونهبرگشته دیشا_ 
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 ات ما یخونه ادیب دنیخواب امشب بود قرار...  ستیناونجام.... نه_ 

 قبل ساعتمین مامان یحت... مینبز حرف آقا نیا راجب شتریب

 نگراننکهیاواسه گرفت، رو سراغش و زد زنگبهم

 کاش... مقصرم منبشه شیزیچاگه...  شمونیپ ادیمدارهترنمگفتمنشه

 .برهذاشتمینم

 

 و دیچسب رو نیشاه یبازو بودشده منتقلهم اونبهدلهرهکه سهراب

 :دیغر لب ریز

 

 ؟یدینم حیتوض چرا...  بوده؟ یچ سعکهیقض بگو یحساب مرد_ 

 

 از انگار. انداخت هازنبه ینگاه و دیکش رو بازوش حرص با نیشاه

 .بود معذور هاخانم یجلو هاحرف اون آوردن زبونبه

 

 .نبود یمهم زیچ...  یچیه_ 
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 ترکینزد بود،شده هازنبه نیشاه مستأصلنگاهمتوجهکه نایس

 :گفت لب ریز و ستادیا نیشاه یروبرو

 

 بش وقت نیا یگرفتینمپاچه نبود یمهم زیچاگه...  نگو مزخرف_ 

 .نشده شتریب ینگران تا بزن حرف پس... 

 

 از تا داد ابروش یگوشهبه یمحکم فشار دست کف با نیشاه

 طمئنم چون گفتن، یبرا بود دودل. کنه یریجلوگ سرش دِنیرکشیت

 جمع ونا یمردها یهمه رتیغ منتظرن،هیبقکه یحیتوض گفتن با بود

 پس کرد،ینم دوا رو یدردهم نگفتن اما اد،یم جوشبه

 .شدهیبقنگاهمیتسل

 

 همون با...  اومد ازش عکس تا چند شیپ ساعتمین بایتقر_ 

 بود یطور عکس حالت...  خودش یشماره
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 بوددهیخواب انگار...  گستید یکی و ستین خودشفرستندهدمیفهمکه

 ...بودنوشته... بودنوشتهکه اومدامیپهی بعدش... 

 

 و داد فشار شتریب رو سرش هاصحنه اون یادآوری ازخشم با نیشاه

 .داد تکونش مضطرب سهراب. کرد مکثدوباره

 

 مارو؟ یکشت بزن حرف ِد...  بود؟نوشته یچ_ 

 

 یسعکه ییصدا با و دییساهم یرو حرص با رو هاشدندون نیشاه

 ن،ییپا یسر با نرسه، هازن گوشبه وباشه ترآروم کردیم

 :زد لبدهیبردهیبر

 

...  یمهاداواسهمیبر تا...  تا... دارشهیبمنتظرم... منتظرم بودنوشته_ 

 هاشلحظه یهمه از خوادیم...  خوادیم گفت...  عاشقانمون شب

 ...بمونهدلمبه داغش تابفرسته عکس
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 خونبه ییهاچشم با و بودشده واضح کامال نیشاه یصدا لرزش

 :دادادامه نایسبه رو نیغمگ ونشسته

 

...  یبدآزارم یخوا یم و یلعنت ییتوکردم فکر...  ییتوکردم فکر_

! ؟... شبه بخواد یکسنکنه... نکنه... هان... ه؟یک کار پس ینبود تواگه

 .بده آزارش یک هرکشمیم...

 

 :گفت و کوبوند خودش یشونیپ یرومحکم انیگو «اخدای» سهراب

 

 دتش؟یدزد یکی یعنی_ 

 

 هر ی«خدا یوا. »انداخت تکاپوبه رو هازن سهراب بلندمهین یصدا

 خواهرش سرکه ییبال ترس ازترانه هق هق و شد بلندکدوم

 .شد شروعاومده
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 از تا گذاشت هاشچشم یرو رو هاشدست کف جف نیشاه

 یبرا خواستیم یبلند ادیفر دلش. کنه یریجلوگ مغزش انفجار

 ماا رفتن،یم جولون داشتن سرش یترکه یشوم افکار شدنهیتخل

 .شدیم احساساتش بروز مانع هااون وحشت و هازن حضور

 

 اون یبرا هاحرف اونهضم. زد زل نیشاهبه مات یلحظات نایس

 ها زن سمتبه جیگ زد صداش مادرش یوقت و بودشده سختهم

 . برگشت

 

 سیپلهب دیبا باشنشدهیدزد واقعااگه...  ن؟یستادیا چرا...  مادر نایس_ 

 .کنن کمکمون نیبد خبر ن،یبزن زنگ

 

 :گفت ونیگر یترانهبه رو و اومد خودشبههیبق از زودتر رضایعل
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 ن؟یدار یمهمون محل از یآدرسخانمترانه_

 

 :زد لبرفته لیتحل ییصدا باترانه

 

 ور اسمش...  شاپ یکاف برنقراره گفتادمهی یول... دونمینم... نه_ 

 .نگفت

 

 بیج از شیگوش آوردن در حال در و دیپر جاش از عیسر نیشاه

 :دیپرسترانه از نش،یج شلوار

 

 بوده؟ دانشگاش یهابچه از...  بوده؟ یک تولد_ 

 

 .ستینخاطرم خوب اسمش... دهیسع ایدهیسپ... کنم فکرآره_ 
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 بل ریزکه یحال در چسبوند گوشبه رو فنتل اضطراب با نیشاه

 یتو زدنقدم کرد شروع کردیم تکرار مرتب رو «گهید بردار»کلمه

 .کردنیم دنبالش مضطرب ییهانگاه باهیبق و اطیح

 

 کشوند خودش سمتبه روهمهنگاه نیشاه گفتن  «سالم الو» یصدا

 رو یگوش گرفتن، رو دورش ییوال و هولچه باهیبق دید یوقتاونم و

 :دیچیپ یگوش یتو یازنونه یصدا و کریاسپ یرو گذاشت

 

 ؟یکرد من ادی یشبنصفهشده یچ...  نیشاه الو_ 

 

 ؟یدار خبرترنم از فرانک_ 

 

 خترد نیا کن ول بابا...  ایزنینم زنگ یالک توگفتم! ... بازم؟ یوا_ 

 بکشه نفس بذار...  ؟یخوایم جونش از یچ...  رو بدبخت
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 ه؟ن ای کجاست یدار خبر... شدهگمترنم...  ؟یریگیم دهنبه نزبو_ 

 نیب نیدار ینامدهیسع ایدهیسپهی...  بوده؟ یک تولد امشب... 

 دوستاتون؟

 

 و حیصحترنم! ... ه؟یچشدهگم...  ن؟یشاه یگیم مزخرف چرا_ 

...  شخونهرفتهاالنم... بود من با شیپ ساعت کی تا... سالمه

 ؟یکرد یقاط بازدهینم رو تجوابهیچ

 

 

 

 

 

 

3 
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 :دش بلند گرفتیم نشأت ادشیز اضطراب ازکه نیشاه ادیفر یصدا

 

 حته؟ینص وقت االن... فرانکبده منو جواب_ 

 

 .شد بلند خط پشت از فرانک یکالفه پوف یصدا

 

 و،ت خاطربه یکلاالنشم تا... بدم رو جوابتنمیبینم یلیدل اصال_ 

 خل خاطربه مونیدوست بود کینزد چندبار... شده وردلخازمترنم

...  وش الشیخیب پسکرده رو انتخابش اون... شه خراب تو یها یباز

 ؟یدیفهم
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 یرو اون...  نکنسفسطه نقدیابده منو جواب...  فرانک...  فرانک_ 

 ادایم باالسگم

 

 ودهیم دست از رو خودش کنترلداره نیشاه دیدکه نایس

 نگه، بهشون یزیچگهید نیشاه رفتار حرِص ازهم رانکفممکنه

 .گرفت رو یگوش عیسر

 

... رنمت یقبل نامزد... هستم نایس من دیببخش... سالم.. خانم فرانک_ 

 بوده؟ باهاتون کجا تا و یساعتچه تاترنم نیبگ لطفاشهیم

 

 گوششونبه یاهیثان چند یمکث از بعد فرانک بهت از پر یصدا

 :دیرس

 

 شیزیچترنم واقعا...  ن؟یهم با دوتا شما...  ه؟یچهیقض... ام... سل_ 

 شده؟
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 نیدونیم یچ هر لطفا... میگردیم دنبالشمیدار فقطمیدونینمهم ما_ 

 .نیبگ بهمون

 

 دتول... الله شاپ یکافمیبودهم با شیپ ساعتهی تاکهگفتم_ 

 نیماش چون برسونمشخواستمبعدشم...  بوددهیسع دوستمون

 و شد نشیماش سوار دید رو آشناهاش از یکی دردم یول نداشت،

 .رفت

 

 :دیپرسدوباره نایس و شددوختههمبه جمع متعجبنگاه

 

 نش؟یشناختیم شما...  بود یچ اسمش...  ؟ییآشناچه_ 

 

 .نگفت رو اسمش... نه_ 
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 ن؟یدیند رو اشافهیق_ 

 

 .ستادیا اونکهودمبخودم نیماش یتو من... دمیندنه_ 

 

 بود؟ یچ نشیماش_ 

 

 .یمشک بلند یشاسهی_ 

 

 هست؟ ادتونی پالکش ای ن،یماشاسم_ 

 

 فظح پالکباشه ازینکهبودمکرده تصادفمگه... نایگیم یزیچهی وا_ 

 وبخ من... دونمینم...  بود جیاسپورتکنم فکرنشمیماشاسم... کنم

 ...شناسمینم رو نایماش
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 :زد ادیفربکارانهطل نیشاه

 

 بهت صدبارمگه...  بره؟بهیغر نیماشهی با یگذاشت یراحت نیهمبه_ 

 باشه؟ بهش حواستبودمنگفته

 

 :کرد بلند رو صداش یدلخور لحن باهم فرانک

 

 منمگه... چه منبه اصال...  گفت خودش...  بود آشناش طرف_ 

 بزنم؟ وبچ رو اهشیس زاغکنهیم آمد و رفت یک هر بافضولم

 

 :زد داد و شدخم یگوش سمتبه یکفر نیشاه

 

 ق؟یرف گنیمتوامبه...  ؟یخوریم یدردچهبه پس_ 
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 زدن حرف یجلو کرداشاره سهراببه و گرفتفاصله یکم نایس

 :دیپرس فرانک ازدوباره ورهیبگ رو نیشاه

 

 ،یحرف یااشاره...  نیبگادتونهی یچ هر خواهشاخانم فرانک_ 

 برن؟قراره کجا مثال ای...  نگفت؟ یزیچ

 

 بااونم گفت یلب ریز آخر یزیچهی فقط...  نگفت رو کجاش... نه_ 

 ... هیچ منظورشدمینفهم یول تمسخر،

 

 ؟یچ_ 

 

...  دردسرشدهشوهرشم دردسر،داشتم هوو یهاهیما تو زیچهی_ 

 و یچیه گفت ،یگیم یچگفتم تا بود نایا و هوو راجبدونمینم

 .رفت کرد یداحافظخ
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 قفل و چرخوندپونه سمتبهناخودآگاه رو نایسنگاه فرانک گفتن هوو

 یزیچ اون مثلهمپونه انگار. شدپونه قبل از ترمضطرب یهاچشم

 .بودکرده اشدلهره دچار یحسابکه بوددهیرس ذهنشبه

 

 مجبورزمبا دیشاباشه دسترس در تونیگوش لطفاخانم فرانکممنونم_ 

 لطفا دیسر دستتون یخبرخودتونماگه... میریبگ تماس باهاتونمیبش

 .نیبد اطالع بهمون

 

 زودتر توروخدا...گرفتم استرسمنم...  حتما... باشه... باشه_ 

 .باشهفتادهین یاتفاقدوارمیام...  نیبد خبرمنمبه

 

 خداحافظ...اهلل شاء ان_ 
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 اخلدبهستاره و شد بلندارهدوبترانه هق هق یصدا شد قطعکه تماس

 روهتران یهادست پشتخانمصنم. ارهیب آبترانه یبرا تا رفتخونه

. داشت کردنشآروم در یسعمادرانه یهاحرف با و دادیم ماساژ

 فکرهب قیعم و بودستادهیا حوضبهشده خیم ینگاه با هااون کنارپونه

 . بودرفته فرو

 

 یممه اتفاقنکهیا از قبل بارها. بوددهیهمف رو اضطرابش لیدل حاال

 کردیم فکر امشب و بودکردهتجربه رودلهره احساس نیافتهیب

 ودشور یلحظه از اما نه،یبب نایس یخانواده از یمتفاوت برخوردقراره

 و حرفهبرسچهکنهسالم یکسبه یحساب و درست بودنتونسته یحت

 یاهیثان فرانک، یهاحرف باکه یفکر کردیم خدا خدا. برخورد

 تفکراتش بودن درست چون باشه، غلط بودکرده خطور ذهنشبه

 .زهایچ یلیخ شدن نابود با شدیم یمساو
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 یهنذ احتمالبه خواستینم اما بود،شدهپونه حال رییتغمتوجه نایس

 بود، یتماشاچ فقطلحظه اون تاکه دیسع. بزنه دامن خودش

 :گفتترانههب رومتفکرانه

 

 دست اینوک یساده یگوشهی قبال من داداش، زن_ 

  ن؟یزد زنگهم ششماره اونبه... بودمدهیدخانمترنم

 

 .داد تکون سر بهت باترانه
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 .ندارهشماره دوتاترنم اصال...  دمشیند حاال تا من...نه_ 

 

 :زد لب یکالفگ با نیشاه

 

 زنگهمشمارشم اونبه... بودمگرفته براشخودم من...داره_ 

 .نباشه همراش دیشا... دهینم جواب یولزنمیم

 

 :گفت سهراب

 

 .دهینم رو تو جواب دیشا... بزنم زنگ من رو ششمارهبده_ 

 

 :گفت زودتر رضایعل و کرد نگاش یحرص نیشاه
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... رنیبگ تماسخانمترنم با یکمتر افرادبهتره...  جان سهرابنه_ 

 زنگ اب دینباداره یگوش دوتا باشندهیفهم و باشنشدهیددز واقعااگه

 با... دارن خبر یشتریب یهاآدمکه بفهمن هممون

 .کننیم شک کمتر ینطوریا... بهتره یبزن زنگخانمترانهشماره

 

 یگوش با و گرفت نیشاه از روشماره و گفت یاباشه سهراب

 . زدن زنگ کرد شروعترانه

 

 :کردناله آسمونبه رو و دیکوب تدس پشتدوبارهترانه

 

 خودتبه روخواهرمکدونهی یکی...  سپردمش خودتبه ایخدا_ 

 وابج... فتهیب براش یاتفاق نذار زهراخانومبهدمیم َقسمت... سپردم

  بدم؟ یچ رومادرم و پدر

 

 :زد پچ رضایعل گوش ریز نایس و شدن متأثرترانه بغض ازهمه
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 زا تا یاریب ریگ رو یکس یتونیم نیبب... هیجّدهیقض ظاهرا_ 

 رو یگوش ردبشه دیشا کنن؟ کمک بهمون بخواد اطالعات یهابچه

 .فرستادن رولمیف ازشکه ییجا یپیآ ای زد،

 

 اآشن اون... گمیم رستگار یحاجبه اآلن... بودم فکر نیهم تومنم_ 

 .کنه کمکمونتونهیم حتما... داره ادیز

 

 .شد ملحق بهشون بودشده حرفشونجهمتوکه سهراب

 

 زنگ ای ادیبرم ازت یکار رضایعل... ُکشهیم رو خودشدارهترانه_ 

 س؟یپلمیبزن

 

 حبتص یحاج با االن... میکن توکل دیبا... بزرگه خدا نباش نگران_ 

 .دونهیم صالح یچ اوننمیببکنمیم
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 کجراه اطیح یگهید یگوشه سمتبه گرفتن تماس یبرا رضایعل

 : زد لبخشم با سهراب و کرد

 

 !ذارمینمزنده روپسره نیافتهیبترنمواسه یاتفاقاگه_ 

 

 .نبرههجوم نیشاه سمت تا د،یچسب روشده ُبراق سهراِب یبازو نایس

 

 رو هاشقدم ریمس و انداخت سهراب حرکتبه ینیغمگنگاه نیشاه

 بوق هر با شد،ترنم با تماس مشغولوسانهیمأدوباره. کرد عوض

 ابمحکم برخورد از کفشش نوک و زدیم واریدبه یلگد جواب،یب

 .بودشدهدهیساب وارید
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 فتج برگشت، جمع سمتبه یکوتاه نسبتا صحبت بعد رضایعل

 یحاج یبرا و گرفت سهراب از روترنمتلگرام و تلفن یهاشماره

 .کرد امکیپ

 

 اباضطر یکم اد،د تیوضع یریگیپ یبرا رضایعلکه ینانیاطم با

 سفارشبه کردنهیگر یجابهترانه و کرد فروکش جمع

 .گفتن ذکر لب ریز کرد شروعخانمصنم

 

 منتظر حوض لب ایپله تخت، یرو اط،یح از یاگوشهکدوم هر

 فتنر یبرا کردیم دل دل نایس. بودننشسته ایستادهیا یحاج تماس

 دیترسیم اما ود،بکرده ریگ زبونش نوککه یحرف زدن وپونه شیپ

 رو ناو ذهن خودش اتیحدس گفتن با وباشه یاگهید فکر یتوپونه

 خودش زمانبذاره داد حیترج بندازه،پس جونشبهدلهره وکنه خراب

 .کنه مشخص رو تیواقع
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 تبرداش رو شلنگ و نشست حوض یلبه یجوابیب ازخسته نیشاه

 داغ قدراون. کرد بازش و گرفت سرش سمت ییابا چیهیب و

 ادیز فشار از نکنه، خنک رو خودشاگه کردیم حسکه بودکرده

 بودنشدهرهیخ رفتارشبه متعجبهمه  .شنیم منفجر مغزش یهارگ

 درک رو حالش کامال بود، نیشاه یعالقه انیجر درکه نایس تنها و

 .کردیم

 

 رو اون نایس و آورد نیشاه یبرا یاحوله نایس یاشاره باستاره

 یکچپنگاه نیشاه. گرفت حوض یسکو رونشسته نیشاه متسبه

 گردن یرو فقط و گرفت روحوله تشکر بدون و انداخت نایسبه

 .نشه سیخ موهاش آب کردنچکه از لباسش تا گذاشت

 

 ندچ. دیرسیم گوشبه گفتن ذکرآروم ینوا تنها و شد سکوتبازم

 و شد بلندخونه داخل از یاهیگر یصدا گذشتکهقهیدق

 همونکه شد، بلند جاش ازشده خواب بد دخترکش دیفهمکهترانه

 و دراومد صدابه سهراب دست یتو خودش یگوش زنگلحظه
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 هاپله یرو روترانه ،«ترنمه»  گفتکه سهراب یزده بهت یصدا

 . پروند جا از روهمه و متوقف

 

 یداصبهتوجه یبترانه و «بلندگو یرو بذار» گفت عیسر رضایعل

 کردن ساکت یبراستاره و دییدو سهراب سمتبههیبق مثل دخترکش

 . کرد وصل رو تماس سهراب و رفتبچه

 

 ترنم؟...  الو... تو؟ ییکجا...  ترنم؟... ترنم الو_ 

 

 شیپ عیسرترانه و اومدینم یاگهید یصدا ه،یگر فیضع یصدا جز

 .کرد یدست

 

...  توروخدا بگو یزیچهی... خوبه؟ حالت... یخواهر...ترنم_ 

 زم؟یعز ییکجا... مینگرانتهمه
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 ییصدا با و شد تر دیشد خواهرش یصدا دنیشن باترنم یهیگر

 .زد صدا روترانهگرفته

 

 و شد قفل سشیخ یموها یتو یکالفگ و ترس از نیشاه یهاپنجه

 :گفت التماس با

 

...  وخداتور نکنهیگر... ؟یخوب... نیشاهمنم... زمیعز... امترنم_ 

 دنبالت؟امیب تا ییکجا بگو...  من جان بزن حرف

 

 

 

 : 

 

3 
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 :خورد گوششونبه وارسکسکهترنم یصدا

 

 ایب خودت فقط... ترانه... ترانه...  نمتیببخوامینم...  خوام...ینم_ 

 

 .گرفت گاز حرص با رو لبش و شد خی یرو سنگزده بهت نیشاه

 لب ترنم، لحنغم از ایهیشاد از تدونس ینمکه ییها اشک باترانه

 :زد

 

 ؟ییکجا بگو فقط... امیمخودم... امیمخودم...  یخواهرباشه_ 

 

... دنبالم... ایب... توروخدا... رو جاها نیا... شناسمینم... دونم..ینم_ 

 .ترسمیم... جنگله وکوه... شهمه نجاهایا
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  جنگل؟کدوم...  جنگل؟_ 

 

 .!ستین آشنابرام اصال...  اصال... دونمینم_

 

 :دیپرس سهراب

 

  ترنم؟ یبود کجا جنگل قبل_ 

 

  ییالیوخونههی یتو...  یتو_ 

 

 ؟یدیند یزیچ یامنطقه یاکوچهاسم...  جنگل؟ یرفت یچطور_ 
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... دمیند یچیه...  دستشون ازکردم فرار...  فقط من...  من... نه_ 

 دنبالم نایب دیشا...  نیکندامیپ توروخدا

 

 نیبب کننگاه خوب رو برت دورو فقط...  نترس تو... باشه... باشه_ 

 ...یاخونه مثال بشه؟ آدرسکه یکن دایپ یمشخص زیچ یتونیم

 یزیچ. .. ییتابلو

 

 یحت... کهیتار جاهمه...   سهراب داداش ستین یچیه...  یچیه_ 

 . نمیبیم روجلوممیگوش نور با... نداره چراغ

 

 قبل شه،یم داشیپترنم حتما کنن دایپ رورانندهاگهنکهیا فکر با نایس

 :اومد حرفبه سهراب

 

.. .بود؟ یک نیشد نشیماش سوارکه یکس اون... نامیسخانمترنم_ 

 بوده؟ آشنا
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 :شد بلندترنم یعصب و دارخش ادیفر یصدا

 

 تو.. . بود آشناآره... بود؟ یک یبدون یخوایم واقعا...  بود؟ یک_ 

 یهمون...  یزد قاپ رو زنشکه یهمون...  شیشناسیم بهتر

.. . گذره؟یم یتالف بدون یکرد فکر... یکرد خراب رو شیزندگکه

...  وسط نیابوده یچ بدبختمنه ریتقص... کنه یتالف من سر اومد

 بوده؟ یچ... هان؟

 

 و نایس نیب هانگاه یهمه. دیرس گوشبه هقش هق و زد ادیفرترنم

 یبسته یهاچشم قفلپونه یزده وحشتنگاه و شد گردش درپونه

 براشون تینهایب اما بود،دراومده آب از درست حدسشون. شد نایس

 .بود باور رقابلیغ
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 د،یچسب رو اشقهی ناست،یسبازم ظاهرا یاصل مقصر دیدکه نیشاه

 یصداها وترنم یدهیترس غیج یصدابزنه یحرف خواست تا اما

 نیشاه. کردزدهوحشت روهمه و شد بلند یگوش از یاگهیدومنامفه

 . بودشده قطع تماس اما ترنم، زدن صدا کردن شروعترانه و

 

 رکمشتدستگاه» یصدا شدن پخش با و گرفت تماسدوباره سهراب

 و زدن صورت و سربه کرد شروعترانه ،«باشدیم خاموش نظر مورد

 . نکنه یزخم رو شخود تا گرفت رو هاشدستخانمصنم

 

 رو بود نشونیبکه یسهراب و بردهجوم نایس سمتبهدوباره نیشاه

 .زد کنار

 

 یغلطهچ... بودفتادهین توبهفکرم خودیب...  هان؟ گفتیم یچترنم_ 

 روگهید یکی زن...  بشه؟ پاسوز دیباچارهیب دختر اونکه یکرد

 ؟یدینکش خجالت...؟یدیقاپ
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 :دیغر لب ریز بودنشده خون یلهیتکه ییهاچشم با نایس

 

 ... نزن مفت حرف_ 

 

. دیقاپ رو بازوش سهراب و رفت باال زدن مشت یبرا نیشاه دست

 فتنگ با و شد بلند شیگوش یصدا کنه، دخالت خواست تا رضایعل

 تماس «روگهیهمد نیکن ول... شده یخبرکنم فکر... هیحاج ِیحاج»

 . کرد وصل رو

 

 شده؟ یخبر یحاججونم_ 

 

 :دیغر نیشاه بار نیا و داشتنگه حرکت یب روهمه حرفش
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 گهید کریاسپ بزن_ 

 

 یها حرف یادامه و زد رو کریاسپدکمه و گفت یسیه رضایعل

 :شد پخش یحاج

 

  لواسونه یهاطرف الیوهی... زدن رو شیپ یآ رد  _

 

 لجنگ سمترفته گفت بود،گرفته تماس االنخودشم جان یحاج_ 

 نفرن کی از شتریب ظاهرا... کرده فرار دستشون از... 

 

 الیو اون با یلیخ... گرفتنهم رو تماسش رد گفتنبهم... دونمیم_ 

 هماهنگمنطقه اون یآگاه سیپل یخادم سرهنگ با... ندارهفاصله

 .بفرستن مجزا پیاک دوتاقرارهکردم
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  ن؟یبد آدرسشهیم یحاج_

 

... نبفرست برات رو محل شنیلوک هابچهگمیم نیبر نیخوایماگه_ 

 و نیبش ریجوگ هوی... نیندارمداخله حقوجه چیهرضابهیعل یول

 .براتونداره تیمسئول بعداشهیم شر نیاریب در یباز یرتیغ

 

 هابچه نیبگ... میکنینم یکار... چشمم رو...  یحاج ممنون_ 

 . میکنیم حرکت االن ما بفرستن رو شنیلوک

 

 .ارتی یعل بگذره، ریخبهاهلل شاء ان...  نیباش مراقب باشه،_ 

 

 .حق ای_
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 در سمتهمه از زودترترانهکه کردن رفتنعزم مردها تماس قطع با

 بهش و دیکش روترانه یگل گل چادر سهراب. کرد حرکت اطیح

 :دیتوپ

 

 ! ؟یایم کجا تو_

 

 ...ششیپبرم من فقط گفت...  گفت؟ یچترنم یدینشنمگه... کجا؟_ 

 ! نم؟یشیم منتظر نجایا یکرد فکر واقعا

 

 :گفت و گذاشت سهراب یشونه یرو دست رضایعل

 

 باهامون زنهی... چطورهخانمترنم یروح حالمیدونینم...  ادیب بذار_ 

 . بهترهباشه
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 :زد لبترانهبه روشدهمیتسل سهراب

 

 ! کن عوض رو چادرت برو الاقل_ 

 

 وضح کنار مستأصلپونه. شدخونه ردوا عیسر و گفت یاباشهترانه

 . سمتش رفت نایسکه بودستادهیا

 

 ایبتوام_

 

 یادهیفاحضورمنکنم فکر زدترنمکه ییها حرف اون با ؟یمطمئن_ 

 .باشهداشته

 

 .کنم صحبت ها حرف اون راجبخوامیم اتفاقا_
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 و شدنمیتقسگروهسهبهترانه برگشت با. کرد سکوت یناراحت باپونه

 .افتادنراه رضایعل نیماش پشت

 

8 

 

33 

 

 

 سکوت خاطربه نیماش یفضا و بودگذشته حرکت ازقهیدق چند

 هوا، یسرما وجود باپونهکه داشت، خفقان حالت اونقدر نایس یعصب

 . بکشه نفسبتونه تا دیکش نییپا روشهیش

 

 جادیا بدون رو بهروز کار علتبتونه دیشا تا بود،کرده سکوت نایس

 داد، یم آزار شتریب روپونه سکوتش اما بفهمه،پونه با بحث و نشت
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 دلش یطرف از و شدیم القاء بهش یشتریب بودن مقصر حس چون

 . بکشه شیپ یحرف خودش خواستینم

 

 تاهپون. بودشده شد یچ ومیکردیم فکر یچ مثل درست اوضاعشون

 نشدنرفتهیپذ یبرا یاصل مشکل تنهابچه کرد،یم فکر اتفاق نیا قبل

 مرز سرکه یدیجد بمب نیا با اما شه،یم نایس یخانواده یتو

 روخانواده اون با ییروبرو یبرا ییروگهید بود،دهیترک شونیخوشبخت

 . ادافت یمترنم یبرا یجبران رقابلیغ اتفاقاگه مخصوصا نداشت،

 

 قلنج اد،یز استرس از اریاخت یب و بودنخوردهگرههمبه هاش دست

 اب و نشست دستش یرو نایس دستکه شکوندیم رو هاشتانگش

 . گرفت روپونه کار یجلو خودش یهاانگشت فشار

 

 . داره ضرر... ستین یخوب عادت... رو کار نیا نکن_ 
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 شتریباسترسم یزنینم حرف یوقت... شم الیخیب تا بزن حرف پس_ 

 .الیخ و فکر ازشمیموونهیددارم...  ستینخودم دست... شهیم

 

 .یش ناراحتبگم یزیچهیترسمیم... داغونم بد_ 

 

 ...بزن رو حرفت... شهینمکه ییآبرو یب نیا از بدترگهید_ 

 

  ؟یننداخت جا رو یزیچ...  یدیم حیتوض یگفت خونتوندم_ 

 

 ؟یچ مثال... نه_ 

 

 ؟یکرد فیتعر رو یچهمه_ 

 

 .بود آتوسا راجب... گهیدگفتمراه یتو_ 
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...  ؟یبودشمیپ شبید دینفهم بهروز...  نیهم فقط_ 

 ود؟ب یعصب نقدریاکه نتونیب نشد زایچ نیا وعّده حرفنهیامنظورم

 

 حرف آتوسا راجب فقط... رو شبید یحت... دونهینم یزیچ... نه_ 

 ... میزد

 

 باشه؟گفته بهش اونممکنه...  یچ بهناز_ 

 

 .هفتیب لج سر من با بهروزکهکنهینم یکار بهناز... مطمئنم...نه_ 

 

 ما انیجربه یربطچهترنم... کرده؟ یغلط نیهمچ یچواسه پس_ 

 آخه؟داره
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 د،یچکپونهچشم یهیگوش ازسمجانه یاشکقطره و بودزده ادیفر نایس

 رو خودش کرد یسع رونیببهنگاه با و داد قورت رو دهنش آب اما

 .کنه کنترل

 

 :زد لب یترآروم یصدا با و دیشک یاکالفه و بلند پوف نایس

 

 کاریچونمدینم واقعا...  دیببخش...  دیببخش... بهترهنزنم حرفگفتم_ 

 نیا سطو بود یکوفتچهگهید نیا...  ستینهضم قابلبرام اصال... کنم

  ؟یبدبختهمه

 

 نباشه بهروز کار دیشا... نشدهمعلوم یزیچکه هنوز_  

 

 .دبورفته باال تعجب از نایس یبروهاا و بودگفته نامطمئنپونه
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 ... اونه کارگفته خودشترنم...  ؟یدار اعتماد بهشهنوزم! ... هنوزم_ 

 

 .پرسمیم خودش اززنمیم زنگ بهش اصال_ 

 

 :گفت لب یگوشه یپوزخند با نایس

 

 .دادیم رو جوابت داشتاونم...  بزنگآره_ 

 

 رد زبهرو  بوق، چند بعد یوقت و گرفت تماس بهروز بامصرانهپونه

 :زد لب بغض با داد تماس

 

 ...دینبا... باشه دینبا...  ستین...  ستین اون کار_ 
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 نیماش دردش پر هق هق یصدا و بودشده لیتبد ادیفربهپونه بغض

 اما بده، دیام خودشبه هاحرف اون با خواستیم. کرد پر رو

 صدق و افتادیم بهروز یهاحرف ادی یوقت. بود بهروزهیعل بر زیچهمه

 نایس شیپ اونبذاره ای کنه، وفا عهدشونبه خواستینم که، تشین و

 .روزبه  نبودن مقصر از تردیناام و شدیم تردیشد شهیگر برگرده،

 

 ازدوباره و ستین یراحت زیچ شرکت شدنورشکسته دونستیم

 زبهرو داشت امکان پس ست،ین یکس هر کارهم کردن شروع صفر

 و ارک نیا اما ره،یبگ یبیعج ماتیتصم بودکه یدیشد فشار تحت

 یقمنط لیدل براش و کرد درکبشهکه نبود یزیچ اصالمیتصم نیا

 .نایسبه زدنضربه جز آورد،

 

 :گفت حرص با و گرفتپونه سمت یدستمال نایس

 

 .نداره رو هااشک نیا ارزش یرتیغیبآدم نیهمچ...  نکنهیگر_ 
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 من... نداره یتمومکهخودم یبدبختواسه... کنمیمهیگرودمخواسه_ 

... قبل سال پنج همون از... وسطدمیکش رو اون یپا من... مقصرم

 یچهمه دیبامینیبب رو یزندگ نیا خوش یرومیخوایم تا چرا

 شه؟ برعکس

 

 شدن خوب مثال... افتادههم خوب اتفاقات...  نکن یناشکر_ 

 پس جواب دیباکه یاون... خودشه کار مسئولهم یک هر...  مامانت

 ...  تونه گستید یکیبده

 

 مقصرممنم... مسئولممنم_ 

 

 یستین... یستین_
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 صورت یرو یدست نایس. کرد قطع روپونه اشک نایس مجدد ادیفر

 . کردمحاصره روپونه یهاانگشتدوباره و دیکش

 

 نگوگهیدکنمیم خواهش ...کردمیم بلند روصدام دینبا... دیببخش_

 چندنکهیا با... کرده باور قابل ریغ کارهی بهروز... یمقصرکه

 سشجن نقدریابقبولونمخودمبهتونمینم اصال یول شناسمشیمماهه

 در رو یرتیغ یهاآدم یادا خوب اونقدر... دمینفهم من وبوده خراب

 یغلط نیهمچ یرتیغ باآدمکدوم... بودشدهباورمکه آورد یم

 یحت... کنم؟ شککهبودمدهیند ازش یزیچ حاال تا چرا!... کنه؟یم

 رتیغ یب تو یروبودمدهینددارهگهید زنهیدمیفهمکه لیاوا اون

 باهاش سال پنجکه تو... ؟یدیدمگه تو یچیه من اصال... باشه

 ؟یبوددهید ییها ینامرد نیهمچ یکرد یزندگ
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 :داد جواب و داد فشار ددر با رو شیشونیپپونه

 

 از بودشده بد حالش امشب... کنهیموونمیددارهنمیهم... دمیندنه_

 ودنب بد یاونقدر اما... خونموندم تو دنید ای... آتوسا یماجرا دنیشن

 رورنمت اون اصال... بکنه یکار نیهمچ بخواد وباشهشدهوونهیدبگمکه

 چطور... ستمین مطمئننماوکه... اسم حد در دیشا... شناختینم

 بودنشده آشناباهم قبل از اونا یعنی... شاپ؟ یکافرفتهترنمدهیفهم

 زیچهمه همزمان نقدریا ؟چطوریکجا؟چطور ؟یِک م؟یدینفهم ما یول

 داشته؟برنامه کارهاشواسه یعنیافتاده؟ اتفاق
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 ای... گهیم بهمون شد داشیپ یوقتترنم ای... جمیگمنم دونم،ینم_

 . گرفت رو بهروز سیپل یقتو

 

 . ردکناله و دیکوبپنجره یلبه یرو و کرد مشت رو آزادش دستپونه

 

... ترانهبه ییروچه باگهید... شهینمباورم اصال... خدا یوا_

 ! کنم؟نگاههیبقبه... مامانتبه

 

... هیک رمقص دوننیماونام... گذاشته کج پاگهید یکی!... یگفتکه باز_

 .هاست حرف نیا از تر عاقل اون... نگفت بهت یزیچترانهکه یدید

 

 ؟یچباشهافتادهترنم یبرا یبد اتفاقاگه_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

246
5 

 یزیچمیکن دعابهتره فعال... مقصرم شتریب من یباش مقصر تواگه_ 

 باشهنشده

 

 . کنرحم خودت ایخدا_

 

  ؟یبگ بهنازبه یخواینم_

 

 دعواش بهروز با من خاطربه شبامچارهیب اون... اصال... نه... نه_

 االن... ستادیا داداشش یرو تو بار نیاول یبرا خودش قولبه... شد

 اولبهتره... رهیگیم مقصر رو خودش من مثلاونم شه،یم داغونبفهمه

 .شده یچمیبفهم

 

 .یدونیم صالح خودت جور هر... باشه_
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.................... 

 

 منتظر مارستانیب اطیح یتو مردها یحاج تماس بعِد ساعت دو

 یتو کنارشکه بود یکس تنهاترانه و بودننشستهترنم اومدن بهوش

 . بود اورژانس بخش

 

 یپاره یها لباس و یزخم صورت دنید با نیشاه قبل، ساعت دو

 مدناو قبل نایسکه بود،اومده درپونه خجالت از کلمات، با چنانترنم

 با نیاهشدوباره تا بود،برگردونده بهناز شیپ روپونه مارستانیببه

 مکتین یرو نیشاه ازفاصله باهم خودش ونکنهپاره افسار دنشید

 . نشه جادیا یدیجد تنش تا بود،نشسته

 

 ادیز حرص از و بودشده نیشاه تیعصبان باعثکه یزیچ نیشتریب

 مورد یالیو داخل یکس نکردن دایپ ره،یبگآروم یالحظه تونستینم

 رورنمت فقط هاسیپل بودن،دهیرسحادثه محلبه اونا یوقت و بود نظر
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 قلشمنت آمبوالنسبه داشتن و بودنکرده دایپ اطراف یهاجنگل یتو

 .کردنیم

 

 یبرا و بودرفته سهراب اعصاب یرو یحساب نیشاه زدنقدم

 .نایس مکتین سمت رفترهینگ رو نیشاه یپاچه هوینکهیا

 

 شافهیق و پیت نیبب نجاست؟یا چرا اصال.. .منه مخ یروپسره نیا_ 

 اصال... کرده ردش کرد خوبترنم... داره یخالکوب دستش کل...  رو

 بهتر رتنظبه... باشهداشته رو دنشیدچشمبازمنکنم فکر اد،یب هوشبه

 م؟یبخوا رو عذرش خودمون ستین

 

 یزیچهیباشه یجور هرپسره نیا...  باش خوددارکمی منداداشه_ 

 ترنمهبه نسبت حسشاونممطمئنم ازش رو
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 رفک...  ؟یگیم یچمعلومه...  کرده؟ ازدواجگهید یکی با نیهمواسه_ 

  داره؟ دوسش آقا چونبشهشازده نیادوم زنترنمذارهیمزنم پدر یکرد

 

 .ندارم زن من_ 

 

 سهراب سر و شد بلند سهراب سر پشت ازکه بود نیشاه یصدا

 .دیچرخ عقببه

 

 ؟یچ یعنی_ 

 

 .دادم طالقشنکهیا یعنی_ 

 

 ثالامبه دخترکه ستین یآدمپدرخانمم...  پسرجوننداره یفرق... هه_ 

 .بده تو
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 کنمیم حلشخودمهیچمشکلم نیبگ ؟چمه منمگه چرا؟_ 

 

 بگو؟نداره مشکل کجات_ 

 

 و دیچرخ نیشاه دست یهایخالکوب یرو سهراب تمسخر پرنگاه

 . رضایعل سمت رفت یاگهید حرف بدون

 

 :گفت نایسبه رو و دیکش شچونهبه یدستمحکم نیشاه

 

 رد ازآب من از تر ناتو ینداشت نایا ازکه تونهیبینم داداشت نیا_ 

 یبدبخت یهمه! ؟یخوب توَاخم من یعنی یخالکوب چهارتا ؟یاومد

 .مننههیجنابعالهیگندکاردهیخواب تخت روکه یدختر اون
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 قالب سر پشت رو هاشدست و شدخم زانو یرو وارافسوس نایس

 دیترسیم شتریب نداشت، رو نیشاه با بحث و جر یحوصله. کرد

 یوت هنوز پونه، با نیشاه برخورد ازکه یخشم شیآت وبزنه یحرف

 .زهیبربهم اوضاعدوباره وکنه فوران بود دلش

 

 تپشبه و نشست مکتین یرو کرده، سکوت نایس دیدکه نیشاه

 .شدخم

 

 .ذارمینم تنش یتوسالم یکهیتهیبرسه یعوض اونبهدستم_ 

 رو هاشدستکنمیم خوردباشهخوردهترنمبه دستشاگه

 

 نیشاهکه بود خوشحال نایس و گفتیمخشم و بغض با نیشاه

 پسر نیا ینداشته اعصاب نیا باوگرنه نداره، بهروز از یآدرس

 . کردیم دایپ خیب اوضاع
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 هوشیب مشکل تنها و بودنزدهترنمبه تعرض راجب یحرف دکتر هنوز

 با سرش برخورد وتپههی از شدن پرت خاطربهاونم بود، بودنش

 .سنگ

 

 خودش چونباشه نیهم فقط مشکل کردیم دعا دل یتو نایس 

 فکر. بدتر مراتببه یحت دیشا و داشت نیشاه مثل یحسهم

 یتوهنتونگهیدکهباشهاومدهترنم سر ییبال اون یکارها خاطربهنکهیا

 .کردیم دایپانتقام حس کنه،نگاههیبق یهاچشم

 

 اب و کرد بلند رو جفتشون سر سهراب گفتن «ترانهجانم» یصدا

 .دنیپر جا از گفتنش، «خداروشکر» دنیشن
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 یینایس و نیشاهبه دست با و بود صحبت مشغول همچنان سهراب

 ننک صبر کردیماشاره بودنستادهیا سؤال عالمت التحبه جلوشکه

 .بشهتمومترانه یهاحرف تا

 

 و دیکش یاکالفه پوف نیشاه سهراب، کردن یخداحافظ محضبه

 :گفت

  

  گفتیم یچ... خب؟شده یچ بگوکلمههی بابا_ 

 خوبه؟ترنم...خانومت؟
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 :گفت نایسبه رو و کرد نیشاهبه یاخم سهراب

 

 ...واومده بهوشترنم_ 

 

 وارد تا دیچرخ عیسر وکنهتموم رو شجمله سهراب نذاشت نیشاه

 :دیتوپ بهش بلند یصدا با سهرابکه بشه، اورژانس بخش

 

... اومده ایدنماهه شیش انگار...  ؟یریم یندازیم سرتو کجا یاوهو_ 

 دنینمراه رو یکسزنهیم حرفترنم باداره سیپل

 

 شتبرگ بلند گفتن «یلعنت»هی با و ردک توقف هاپله یرو نیشاه

 .بشنوه رو سهراب یهاحرفادامه تا سمتشون،
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 اوناسمباالخره...  س؟یپلبهزدههم یحرف... گفت؟ یچ خب_ 

 ش؟رنیبگ برن وبشه باورشون ما حرف تا سیپلبه داد روکهیمرت

 

 یها حرف فقط... رونهیبخودشمترانه... ؟گفته یچدونمیمچه من_ 

 ...آقا حضرتنشدهتموم کارش سیپل...  گفتبهم رو دکتر

 

 ه،یک کارگهیمکهمیدار روترنم یصدا یوقتفهممینم من...  بابا یا_ 

 بشنون؟ خودش دهن از حتما سایپل بود یازینچهگهید

 

 :گفت و شدنهیسبه دست رضایعل

 

...  بوداوردهین واضح ما با تماسش یتو روآدم اوناسم چون_ 

 دیبا.. . بزنن انگ یکس هربه توننینم یالک... هیربائآدمهیقضبعدشم

 .بشن مطمئن
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 ...کردمیم ثابت بهشونخودمداشتم شرفیب اون از آدرسهیاگه_ 

 یکار اما نیدار رو آدرس که، نیرتیغ بااهلل ماشاء نقدریاکهشماهام

 ... نیکنینم

 

 شبه خواست و نیشاه حرف از شد نیخشمگ سهراب

 .کنار دتشیکش و گرفت رو بازوش عیسر رضایعلکهکنهحمله

 

 گهیم یچدونهینمداغه االن نیا...  سهراب کن ولش بابا_ 

 

 : زد داد و کرد بازهم از تیعصبان با رو هاشدست نیشاه

 

 فرار هایعوض اون دست ازترنم رتریدکمیاگه چونداغم... داغمآره_ 

 نیداردونمینم...  اومد یم سرش ییبالچه نبودمعلوم کرد،یم

 آره؟...  شازده؟ نیا زن یمالحظه... ن؟یکنیم رو یچ یمالحظه

 ن؟یبگذر گناهش از دیبابوده اون شوهر چون...
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 تا زد بازوشبه سهرابکه بود،رفته فرو فکر یتو یحرف بدون نایس

 .ادیب خودشبه

 

 خودت وسطاومده تو زن یپاگهید...  خان نایسبده جواب بفرما_ 

 . کن جمعش

 

 :زد لب و کردنگاه بهشون یگنگ با نایس

 

 ؟یچ_ 

 

 :گفت و گذاشت لبش یگوشه یپوزخند نیشاه
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 و یمردونگ یمعن... داره صدا فقط... هیخال تو طبل تونیحاج نیا_ 

 خرج رتیغ زنش سابق شوهرواسهداره... دهیفهم یچپک رو رتیغ

 کنهیم

 

 نیا اول ازکه یزیچ و شد نیشاه یهاهیناک و شین الیخیب نایس

 :آورد زبونبه رو بودشده سؤال براش ماجرا

 

 منبهنکهیا یجابه بهروزکه ستین بیعج نظرتونبه_ 

 قبل زا روترنم بهروز،نکهیابهپونه و من...  داده؟امیپ نیشاهبهبدهامیپ

 ... شناسهبهم رو نیشاهنکهیابهبرسهچهمیدار شکهمشناختهیم

 

 :اومد حرفبههیبق قبل رضایعل

 

 نفرستاده؟ توواسه یمطمئن_ 
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 بعدلحظه چند و رفت فرو فکربه یدیترد با اما گفت «یاآره» نایس

 ترشکنلیف. کرد باز رو تلگرامش و دیکش رونیب رو شیگوش عیسر

 ور کردیماستفاده ازش قبالکه یدوم یدیآ سرعتبه و کرد فعال رو

 ردک سرچ روترنماسم عیسرنشدهخوانده یهاامیپ دنید با د،کر فعال

 .دیرس قتیحقبه بودزدهکه یحدس و

 

 شدمتوجه حالتشون، از اما بودن تار هاعکس

 عیرس شدنشون، باز قبل وشدهفرستاده نیشاهواسهکههیهاعکسمشابه

 با و بود یمتفاوت زیچکه د،یرس یارسال متنبه و شد رد روشون از

 .شد قفلهم یتو ابروهاش خوندنش

 

 :گفت یعصب و دیکش سرک شیگوش سمتبه کنجکاو نیشاه

 

 یچمینیبب بجنبون رو فکت...  نینوبر دادن حرص یتو برادرها_ 

 گه؟یدشده
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 ازش قبالکهگمید یدیآهیبه... اومدهمنمواسه هاعکس همون_ 

 ...یول...  داشت اونوترنم وکردمیماستفاده

 

 نایس دست از رو یگوش و کرد یعصب شتریب رو نیشاه نایس ثمک

 .دیقاپ

 

 کردن باز زبونواسه خوادیم یلفظ ریز... نمیببخودمبده_ 

 

 انیس یگوش سمت برد دست و کرد یاخم نیشاه حرکت از سهراب

 

 ؟یندار ادب_ 
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 دیاامنهم دشیام یکورسو و بودشده آچمزامیپ اون با یحسابکه نایس

 :گفت و گرفت سهراب یجلو رو دستش دبوشده

 

 بخونه بذار...  کن ولش_ 

 

 دکر پرت رو یگوش و گذاشت لب یرو یبزرگتر پوزخند نیشاه

 نایس بغل یتو

 

 یدیقاپ روبوده منسهمکه یزیچگهیم یوقت...  منه؟ با حق یدید_ 

 نیباشراه دنبال یه حاال...  زنت سابقشوهره همون یعنی

 سیپل چون حاال... اونه کارگفته خودشترنم بابا...  شکردنتبرئهواسه

 دیشاشده باورتونشمامبشنوهترنم خود دهن از رو طرفاسم خوادیم

 کرده؟اشتباه

 

 :دیکش موهاشبه یچنگکالفه نایس
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 .فرستاده توواسه چرافهممینمهنوزم یول_ 

 

 :دیغر و گرفت چنگش تو رو نایس یقهی حرکتهی با نیشاه

 

... نمک یخال سرت رو ادیمترنم سرکه ییبال یتالف مننکهیاواسه_ 

 شازده؟ چرا یدیفهم حاال

 

 

 

 

 : 

 

3 
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 :زد تشر بهش و کرد جدا نایس یقهی از رو نیشاه دست رضایعل

 

 یفتال پس نشده، یزیچ خداروشکرکه فعال... یحساب مرد کن بس_ 

 .باش مسلط خودتبهکمی ست،ین کار تو یا

 

 بدنگاههی یحت شوهره، اوناگه اما... نشده یزیچ  فعالآره_ 

 شسر روکشمیم چنان رو خشتکش... طرفه من باباشهکردهترنمبه

 .کنه شل رو تنبونش دیبا کجابمونه ادشیداره عمر تاکه

 

 و شد ولو مکتین یرودوبارهخسته یمغز با ،یحرف بدون نایس

 رو هاشچشم. کرد باز مکتین یپشت یرو طرف، دو رو هاشدست

 یهمهبفهمه دارشدنشیب بعدکه یخواب کرد، خواب یآرزو و بست

 . بوده کابوس اتفاقات نیا
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 و دیرسینم ذهنشبه یاستدالل چیه بهروز بودنگناهیب یبراگهید

 ییبرورو ترس. کردیم درک بهتر رو بودافتادهپونه دل یتوکه یترس

 . خودشخانواده با

 

 یزهایچطعم ده،ینچش رو یخوشبختطعم نشیزتریعز تخواسینم

 .بچشه شخانواده طرف از رو ناروا تهمت ای زبون،زخم مثل یاگهید

 برخورد یمنطق شخانوادهکهباشه دواریام خواستیمهم چقدر هر

 بود ممکنهم ادیز ینیخوشب و داشت وجود یاحتمال هر اما کنن،یم

 . کنه پرتشون نییپابه یخوشبختبوم طرف اون از

 

 رو ضاریعلکهپرونده افسر یصدا گذشت، انتظارشون ازکه یربع کی

 شد بلند و کرد جداهم از رو نایس یشدهبسته یهاپلک زد، صدا

 .کابوس یادامه دنید یبرا
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 :دیپرس افسر ازکه بود یکس نیاول نیشاه

 

 گفت؟ رو اسمشباالخره سروان جناب_ 

 

 : گفت رضایعلکه دیکشهم یتو ابرو افسر

 

  شونیا هستن یفاتح سرگرد_ 

 

 :گفت ونداره یاشکال یمعنبه آورد باال یدست سرگرد

 

 ونزببه رو یطلوع بهروز یآقااسم... کردم صحبت مشکاتخانم با_ 

 اشمکه یکس همون... شدن نشونیماش سوارکه یکس عنوانبه آوردن

 !هندار یهمخونهم با نجایا ییزهایچهی اما ه،یاصل فرد نیداشت اصرار
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 یگوشه خاروندن با سرگرد و «یچ» دنیپرس کصدای مردها یهمه

 :دادادامه تیجد با لبش

 

 یطلوع یآقا از یشناخت چیه امشب قبل تاکه گفتن، شونیا_  

 رو اسمشون فقط بودن،دهیند رو شونیاچهرهبه یعنی نداشتن،

 ...اشتباهداره امکان و دونستنیم

 

 :دیپر سرگرد حرف وسط طاقتیب نیشاه

 

 مدرک،همه نیا بابا! ... ست؟ین اون کار نیکنیم فکرشمامنکنه_ 

 یپارت واسش نیدار یکار اول نیهموصله هاکلفتدمبه طرفنکنه

...  ادیم رمق گوششدم نیبخوابون چک تا دو نشیریبگ ن؟یکنیم یباز

 حرفشبه بلبل ثلمخودم رو، آدرسش نیبگ نیترسیم ای نیتونینم

 .ارمیم
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 :دیپرس و دیپر باال نیشاه یسرنترسهمه اون از سرگرد یابروها

 

 ن؟یبود شما نامزدشون_ 

 

 :دیتوپ نیشاهبه و گرفت گاز رو لبش یگوشه سهراب

 

 ودتخ یدار یندار ینسبتخوبه ؟یش ساکتقهیدق دو یتونینم تو_ 

 !یُکشیم رو

 

 :گفت نیشاه بااشاره ونحرفش نکردن دایپ خیب یبرا رضایعل 

 

 ارسال شونیا یبرا ها عکس مشکاتن،خانم اول نامزد شونیا_ 

 ن؟یفرمودیم شما...  دومشون نامزد نایس یبرانطورمیهم... شده
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 نشیماش سوار رو شونیاکه یفرد ظاهرا. گفتمیمداشتم بله،_ 

 رو آقا اون قبل از شونیا چون یول ه،یطلوع بهروزکرده ادعاکرده

 .داره امکان یزیچ هر بودندهیند

 

 :گفت عیسر بودبرگشته دشیام یکورسوکه نایس

 

 باشه؟زده اون یجا رو خودش یکی ونباشه اونممکنه یعنی_ 

 

 ،یطلوع یآقا از ییبازجو بعد دیبا...  هست احتمال نیابله_ 

 نفر دو اون ضمن در... اداره انیب ییشناسا یبرا مشکاتخانم

 دیاب بودن،گرفته گروگان رو شونیا و بودن الیو یتوکه یاگهید

 و تنشناخیم رو نفرشون کی فقط مشکاتخانم یول بشن، ییشناسا

 یآقا از دیبا شتریب اطالعات یبرا گفتن. دونستنیم رو کشیکوچاسم

 .بپرسم ییپرتو نیشاه
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 :گفت بهت با نیشاه

 

 بود؟ یک طرفو؟ شناختیم... منم ییپرتو نیشاه_ 

 

 .بوده سروش اسمش ظاهرا شناختن،یملهب_ 

 

...  کشمشیم بخدا...  یوا...  یوا...  یوا...  سروش؟...  سروش؟_ 

 ور زهرشباالخره... برسه بهشدستم... یعوض کثافت...  کثافت

 !خت؟یر

 

 یرو داشت هاوونهید مثلاونم و شدنرهیخ نیشاهبه متعجبهمه

 . خوردیم افسوس و دیکوبیم یشونیپ

 

 :گفت کردنشآروم یبرا و گذاشت نیشاه یبازوبه یدست سرگرد



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

248
9 

 

 درسآ فقطبهتره. میکن کاریچ هاآدم نیا بامیدونیم ما. نیباشآروم_ 

 .نیباشنداشته شیبقبه یکارگهید و نیبد روآدم اون

 

 .بپرسمدوستام از دیبا ندارم، ازش یقیدق آدرس_ 

 

 یول نرفت، در دستمون زا وقتهی تا نیکناقدام زودترباشه_ 

 .نیندار روخودسرانه یکارهاانجام حقکنمیم دیتأکبازم

 

 پاهاشکه یحال در و شد ولو مکتین یرو فقط یحرف بدون نیشاه

 ات هاش،قیرف با گرفتن تماس کرد شروع دادیم تکون حرص با رو

 .کنه دایپ سروش از یآدرس دیشا

 

 :تگف سرگردبه رو بود حیگ هنوزکه سهراب
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 هست؟ یک سروش نیا_ 

 

 تیاذ و آزار قصد ،یمهمونهی یتوهم قبال آقا اون ظاهرا_ 

 دایپ نجات نیشاه آقا کمکبه خب یول داشتن، رو مشکاتخانم

. میدار ادیز موارد نیا از. مونده نشونیب خصومت نیا و کردن

 یتر نیسنگ یهاخالفشهیم باعثنکرده یکارها یعقدهکه ییهاآدم

 .بزنه سر ازشون

 

 شناخته؟یم رو سروش کجا از بهروز یول_ 

 

 

 

 : 
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 !کردننگاه سرگردبه یسؤالهمهیبق و بوددهیپرس نایس

 

 انیجر نیا سر ای... شناختنیم روهم قبل ازداره امکان خب_ 

.. . باشنکرده یکیبه دست و باشنکرده دایپ شناخت ییجوراهی

 جعل فقطممکنه... باشه همون واقعا یطلوع یآقا نیااگهبازمالبته

 یطلوع یآقا نیا سوابق یبررسبهتوجه با چونباشه عنوان

 یکس هر کار یربائآدم مثل ییکارها ونداره یفریکسابقهچگونهیه

 یطیراش تحت ایبعض یگاه...  ستین ممکن ریغبازمالبته...  ستین

 ییبازجو از عدب...  زننیم نیسنگ یهاجرمبه دست بار نیاول یبرا

 مأمور نبودن تلفنشون یپاسخگو چون فعال... شهیم مشخص

 .منزلشونمیفرستاد
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 .بشهتموم کابوس نیا تا باشه، عنوان جعل واقعا کردیم خدا خدا نایس

 

 کردم دایپ سروش از آدرسهی_ 

 

 براشکه یامکیپ. برگشتن سمتشبههمه و بود نیشاه لرزون یصدا

 و کرد ادداشتی سرگرد. خوند سرگرد یبرا و کرد باز رو بوداومده

 یبرا پیاک و یریدستگ مجوز درخواست یتماس بابالفاصله

 .داد رو سروش بازداشت

 

 موهاش یالدنیکش دست با و نبود بند پا یرو مدتتمام نیشاه

 ارضیعلبه رو دید رو اون یطاقت یبکه سرگرد. زدیمقدم کنارشون

 :گفت یآرومبه
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 تحت یلیخ ظاهرا یولباشه یرتیغهمه نیاخورهینم پشیتبه_ 

... هبش تندتر ششیآت نینذار ن،یباشداشته رو هواشکمی... فشاره

 بعدا اداره،رمیمگهید من... کنه حفظ رو شیخونسرد نیکن یکارهی

 مراحل و مشکاتخانم حضور یبراکنمیم هماهنگ باهاتون

 .ییشناسا

 

 نیشاه. کردن تشکر و دادن فشار رو سرگرد دست یگرمبه مردسه

 یورودبه یاوسانهیمأنگاه مرتب و بود زدنقدم حال در همچنان

 از امابرهترنم دنیدبهکه نبود دلش یتو دل. نداختیم مارستانیب

 . بودشده شل رفتن یبرا پاهاش بوداومده سروشاسمکه یالحظه

 

 با دیبا یچطور دونستینم و بود گلوش خیب وجدان عذاب حاال

 بود یچشم زهر خاطربه سروش کار بود مطمئن. بشه روبروترنم

 .بودگرفته کامران و اون از یمهمون اون انیجر بعد خودشکه
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 از روانتقام حس دن،یدیم روهم یمکان ای یمهمون هر یتوکه بار هر

 بها حس اونبه چوقتیه اما خوند،یم کامران و سروش یهاچشم

 رفکممکنهکه باشن خرابکله نقدریا کردینم کرف چون بود،نداده

 .بزنه سرشونبههم دخترهی دنیدزد

 

 حاال و بودنکردهتموم رو خصومت نیا یطورهینکهیا از بود مونیپش

 .بودشدهدهیکش وسط نیا عشقش یپا

 

 نوع و نیشاه کردن دست دست راجب ییهاحدسکه رضایعل

 یااشاره و انداخت سهراببه ینگاه بود،زده یورودبه نگاهش

 دادناجازه منظورشکه خوند رو فکرش سهراب. کرد ساختمونبه

 ابروهاش انداختن باال با یا «نه» ترنمه، با مالقات یبرا نیشاهبه

 دید رو سهراب سکوت یوقت و کرد مجدد اصرار رضایعل اما گفت،

 .رفت نیشاه سمتبه خودش
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 خانم؟ترنم شیپ یبر یخواینم_ 

 

 یحتگهید دوخت، هاشکفشبه و گرفت رضایعل ازنگاه نیهشا

 یپاهی خودش چون بود،شده سخت براشهم مردها اونبه کردننگاه

 .کردیم وونشید داشت ر،یتقص احساس و بودشدهترنم یماجرا

 

 حال دیشا نک صحبتکمی... تو برو تو رونیب ادیبمیگیمخانمترانهبه_ 

 .شد بهتر جفتتون

 

 ربدتنکرده خوب رو حالش... باشهداشته رودنمیدچشمنکنم نگمو_ 

 .شهیم

 

 .چاکبه بزنمهیوخ اوضاع یدیداگه برو حاال_ 
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 دکریم فکر. نشوند نیشاه لب یرو یخند کج رضا،یعل شوخ لحن

 رس سالمشهیعل یافهیق و بلند شیر اون با رضایعل جمع اون یتو

 اونشب بود قرار انگار اما ،باشه تر متعصبهمه از ینامحرممحرم

 .بره فنابه تصوراتشهمه

 

 ؟یتر ریگ سخت اونا از توکردمیم فکر_ 

 

...  ارهاترفت نیاخورهینمتوام یافهیقبه...  در مناشتباهبه تواشتباه_ 

 تیحال ناموسبفممکه شناختمت اونقدر ساعت چند نیهم یتو یول

 تظاهر... زنهیم ادیفراشتباه رو یزیچهی هاآدم یافهیق یگاه... شهیم

 رو کردن یکی باطن و ظاهر هنوز ماها، از یلیخ... اندازه غلطکمی

 تاهیچ دلمون حرفمیدونینم واقعا ایمیتظاهر دنبال ای... میستین بلد

 یوقت... داره فرق اشهیقض اخالق اما... باشه همونظاهرمونم

 تخت روکه یاونسهوالرزهیم صدات و کنهیم باد هاترگ

...  ینک ثابتاونمبه دیبا فقط...  کرد اعتماد بهتشهیم یعنیدهیخواب
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 ازاگه...  تو برو...  یکن دایپ رو ییدلجوراه دیبادلخوره ازتاگه

 .یشیم موفق یبخوا دلتته

 

 یمکث با و نیشاه یقراریب شیآت یرو شد یآب رضایعل یهاحرف

 . رفت یورود سمتبه و تگف یا«باشه» یاهیثان چند

 

 زا تماس شدمتوجه و دید دستبه یگوش روترانهکه بود راهرو داخل

 یسر فقط ترانه، سؤال پر یهاچشمبهنگاه بدون و مردهاست طرف

 سمتبه پرستار، ازترنم تخت محل دنیپرس بعد و داد تکون براش

 .رفت تخت

 

 نگاهشون ات و دیچرخ سمتشبهترنم سر زد کنارکه روپرده

 :دیلرز بغض ازترنم یهالب خوردگرههمبه

 

 نمت؟یببخوامینمنگفتممگه...  ؟یاومد یچواسه_ 
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38 

 

 

 از یوقت و انداخت اطرافبه ینگاه ترنم، حرفبهتوجه بدون نیشاه

 تخت دور تا دور روپرده شد مطمئن یکنار یهاتخت بودن خلوت

 یهاچشم خیم یجانببه حقنگاه با ب،یج یتو دست و دیکش

 .شدترنم
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 عشِق تاکنه سکوت ییدلجو یبرا داشت قصدترنم دنید قبل

 یدوباره دنید اما زه،یبر رونیبداره دل یتو یچ هر مجروحش،

 قطفکه بود،کردهفشرده رو قلبش چنان دخترک صورت یهایکبود

 ،جایب اعتماد و یاطیاحت یب نیا خاطربه تا بود مقاومت حال در

 دسترسش در سروشلحظه اوناگه داشتحتم ونکشه ادیفر سرش

 .ذاشتینم شزنده بودیم

 

 یخودسر ینگرفت ادی هنوز تو...  بشه؟ یچکه یکنیم یشقکله_ 

 هرگفتم بهت چندبار...بده؟ بادبه رو سبزت سرممکنه کردنات

 هان؟...  نشو؟ سوار ینیماش

 

 قح از خ،یتوبنه واستخیم رو یگرگچشم نیا محبت دلشکهترنم

 .شد یعصبان نیشاه یجانببه

 

 .شمیم سواربخوام ینیماش هر من... نداره یربط توبه_ 
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 زیم یرو رو دستش طرف دو و شد کینزد تختبهقدم کی نیشاه

 .کوبوند تخت یجلو

 

 ؟یکنیمهمگهید کار ای ،یشیم سوار فقط...  آره؟...  ؟ینیماش هر_  

 

 دیمفه یخوببهترنم و بوددهیغرشده قفل یهاندندو پشت از نیشاه

 قصد. کرده یباز ریشدم با یعنی ها،چشم اون شدن یبرزخ

 :گفت عیسر خودش یآبرو حفظ یبرا اما نداشت،هیتوج

 

 .بود آشناآدم اون... نشدم سوار لیدلیب من_ 

 

 یلیدلچه اصال...  ش؟یبوددهیندبارمهی یحتکهبوده ییآشناچه اون_ 

  ؟یبشپسره نیا زن  سابِق شوهر نیماش سوارداره
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 مانکت یبرا یحرفگهیدترنم و بودگفته رو زیچهمه سیپل انگار

 یبراکه یلحظات. بست لحظات اون ادیبه رو هاشچشم و نداشت

 سوار زا بعدهیثان چندکه بودگذاشته ینیماش یتو پا کردن، یتالف

 .بودشده مونیپش دایشد شدن

 

 .کرد باز رو هاشچشم ترس ازترنم و زیم یرو دیکوبدوباره نیشاه

 

 قاپواسهبوده دیجد سیکآدم اون نایس بعدنکنه...  کننگاه منو_ 

 من دل یروتازه داغهی تا یباش اون با یخواست...  هان؟... یزن

 تو؟ االهستمهمه با یبگ...  ؟یبذار

 

 .منبود یکس با من...  زنن تهمتبهمگفتم... بفهم رو دهنت حرف_ 
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. ..؟یداشت گرون نیماش یعقده...  ؟یشد نشیماش سوار چرا پس_ 

 بودم؟کرده دوردورتنمیماش باکم

 

 راجب خواستیم... ستمین دیبد دیند من...  یدارعقده خودت_  

 .کنه صحبتپونه

 

 یدار...  بودداده طالقتکه نایس...  ؟یداشتپونهبه یربطچه تو_ 

 ؟یکنیممخر

 

 !برو نجایا از! ... نداره یربط یجنابعالبه... مربوطهخودمبهگهید_ 

 

 اشچونه ریز دست وترنم صورت سمت برداشت زیخ نیشاه

 .داد تکونش حرص با و گذاشت
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 سروش اون یپاکهداره ربط...  داره ربط...  المصبداره ربط_ 

 نم یبرا لختت یعکساهکداره ربط... شده باز وسط نیا زیچهمهیب

 بهت دست...  هان؟... وز؟یپوف اون کرد یغلطچه... اومده

 .کنمیم پابه خون بخداباشهزده

 

 :تگفشده هول و دیپر باال ابروهاش عکس موضوع از اطالع یبترنم

 

 ؟یزنیم حرف یچ ازدونمینم من...  من ؟یعکسچه...  عکس؟_ 

 

 ...  یبلد کردن یلجباز فقط تو ...یندوندمیبا...  یندوندمیبا_ 

 

 رونیب رو شیگوش یعصب د،یغریم لب ریزکه همونطور نیشاه

 سمت رو یگوش یصفحه و کرد باز رو ها عکس. دیکش

 نیا یقربانترنم وکنهیم یانصاف یبداره دونستیم. چرخوندترنم

 روفاجعه عمق تا بودراه تنها نیا خودش نظربه اما ماجراست،
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 اش،هزدن پس و هاشیشقکلهکهبفهمونه بهش وکنه وشزدگترنمبه

 .اتفاقاته نیا مسبب

 

 یقاط رو خودت یکنیم رد منو یه! ...  نیبب کننگاه خوب_ 

 از دست حاال...  هاعکس نیاشده عاقبتشکه یکنیم ییماجراهاچه

 !داره یحدهم یلجبازبفهم...  بردار جاتیب غرور اون

 

 ِسلبا تنهاکه خودش، یباالتنه از لختمهین یاهعکس دنید باترنم

 ادیبه و دیرس حالتش نیگشادتربه هاشچشم بود، تنش پوشش ریز

 و شد لیبدت اشکبه بغضش بود،رفته شیپ یبدبخت مرز تاکه یلحظات

 .شد وخشدار بلند صداش ُتن

 

... بدبختم چقدربفهممکه...  بشه؟ یچکه یدیمنشونم نارویا_ 

 از یک هرکه... شه؟ینم دایپ من از ترکوتاه یواریدممبفهکه

 دارنهمهکه...  کنه؟ خراب منو یزندگ خوادیم فقطرسهیمراه
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 قاپنیم رو زنش یکی اون...  کنن؟یم یخال من سر رو هاشونعقده

 نوم ادیم ،یکنیم ناکار تو روگهید یکی... رهیگیمانتقام من از ادیم

 عقد من با یصور ادیمکنه فرار عشقش از خوادیم یکی... کنه آبرویب

 بابا...  جونم؟ از نیخوایم یچ...  بدترهمه ازکهتوام... کنهیم

..  . بردارسرم از دست... ؟یینجایا یحّقچهبه تو اصال...   نیکنولم

... میزندگ از رونیب برو... ؟ینکرد انتخاب اونومگه...  زنت شیپ برو

 ،یدونینمنه...  دم؟یکش یچ یدونیم یکرد کرف یدید عکس تا چند

 مرگ یآرزو...  ؟یفهمیم... شدمزنده وُمردم من...  یدونینم یچیه

 کجا موقع اون...اومدم بهوش وضع اون با اتاق، اون یتو یوقتکردم

 یباش دیبا یوقت...  ؟یبودنکردهبمیتعقشهیهم مثل چرا... ؟یبود

 .رونیب برو...  ستین بهت یازینگهید...  کار؟یچ یاومد االن یستین

 

 

 

. 
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 دردش. دیام نورهم و بود دردهم ن،یشاه یبرا هاحرف نیا دنیشن

 یتیعوض بوددهیترس وگذشتهترنمبه یچ دونستینمکه بود نیا از

 خاطرهب دشیام وباشهبوده تصوراتش از بدترزنهیم حرف ازشترنمکه

 . دبوترنم طرف از شدنخواسته

 

 لببه سخت یهالحظه اون یتو رو اون نبودن داغترنم یوقت

 حساب اون یرو پاش زیگر عشق هنوزکه شد دواریام بود،آورده

 .بود شیخوشحال باعث نیا وکنهیم
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 ودب ازین خیتوب نیا کردیم حس اما کرده، یروادهیز یکم دونستیم

 رد دخترکش دل از تا بود یهمدرد وقت حاال. ادیب خودشبهترنم تا

 . کنه خودش مال روخانوم سرتق اون کمال وتمام وارهیب

 

 راست دست با و کردخم بالش یرو رو چپش دست یحرف بدون

 شروع. چرخوند و گرفت دست یتودوباره روترنم یزخم یچونه

 هر دنید با و کردن یوارس تکبه تک رو صورتش یهازخم کرد

 دلش و شدیم ترمنقبض شفک و تردهیچیپ صورتشاخم زخم،

 .کنه خورد هازخم اون بابت رو سروش گردن خواستیم

 

 نفس و بودداده هازخمبه رو حرفش پرنگاه سکوت، در نیشاه

 یگرما. نشستیم درشت و زیر یهازخم اون یرو تبدارش

 حس شد،یم مخروطترنم یگونه یرو داغ یهااشک باکه هاشنفس

 .کردیم قیتزرترنم وجودبه رو یبیعج تیحما
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 حس نیا خواستینم دلش و خوندیم نیشاهنگاه از رو تملک حس 

 اام دونست،یماشتباه روخواسته نیا چند هر بده، دست ازدوباره رو

 وفایبهیگرگچشم نیا دلتنگکهبزنه گول رو خودش تونستینم

 ورساله چند یعالقه نیا یرو گذاشتن سرپوش توانگهید ونبوده

 .تنداش

 

 شد، قفلترنم کبود یهالببهکم یفاصله اون ازکه نیشاهنگاه

 ردکیم حس. رفت باال قلبش ضربان و شد هول اریاختیب دخترک

 دلش، یاریاختیب نیا خاطربه خواستینم وارهیمکم ژنیاکسداره

 .بره باد بر غرورش

 

 تا زد َپس شچونه از رو نیشاه دست و دیکش یقیعم نفس 

 ،کنه یدارخود دلش یخواسته برابر دربتونه وبشه شتریب نفاصلشو

 شآغو یتو رفتن فرو و گرما اون ترکینزد لمس جز نبود یزیچکه

 یاگهید زن اما بود،داده رو ابد تا موندن قول بهش یروزکه یمرد

 .بودکرده انتخاب رو
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 دست منبهگفتم بهت صدبار...  یبدون رو حدودت و حدبهتره_ 

 .بفهم نویا... ستمین دخترت دوستگهید...  ننز

 

 راستش دست ترنم، صورت یروشدهخم یهیزاو همون با نیشاه

 گوشبه کامل رو سرش و گذاشت بالش یگهید سمت رو

 :زد لب و کرد کینزدترنم

 

 .دارم رو یکار هر حق پس...  یبشزنمقراره یول_ 

 

 اما ره،یبگفاصله ازش تا کوبوند نیشاه یشونهبهمحکم حرص باترنم

 .نشد جابجاهم لونیاپس کی نیشاه

 

 زِن چوقتیه بمونم، مجردهمعمرم آخر تا...  یخوند کور_ 

 ... شمینم یکسدوم
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 نم سر تاج...   یمن زن فقط تو...  یبش یکسدوم زن یکرد غلط_ 

 ...  من جون...  من عشق... 

 

 اما ن،یشاه بیعج خواستن حس و کشدار لحن از ختیر قلبش

 ونهیشاه یهایباز زبون جزء هاحرف نیاکه زد تشر خودشبه زود

 یهانفس یگرما تا چرخوند، چپ سمتبه رو سرش یپوزخند با

 .نده آزارش نیشاه

 

 حس وهیزاو نیهم با نیشاهممکنه رو هاحرف نیانکهیا فکر 

 .کردیم بد رو حالش باشه،گفتههم زنشبه

 

 من...  نکنرمیتحق نقدریا... کنمیم واهشخ...  بروگفتم_ 

 زنت شیپ برو... بسهگهیدامشبم یبرا بخدا... کنم تحملتونمینمگهید

 .باشمداشته تو با یارتباط چیهخوامینم من... 
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 خودش سمتبه روترنم لرزون یچونه و برد دستدوباره نیشاه

 شست تانگش با رو شچونهزخم یروهمه از اول و برگردوند

 .داد نوازش

 

 باعثکه یا یعوض اون...کهنهیا یاول... بکنم دیبا کار تا دو_ 

 الش و آش وارمیب ریگ رو ادیب قشنگت صورت سر بال نیاشده

 وکنم صحبت بابات باخودمامیب دیبا... نهیادومم... کنم

 .ینشمردم نیماش سوارگهید تا بزنم، نامتبهشهیهمواسه

 

 :دیتوپ بهششده گرد یهاشمچ باترنم

 

...  نه؟کسکتهبابام یخوایم...  یکن صحبتبابام با یندار حق تو_ 

...  ؟یبزن هاروحرف نیا یتونیم چطور...  نیشاه یحیوق یلیخ

 ره یکنیم فکر...  ؟یزنیم دنینفهمبه رو خودت ای یفهمینم واقعا
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 تودوم زن من...  بدن؟انجام تو لیم طبق دیباهیبق یبخوا یکار

 .شمینم... شمینم... شمینم

 

  رو شسبابه انگشت انیگو «شیه» و شدخم شتریب نیشاه 

 نییپا و باال لبکه یطور گذاشت،ترنم لب وسط یرومحکم

 .دنیچسبهمبه

 

 اصال... کنمیم ساکتتگهید جور انگشت یجا ،یبگ نویاگهید بارهی_ 

 زنماون...  یشیمخوبشم ،یشیم من زن تو... میکجائ ستینمهمبرامهم

 ...خاکهبه منتشچه پاکه،کهشناسنامه...  من زن تنها...  من اول

 

 

 

. 
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 یافهیق ندید با نیشاه شد، لیتبد یسؤالبه تیعصبان ازکهترنمنگاه

 :گفتخندهته با و زد یینما دندون لبخند متعجبش

 

 یکس وت جزگهید کن باور... ادمد طالقش... دیسف دیسف... پاکه پاک_ 

 رو وچشمیب طماعهی فقط اون... نبودهاولشم از...  ستینمیزندگ یتو

 بودنکرده یباز نقش مدتهی باباش و مامان کمک باکه بود،

 یلوبشه کوفتشبگم دیبا... کارخونهچهارم کی آوردن بدستواسه

 شد، ثابتمامانم و بابابه کارش نیا با چون...  جونش نوشگمیم

...  ابد تا شد اشیدن دور یماهه کی سفر... داشتم حق اون راجب

 ...تو و من فقط...  تو ومنم فقطگهید... گردهینم برهمگهید و رفت
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 برداشتن قبل نیشاه و زدن حرف یبرا داد یتکون رو هاشلبترنم

 :گفت تیجد با انگشتش

 

 یبگ باز ای...  یکن اعتراض یندار حق یولدارمیبرم روانگشتم_ 

 کیهندفعیا...  ستین ایریبم تو اون از یریبم تو نیا... شمینم زنت

 نه،گهباگه یحت... کنمیم روشن روفمیتکل و بابات سراغرمیم راست

 ردم،کاشتباه کردم، غلط منکهگمیم...گمیماونمبه... رمیمشدهصدبارم

 از یوقتدمیترس... دمیترس فقط کن باور... کردم ولتکهکردم جایب

 تشراس... بچرخونم رومیزندگ دیباکه یاونطورنتونمبشممحروم ارث

 زهایچ یلیخماه چند نیهم یتو اما... بودمخانوادهبهوابسته یادیز

 نیب از ورمیوابستگترهمهمبرام تو داشتندمیفهم یوقت از... کرده فرق

 یتوشدم کیشر هابچه از یکی باداشتم ازاند پس مقدارهی... بردم

 و زجلدارهبابام... رهیم شیپ خوبداره یولهیعالگمینم... فروشگاههی

 یاپ روندفعهیاخوامیم من اماکارخونهدوبارهبرمنکهیاواسهکنهیم ولز
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...  ایترمهم تو...  توهم اوناهم...  کنن اعتمادبهم تاستمیواخودم

 ...حله یچهمهگهید یکن تحمل منو یپولکمکمی یبتوناگهالبته

 

 عیرس رو انگشتش نیشاه د،یچکترنمچشم یگوشه ازکه یاشکقطره

 :دیپرسشده هول و متعجب و برداشت

 

 تییجا... آره؟... یدار دردنکنه...  ؟یکنیمهیگر چرا...  شده؟ یچ_ 

 کنه؟یم درد

 

 :دیپرسدوباره نیشاه و داد تکوننه یمعنبه رو سرش فقطترنم

 

 یتگرف قرارهامحرف ریتأث تحتکه نگو...  ؟یکنیمهیگر چرا پس_ 

 ...نیشاه جانشمیم مرگ ذوقکه
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 :زد لبدهیبردهیبر و بغض از لرزون یچونه باترنم

 

 یودبگفتهاگه...  ؟ینگفت زودتر چرا...  ؟یومدین زودتر چرا...  چرا_ 

 ...گهید... گهید امشب

 

 ور سرش نیشاه. بدهادامه رو شجمله نتونست و دیترکترنم ضبغ

 بغض انگارکه یدارخش یصدا با و گرفت آغوش یتو

 :زد لب بودکرده تیسرااونمبهترنم

 

 وبخ فرصتهی دنبال کن باور...  دیببخشبازم... کردم غلطبازم_ 

 زیچهمهتمخواس... دادم طالقشروزه چهارتازه... کنم زتیسورپرابودم

 مثلکه ببخش... نبودم امشبکه ببخش... بگم بهتشه درست

 یلیخوقته چند نیا...  بودمامانم تولد امشب... نکردم بتیتعقشهیهم

 خونشونرفتم امشب... بودشکسته دلشبودمشده نیسنگ سر باهاشون

 از خوبتوام یول...  یول... شرمندمبازم... ارمیب در دلش از تا
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.. . ؟یکرد فرار یچطورنمیبب کن فیتعر...  ایرفت در ستشوند

 ...میدونستینم ما یبود یخان زبل خودتواسه

 

 رو عیوقا دنیشن ترس هنوز و بود داغون درون ازنکهیا با نیشاه

 یاقیاشت با و کرد شوخ رو لحنش جو رییتغ یبرا یول داشت،

 نداشت تحمل انگار. نشست یصندل یروترنمبهرهیخ یساختگ

 .بشه برو رو تیواقع باستادهیا

 

 از یرفت در یباز باند مزیج چطور بگو...  دخترگهید بگو_ 

 دستشون؟

 

 نیشاهکه یشوخ لحن و نیشاه یخوددار یبرا رفت قنج دلشترنم

 رو روبروش یگرگچشم خوب یلیخ. آورد یم لببه اون خاطربه

 یبرا دلواپس سه،دلواپهنوزمکه خوندیم هاشچشم از و شناختیم

 :گفتکنه راحت رو مردش الیخنکهیا یبرا ودونهینمکه ییزهایچ
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 .راحت التیخ...   نزدن دستبهم...  بهم_ 

 

 یوزنه انگار اومد، رونیب شتاب با نیشاه یشده حبس نفس

 یرو یتر راحت الیخ با و برداشتن هاششونه یرو از رو ینیسنگ

 .شد ولو یصندل

 

 ونبهشدستماالنشم نیهم...  رفتیم خطا دستشونهاگشکوندمیم_ 

 وارسگهید...  نکن رو کار نیاگهید یول... رسمیم رو حسابشونبرسه

 .یستین مطمئن شراننده ازکه نشو ینیماش

 

 ؟ییاونجا توکردمیم فکر_ 

 

 کجا؟... من؟ ؟یچ_ 
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 فکردمید رو تو نیماشهیشب نیماشهیشم سوارخواستمیم یوقت_ 

 سر تانکهیهم اما... شدم اون سوار نیهمواسه یکردبمیتعقدوبارهردمک

 وکردماهاشتبدمیفهمفتادهینراه نتیماشدمید بغلنهیآ از ومیرفتکوچه

 .بوده نتیماشهیشب فقط

 

 ؟یشدیمادهیپلحظه همون کاش_ 

 

 وبجنبمخودمبهخواستم تا اما ، افتاد شورلحظه همونخودمم دل_ 

 روپارچههی وصورتم یرو اومد پشت از یدستهی هویبزنم یحرف

 .شد یچدمینفهمگهید... رفتم حال از زود... دهنم جلو گرفت

 

 شد؟ یچ یاومد بهوش_ 
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 :دادادامه هاشانگشتبهرهیخ و دیکش یقیعم نفسترنم

 

 بود خاموش اتاق چراغ... اومدم بهوش شد باعث ییصداها سروهی_ 

 اقاتکردم فکرکه یحد تا... بودم هنگ یلیخ... بودم تخت یرومنم و

 یحت...  نبودادمی یچیه... خودمم تخت یرو وخودمه

 یحسابگلوم... بودمکردهگم رو زمان وروزه وقتچهدونستمینم

 رو آب وانیلشهیهم مثلتختم بغل زیم ازخواستم...  بودشده خشک

 توحش صداش...  شکست افتاد و گلدونهیبه خورددستمکه بردارم،

 و شد باز شدت با اتاق درلحظه همون... دمیکش غیج و کردامزده

 دید منو و کرد روشن رو چراغ تا... اتاق یتو اومد سرعت با دخترهی

 تا...  شناختمشینم...  موند من مات و شدن گرد هاشچشم
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 پشتهگید یپسرههی و سروش هوی ه،یکبپرسم وبگم یزیچخواستم

 ور اتاق در و عقب دنیکش رودختره عیسر... اتاق یتو اومدن سرش

 یتومدیفهماطرافم دنید با وشدمشوکه سروش دنید باتازه...  بستن

...  اومدادمی یکی یکی... شدهسرمبه یخاکهی وستمینخودم اتاق

 رو فیک ... رو یطلوع بهروز...  رو بلند یشاس...  رو شاپ یکافدم

 هوی.. .کنم دایپ رولمیموبا تاشدم بلندجام از ترس با... دمید در کنار

 روالفهم عیسر...  ستینتنملباسام نصفدمیدتازه ونهیآبه خوردچشمم

...  دیلرزیمبدنم یهمه... کردمیمسکتهداشتم... دمیچیپخودم دور

...   دادیم فحش مردهابهکهدمیشنیم رودختره داد و غیج یصدا

 نجایا...  ؟ییدروغگوهیتو...  یخائن یعوضهی تو»  گفتیم شونیکیبه

 «و؟ر ها یکار کثافت نیا یکنینم ولبازم یدار زن...  باباته؟ یخونه

 ریگ توشکه یا یبدبخت ازکردمیمهیگرمنم و زدیمضجهدختره... 

 بودهدیفهمکه ودنبکمترم نبوداگه من از تر بدبختاونم... بودمکرده

... کردم دایپ اتاق یگوشه روهاملباس... کنهیم یغلطچهداره شوهرش

 و نبودفمیک داخلدمیاندرو یگوش... دمیپوش و سراغشونرفتم عیسر

 شکرخدارو... افتادممیگوش یکی اون ادی عیسر...  داشتن برشدمیفهم

 دربزنم زنگ باهاشخواستم تا... کردم داشیپ فیکته از و بودهمرام
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...  زدن لگد و مشت کرد شروع و اتاق یتو اومددختره و شد باز

... امبدکاره یها زن اون از ایشوهرشم دختر دوست من کردیم فکر

 روشس وپسره ادیفر یصدا...  شدینم باورشستمینگفتمیم یچ هر

 گول رو زنت یندارعرضه» گفتیمپسرهبه سروش...  اومد یمهم

 نم حال تونخواستم گمشو برو...  یخوریم وارید جرز ال دردبه یبزن

 چاریل یکلهمپسره...  «کن حال اتجنبهیب زن با برو...  یش کیشر

 رولباسام و زدیمکتکم داشت همچناندختره...  کردیم بارش

... بره جیگسرم شدیم باعث یهوشیب آثار هنوز...  بودکردهپاره

 دیکش روبازوم تیعصبان بادختره... کنم دفاعودمخ از خوبتونستمینم

 اقات یتو اومد سروشکه رونیبببرتم خواستیم کشون کشون و

... گمشهبرهکه دیتوپ بهش و کرد جدابازوم از رودختره دست...

 اشپبه رون،یببره خواست تا و کرد هوار هوار سروش سرکمیدختره

 و دنیدزد منو نایاگفتم... ببره شخود با منوکردم التماسش وافتادم

 سروش یوقت یول نشد، باورش اولدختره...  کردنهوشمیب

 و کرد شک بهشهمدختره... کنم ول رودختره تا زد لگدپهلومبه

 زددخترهبه یلیسهی سروش...  من از کردن دفاع کرد شروع

 شدنقهیبه دست سروش با و شد اتاق واردلحظه همون شوهرشکه
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.. . کن فرار گفتبهم و رونیببردتم و دیکش منو دستدختره... 

 بلند مردها از یکی آخ یصدا چونخونه یتو برگشتدوباره خودش

 جون تامنم... نه ایخوبه حالش شوهرشنهیبب رفتاونم و بودشده

 در لجنگ وتپه از سر... رمیم کجادونستمینم... دمیدوئ بودپاهام یتو

 نگزکه ادیبادمی شد باعثمیگوش یبرهیوستادمیالحظههی ...آوردم

 شما با حرف وسط وگرفتم تماس باهاتونکه بود همونجا... بزنم

 و سفت زیچهیبه خوردسرم...  نییپاخوردم قلتپه از خورد ُسرپام

 ...  شد یچدمینفهمگهید

 

 ییهااشک تا گرفتترنم سمت یدستمال و شد بلند نیشاه

 پاک بودپوشونده رو صورتش ماجرا کردن فیتعر موقع اریاختیبکه

 .کنه

 

 یکار نیهمچ دیبا یطلوع بهروز همون... مرده اون چرا نظرتبه_ 

 بوده؟ حاد مشکلش نایس با نقدریا یعنی...  بکنه؟ تو با

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

252
4 

 و بودمشدهیند قبل از من چون... نباشه اون کار دیشاگهیم سیپل_ 

 قطف وباشهبودهگهید یکی طرف اصالممکنهاختمشنینم رو اشچهره

 .باشهکردهاستفاده اسمش از

 

 ؟یکنیم فکر یچ خودت_ 

 

 ...نباشه اون کاردوارمیام... دوارمیام فقط... دونمینم_ 

 

 چرا؟_ 

 

.. . من از شتریب یلیخ دیشا... دهیکش عذاب من مثلهمپونه چون_ 

 نیااگه... برسه عشقشبههنتونست امابوده عاشق من مثلاونم

 دید دیشا ایشهیم تیاذ یلیخ حتماکنه دایپ ربط سابقش شوهربههیقض

 جفتشون...  ستین حقشهم نایس... بشه عوض نایس یخانواده

 ...مثل...  عاشقن
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 مثل؟_ 

 

 ... حاال_ 

 

 یول... رمیگیم اعتراف ازت وقتشبه... باشه...  ؟یگینم نامرد یا_ 

 اخماترسهیم منبهالبته...  دونستماینم من و یبودرحم دل چقدر

 .شنیم یریشمش

 

 

. 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

252
6 

33 

 

 

 .چرخوند ییابروترنم

 

 حیترج منبه رو جانتعمه دختر یباش تو تا...  یخودت مقصر_ 

 ... یند

 

 خودت و یخودت فقطگهید...  ابد تا دربستهستمشمام نوکر من_ 

 ... بود نخواهد و ستین ونبوده تو جز یشکیه... 

 

 !میکن فیتعر ومینیبب_ 

 

 ...مینیبیم دل زیعزمینیبیم_ 
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 جلوترنم صورت کنار تا رو سرشکه رو نیشاه پرستار یسرفه

  .زدن زل خندون پرستاِربهدستپاچه دو هر و پروند جا از بودبرده

 

 بااونم و خواست رو نیشاه عذر آمپول، قیتزر یبرا پرستار

 اورژانس از و کرد یخداحافظترنم از دور،راه ازسهبو و چشمکهی

 . رفت رونیب

 

. زدنیم گپهم با و بودننشسته اطیح یتو هنوزترانههمراهبه مردها

 االب یابروها باهمه کرد،سالم و دیرس بهشون یسرخوش باکه نیشاه

 .شدنرهیخ بهشدهیپر

 

 :اومد حرفبههمه از زودتر رضایعل

 

 ...میافتاد ینیریشهی ما وخونهیم خروس یکی کبکنکنماشتباه_ 
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 دل ازکهترانه و دیکش گردن پشت دست خجول، یلبخند با نیشاه

 سهراب اما د،یکش یراحت سر از یقیعم نفس داشت، خبر خواهرش

 ابجو نیشاهبهترنم شدینم باورش هنوز داد، تکون سر افسوس با

 روبروشآدم گه،ید وقت چند تاباشهداشته امکان وباشهداده مثبت

 .بشه باجناقش

 

 یکم تا خواست ازش و دیکش نیشاه یبازوبه دستمضطربانه نایس

 یوقت و افتادراه دنبالش تعلل بدون نیشاه. کنن صحبتباهم دورتر

 حس رو نایس اضطرابکه نیشاه دن،یرس نظر مورد مکتین کنار

 :کرد باز لب اون قبل بود،کرده

 

 ... فتادهین براش یمهم اقاتف... نترس_ 

 

 ...  شکرت...  شکرت... ایخدا شکرت یوا_ 
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 و پوشوند هاشدست با رو صورتش و رفت وا مکتین یرو نایس

 ودهبو فشار تحت دایشد نایسکه دیفهم نیشاه. ختیر شوق اشک

 .گذاشت اششونه یرو دست دادنش یدلدار یبرا

 

 ستینتوام حق... نباشههم وزبهر اون کاردوارمیام... ترنم قولبه_ 

 قعاوا زهایچ یبعض یولمیشیمهیتنبمیدار هممون انگار...  عذاب نیا

 ...ستین انصاف

 

 .داد بهش یمیمال فشار و گذاشت نیشاه دست یرو دست نایس

 

 ازتممنونم... نشده شیزیچخوشحالم... میشیم امتحانمیدار... اره_ 

 قطف ه،یخوب دختر...  یند دستش ازارهدوبباشه حواست...  یراست... 

 .لجبازهکمی
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 ...ترم لجباز اون از من_ 

 

 !نیشد جورهم با خوبتخته و در پس_ 

 

 ... رمیبگ رو شاجازه نجار اوس از دیبا فعال_ 

 

 فراموش رو قبل لحظاتغم و دنیخند نیشاه حرف نیابه دو هر

 . کردن

 

 نیاهش و نایس سمتبه رابسه و رضایعل و برگشتترنم شیپترانه

 س،یپل یادارهبه رفتن زمان راجبکوتاه ییگو و گفت بعد و رفتن

  .رفتن رونیب مارستانیب از و شدن خودشون نیماش سوارکدوم هر
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 دونستیمکه چرا کرد، کجراهپونه یخونه سمتبهدوباره نایس

 هشب امکیپ با روترنمهیسالمت خبرنکهیا با. قراره یب همچنانپونه

 .ارهد ازین یحضور یدلداربه نشیزتریعز کردیم حس اما بود،گفته

 

 دینکشقهیدقبه و داد خبر بهشامیپ باپونه یخونهدم دیرس یوقت

 زا سرعتبه بود تنش قبل ساعت چندکه یلباس همون باپونهکه

 .شد نایس نیماش سوار و اومد رونیبخونه

 

 ؟ینکرد عوض رو لباسات هنوز تو_ 

 

 .بودم منتظرت... نه_ 

 

 !اومدمخودمکه االن...  ام؟یب ینگفت چرا پس یبود منتظر_ 
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 ... یایمدونستمیم خب_ 

 

 قربون رو ششمت حس! ... عجب_ 

 

 خوبه؟ خوب حالشترنم واقعا_ 

 

 ...میافتاد یعروسهیگرفته روبله ازشهم نیشاهتازه... خوبه... بله_ 

 

 ...  لبجاچه...  واقعا؟_ 

 

 جواب بهروزنمیبب بگو حاال...  ریخ سببشده عدو ظاهرا_ 

 داده؟ رو هاتونتلفن

 

 .دهینم جواب ای ستین دسترس در ای همچنان... نه_ 
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 ؟یچامیپ_ 

 

 ازش فقط... میندادامیپ رو موضوع اصل یعنی... مینداد_ 

 ه؟بهروز کار یکنیم فکرهنوزم... رهیبگ تماس باهامونمیخواست

 

 .نباشهدوارمیامترنم مثلمنم_ 

 

 زده؟ یحرف نیهمچترنم واقعا_ 

 

 ... هیخوب دخترمیریبگ فاکتور رو بودنش سرتقاگه... آره_ 

 

 !روشنچشمم_ 
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 ... خوردهنامبهگهید... رفتهشدهتمومدادهبله طرف بابا_ 

 

 ...خونه یتومیبر ایب...کردم یشوخ...  آقاباشه_ 

 

  ؟چرا_ 

 

 وروت دیشا ایب... شهینمآرومکنمیم یکار هر... نگرانه یلیخ بهناز_ 

 ...بشه مسلط خودشبهکمینهیبب

 

 ...ترسمیم_ 

 

 ؟یترسیم یچ از_ 
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 یپابه ازب... ستین مقصرکه اون... بشکنه دلشبگم یزیچهینکهیا از_ 

 ...هینامردبسوزه داداشش

 

 ترشدخخانم سیفرنگ... بذارم تنهاشونمتینمکه من...  ایب تو حاال_ 

...  اون شیپ رفت بود،گرفته دردش چون شیپ ساعتمین بودماهبه پا

 .ستین یکسخونه

 

 ... دردها نیا ازباشه تا_ 

 

 .رفت نایس یشوخ یبرا یاغرهچشمپونه

 

 ... نایکنیم فیک مردها شما...  کشنیم ها زن رو دردش_ 

 

 مردهام؟ اون از من یعنی! ... خانوم_ 
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 ... یابافته جدا یتافته شمازمیعزنه_ 

 

 بشکنه...  یه...  یه_ 

 

 ... نشو لوس ایب... نکنه خدا_ 

 

 .اومدم برو... باشه_ 

 

 وارد نیماش کردن جابجا یکم از بعد نایس و رفت داخلپونه

 .کننمیتقسهم با ییتاسه رو شب اون اضطراب تا شد،خونه

 

 

. 
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333 

 

 

 دیوبکمحکم و شاگرد یصندل یرو کرد پرت رو یگوش تیعصبان با

 :دیغر و فرمون یرو

 

...  روشتوامدارم یبدبختهمه نیا...  بکن خوادیم دلت یغلط هر_ 

 یرو ردشهیهم یکرد فکر...  چلغوز یکهیمرتترسونهیم سیپل از منو

 نیابذارم عمرا.. .ستمین ایبکوتاه من... جونمنه...  چرخه؟یمپاشنه نیا

 یوارس راحت یتونیم یکرد فکراگهتوام... بره باد برزحمتم سالهمه

 .یخوند کور یریبگ
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 دنید با و دیچرخ یصندل سمت نگاهش شیگوش زنگ یصدا با

 حرصآدم و افتاد قبل شب بیوغر بیعج اتفاقات ادی روش،اسم

 .بودکرده نشیماش سوار التماس و کردن یبازلمیف یکل باکه یدرآر

 

 :داد جوابشده دیکل یهادندون با و یگوش سمت برد دست

 

 ؟شنیم مشکوک نزن زنگبهمنگفتممگه...  ؟یزنیم زنگ یههیچ_ 

 

.... _ 

 

 یکندبه...  بودکههیهمون ما توافق... خودته مشکلگهید نیا_ 

 رختد اینسوسه منواسه یندتیآ فکراگه پس... کنم خرابتبلدممنم

 ...خانم
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..._ 

 

.. .تمومه زیچهمهبشهخوامیمکه یاون از ریغ یزیچ... خبرم منتظر_ 

 .خوش روز...  ینکنگهید فکر تاگفتم

 

. دیشک صورتشبه یدست و کرد پرت داشبورد یرو رو یگوش نباریا

 بوق اددیم تکون دست براشکه نگهبان یبرا و بوددهیرس شرکتبه

 .شد نگیپارک وارد و زد یکوتاه

 

 ساکن، ریغهیبازم اما کنه، پارک خودش یجا رو نیماش خواستیم

 وسط همونجا رو نیماش تیعصبان با. بودگرفته رو پارکش یجا

 یمنظیب نیا با رو فشیتکل تا ینگهبان سراغ رفت و گذاشتراه

 .کنه روشن
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. داشتنگه یورود کنار یسیپل نیماش همزمان د،یرسکه ینگهبان دربه

 راغس رفت تیعصبان همون با س،یپل حضور یبرا یکنجکاو نبدو

 :گفت یبلند یصدا با و نگهبان

 

 راجبامیب دیبا روز هر روز هر من... هیوضعچه نیا یموسو یآقا_ 

 نیماشجاپارکم یکس نینداجازهنگفتممگه...  کنم؟ بحث جاپارک

 !بذاره؟

 

 یحساب بهروز یصدا با بود، خوردن ییچا حال درکه یموسو

 بهروز یجلو لباسش یرو ختیر ییچانکهیا بعد و خوردکهی

 .ستادیا

 

 ...بذاره نیماش اونجا یکسدمیند...  مهندس یآقاشرمندم_ 
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...  ؟هیچواسه تورهایمون و نایدورب نیا پس...  ؟یچ یعنی_ 

 دن؟ید یینمایسلمیفواسه

 

 ...  آقا نینخور حرص شما... کنمیم یریگیپ االن_  

 

 ؟یطلوع بهروِز یآقا...  ریبخ وقت_ 

 

 :گفتکردهگره یابروها با و افسر سمت دیچرخ سرش 

 

 امرتون؟... بله_ 

 

 ...نیاریب فیتشر ما با دیبا_ 

 

 .رفت باال و شد باز تعجب از ابروهاش یگره
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 ... ؟یزود نیابه_ 

 

 .نیش سوار لطفا... شدههم رید اتفاقا_ 

 

 ... ذاشتمگ ریمس یتو رونمیماش_ 

 

 ... کنه جابجا براتون نگهبان نیبد رو چیسوئ_ 

 

 سمت رو چیسوئ یدیناام از یقیعم نفس با و دیکش یشونیپبه یدست

 .گرفت نگهبان

 

 ... وارید و دربه شینزن...  رشیبگ ایب_ 
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 :گفت سیپلبهاشاره و گرفت رو چیسوئ یدست دو یموسو

 

 !نیبگ ادیم برزماگهید کاراگه آقا، راحت التونیخ_ 

 

 ستاین کار در یبخششباشه پرجاپارکمگهیددفعه! ... بودموندهنمیهم_ 

... 

 

 آقا دیببخش... چشم_ 

 

 رو سرش و شد سیپل نیماش سوار افسر، دست تیهدا با

 یپا یزود نیابه کردینم فکر. بست رو هاشچشم و دادهیتکپنجرهبه

 پشتدرشته و زیر اتفاقاتمهه نیا از بودخسته و ادیب وسط سیپل

 .کنه تیریمد درست روچکدومیه تونستینمکه هم، سر
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 سرکمی تا بزنه،کوتاه چرتهی مقصدبه دنیرس تا خواستیم دلش

 ل،قب شب اتفاقات ادی بابازم اما کنه، کاریچ دیبابفهمه وشه حال

 با یکالنتربه دنیرس تا و رفت کاراش کتاب و حساب یپ فکرش

 داشت دنینخواب ازکه یسردرد و کردنرمپنجه و دست افکار اون

 .شد دیتشد

 

 ور فکرش یهمهکه بود سردرد تنها بره، ییبازجو اتاقبه یوقت تا

 یکس از یسؤال چیه سرگرد حضور قبل و بودکرده مشغول

 .بوددهینپرس

 

 «سیبنو »گفت و گذاشت جلوش رو یابرگه سرگرد یوقت

 :گفت اطرافش وبرگهبه کنجکاونگاههی با و اومد خودشبهتازه

 

 و؟یچ_ 
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 کرفالبته...  یدادانجام امروز تاده ساعت از شبیدکه ییکارهاتموم_ 

 تهانقشه ظاهرا چون...  یبد حیتوض ها تر قبل یلیخ از د،یباکنم

 بگو کامل پس... نبوده ساعت چند نیهم یبرا

 

 کردیم فکرلحظه اون تا. اددهیتک یصندلبه و دیکش یبار افسوسآه

 اعاوض بوددهیفهم حاال و آوردنش یکالنتربه یبرگشت چک بابت

 ینحسکه بودشده باورشگهید. هاستحرف اون از ترخراب یلیخ

 فقط تهشزنهیم یکار هربه دست وگرفته رو شیزندگ یجاهمه

 .هیبدبخت
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 :گفت و داد جلوتر روبرگه سرگرد

 

 رزودت... میبمون یجنابعال اعتراف منتظر رو روز کل ستین قرار_ 

 ...یش تیاذ کمترخودتم تا سیبنو

 

. کنه رو رو خودش دستنزده یحرف سرگرد تا خواستینم بهروز

 حرفهی زدن با وباشهکردهاشتباه که دادیم رو احتمال نیا

 زیم سمتدوباره. کنه خراب رو خودش یهابرنامه یهمهدهینسنج

 .چرخوند دنینفهم یمعنبه رو هاشدست و شدمخ

 

 دیبا یبرگشت چکهی خاطربه... شمینممتوجه من_ 

 سم؟یبنونامهاعتراف
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 :دادهیتک یصندلبه و زد یپوزخند سرگرد

 

 خودمون نقدریا چکهیواسه یکرد فکر یعنی! ... ؟یبرگشت چک_ 

 م؟یکنیم ییبازجو ومیندازیم دردسربه رو

 

 االن... نمیآورد کجادمینفهمبودم جیگ نقدریا... نهیهممنم ؤالس قایدق_ 

 فکر اصال... سمینوینم یزیچ چیههیچبه یچنفهمم تا

 .کنمینم درست شرخودمواسه ینطوریا ادیبلمیوکبهترهکنم

 

 هاتقیفر... نفعتهبه یکن اعتراف زودتر یچ هر...  میرسیملتمیوکبه_ 

 ... ندارهدهیفا ارانک... میگرفت رو
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 دستشنشده مرتکب یجرم هنوز چطورکه کرد،نگاه سرگردبه جیگ

 بود مطمئن چون نداره، امکانکه زد تشر خودشبه عیسر اما شده، رو

 :گفتقاطعانه یلیخ نیهم یبرا نداره، وجود هشیعل بر یمدرک

 

 یچ راجبدونمینم اصال من...  جناب نیگرفتاشتباه...  ق؟یرفکدوم_ 

 !نیزنیم حرف نیدار

 

 بتنو تو بعد...  باشنشده ریاج پول با و نباشن قاتیرفدمیشا_ 

 ... یخودت اول مضنون اما...  اوناست

 

 اصوال روکلمه نیانکهیا فکر با و کرد شزدهوحشت مضنونکلمه

 :گفت بهت با برنیم کاربه قتل یبرا

 

 ...  ؟یچبه مضنون...  مضنون؟_ 
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 ...  حرمت هتک دقص... به_ 

 

 ؟یچ حرمت هتک_ 

 

 ...  ؟یک یبگبهتره...  یطلوع جنابنه یچ_ 

 

 !؟یک_ 

 

...  یکرد نیماش سوار شبید یباز دغل یکل باکه یدختر همون_ 

 نرفته؟که ادتی

 

 نیا انتظار و نبود یکم زیچ دخترهی حرمت هتک خورد، جا یحساب

 یدختر راجب سرگرد بود مطمئن یطرف از اما نداشت، رو حرف

 بلق کساعتی چون زد،ینم حرف بودشده نشیماش سوار قبل شبکه
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 یچ هر اتفاقاتش، و دختر اون داستان و بودزده حرف اون با

 حدسکه یزیچ تنها. شدینم حرمت هتک ذاشتن،یم رو اسمشکه

 ماجرا اون از روحش ووسطه اون یاگهید دختر یپاکه بود نیا زدیم

 .خبرهیب

 

 حرف یچ راجب شمافهممینم اصال من...  جناب نیسیواهلحظهی_ 

 ... ن؟یزنیم حرف دخترکدوم راجب... ن؟یزنیم

 

 انگار. انداخت بهروزبه یقیدقنگاه و کرد زیر رو هاشچشم سرگرد

 .زبونش ازنهرهیبگ رو اعترافش بهروز یهاچشم از خواستیم

 

 یکالفگ با و چرخوند سرگرد یهاچشم نیب رو نگاهش بهروز

 :گفت
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 مرتکب یحرمت هتک چیه من...  ه؟یک منظورتون نیگینم چرا_ 

 ...گهید چوقتیهنه شبیدنه... نشدم

 

 بیج داخل رو هاشدست یتو خودکار و زد یپوزخند سرگرد

 .گذاشت کتش

 

 یدینرس قصدتبه...  ه؟یچ... بعدشم...  یداشت رو قصدش اوال_ 

 نکرد آبرویبواسه نفر چند کردن ریاج...  نداره؟ مجازات یکرد فکر

... دهش ادیز تو امثالمتأسفانه چند هر...  ستین یاساده زیچ دخترهی

 سرشونبه بزرگ یهاانتقام فکر کیکوچ مشکلهی سرکه ییآدمها

 یاپ ای شدنکه سرد...  کننیم کاریچ دوننینمداغه شونکله... زنهیم

 یکی وتالبته... رهیدگهید یول ... فتنیم کردن غلطبه اومد وسط قانون

 االن بوددهینرس قتیرف زِناگه...  باال یبنداز رو کالهت دیباکه

 .نبود نیا اوضاعت
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 :برد باال رو صداش تن و دیرس تیعصبانبه یکالفگ حالت از بهروز

 

 منو... نیگرفت یعوض آقا...  ق؟یرف نیگیمنبوده من کارگمیم_ 

 ...سننه؟ منو یکار اصل دنبال نیبر...  کارا نیابهچه

 

.. . یطلوع یآقا ستین خالتخونه نجایا...  نییپا اریب رو صدات_ 

 ...زورهبه شدن متوسل از بهتر یکن اعتراف خودت

 

 یپاچه تو نیکنیم نیدار یالک یالک...  نیگیم زور نیداراالنمآخه_ 

 یاهههچ باکلمه نیادونمینم اصال من...  ه؟یچ حرمت هتک...  من

 ...بدم انجامشبخوامبرسهچهشهیمنوشته

 

 .تسین شونیگناهیب لیدل یول شنیم قاتل سوادهایب از یلیخ_ 
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 رولمیوک من اصال...  بدوش؟ نیگیم شمانرهگمیم من...  خدا یوا_ 

...  یدیممنمحکمگهیدقهیدق دو شما ادیم بوشکه نجوریا... خوامیم

 ... ستین من کارشهیم باورتوننهشده یچ نیدیم حیتوضنه

 

 ور حرفتاگه...  ؟ینکرد نتیماش سوار رودختره شبیدکنم باور_ 

 کنم؟ کار یچ رو نیاکنم باور

 

 ییراهنما نیدورب ظاهراکه گذاشت بهروز یجلو رو یعکس سرگرد

 از دختر اونهمراه داشت شبیدکه یوقتاونم بودگرفته یرانندگ

 .شدیم رد قرمز چراغ

 

  داره؟ نیگیم شماکه یکسبه یربطچهخانم نیا...  ؟یچکه خب_ 

 

 نت؟یماش یتوهیکخانم نیا...  نداره؟ ربط_ 
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 ...همکارام از یکی_ 

 

 واسم...باشه! ...خانم... یشبنصفه همکار... شد واقعاجالب_ 

 ...سیبنو رو تلفنششماره و مشخصات

 

 چرا؟_ 

 

 تا نیبودهم با ساعت اونکهبگه ادیب دیبا...  حرفات دییتأ یبرا_ 

 اصرارگها اما...  ستین هایراحت نیابه شدنتبرئهالبته...  یبشتبرئه

 .یکن ثابت دیبا یگناهیبکه یدار
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 کردن یمعرف یبرا اجبار  از شد هول بهروز و پاشد جاش از سرگرد

 و چفت یب دهنش دیترس یم نداشت، بهش یاعتماد چیه. دختر اون

 زبونبه دینباکه رو ییزهایچ ،یکالنتر یتو حضورش با وباشه بست

 .بگه اره،یب

 

 اتبودمدوستم یخونه شبید من... کنمیم ثابتگهید جور خب_ 

 ازدمیم رو مشخصاتش و آدرس...  برزگر فرزان دکتر...  صبح

 .نیبپرس خودش

 

 .داد جلوتر رو عکس و بهروز سمت شدخم سرگرد
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 ...مهمه برامون نیا ؟یطلوع یآقا یبود کجادوازده تاده اعتس از_ 

 

 نییپا ات باال از یدست نداشت دنشیشنبه یاعالقهکه یسؤال ازکالفه

 :گفت عکسبهاشاره و دیکش صورتش

 

 یول... داشتم یکار قرار... بودمعکسه یتوکه یخانم نیهم با_ 

 من ... ن؟یکنینم باور راچ... بشه درست دردسر شونیا یبراخوامینم

 ه؟یچ نیگرفت منو خاطرشبهکه یخانم اوناسمدونمینم یحت

 

 ...مشکاتترنم_ 

 

 .داد تکون راست و چپبهبه رو سرش و انداخت باالشونه بهروز
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 هست؟ یک_  

 

 ؟یشناسینمکنم باور_ 

 

 نیابه رو یکس یوقت من...  نیکن باورشمیم ممنون واقعا...بله_  

 باشم؟داشته رو کردنش آبرویب قصد دیبا چراشناسمیمناسم

 

 گفته؟ خودش چون_ 

 

 یعنی...  کنم؟ آبروش یبخواستمیم منگفته خودش...  ؟یچ... هه_ 

 ...بود؟ یچ اسمش...  روخانم نیاشناسمینم اصالگمیم...  ؟یچ

 

 ؟یچکه_ 
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 یرچطوگهید...  نیگرفتاشتباه...  سرگرد جنابنداره یچکه_ 

 هر یول... شناسهیم کجا از رو منخانم نیادونمینم...  ن؟یکن باوربگم

 دیشا... کردهاشتباهاونم دیشا ای... پاپوشه مطمئنا هست یچ

... نباشم منگفته اونکه یایطلوع بهروز اون دیشا... هیاسمتشابه

 باشم؟نکارهیاخورهیم من یافهیقبه اصال

 

 ... میکنینم وتقضا ظاهر یرو از ما_ 

 

 ...منه یاجتماعگاهیجا و تیشخصمنظورم_ 

 

 ... مهندس خورنیم خنک آب دارن االنگرفتم رو باالتراش تو از_ 

 

 اون...  ستین من کارگمیم من...  نیکن ولش...  یچیه اصال_ 

 ...والسالمشناسمینمهمخانم
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 یطاهرخانم سرکار سابِق شوهر...  کنمیم آشناتون... باشه_ 

 ؟یستین...  یطاهرپونه... ؟یهستکه

 

 ات بود یکافپونهاسم انگار. موند مات و رفت وا یصندل یرو بهروز

 .هیجد اوضاعبفهمه

 

 .گذاشت اششونه یرو دست و ستادیا بهروز کنار سرگرد

 

 یشهویب یدارو بادختره یکرد فکرنکنه! ... د؟یپر رنگت شد یچ_ 

 ه؟یک اومد ادتی ... ره؟یگیمهم یفراموش

 

 ؟هیچپونهبه ربطش یول... شناسمینممطمئنم... ومدهینادمی... نه_ 

 

 گه؟ید یشناسیم...  ؟یچ رو صدر نایس_ 
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 ...شناسمیمخوبم... شناسمیمبله_ 

 

 ...صدر نایس یقبل نامزدشهیمهم مشکاتخانم نیا... خوبه_ 

 

 .دنیرس ونحالتش نیبازتربه حرف نیا دنیشن از هاشچشم

  

 هتک بهش االن...  االن...  واقعا؟...  نامزدش؟...  نا؟یس نامزد_ 

 شده؟ حرمت

 

 سر یکی...  یبود شانس خوشکهگفتم...  رینخ_ 

 ...داده شیفراردهیرسبزنگاه
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...  ستین من کارگمیم!... ن؟یکنیممتهم منو نیدار هنوز چراآخه_ 

 ...ستین خدا یخداوندبه...  ستین

 

 یجنابعال یامضا نیا...  ه؟یچ قرارداد نیا پس...  ستین تو کاراگه _

  نه؟ ای هست

 

 بودهگرفت سمتشبهپرونده یال از سرگردکه یدیجد یبرگه بهروز_ 

 الیوهی یاجاره مالکه داد قرار متن و امضابه دقت با و برداشت رو

 .کردنگاه بود

 

 من... نزدم امضاش من اما... شههیشب یعنی... منه یامضا نیا...  نیا_ 

 بوده؟ یچ یبرا الیو... نکردماجاره الیو اصال

 

 ...شده یدزددخترهکه یکار همونانجام یبرا_ 
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 یباز من یآبرو باخواسته حد نیا تا نفرهی یعنی...  ایخدا یوا_ 

 گرفته؟هم الیو مناسمبهکهکنه

 

 لتیکوبهترهگهید یزنینم حرف و یگناهیب یمصّمم نقدریاکه حاال_ 

 ...شهیم ضبط مدرک عنوانبه یبگ یچ هر چون...  یکن خبر رو

  

 ست؟ین من کارنشده باورتون االن_ 

 

 یزمان تا... هیجنابعالهیعل مدارک فعال... نداره تیاهم فعال من باور_ 

 و یبود یکسچه با و کجا شب از ساعت اون ینکن اثباتکه

 عیوقا... یمونیم ما مهمون...  یواقع ایهیجعل امضاء نیانشه مشخص

 ...دنبالشامیمگهیدقهیدق چند سیبنوبرگه یرو موبه مو رو شبید

 

 وبروشر دیسف یبرگهبه بهت با بهروز و رفت رونیب اتاق از سرگرد

 سرش یرو کار هزارتا و داشتبرنامه روز کل یبرا. شدرهیخ
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 دیاب و کردینمهم رو فکرش صالاکه بود ییجا درست اما بود،ختهیر

 .نبود یکردن باورکه دادیمانجام رو یکار

 

 اون یاپ تونستینم اما نبود، یسخت کار یگناه یببه کردن اعتراف 

 نیا از کمتر رو حضورش یدردسرها چون بکشه، وسط رو دختر

 یراه نیبهتر و کردیم فکر خوب دیبا. دیدینم یحرمت هتک مورد

 . بود لیوک با مشورت بوددهیرس مغزشبهکه

 

 یابر یحت و بود فرزان مشخصات نوشتبرگه یروکه یزیچ تنها

 زا بعد داد حیترج و بود شکبه دو هم، اون یخونه اتفاقات فیتعر

 .بده حیتوض لشیوک با صحبت
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 دو و مرد دو افسرها از ریغ و شد ییبازجو ضبط اتاق وارد سرگرد

 از قبل ن،یشاههمه از اول. شدن بلند احترامشهبهم انتظارچشم زن

 یبهروزبهاشاره و شد منفجر بمب مثل سرگرد، اومدن حرفبه

 ودب ییبازجو اتاق داخل چپش، سمت یاشهیش یصفحه پشتکه

 :گفت

 

 دوتا...  نینخور رو گولش... گهیم دروغ یچ مثلداره مردک نیا_  

 ستزهیپاستور سوسولهی...  ادیم حرفبه بلبل مثلبخوره لقد و چک

 .بشنوه تشر تا دوزنهیم جا زود... 
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 یعنیهک زد صدا رو نیشاه یخیتوبترنم و دیکش یاکالفه نفس نایس

 دکر سکوتترنم یزده خجالتنگاه خاطربههم نیشاه. باشه ساکت

 : اومد حرفبه نیشاهبه رو سرگرد و

 

 ندروکه بود نیا خاطربه نیباش ییبازجو شاهد نجایاگفتماگه_  

...  نینیبب رو آقا نیا یها العمل عکس همتون وبشه تر عیسرپرونده

 و بود بهشونکه یتین سوء خاطربه مشکاتخانم مخصوصا

...  شناسنیم رو آقا نیاهمه از شتریبنکهیا خاطربه یطاهرخانم

 اتیضفر بامیتونینم ما اما شده، وارد یروح فشار بهتون یلیخدونمیم

 از اول االن... بشه اثبات زیچهمه دیبا... میکندادگاه یراه رو یکس

 هستن یشخص همون آقا نیا...  مشکاتخانمپرسمیم شما ازهمه

 یمعرف یطلوع بهروز رو خودشون و نیشد نشونیماش سوار شماکه

 کردن؟

 

 پشت مردبه بعد و چرخوند جمع و سرگرد نیب اول رو نگاهشترنم

 :دز زلشهیش
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 اشچهرهبه یلیخ من... افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچهمه راستش_ 

 نیهم کل در یول بودگذاشته بزرگ یرنگ نکیعهی... نکردم دقت

 و یمشک یمو رنگ نیهم و یپروفسور شیر نیهم با...  بودافهیق

 ...کلیه و قد نیهم

 

 صداست؟ همون صداش... ؟یچ صداش_ 

 

 انگار...  کردسرفه چندبار زدن حرف عموق... دونمینم... اوووم_ 

 وسر ،یلیخهم اطراف اون... تره واضح االن یول... بودگرفته گلوش

 یلیخ.. . بودنگرفته باز یفضا یتوکه یتولد جشن خاطربه بود صدا

... هیچ من دنیدواسه لشیدلنکهیا و یمعرف حد در...  نزد حرفهم

 قبول زود خونه،برم اهاشب تا بود جواب منتظردوستم چونمنم

 تگذاش دستمال پشت از یکیبعدشملحظه چند... شدم سوار وکردم

 نه ای بود نیهم قایدق صداشدونمینم نیهمواسه... دهنم یرو
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 ...یخورینم یدرد چیهبهکه فرانک یریبم_ 

 

 .زد صداش یخیتوبدوبارهترنم و بودگفته ظیغ با نیشاه

 

 .شمیمخفهنگم یچیه... گهیدرهدرآ حرص...  ه؟یچ خب_ 

 

 :گفت سرگردبه رو نایس

 

 کال اون...  ن؟یگرفت بهروز یهاحرف از یاجهینتچه شما االن_ 

 نباشه؟خانمترنم عکس داخل دخترممکنه یعنی... کنهیم انکارداره

 

 کینزدشدهگرفته عکسکه یمکان چون... پنجاههپنجاه احتمالش_ 

 زمانشون یول... شدهدهیدزد مشکاتخانمکه یاهکاف مکان به ستین
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 ونا از وداشته رو ییجابه رفتن قصدکافه بعدممکنه... داره تطابق

 همدست کردن سواردمیشا ای کارشانجام بعد گذشته، مکان

... همهم یلیخ زمانبازمالبته... کرده حرکت لواسون سمتبهدوبارهسوم

 ...نبوده یوقت اتالف وشدهانجام عیسر یلیخ چون

 

 با بود هاشیکالفگ و  بهروز حرکات ماِتلحظه اون تاکهپونه

 :گفت تیجد

 

...  ادینم بر ازش کارهی نیابکنه یکار هر بهروز... نداره امکان_ 

 اون دیباترنمه دختر اوناگه...  ستینترنم یولهیکدختره اوندونمینم

 عیسر شدن سوار بعدگفتهترنم چون...  نه؟مگهباشه هوشیبلحظه

 ...ستینترنم پس... کرده هوششیب نفرهی

 

 :گفت و داد تکون دییتابه رو سرش سرگرد
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 همدست دختر اوندمیشا... هیجائبه حرفنمیا... درسته_ 

 رشیوتص... نشسته جلو مشکاتخانم کردن هوشیب بعدکهباشهچهارم

 در رو یاحتمال هر دیبا یول... شده نیآفر مشکل نیا و ستین واضح

 ... گرفت نظر

 

 :گفتملتمسانهپونه

 

 گفت منبه دیشا... کنم؟ صحبت باهاش من نیبذارشهیم_ 

 ...هیکدختره

 

 .کرد مکثلحظه چند و خاروندمتفکرانه رو لبش یگوشه سرگرد

 

... بشهتموم دیبااونم ییبازجو... کنم صحبت سروش با اول نیبذار_ 

 فعال من... میکنیماستفاده شما کمک از بودجهینت یب همچناناگه
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 واهشاخ یول نیباش گفتگو شاهد نیتونیم...  ییبازجو اتاقبهرمیم

 ...نینکن جادیا مشکلهمکارهام یبرا و نیکن حفظ رو تونیخونسرد

 

 تکون رو سرشکالفهاونم ونهیشاه سرگرد منظورکه شدنمتوجههمه

 و خط بهروز یبرا نگاهش همون با و شدرهیخ هروزببهدوباره داد،

 .دیکش نشون

 

 یرافس ز،یم یرو یبرگه دنید و ییبازجو اتاقبه سرگرد ورود بعد

. برداهبازداشتگبهزده دستبند رو بهروز و شد اتاق وارد درخواستش با

 .شد اتاق واردگهید افسرهی با سروشهم بعدلحظه چند

 

 

 

 

8 
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 کردخم زیم یرو رو خودش ،یصندل رو نشستن ضمحبه سروش

 :گفت سرگردبه عجز وبا

 

 من.. . ن؟یکنینم باور چرا...  بگم؟ دیبا چندبارگهید سرگرد جناب_ 

...  من گردنبندازه خوادیم... دارهنهیک من ازخانم اون... نکردم یکار

 ن؟یدینپرس ازشونمگه... دارم شاهد... بودمقامیرف با شبید کل من

 

 فنص...  شاهدهاتودمید... شدههیک شاهدت دنیپرسروباه ازتهیحکا_ 

 الأقل. .. ارزه ینم یزیپش شهادتشون... نعشه ای خمارن ای نصفشونبه

 زا کارگهید...  رو شبهی نکنن مست یکردیم حجتاتمام هاتُدم با

 یهمه فعال چون... نفعتهبه یبزن حرفبهتره... گذشته هاحرف نیا
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 یبر لوج یبختکاهلل ینطوریهم یبخوا... شکسته تو سر هاکوزهکاسه

 ؟یبمون نیسنگحکمهی منتظر دیبا

 

 که؟مینزد دست بهش ؟ینیسنگحکمچه_ 

 

 ش؟یدیدزد یکنیم اعتراف پس_ 

 

 وال و هولبه بودشده خودش دار یسوت یجملهمتوجهتازهکه سروش

 .افتاد

 

 سرش ییبالاگهکه بود نیامنظورم... منظورم... دمیندزد... نه... نه_ 

 ... حتما اومد یم

 

 سروش حرف وسط دیپر تیعصبان با سرگرد
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 یدارکه یاون...  ؟یکن انکار یخوایم یِک تا...  جون پسر کن بس_ 

 مقصر توکهکرده کارهمه بالش سپر یشد و یزنیمنهیسبه رو سنگش

 الیو یاجاره...  ستین زشا یرد چیه... یبششناخته یاصل

 مدرک و شاهد یکل مشیگرفتاالنم... هیاصل یطلوع بهروزنامبه

 الیو اطراف یها نیدوربتموم... هیجعل امضا و ستین اون کارکهداره

... هگید چکسیهنه کردن ثبت رو زنش و قتیرف و تو حضور فقط

 یشاس از یخبر و الیو اون یبرد خودت نیماش با رودختره یحت

 یجا رو خودشکه ییبابا اون یعنی نایا یهمه...  ستینهیاول بلند

...  هدفشبه دنیرسواسهکردهاستفاده تو اززده جا یطلوع بهروز

 فعالکهقتمیرف...  ستین ازش یرد داستان نیا یجا چیه خودش

... رهیبگ گردن رو یزیچنکنم گمونبشههم داشیپ یولشده گور وگم

 یک طرف ینگ و ینکن باز لباگه االن...  یموند دتخو فقط پس

...  یونبخ رو خودت یفاتحه یراستک یراست دیباکرده رتیاجکهبوده

 .یدان خودگهید
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 یرو عرق یهادونه و شدرهیخ سرگردبهزده وحشت سروش

 . کرد ییخودنما شیشونیپ

 

 سکوت یخوایماگه...  بگو رو اسمشکلمههی شدنمجسمه یجا_ 

 دارم کار یلیخکهبرم یکن

 

 شد بلند جاش از خودش دادن نشون تر یجدواسه سرگرد

 گرفت رو سرگرد دست عیسر و خورد یاکهی سروشکه

 

 الحا تا...  شناسمشینم اصال... دونمینممادرم جانبه...  سرگرد نرو_ 

 ...  بودمشدهیند

 

 یآدمهابه تیرضا لبخند و دارنهیآ وارید سمت چرخشهی با سرگرد

  زیم یرو نشستدوباره وار،ید پشت
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 چند...  ن؟یشد آشنا کجا بگو خب...  ؟یزنیم حرف پس_ 

 ه؟یچ مشخصاتش...  ش؟یشناسیموقته

 

...  شناسمشیمکهنشدهروزم دو... دونمینم ازش یچیهدونمینم_ 

 نیاکه... کهبودمدوستم منتظرکافه یجلو...  دمشید یاتفاق

 نوم اصالکه بود خودش یتو و بود پکر اونقدر... دمید ورترنمدختره

 ودب کینزدکهگرفتم پا براشکنم تشیاذنکهیا یبرامنم و دیند

 و بد کرد شروع شناخت و خوردبهم چشمش تا...  نیزمفتهیب

 و جلو دمشیکش وگرفتم رو شالشگوشهمنم و گفتنراهیب

 هاشفحش فقطنداشتم یقصد اصال ییخدا...  ترسوندمشکمی

 زود دید یتو ومیبود یبد یجا چون...  بودخوردهپرم تو بدجور

 مردهیکه بودنگذشتههیثان چند...  کارش یپ رفتاونم وکردم ولش

 بهروز رو خودش... کنارم اومد پیخوشت یلیخ یساله چهل حدودا

 دیپرسازم...  گرفتازم روترنم آمار و کرد یمعرف یطلوع

 ییجوراهیدارهاومده خوشش اون ازکردم فکر اولش...  شناسمش؟یم

 یپبرهداره نامزد طرفگفتم بهشمنم ادیب در آمارشکنهیم قیتحق
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 موننیب یخصومتهیدهیفهم گفت بعد... دونهیم گفتاونم...  کارش

 انگار نیشاه سربودمزدهدختره باکه یحرف چهارتا همون از...  هست

 حسابهیتسوهی باهاشاونم  گفت...  هست یزیچهی بوددهیفهم

 فکر اول...  نامزدش با...نهدختره خود باالبته... داره یمیقد

 چون...  ستین نامزدش نیشاهگهیدگفتمکهنهیشاه منظورشکردم

 ها یمهمون یتو رو نیشاه یهاکردن کز تنها آمار بود یوقت چند

 موسرهپ اون با روترنمکه یروز اون از وداشتم

 شنامزدگفتم تا...  نیشاه یکاسه توزدهبودمدهیفهمبودمدهیدبوره

 مشاس ستینادمی االن... گفتاسمشم ودونهیم گفت گستید یکی

 ...  بود یچ

 

 صدر؟ نایس_ 

 

 ...  نایس گفتآره... آره_ 
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 بعدش؟...  خب_ 

 

 باد رونامزده کوچولوهی خوادیم گفت بعدش...  بعد...  خب_ 

 حالستمخوا فقطمنم... دهیمبهم تپل پولهیکنم کمکشاگه گفت... کنه

 ساعت چند بود قرار...  یمیقد انیجرهی سررمیبگ رو نیشاه

...  مشونیرسونبتمیخواستیم فقط... بره بفرستمش بعدباشهشمیپدختره

 . ..تمسیننکارهیا من اصال... میاریبدختره سر ییبال نبود قرار بخدا

 

 قبال... معلومه تیقبل یآمارها و یفرستادکه ییها عکس از... آره_ 

 ...ینشد موفق یول یداشت یقصد نیهمچکههم

 

 

 

 

8 
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 :دینال و دیکش صورتشبه یدستکالفه سروش

 

 اصالدفعه نیا یولبودم مست شب اون... نهمادرم جانبه... نه... نه_ 

 سراغرفتمیمبکنم غلطا نیا ازخواستمیماگه...اگه...  نبود نیاقصدم

 ...تخس نچسب یدختره نیانههیپاآدمهی

 

 تن یراحت نیهمبه... جون پسر نذارهیما مادرت جون از نقدریا_ 

 از یمشخصات یاسم...  طرف؟ شناختن بدون یکار نیهمچبه یداد

 نداد؟ خودش
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 هیطلوع بهروز گفت خودش... گهید همون_  

 

 سوار رودختره خودشاسم با دیبا طرف چراکهدهینرس تعقل_  

 ...  داشته؟ نترس سر نقدریا یعنی...  کنه؟ نیماش

 

... سهرینم بهش دستش یچکیه گفت... دمیپرس ازشخودمم اتفاقا_ 

... منکرد رو زهاشیچ نیا فکرکه بود ادیز بود وسطکه یپول نقدریا

 ... بود بیعجبرام یزیچهیالبته

 

 ؟یچ _

 

 ...  بوددادهافهیق رییتغکمیدختره کردن سوار یبرا_ 
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 بود؟ یچطور اشهیاول یافهیق_  

 

...  بود یاعضله وچهارشونه...  بود تر بلند من از هواهی قدش_ 

 یجلو و بودبسته یاسبدم سرش پشت یموها انگشتهی یاندازه

 و شیر و بود یجوگندم موهاش رنگ...  بود خلوتکمیموهاشم

 عوض رنگشونهممیرفتدختره دنبالکه یموقع اما... نداشت لیسب

 یپروفسور یمصنوع یشایرهم بود،شدهکوتاه موهاشهم... بودشده

 قبالخترهد گفت یدادافهیق رییتغ نقدریا چراگفتم بهش...  بودگذاشته

 یپگهید وشدمیم قانعکه گفتیم یجورهی...  دتشیدافهیق نیا با

 ...  نداشت یفرقبرام اصال... گرفتمینم روهیضق

 

 کاربه رو عقلتکمی... گهید یینجایا االن نداشتنا فرق نیهمواسه_ 

... سازهیم پاپوشگهید یکیواسهداره یدیفهمیم ینداختیم

 ...ستین یکمجرمنمیا
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 اصال... امچکارهیه من... خوردمگه...  سرگرد جنابکردم غلط_ 

 تیرضا ازشخودمنمیبب رودختره من نیبذار... فتادهینهم یاتفاق

 ... رمیگیم

 

 نامحسوس نگاهش و شد بلند سرگرد یگوش یتو از ییصدا

 رو بعدلحظه چند و داد گوش صدابه و یانهیآ وارید سمت دیچرخ

 :گفت سروشبه

 

 داشت؟ گردنش ریز بزرگ یگوشت خالهی اروی نیا_ 

 

 :گفت و دکر گردچشم متعجب سروش

 

 ه؟یطلوع بهروز همون...  نش؟یگرفت_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

258
2 

 با و ادد گوش شد،یم پخش شیگوش یتوکه ییصدابهدوباره سرگرد

 :گفت سروشبه پوزخند

 

 ... هیوارمتوقته یلیخکهخورده پستتبه یکی ظاهرا... مینگرفت... نه_ 

 

 ؟یچ یعنی_ 

 

 انیب ینگارهرهچ یهابچهگمیم...  ییما مهمون حاالها حاال یعنی_ 

 امامیدار زاین قیتطب یبرا عکسشبه...  یبد شرح اتیجزئ با براشون

 .بهیتعق تحتکههمونه ادیز احتمال

 

 

 یجوون...  نیکنکمکمکنمیم التماس سرگرد جناب...  خدا یوا_ 

 نیبدنجاتم... کردم تیخر... کردم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

258
3 

 

 رب من از یکار...  یریبگ لیوک و یبد اطالع تخانوادهبه یتونیم_ 

 یکردیم رو فکرش دیبا یدیرس زحمت یب پول اونبه یوقت...  ادینم

 .داره یعواقبچه

 

 اتاق از سرگرد و گذاشت زیم یرو رو سرش وار افسوس سروش

 رونیبهم دخترا و نیشاه و نایس همزمان اومد، رونیب ییبازجو

 و شدن سرگرد کار اتاِق وارد سرگرد ییراهنما با و اومدن

 .نشستنهمه

 

 یکار نیهمچخواسته چرا وهیک یلیجل نیا نیبد حیتوض خب_ 

 بکنه؟

 

 پر و قیعم نفس با و انداختپونه یافتاده نییپا سربه ینگاه نایس

 :گفت یحرص
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 یول...  یول... بوده یطلوع شرکت یکار یشرکا از یلیجل_ 

 یطاهرنمخا یزندگ ازکه راز یسرهی خاطربه و... نبوده یپاکچشمآدم

 قبلماه چند یحت... داشته یاخاذ قصد شونیا از مرتبدونستهیم

 اتفاقااونمکه خودش یالیو یتو داشت رو یطاهرخانم آزار قصد

 و آزار انیجر یلیجل کردن ادب یبرا بهروز...  بود لواسون یتو

 نشز و کردن اخراجشهم اونا و گفت شرکتشون سیرئبه رو تشیاذ

 یفرار شرکت اموال از اختالسهی بااونم...  تگرف طالق ازشهم

 داشیپهم الملل نیب سیپل... نداره ازش یخبر چکسیه... شده

 چون... رهیگیمانتقامداره همچنانکهکرده یبد ینهیک ظاهرا... نکرده

 شیپ رو یطاهرخانم راز و ختیر رو زهرش انیجر اون بعد بارهی

 شبید...  شد شونیا مادر یسکته باعث و کرد برمال مادرش و پدر

... بودمافتاده فکرشبه بیعج اومد لواسون یالیواسمکه

 من و بهروز ازاومده... خودشه ظاهراداده مشخصات سروشکهاالنم

 ...رهیبگانتقام
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 ... تهنرف در تامیکناقدام زودتر دیبا... داره ینیسنگ یپرونده پس_ 

 

 :گفت سرگردبه رو و کرد بلند سرپونه

 

 ن؟یکنیم آزاد رو بهروز حاال_ 

 

...  ونشیا یبرابوده پاپوشهیقض مطمئنا حاتیتوض نیا با... خب_ 

 داخل دیبا زهایچ یسرهی نشدن یقطع تابازمالبته...  شنیم آزاد فعال

...  نیببر فیتشر نیتونیمهم شما...  ندارن خروج حق و بمونن شهر

 .میدیم خبر بهتونمیکرد دایپ رو یلیجل یوقت

 

 یکالنتر از مردها، دادن دست و تشکر بعد و شدن بلند جا از یهمگ

 . رفتن رونیب
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 بلقپونه و رفت نشیماش سمتبه یکوتاه یخداحافظ بعد نیشاه

 .شد کینزد بهش و زد صداش نیشاهبهترنم شدن ملحق

 

 

 

 

8 
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 . دیچرخپونه سمتبه و ستادیاترنم
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 واقعا...  واقعا... خوامیم معذرت یلیخ من...  من...  جانترنم_ 

 یکار هردونمیم...  یعذرخواه ریغبگم یچدونمینم

 اصال... مکن جبران روافتاده برات شبیدکه یبد اتفاقاتتونمینمکنم

 خاطربههکامشرمنده... اتفاقاته نیا یبان و باعث یلیجلکهشهینمباورم

 ...  یببخش منوخوامیم فقط...  یبودافتاده دردسربه من

 

 :گفت یمهربون لبخند با و گذاشتپونه یبازو یرو دستترنم

 

 یوقت... بودمخودم مقصرشکهخوردم رو یکار  چوب من_ 

 یفرک بس ازبشم نشیماش سوار خواست وهیطلوع بهروز گفتبهم

 رکفکارم عواقببه نرفته، شیپلمیم طبق یچیه مدت نیاکهبودم

 شکر... شدم ادبخودم اما... همه ازرمیبگانتقامخواستم ونکردم

 یدلخور چیه...  گذاشتبرام نجاتراه و سوختبرام دلش خداکه

 تیذا باعث مدت نیااگه نیببخش دیبا شما... ندارم نایس و تو از یا

 ... نیبش خوشبختدوارمیام... شدم آزارتون و
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 بوق بالحظه چند بعد و گرفت آغوشبه روترنمخواهرانهپونه

 سوارترنم و کردن یخداحافظهم از زنون لبخند نیشاه یمنتظرانه

 .شد نیشاه نیماش

 

 خاص یلبخند واحترام با و کرد بازپونه یبرا رو نیماش در نایس

 و شد نیماش سوارداده باال یابروها باپونه. کرد رو نشستنش یتقاضا

 :گفت و سمتش دیچرخ نایس نشستن محضبه

 

 یچ...  یزنیم لبخند ینطوریاکه یخوایم زیچهیکنمیم حس_ 

 کلک؟ یخوایم

 

 :گفت و زد یاضربهپونه دماغ نوک یرو زنونقهقه نایس

 

 ...کرد پنهون ازتشهینم رو یچیه...  تو یبود یک زرنگ_ 
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 ... بود تابلو لبخندت_ 

 

 آزادبهروزم... شده دایپ مقصر... شده حل مشکلباالخره... خب_ 

 ما؟به یبد نباس ینیریش... شده

 

 ؟یبد ینیریش دینبا تو...  بود؟ من مال فقط مشکل نیا یعنی_ 

 

 ... ترنمقدم خانوما گفتن اول از یول... محفوظهمینیریش من_ 

 

 چون... باشه!... شدم؟مقدم من دادن ینیریش موقع...  یزرنگ یلیخ_ 

 ... بارهی نیهم یول... رمیگینم رو حالتخوشحالم

 

 روز چندندارم وقت ادیزمنم... شروعشهتازه... خانومنه...  بار؟هی_ 

 .ارمیب در عزا از یدل دیباشمیم یراهگهید
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 از هاشگونه بودشده ینیریش از نایس منظورمتوجهتازهکهپونه

 .کوبوند نایس یبازوبه یمشت و شدن سرخشرم

 

 !ادخویم ینیریش یراست یراستکردم فکر باش منو...  ادب یب_ 

 

 :دیکش روپونه لپ نباریا و زد یاقهقهدوباره نایس

 

 ایدن ینیریش نیبهتر... خانومم یایح وشرم قربون...  جان یا_ 

...  بهناز شیپمیریم االن... آخهبکنم یچ طلب مننشستهکنارم

 ور زیعز ساک اونبعدشم... آزاده بهروزکهمیدیم رو خوش خبراونمبه

 روز چند نیا...  خودمون یخونهمیریم و یداریبرمباالخره

 وت بدونخوامینمهیثان کی یحت...  یباشخودم دل ور دیباکسرهی

 ...باشم
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 ازچارهیب...  ستینخونه سیفرنگ... دارهگناه...  ؟یچ بهناز پس_ 

 ...کنهیم دق ییتنها

 

 تو...  خواهرش دل وررهیمشده آزاد...  ه؟یچواسه داداشش پس_ 

 ولموچ کوچولمراسمهی و یباش من فکر فقط دیبا االن...  نخورقصه

 ... عقد نیا کردن یدائم یبرا

 

 یحت نشد شبید اصال...  ماینکرد صحبت اتخانواده با هنوز_ 

 !عروسشون؟بشمبرمکدفعهی اونوقتکنم یاحوالپرسهی

 

 مامانخونهمیریم ازظهر بعد ... یهستکه عروسشون_ 

 تدس شمالمیریمهمه صبح فردا...  یخواستگارواسهمینیچیمبرنامه

 ...فرداهم اون پس... میکنیم عقد فردا پس...  بابات و مامان بوس
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 رو هابرنامه یهمهکه تو...  سرعت؟ نیا باخبرهچه...  واشی واشی_ 

 هوی...  ستاین بهروز و من طالق انیجر در هنوزمامانم!... یدیچ

 ...خطرناکه براشبفهمه

 

 یلیخ رو زحمتش تونیگرام پدر...  خانوماخانوم نترس_ 

 ... دهیکشوقته

 

 گفته؟ بابا...  ؟یچ_ 

 

 تیرضا بدون بابات یکرد فکر...  ما عقد قبل موقع همون... بله_ 

 مینگ بهت یزیچ تو یینهامیتصم تا بود قرار! ... اومد؟ یم مامانت

 

. .. باشه؟ پنهون من از هنوزکهمونده یزیچ کالنمیبب...  ا....نیس_ 

 .ارمیب در شاخ خوادیمدلمکهشنومیم ییزهایچ مرتب
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 .دونمینم روهیبقنمونده یزیچگهید من طرف از_ 

 

 فقط... بهنازههیبق از منظورت البد...  شماها دست از یوا_ 

 ...داره یکار یمخف تو مثلکهاونه

 

 هدف...  دیببخش خب یول...  هابوده... نبوده یکار یمخفنفسم_ 

 مجبورت یزیچ...  یریبگ خودت رو متیتصممیخواست... مهمه

 بهش... منتظره بهنازکهمیبر حاال... نکنه

 .ششیپمیریممیدارگفتمدادمامیپ

 

 از و دید روپونه لبخند یوقت و کاشتپونه دست پشت یابوسه نایس

 . زد استارت شد، مطمئن نبودنش دلخور

 

 ساک رفتنگ یبرا ییتنهابهپونه و دنیرس مقصدبه بعدشقهیدق ستیب

 روزبه یآزاد خبر تا گشت بهناز دنبال شوق با و رفتخونه داخلبه
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 و نبودراهبهچشم بهناِز از یاثر انتظارش عکس بر بده،اما بهش رو

 رو سرش تا کرد، وحشت دید اتاق یتوافتاده رو لچرشیو یوقت

 و خورد سرشبه یاضربه چرخوند پشت از ییصدا دنیشن خاطربه

 .افتاد نیزم یرو هوشیب

 

 

 

 

 8/3 

 

3 
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 بعد بود،هگذشت فشیک برداشتن یبراپونه رفتن از یکم زماننکهیا با

 احتمال. شدیمرهیخ اطیح دربه نگاهش مضطرب ،ییصدا هر دنیشن

 یادیز روزها اون انتظار از دور و بیعج اتفاقات خاطربه دادیم

 . نبود ینگران یواسه یلیدل چون شده، حساس

 

 بهناز،بههجمل چندتا گفتن و لباس ساکهی برداشتن نظرشبهنکهیا با

 یور گذاشت رو امکانبازم یول شد،یمتموم اونا از زودتر یلیخ دیبا

 و یگوش یتو گذار و گشت با کرد یسع وخواهرانه دل و درد

 اما کنه، منحرف رو خودش فکر اعزام، قبل یروزهاواسه یزیربرنامه

 اکپ رو بودنوشتهکه ییهابرنامه چندبار و بود پرت بیعج حواسش

 . نوشتدوباره و کرد

 

 رو یگوش حرص با و شدخسته هاشبرنامه نوشتنباره چند از

 شدرهیخدوباره و خوابوند رو یصندلکمی و داشبورد یرو گذاشت

 یبهونهبه وبزنه زنگپونهبه خواستیم دلش بیعج. اطیح دربه

 یدار خود اما کنن،یم کاریچ دارنبفهمه شده،هم بهناز حال دنیپرس
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 رو نشیآتش عشق بهناز ونره لو شیقراریب وقتهی تا کردیم

 .نندازهکهیت

 

 یگوش و شد زیخمین عیسر ستپونهنکهیا ذوق با شیگوش یصدا با

 یوفپ با د،یماس لبشبه لبخند رضایعلاسم دنید با اما برداشت، رو

 استم و نیماشصوته پخشدستگاه یرو گذاشت رو یگوشدهیکش

 .شد کش درازدوباره و کرد وصل رو

 

 ؟یچطور همسفرسالم_ 

 

 یاصل مسببدمیشن. بهتره یلیخ حالت توکنم فکر...  دامادشاهبهبه_ 

 ؟یینها دورواسه یرفتگهید پس شده، ییشناسا

 

 .زنمیم درجادارم شیمقدمات همون یتو بابانه_  
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 شده؟ یچ باز_ 

 

... هیخورد اعصابنشده یزیچکه نیهم... نشده یزیچ_ 

 وگم نیهم...  نکردنکه داشیپ شده، ییشناسا فقط یلیجلکهدهیفاچه

 .استرسم لیدلشده بودنش گور

 

 ؟یچ استرس_ 

 

 حس...  رضایعل هاستحرف نیا از تر خط هفت یلیخ اروی نیا_ 

 حس نیا دمشید اصفهانکه یاول روز همون از... دارم بهش یبد

 یالحظه از...کنم عوض بهش رودمیدنتونستم چوقتیه... بودهباهام

 قرار وآروم اصال... خروشانه یرودخونه مثلدلماونه کاردمیفهمکه

 نیهمچ. داشته منو ناموسبه یرازد دست قصد دوبارآدم نیا... ندارم

.. . ینکن درک دیشا شیدیند تو...  ادیم بر دستش از یکار هر یآدم

 رو فشیکث و زیهنگاه اون یوقتشدمیم یحالچه یدونینم
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 بعد ونکنه داشیپ سیپلسفرم قبل تااگه... دمیدیمپونهبه

 رمادبه یحت یوقت...  ؟یچبشه دایپ اشکله سرودوبارهرفتنم

 نمارستایب یراه اونو بهروز ازدواج انیجر دادن لو با ونکردهرحمپونه

 ینیتضمچه اصال...  ستین زشیچ چیهبه یدیامگهید پس کرده،

 و من بیتعق باتونسته اون بده؟ادامه رو انتقامش نخوادگهیدکه هست

 رو هممون آدرس االن مطمئنا پس... ارهیب در سرترنم انیجر ازپونه

 ... بذارم؟ تنها روپونه یچطور... رهدا

 نقشنهپوواسه یکل نجایا تاپاسگاهدم از... شهینمآرومدلم رنشینگ تا 

 یروزها نیاواسهتونمینم اصال... خرابهحالمنفهمه تاکردم یباز

 .ستین آزادفکرم... کنم یزیربرنامهمونده

 

 یتونیم کنه؟ کنسل رو اعزامتبگم یحاجبه یخوایم_ 

 .ینگران نقدریااگه یبرگهیددفعه

 

... باشهفرصتم تنها سفر نیاترسمیم ترسم،یم... دونمینم یعنی نه،_ 

 .کنم کاریچموندمخودم اصال... بدم دستش ازخوامینم
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 نیابهبره خوادیمکه یآدم...  نایس باش خوددارکمی شه،ینم یزیچ_ 

 هدفت... بشه رها زهایچ یلیخ بند از فکرش دیباهمه از اول سفر

 از ه،ندار یادهیفا چیه اونور پاتباشه نجایا دلت. باشه مشخص دیبا

 نیا ازنه یکرد خدمت یچطور یفهمیمنه...  یکنیم ضرر طرف دو

 رفک شتریبکمی کن، کار خودت یروکمی پس...  یجمع خاطر طرف

 طتیشرا چون ،یکن کنسل یدار فرصت هنوز...  کن

 لکنساگه تابده جواب زود یلیخ یول کنم، جور براتونمتیمخاّصه

 .بذارن نتیگزیجا روگهید یکی بتونن شد

 

 .رمیبگمیتصم زودترکنمیم یسعباشه_ 

 

 رفتنت؟بهبوده یراضپونه حاال_ 
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 دمتخ تو و من از بهترکنم فکرفتهیب پاش ست،ستاره مثلاونم_ 

 !کنن

 

 خانومابه وقت هرگفتهبهم بارچند یحتستاره... آرهکه اون_ 

 ور فسقل دوتا نیا توبگه ستین یکی. بدم خبر بهش دادناجازه

 .یکرد رو جهاد نیتر بزرگ یکن بزرگ

 

 .باشه یاصل دونیم یتو خوادیم... گهیدخودمه خواهر_ 

 

 حاال... یآزاد دونیم...  نیحس امان دونیم... میدار ادیز دونیمواهلل_ 

 مامان؟خونه یاینم...  یریگ دونیمکدوم یتو تو

 

 امروز بخواد خدا... ستپونههیقبلخونه من دونیم فعال... امیم_ 

. باشهخودم شیپ فعال دیباشدههم یلیجل ترس از... برمشیم

 .نذاره تنها رو بهنازبگمهم بهروزبهبهتره
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 ؟یداشت یابرنامهچه نایا از ریغ_ 

 

 کردن یدائمواسه دیبا کنم، صحبت نماما با تاامیمگهید یچیه_ 

 .شمال سرهیمیبر عقدمون

 

 زن؟ پدر یبوس دستواسه_ 

 

 .سالم زن مادرواسه بابا،نه_ 

 

 ...وگرنه بودگفته مادرزنتبه پدرزنت یآورد شانس_ 

 

 ده؟یرس زود چقدر_ 
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 ده؟یرس زود یک...  ؟یگیم یچ_ 

 

 

 

 

 

 8/3 

 

3 

 

 

 

 :گفت خندپوز با و گرفت یقیعم نفس نایس
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 .بهروزخان_ 

 

 اونجاست؟مگه_ 

 

 فکر... خونه یتو رفت گاز تخت نشیماش با االن نیهم... آره_ 

 ،ییادوت تا بودن بهروز منتظر حتما... کردهمعطلمپونه چرادمیفهمکنم

 ارن؟یب در سردختره اون یماجرا از

 

 دختره؟کدوم_ 

 

 شبید و تداش رو عکسش ییراهنما سیپلکه یدختر همون_ 

 روترنمکه یزمان همون درست...  بودشده بهروز نیماش سوار

 فیتعر مفصل دمتید بعدا حاال... نبودهترنم ظاهرا اما ، بودندهیدزد

 .کنمیم
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 وده؟ب یکدختره بدونن خوانیم یچواسهگهید... شدهتبرئهکه فعال_ 

 

 یلیتما چندانمطمئنمپونه حاال...  ؟یشناسینم رو هازن تو_ 

...  رونیبکشهیم ماست از رو مو بهناز یول...  هایکنجکاو نیابهنداره

 ...نیبب ایب حاال

 

 دنید با و چرخوند یگوش سمتبه رو نایسنگاه امکیپ یبرهیو

 :زد لبخندپونهاسم

 

 ...  زادست حالل_ 

 

 برگشت؟پونه_ 

 

 ...   دیرس اشنامه یول نه، خودش_ 
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 باهم نایس شدو پخش یگوش یتو رضایعلکوتاه یخنده یصدا

 .کرد باز رو امکیپ و برداشت رو یگوش لبخند همون

 

 !خونه داخل ایب االن نیهمگهیم_ 

 

 در.. . بهروز با نکن ریدرگ رو خودت فقط...  برس اریبه بروباشه_ 

 و کن فکر خوب... سفر راجبگفتم بهت یچنره ادتی ضمن

 لطفا دترزو و...  ریبگ رو درستمیتصم

 

 رضا... یعل_ 

 

 ه؟یچ_ 
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 به؟یعج یلیخ_ 

 

 به؟یعج یچ_ 

 

 پونه؟امیپ_ 

 

 ؟یش کیشر شونیبازکارآگاه یتوخواستهنکهیا از به؟یعج چرا_ 

 

... هم... شم ماجرا یقاط مننداره یلیدلهم... آخه...  هستنمیا_ 

 ...کرده فرقپونه لحنهم

 

 طرف لحن یفهمیم یطورچ امکیپ پشت...  ؟یزدتوهم نایس_ 

 ه؟یچ
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 قتچویه...  یفهمیم یباشداشته رو جمالتش تک تک قلق یوقت_ 

 ... بودندادههم امکیپبهم یدستور ینطوریا

 

 از...  نترس یریمینم... بده دستور خواستچارهیب بارهی حاال_ 

 ...کنهینمکمیزیچ تیمرد

 

 یعاد اوضاعگهیمحسم...  ستین زایچ نیا بحث اصال رضایعل_ 

 ...ستین

 

 .کنه تیرعا رو یقبل نیقواننتونستهنوشته یاعجله دیشا_ 

 

 ه؟یچبه یچنمیبببرم... بگم یچ_ 

 

 .خداحافظ... باشه_ 
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................ 

 

 آقا ادیمداره_ 

 

 مناگه...  کن جمع رو حواستبودمگفته بهت مرگت خبر_ 

 رو نیماشخوبه باز...  زیچهمهبه شدیمزده گندکه بودمشدهیند

 .نکرد شک ای نشناخت

 

 اهاشب یکسکردمینم فکر...  دیرس سر هویدختره نیا...  آقاشرمنده_ 

 ...باشه

 

 که؟ شینکشت کجاستدختره حاال_ 
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 یردهام یگفتگو یادامه تا در،به بودچسبونده رو گوشش استرس با

 شد،یم ترواضح داشتلحظه ره صداشونکه بشنوه، رو یابهیغر

 .شدنیم کینزد اتاقشبه داشتن انگار

 

 ... سرش یتوزدممنم... سمتم دیچرخ هوی...  آقااتاقه اون یتو_ 
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... خوامیم رو ََشزنده من...  کشمتیمخودم شیباشکشتهاگه_ 

 رو زهایچ یلیخ تقاص دیبا دختر نیا... دارم باهاش کارها یلیخ

 ... پارچه متر چند خاطربه...  شد نابود خاطرشبهمیزندگ ...بده پس

 

 ربانضبومبوم یصدا و بودشده شتریب هاحرف نیا از قلبش تپش

 در شدن باز یصدا یوقت. کردیم حس گوشش کنار درست رو قلبش

 از یقیعم نفسخورده چسب دهن همون با دیشن رو ییروبرو اتاق

 چرا د،یکوبیم یسختبه شقلب همچنان اما د،یکش یآسودگ سر

 ازکه رفتن، یاپونه سراغ اون یجابه مرد، تا دو اون دونستیمکه

 .بودومدهین در ازش ییصدا چیه قبلقهیدق ستیب

 

 یقالب یپستچ گول یراحتبه چراکه فرستاد لعنت دل یتو خودشبه

 یپستچکه یالحظه چقدر. بودکرده باز براش رو در و بودخورده رو

 اتنجبهپونه یصدا دنیشن با بست،یم رو هاشدست داشت یبقال

 شبعد وپونه سراغ رفت یپستچ یوقت اما بود،شده دواریام خودش
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 سر ییبال شد مطمئن اومد، گلدون شکستن و افتادن یصدا

 یهاحرف دنیشن با و نداشت خبر حدودش و حد از اما اومده،پونه

 . دیرس یمسکته مرزبه اشتد پونه، بودنمرده ایزنده راجب مردها

 

 نفس دهن با تونستینم بود هاشلب یروکه یچسب خاطربه

. دشیم پیک داشت زشیآبر وهیگر خاطربههم شینیبراه وبکشه

 ور توانشتمام نباریا لرزوند، رو قلبشدوباره یزیچ افتادن یصدا

 لوج وکنه رد پاهاش ریز از رو اششدهبسته یهادست تا برد، کاربه

 .ارنیمونهپ سر ییبالچه دارنبفهمه وکنه باز رو اتاق دربتونه تا اره،یب

 

 کرد باز رو دهنش چسبهمه از اول آورد جلو رو هاشدست یوقت

 رو پاهاش بودنش فلج یهوابه ،یپستچکه کرد خداروشکر و

 تیموقع حرکت، چندتا همون با تونستینم عمراوگرنه بود،نبسته

 .کنه عوض رو هاشدست
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 شدندهیکش شاهد در یال از و نییپا دیکش رورهیدستگآروم

 دالورو دیجد مرد یافهیق دنید با آن کی. شد مرد دو اون توسطپونه

 نیا پشتکهباشه یکس یلیجل شدینم باورش. شد حبس نفسش

 خودشونبه یحت و بردنیم هال سمت روپونه داشتن. ماجراست

 رشتیب و کنن بلند روپونه بدن یحساب و درست دادنینم زحمت

 .دنشیکشیم نیزم یرو

 

 وبزنه ادیفر خواستیم دلش قصاوت،همه اون از گرفت درد قلبش

 ماا نزنه،پونه بدنبه رو فشیکث دستبگه یلیجلبه مخصوصا

 وبرهیمن ییجابه کار یابونیب غول دوتا اونبه تشر چندتا دونستیم

 شونهاحرف از. بشه مطلع تشونیضعو از نایس تا کردیم یکار دیبا

 .خونه یوت ادیمدارهاونم و دادنامیپ نایسبهپونه یگوش باکه بوددهیفهم

 

 نگاهشون رس ریت از یکم کرد احساس و شدن هال وارد مردها تا 

 و ستادیا وارید کمکبه ییصدا دیتول نیکمتر با و عیسر خارجه،

 قفل چندبار زدن رفح یجابه و داشت برش رفت، فونیآ سمتبه
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 جلب خودشبه رو مردهاتوجهبزنه حرف دونستیم. کرد باز رو در

 ونچ. کردیممتوجه رو نایس یتوجه جلب نیکمتر با دیبا وکنهیم

 کیزدن هنوز نایس کردیم خدا خدا دیدینم فونیآ یتو رو نایس ریتصو

 .بشه حرکتشمتوجه وباشه در

 

 موهاشکه زد،یم رودکمه نانهمچ و بود فونیآبه چشمش اضطراب با

 رپ غیج. شدکنده دستش از فونیآ یگوش و شدندهیکش پشت از

 سوزش از هاشچشم و شدخفه یپستچ بزرگ یهاپنجه ریز دردش

 .نشست اشکبه سرش

 

 .دیتوپ یپستچبه و گذاشت جاش سر رو فونیآ یلیجل

 

.. ! .یزنیم گند یدار فقط چرا تو...  احمق؟ شیبست ینگفتمگه_ 

 .بفهمهپسره بود کینزد
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... مبودنبسته رو پاهاش فقط...  فقط...  بودمشبسته خدابه آقا_ 

 .رهیمراهدارهکه نیا یول... فلجه نیگفتآخه

 

 رشبب...  ببرش... شماله یمعجزه مثل البد... منه گند شانس ازنمیا_ 

 .دتشیندپسره تا اتاق یتو

 

 یهاچشمبه رو سرخش یهاچشم و بهناز سمت کردخم سر یلیجل

 .دوخت بهناز یبارون

 

 ثلموگرنه...  ینش سرشاخ من باباشه ادتی... بچه یچموش یلیخ_ 

 بافعهد نیا بود نیماش بادفعه اون... کنم مّلقتکلهمجبورم قبلدفعه

 ...چطوره؟...  خوشگلت بدن

 

 یهاچشم از رو یلیجل زیه و یوحشنگاه یورود زنگ یصدا

 .کشوند در سمت و کند بهناز مبهوت
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 ...  دیرسحسابم طرف...  ببرش_ 

 

 بهناز. رفت اتاق سمتبه و کند نیزم از رو بهناز حرکتهی با یپستچ

 از یالعملعکس چیه و بودمونده یلیجل حرف بهت یتو همچنان

 داشتن هنوز مغزش یخاکستر یهاسلول انگار. دادینم نشون خودش

 بودنشده باورش و کردنیم لیتحل وهیجزت رو یلیجل کلمات

 و یلیجل ونبوده خودش سماجت خاطربه شمالش تصادفکه

 .بوده ماجرا پشت اشاندازه و حدیبانتقام
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 یدب درد وبپره جاش از وحشت با شد باعث یزیچ شکستن یصدا

 پشتمحکم راست دست با و گفت یجونمهین آخ چه،یبپ سرش یتو

 .گرفت رو سرش

 

 تونستینم  رو اطرافش طیمح از یزیچ چیه دید یتار خاطرهب

 یتو رو سرشآروم خودش تیموقع دنیفهم یبرا وبده صیتشخ

 دیسر بود راستش سمتکه ینور منبعبه یوقت و چرخوند یکیتار

 روف یالحظه قلبش ناشناس ییصدا دنیشن باکه شد،رهیخ بهش

 .ختیر

 

...  ن؟یدیترسشدم باعث من.. . ن؟یاومد  هوشبه شما... سالم_ 

  شما؟ نیبخو شکست، افتاد هوی دیرسینم وانیلبهدستم...  بخداشرمنده

 

 :زد لبآهسته و برگشت اشرفته دست از آرامش زن، لحن از
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  کجام؟ من_ 

 

 ست؟ین مشخص اتاق از...  مارستانیبگهیدمعلومه خب_ 

 

 ...هتارچشمام... نمیبب خوبتونمینم من...  من_ 

 

 خورده؟ سرتونبهکههیاضربه خاطربهنکنه یوا...  ؟یجد_ 

 

 ؟یاضربهچه...  ضربه؟_ 

 

 یکیدمیفهم دکترتون وخانواده یهاحرف از... واهللدونمینم_  

 اتاق یوقت خب...نداشتم یفضول قصد دیببخشالبته...  سرتون یتوزده

 .رسه یمآدمبه زود صداکهیکوچ
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 تنها وافتاده براش یاتفاقچهارهیب خاطربه تا کرد مکث یالحظهپونه

 ودب یدرد بعدش و بود بهناز یشده چپ لچریو آورد ادیبهکه یزیچ

 باعثلحظه اون یادآوری کرد، نشیزم نقش و دیچیپ سرش یتوکه

 .هبش باز یآخبه لبش وچهیبپ سرش یتو درد از یموجدوباره شد

 

 نمازفتهر همراهتون یراست...  ادیب پرستاربگمکنهیم درد سرتوناگه_ 

 باردمک ثوابکنم فکرالبته...  باشما شما مراقب گفتچارهیب... خونه

.. . نیایب هوشبهباالخرهشدم باعث م،یباز یپاچلفت و دست نیا

 ... انتظارنچشموقته یلیخ خانوادتونچارهیب

 

 هوشم؟یبساعته چندمگه_ 

 

 من چون... روزههی از شتریبکنم فکر یولدونمینم قیدق من_ 

 ..نیبود هوشیب شما قبلش... اومدمروزههیتازه
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  واقعا؟_ 

 

 ...هیچدروغم...  بخداآره_ 

 

 اتفاقات یروکنه تمرکز تونستینمکه بود ادیز اونقدر سرش درد

 برص داد حیترج  اره،یب ادیب یشتریب زیچ و شدن هوشیب قبل

 رشس ییبالچهبفهمه تا برگرده، بودگفته شیاتاقهمکه یهمراهکنه

 .اومده

 

...  کنن تونچکاب انیب دیبا حتماکنم فکرالبته...  اد؟یب پرستاربگم_ 

 ...نیبود هوشیب روز چندباالخره

 

 .انیب نیبگشمیم ممنون... آره_ 
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 .انیبگمیم االنباشه_ 

 

 دید هوشبه رونهپو یوقت و شد اتاق وارد پرستار بعد یلحظات

 . رفت دکتر سراغبههیاولعالئم چکاپ از بعد و زد یلبخند

 

 و دش اتاق وارد جانیه باستاره پرستار، شدن خارج از بعدلحظه چند

 و شد یجار شوقش اشک خوردگرهپونهنگاه یتو نگاهش یوقت

 ودشخبه روپونهمحکم اونقدر. کرد پروازپونه دنیکش آغوشبه یبرا

 .شد بلندپونه یخنده پر اعتراضکه دادیم فشار

 

 منو؟ یدیندمگهساله چند... تر واشیکمی... شدملهستاره یوا_ 

 

 رو زششیر حال در همچنان یهااشک ،یروسر یگوشه باستاره

 :گفت نیف نیف با و کرد پاک
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 ینم بهوش امشباگه... میبود یحالچه یدونینم...  یدونینم_ 

 ...کردمیم دقکه یکی من یاومد

 

 :گفت دیترد با و شد نگران یکمپونه

 

 سرم؟ یتو بودزده یکنمیبب بگو اصال...  افتاده؟ یاتفاق... ستاره_ 

 

 

 

 .شد بلند تخت یرو از و دیدزد رو نگاهشستاره

 

 حاال...  خوبه حالتکه خداروشکر... نشده یزیچ...  بابا یچیه_ 

...  دید یتار ای ؟یندارجهیسرگ... ؟ کامال یخوب... ؟یندارکه درد
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 تار چشمات وخوردهضربه سرت قبال چون گفتیم دکتر

 ...بشه تکراردوبارهممکنهشده

 

 تارههامچشمکمی_ 

 

 ؟ینیبینم خوب اآلن...  ؟ یجد_ 

 

 بده منو جواب تو... شهیم خوب...  ستین واضحکهگفتم_ 

 

 استاالن... ارهیب رو دکتر ترف پرستار... ؟یندارکه تب... ؟یچ تب_ 

 ...انیبکه
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 یوقت و شد شتریب اشدلشوره بودشدهستاره چوندنیپمتوجهکهپونه

 نکرد درنگ نشست، شیشونیپ یرو تب، یبررس یبرادستاره دست

 .گرفت هوا یرو روستاره دست و

 

 شیزیچ یکسنمیبب...  ؟یدینم جوابمو چرا...  شده؟ یچستاره_ 

 صداش یچ هرخونهبودمدهیرس من...  خوبه؟ بهناز...  زبهنا...  شده؟

 یکی بعدش...  بودشدهچپه لچرشیواتاقشم یتو...  نداد جوابموزدم

 ازدارهدلم...  شده؟ یچ بگو من جان... دمینفهم یزیچسرم یتو زد

 ...ادیم در جاش

 

 و نشست تخت یرودوباره مستأصل دید روپونه ینگرانکهستاره

 .شدپونه دست نوازش مشغول

 

 ...هبش یادآوری براتنخواستم فقط...  نباش نگران... خوبه بهناز_ 
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 سرم؟ یتو زد یک... شده یچبدونمخوامیم فقط...  ستینمهم_ 

 

 بگم؟ دیبا حتما_ 

 

 !ره... ستا_ 

 

 یکی... نه خودش...  بود یلیجل مردک همون کار... میتسلباشهباشه_ 

 ... اومد خودش بعدش...  سرت یتو زد اون بودکرده ریاج رو

 

 . دیکشآه و دیکش شیشونیپبه یدستپونه

 

 یگناهچهآخه...   یلیجلبازم...  یلیجلبازم...  خداآه...  خداآه_ 

 یچ هربه چرا... خورده؟گره یعوض اون بامیزندگکردم

 داره؟ینم برسرم از دست چرا...  هست؟ ازش یردهیمیرسیم
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 تیزندگ یتو ردش نایا از شتریب یلیخ... خانوم یندار خبر_ 

 ...هست

 

 دونم؟ینمکهکرده کاریچ باز...  ه؟یچ منظورت_ 

 

 ...بگم تا باش مسلط خودتبه...  فقط نکن هول_ 

 

 بگو...باشه_ 

 

 .بوده یلیجل کارهم شمالتون تصادفشدهمعلوم_

 

 شما...  ممکنه؟ طورچ...  ؟یگیم یجد یدار! ... تصادف؟! ؟یچ_ 

 ن؟یدیفهم چطور
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 دیشکیمشونه و شاخ بهنازواسه مثال داشت...  گفت بهنازبه خودش_ 

 برعکسکنه یزرنگ خواست... بوده خودش کار تصادف گفت بهش

 ... کرده تر نیسنگ رو خودشپرونده حاال و شد

 

 بعد دش یچنمیبب بگو... رفته شیپ اونجاها تاآدم نیاشهینمباورم_  

 صالا...  ن؟یگرفت یچطور رو یلیجل...  سرم؟ یتو خوردضربهنکهیا

 نش؟یگرفت

 

 !رمش؟یبگکهسمیپل منمگه_ 

 

  یوا...  یوا! ... رفته؟ دربازم یعنی_ 
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 وفتک خنک آبدارهاالنم...  گرفتنش یولنگرفتم منگفتمزمیعزنه_ 

 همون باهباش ودشخ دیبا نایس... مفصله شیریدستگ داستان... کنهیم

 ... کنه فیتعر برات باحالهیشینما حرکات و جانیه

 

 ... ادیب بگو خب...  خب_ 

 

 ؟یک_

 

 گهید نایس_ 

 

 ...ادیبتونهینمکه اون... که اون! ... نایس_ 

 

 تونه؟ینم چرا_ 
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 ...ستین مالقات ساعت اآلن چون...  چون...  خب...  خب_ 

 

 .شد نگراندوباره و شدستاره دنافتا ِمن ِمنبهمتوجهپونه

 

 چونینپ منو...  شده؟ شیزیچ یلیجل گرفتن موقعنکنه_ 

 بگو رو راستش... کنمیم دق ینطوریاستاره

 

 .دیکش یقیعم نفس و گرفت گاز رو لبش یگوشهستاره

 

 ..یاومد یم هوشبه زودتر کاش...  کاش... شده یداستان عجب_ 

 

 شده؟ چش نایس...  بزن حرفستارهُمردم...  شده؟ یچ...  چرا_ 

 

 رفته؟ فقط...  فقط... نشده شیزیچ_ 
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 کجا؟_ 

 

 ... شدناعزام یغروب نیهم...  رفت یم دیباکه ییجا همون_ 

 

 

 

 ازکه یتار ریتصو یالالبه از. موندستارهبهرهیخ زدن پلک بدونپونه

 نیابده نشون دیشا تا گشت،یم لبخند از یرد دنبال د،ید یمستاره

 اما بخندن، تلخ یشوخ نیابهگهیهمد با وبوده یشوخهمه ها حرف

 رو نداستا نیا داشتن قتیحق ش،افتاده ریزبه سِر وستاره سکوت

 .شد دیناامپونه دیام و داشت تیحکا

 

 یب وهبست رو سفر بار اون اومدن هوشبه از قبل نایس شدینم باورش 

 یراب یبد اتفاقکه بود خوشحال طرف کی از. باشهرفته یخداحافظ
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 رو ونا آخر بار یبرا بودنتونستهنکهیا ازهم یطرف از فتاده،ین نایس

 .شدهمچاله یاباطله کاغذ مثلنهیس درون قلبش کردیم حس نه،یبب

 

 حسش یخوببه. دیفهم ُبهتش و سکوت از روپونهغم یراحتبهستاره 

 برادر، تنهانه قبل یساعت و بود همدردشکه چرا کرد؛یم درک رو

 .دبوفرستاده سفر نیابهچندم بار یبراهم رو یاگهید زیعزبلکه

 

 ورد رو بودکرده درازپونه یبازو نوازش یبراکه یدست همون بار نیا

 دوست دو و کشوند خودش سمتبه رو اون چوند،یپپونه بدن

 .ختنیر اشک صدا یب یقیدقاگهیهمد آغوش یتو سر یمیقد

 

 شون،یآغوشهمصحنه دنید و عیوقا دنیشن از متأثرهم یاتاقهم زن

 .شدقدم شیپ ییدلجو یبرا
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...  نیکنهیگر مسافر سر پشت ستین خوب...  نیباشآروم خانوما_ 

 ان... دمآبهرسهیم راحت صدا نجایا خب یول کنمایم یفضول دیببخش

... مرزه لباونم... سربازهداداشممنم... گردهیبرم سالمتاهلل شاء

... الزمهکه من نظربه اصال....  شنیمدهید آب یول...  ییخداسخته

 تیئولمس حستازه یسربازبره یوقت... شهینم مردنره یسرباز تا پسر

...  شما یآقابهنباشه جسارت دیببخشالبته... شهیم سرش

 بار ره االن...  بود هوابه سرکمی من داداش...  نبودن شونیامنظورم

 یجاشمام یآقا... شده آقا... شده عوض چقدرمینیبیم ادیم یمرخص

 فقط... داره نگهش براتون خدا...  اومد یم نظربه یخوب پسربرادرم

 نز بعد یسرباز رنیم اولآخه...  رفتن؟ یسربازواسه نبود ریدکمی

 و زنتختهبهچشم... بده دستتون از دیترس یمکنم فکر...  گرنیم

 االنالبته...  آره؟خوندهیم درسداشتهدمیشا...  نیایمهمبه یلیخ وهرش

 رنیمهک یینایهم قدرکه نرفتن، یسربازواسه ارنیمبهونه جوونا نقدریا

 خودش دست...  رفت اجباربهمنم داداش...  دونست دیبا رو یسرباز

 باال نییپا نقدریا یزندگ... واهلل...آورد ینماسمشم حاالها حاال بود

 ...دارهکره چقدر ماست منهی بفهمن تا برن دیباداره
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 دوست دو یهیگر شد باعث اشوقفه یب صحبت و زن یچانگ پر

 از بزنن یپخهم یشونه یرو سر حاال ه،یگر هق هق یجابه و قطع

 .کنن پچ پچ وخنده

 

 سر انگار مونیهمسا قولبه...  صبح تاکنهرحم بهمون خداپونهگمیم_

 ... نیجهینه یکیاونم... خورده شکیگنج

 

 شهیم ناراحتشنوهیم... ستارهزشته_ 

 

 منتظر و کرد قطع رو حرفش بودشده اونا پچ پچمتوجهکه زن

. بشنوه شیپرچانگ یبرا یجواب تا دوختچشم

 ازستاره و زدستارهبه یاسقلمه شد زن منتظرنگاهمتوجهکهپونه

 :گفت لبخند با زنبه رو و شد جدا آغوشش
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 خوشگل نیا از کندن دل طاقت من داداش...  شماست با حقبله_ 

 زا رو خانوماخانوم نیا رفتکه یوقت دیترس یم...  نداشت روخانوم

 .شد کاربه دست عیسر نیهمواسهبده دست

 

 برنیم هوا یرو رو یخانوم نیابه دختر...  ییخدا داشتهم حق_ 

 قبل شدم، اتاق نیا واردکه یاوللحظه تشیقعوا... اهلل ماشاء...

 نشستدلمبه بیعج کردن ازدواج شونیابدونمنکهیا

 یجار خواستیمدلم... بدم رو شنهادشیپبرادرشوهرمبهخواستمیم

 .اهلل شاء ان بشن خوشبخت... نبوده قسمت ظاهرا خب یول... میبش

 

 .زد یچشمکپونهبه و کرد وتشکر دیخند ذوق باستاره

 

 شتریببگم بهشباشهادمی...  داشت حقداداشم پس...  ممنون_ 

 ...باشه زنشبه حواسش
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 رو خجولشنگاه و زد دوتا اون فیتعربه یمحزون لبخندپونه

 ور سرش و گذاشتپونه یچونه ریزبه دستستاره. دوختپنجرهبه

 :گفتآروم و برگردوند

  

... توأم مثلمنم...  یدار یالحچهدونمیم... بشم قربونت یاله_ 

.. . بود یحالچه نایس یدونینم... توئه یهیروح خاطربهخندمیماگه

 بود ظرمنتکنده سر مرغ مثل روزسه...  هامعرفته یب ینکن فکر وقتهی

 ورچط روز چند نیا دینفهمچارهیب... نهیبب رو هاتچشم شدن باز تا

 نداشتهم قرار وآروملحظههیهیچ خوراک و خواب اصال...  گذشت

 ... 

 

 وستارهنگاه از رو هاش لب بغض تا چرخونددوباره رو سرشپونه

 یمبگه وبزنه ادیفر خواست یم دلش. بپوشونه شیاتاقهم زن

 ...باشهداده دست از رو آخر بارترسه یم... نتشینبگهیدترسه
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 :فتگ یشتریب یمهربون باخونده روپونه ذهن کردیم فکرکهستاره

 

 راچ پس یگیم حتما... گرفته دلتکه یهست یچ فکر تودونمیم_ 

 راستش...  راستش... نه؟یبب رو اومدنت بهوش نموند چرا...  رفته؟

...  روزسه نیا داشت یبیعج حالهی... دونهینم یچکیه رو نشیا

...  نکرد قبول یولفرستهیم نیگزیجا براش گفت بهش رضایعل یحت

 یتومکن فکر یولبگه مابه خواستینمکه بودشده یزیچهیونمگمبه

 .باشهگفته رو لشیدلنوشته براتکه یانامه

 

 :گفت و چرخوند رو سرش تعجب باپونه

 

  نامه؟_ 
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 اصال...  کننگاه منو...  یوا...  یوا... نوشتهنامه واست... گهیدآره_ 

 یچهمهکهداشتم رو تاومدن هوشبه ذوق نقدریا...  نبودحواسم

 چقدرهیبق یدونیم... هیبقبه دادن خبرهمرفتهادمینامههم... رفتهادمی

 رو نایس...  بدم؟ خبر بهشون اومدنت بهوش محضبه کردن سفارش

 همون ازندادم خبر بهش وزنمیم فک براتدارمربعههیبفهمه...  بگو

 .کنهیماممهیقمهیق دورراه

 

 بلند تخت یرو از کردن نچ نچ و زدن حرف حال در ورهمونطستاره

 و دیشک رونیب یپاکتهمراهبه رو شیگوش رفت، فیک سمتبه و شد

 .گرفتپونه سمتبه رو پاکت اول

 

 برخهیبقبهدارم من تا بخونش...  جانت مجنون ینامهنمیا...  بفرما_ 

 .دمیم
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 شمشامبه پاکت داخل ازکه یاسی یبو گرفت، مکث با رونامهپونه

. بکشه بو قیعم وببره ینیب سمتبه رونامه اریاخت یب شد باعث دیرس

 .دیکشمحکم روپونه لپ و زد یقیعم لبخندستاره

 

 !؟یکردیم کارشیچ بود خودش...  جون یا_ 

 

 دیکشچهرهبه یمصنوع یاخمپونه

 

 ...کردمیم اشمهیقمهیق فقط...  یچیه_ 

 

 یلیخبرنگردهگمیم بهش االن...  یشد اکترسن...  خدا ایاوه_ 

 .هیخطر
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 خبربابام و مامان...  یراست...  بزن زنگ برو... ستاره نشو لوس_ 

 شدم؟ هوشیب دارن

 

 ،مینگفت بهشون یزیچ اول روز راستش...  دارن خبر... آره...  هان_ 

 گفت... میبد خبر دیبا کردحکمگهیدمامانمدوم روز از اما

... مینگفت چراکه بشن ناراحتممکنه بعدا یشونبچدونهی

... نکنه هول مامانتکهمیگفت اطیاحت یکل با بود حواسمونالبته

 یاول روز از ضمن در...  مادرشوهرجانتن شیپ ما یخونهاالنم

 برپاخونه یتو ابوالفصل حضرتسفره مایقد مثل یشد هوشیبکه

 من بخون رونامه تو حاال.. .میگرفت جواببازم خداروشکر و... شده

 .فهیضع آنتنش نجایابزنم زنگ بالکن روبرم

 

 .کنم صحبت نایا مامان با اول بذار...  بعداذارمیم... نه_ 

 

 ... بزنگم نایسبهخوامیم اول_ 
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 ...زنمینم حرف باهاش من...  کن صحبت خودت یول... باشه_ 

 

 ؟یکرد قهر باهاش اآلن... پونه ِاِاِا_ 

 

 رونامه اولخوامیم... خوامیم فقط... کنم قهربچممگه...  بابانه_ 

 االن... بزنم حرف باهاش بعدبفهمم رو رفتنش لیدل وبخونم

 حرف االن... خونمیمشدم خوب... نهیبینم خوبهامچشم

 دلخور زدن حرف موقعصدامخوامینم...  ذوقش یتوخورهیمبزنم

 ...باشه

 

... گهیدنهیهم یکنیم کارشیچباشه خودشگمیم  ...جونم یا_ 

 ونا نشدن ناراحت فکر فقط...  دوتا شما نیهست یمجنون و یلیلچه

 ...  نیهست یکی
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 ؟یبزن چشممون امشب یتونیمنمیبب حاال_ 

 

 .باش مطمئن ستین شور خواهرشوهرجانتچشم... زمیعزنهنه_ 

 

  هرخواهرشو نیابندهیم خودشبههم یجانچه_ 

 

 دکتر و شد باز درلحظه همون و زد یکوتاه یقهقهستاره

 غولمش دکتر و کردنسالم دکتربههمه. شدن اتاق وارد پرستارهمراهبه

 با یوقت تا کرد صبرنهیمعا یانتها تاستاره. شدپونه تیوضع یبررس

 .بده گزارشهم رونهیمعاجهینترهیگیم تماسخانواده

 

 کرد عشرو شیگوشستاره گرفتن تماس قبل ،نهیمعا شدنتموم بعد

 .رفت باال لبخند با ابروهاش و خوردن زنگبه
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 ...بزنم زنگ بهشخوامیم دیفهم... دارهششم حسگمیم من_ 

 

 ناست؟یس_ 

 

 جواب تو کن زشیسورپرا ایبگمیمکه من... جانته مجنون... بله_ 

 یخوش یتوشهیهم ستین قرار... نداره یبیع یبوددلخورم... بده

 .کنه خوب رو حالتبتونه دیبا یناخوش یوقت... که نیباشباهم

 

 ...آخه_ 

 

 .دبو منتظرروزه چنددارهگناهاونم...  رشیبگ ایب...  دخترندارهآخه_ 

 

 دنینش جانیه ازکه یقلب با و گرفت رو یگوشستاره اصرار باپونه

 .گفتبله نبود بند جاش سرگهید نایس یصدا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

264
2 

 

 

 

 روعش و زد ادیفر جانیه با و شدپونه یصدامتوجهبله همون با نایس

 دست بغل یکنجکاو یبراکهستارهکه یطور زدن حرفبه کرد

 .دیشن یم رو صداش کامال بودنشستهپونه

 

 شکرت ایخدا یوا... ؟یخودت نایس نفس... ؟یخودتخانومم یوا_ 

...  بزن حرفبرام...  بزن حرف...  ت...شکر ایخدا... شکرت ایخدا... 

 ؟یاومد بهوش یِک...  بگو یزیچهی

 

 ...شهیم یساعتمین...  ستین وقت یلیخ_ 

 

 سر خواهر نیا دست از...  نزد زنگستاره چرا پس...  مساعته؟ین_ 

 آره؟رفته ادشی حتما...  هوابه
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 راجبدمیپرس سؤال ازش... بودم مقصر من اما... آره یعنی... نه_ 

...  ترف ادشی نیهمواسه کردیم فیتعربرام داشتاونم سرم،بهربهض

 ...مینگفتهم نایا مامانبه هنوز

 

 خودت حاال...  بودن نگران یلیخاونام...  زودتر نیبگ...   آخ آخ_ 

 چطوره؟ چشمات...  کنه؟ینم درد تییجا...  نفسم؟ یخوب

 

... شهیم خوبهمچشمام گفت...  کردنهیمعا اآلن دکتر... خوبم_ 

 ...قبلهدفعه مثل بایتقر

 

 ...یتونینم فعال پس... پس...  تاره؟ یعنی_ 

 

 ؟یچتونمینم_ 
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 ...  یچیه_ 

 

 ...  گرفتمش ستنامه منظورتاگه_ 

 

 ش؟یخوند...  واقعا؟_ 

 

 ...خونمیمشدم خوب یول... تونمینمکه اآلن_ 

 

 لبق فسش،ن لرزش یصداکه تلفن پشت دیکش قیعم نفس نایس

 .کرد تر تاب یب روپونه

 

 حالت یوقت ینداشت رو انتظارشدونمیم... شرمندم واقعا من...  من_ 

 رونامه... داشتم لیدل کن باور یول... برمپاشم من بود یاونطور
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 یقولهی طفق... کنم فیتعر تلفن پشتتونمینم االن...  یفهمیم یبخون

 یدنش قانعاگه ای...  خوندنش بعد یشد ناراحتاگهبده قول... بدهبهم

 رو ردنتک ناراحت قصد کن باور... بدم حیتوض بهتر تا یبگبهمبازم

 ؟یمیزندگ یکجا یدونیمکه تو... نداشتم

 

 :زد لب یآرومبه و زد یبغض پر لبخندپونه

 

 ...دمیم قول... باشه_ 

 

 یبدونگها...  دختر نکنقرارم یب... شم صدات بغض قربون یاله_ 

 کینزد از خوادیمدلم چقدر... باشم اونجا االن خوادیمدلم چقدر

 جونداشتم یبفهم تاکنم بغلتمحکم خوادیمدلم...  نمتیبب

 یوقت... افتادمراه اتبدرقه بدون یوقت...  بودبسته چشات یوقتدادمیم

 ... بار نیآخرواسهدمیند رو قشنگتنگاه
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 ... ربا نیآخر نگو...  نگو_ 

 

 یگوش نیا یبدبخت...  رفت دردهنم از...  دیببخش دیببخش... باشه_ 

 رومیگوشاگه...  گرفت یریتصو تماسشهینمنهیاهم یمیقد یها

 ...نمتیببتونستمیم مرز از شدن خارج قبل تابودمنداده لیتحو

 

 ... شدیم کاش_ 

 

 :زد لب عشق با و کرد مکث یالحظه نایس

 

 مراقب یلیخ... دمیم قول... گردمیبرم زود... شهیم یزودبه... شهیم_ 

 نا؟یس جون... نایس نفسباشه...  نایس عمرباشه...  باشه؟ باش خودت
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 یرو اشک یقطرهستارهکه یحال در و داد قورت رو بغضشپونه

 :زد لب کردیم پاک رو اون یگونه

 

 فلکچشم...  ایدنبه عمرت اد،یز جونت ادیز چشمونت نرگس_ 

 ایدنبه عمرت اد،یبراه تو با یاله

 

 

 

 

 کمرش گذاشت، اتاق یتوکه رو شیشخص لیوسا یجعبه نیآخر

 یبخندلبه لبش برگشت، هال سمتبه و کرد صاف یفیخف درد با رو

 دو. دید ها مبل ییجابجا مشغول رو دیسع و سهراب یوقت شد باز

 از وکنههیتک بهشون یراحتبه تونستیم نایس نبود درکه یمرد

 . ببره لذت غشونیدر یب یهابرادرانه
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 از یانهیک بدون و بودکردهتموم حقش در رو یخواهرهمترانه

 تیریمد. بوداومده کمکشبه یکش اسباب نیا یبراگذشته اتفاقات

 یبرا اون یپ در یپ تذکرات و بودترانه یعهدهبه ییجوراهی کارها

 دو شوخ اعتراض وارید با نکردنشون برخورد و لیوسا از مراقبت

 . افتاد یمراهبه گذاشتن سربه سر وخنده بساط و کردیم بلند رو برادر

 

 وارد انیگو" دینباشخسته"خانمصنمکه بود برادر دو تالش محو

 یناهارخور زیم یرو رو ییبایز یشمعدون گلدون و شدخونه

 :تگفخانمصنمبه رو و رفت گلدون سمتبه شوق باپونه. گذاشت

 

 زحمت چرا... نکنه درد دستتون... خوشگله یلیخخاله یوا_ 

 ن؟یدیکش
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 عیسرپونه شد باعثپونه گفتنخاله خاطربهخانمصنم تند یغرهچشم

 ازگ رو لبش کنان یخواه معذرت وبشه خودش یلفظاشتباهمتوجه

 .رهیبگ

 

 یانناگه دنیترس و مادرشون العمل عکس از دیسع و سهراب

 ات بودکرده مهار رو لبخندشکه یحال درترانه و دادن سر یاقهقهپونه

 :گفتخانمصنمبه رو نشه،پونه یناراحت موجب

 

 ..ترکوندزهلهکهیکوچ عروس...  بودا؟ کشونگربه قشنگ مامان_ 

 

 ندلبخ با گرفتیم روپونه ساعدکه یحال در و کرد بازاخمخانمصنم

 :گفت

 

 یول... دخترمکردم یشوخ... میندار ها حرف نیا از نجاپونه با_ 

 نه؟مگه... خالهنگهبهممونهیم ادشیگهید



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

265
0 

 

 :زد لب یشرمندگ با و انداخت نییپا رو سرشپونه

 

 ... دیببخش... چشم...  مامانبله_ 

 

 رو گلدون نیا... نداره یاشکال... زمیعز بال یب چشمت_ 

 روکدوم هر ایب... گهید یها رنگ با هستبازم... کردم انتخابخودم

 لخوشگ نیبچ حوض دور ای تراست یتو ارشونیب بردار یخواست

 هیشمعدون عاشق نایس... بشه

 

 ... مامانممنونم...چشم_ 

 

 شدهتموم کارتون فعالاگه...  یگرفت ادیحاال... درسته نیا نیآفر_ 

 از رو هابچهکه ستاالناهمستاره... حاضره ناهار اونطرف نیایب

 ...ارهیب مهدکودک
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 :گفتخونهبه یکلنگاههی با سهراب

 

 خانوماکه مونده، زهایرخورده فقطشده جابجا نیسنگ یهیاساس_ 

 مخصوصا... بکشن رو شییجابجا زحمت دیبا خودشون

 ...بسته رو فلنگ هابچهبهونهبهکهخانومستاره

 

 :گفتخنده با و فتگر سهراب یبازو از یشگونینترانه

 

 وداس هزارداره سرهی خودش اون...  نه؟شهینم ینکنلهیپستارهبه تو_ 

 سخته؟ چقدر داشتن دوقلو یدونیم... 

 

 ...میدار دوتاهم ما خب_ 
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 ...  آقاداره فرق دوقلو بابچه دوتا_ 

 

 ...بفهمم رو فرقشون تا اریب دوقلو خب... فهممینمکه من_ 

 

 و گرفت سهراب یبازو از یترمحکم شگونین انیگو "عیه"ترانه

 .گرفت گاز دیسع حضور ازشرم با رو لبش

 :گفتخندهته با و رفتترانهبه یتصنع یاغرهچشمخانومصنم 

 

 طفقشازده نیا... پسرمگهیم راست...  بچمو یکرد کبود! ... عروس_ 

... دونهیم یچبچه کردن بزرگ از... بلده هاروبچه با کردن یباز

 ..مادرشونه گردن شونیچهمه

 

 :گفت کنان اعتراض سهراب
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 ن؟یکن دفاع من از نیخواست مثال اآلن مامان ِاِاِا_ 

 

 مدافع... هیکاف زبونت تو...  مادر یخواینم مدافعگهید تو_ 

 ...کنن دفاع ازت بگو شدنخبرهگهید رضایعل و نایس یخواستهم

 

 :گفت و زد سهراب پشتبهخنده با دیسع

 

 ...داداشگذرونهیم غیتدم از روهمه مامانکه روزاست اون از امروز_ 

 

 و دیکش رو گوشش و رسوند دیسعبه رو خودشدوقدم باخانمصنم

 :گفت یورود در سمتبه حرکت حال در
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 با یبفهم اتبدم نشونت یلتیژ و غیتهیخونهمیبر ایب... فسقل ایب_ 

 نماز تا نیایبشماهام... شهیمخونده یاژهچه باشهیمنوشته یا تچه

 ...شهیم دایپهمستارهکله سرو نیبخون

 

  خروج قبلپونه و زدنقهقههخانمصنم یشوخ از یهمگ

 :گفتخانمصنم

 

 ...  اونطرفامیمخونمیم رونمازم نجایا من نیبداجازهاگه مامان_ 

 

 ...کنه صداتمگیم اومدستاره... زمیعزنداره یاشکالباشه_

 

 ...ممنونم... چشم_ 
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 ازشون قیعم یلبخند باپونه کردن رفتنعزمخانمصنم پشتکههیبق

 خروجشون محضبه. دادن رو جوابش لبخند باهم اونا و کرد تشکر

 درهب شوق با و شد ولو یناهارخور یصندل یرودهیکش ینفس باپونه

 بود نیریش یاخاطره براشخونه یجا هر. دوختچشمخونه وارید و

 یهوا و حال اما بود،گذشته یادیز زمان. یعاشق تا یبچگ دوران از

 یاخاطرهنگاه هر با. بود دلچسب و آشناگذشته مثل هنوزخونه اون

 زا قسمت اون مات یلحظات نشیریش افکار غرق و شدیمزنده براش

 . موند یمخونه

 

 ! ...خانوماخانوم رو ها وارید درو نیا ینخور_ 

 

 اما برگشت، شدتبه سرش و یریغافلگ نیا از خوردکهیپونه 

 .استقبال یبرا ستادیا و شد خندون عیسر نگاهش
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 یورود کنار بغل، ریزبه عصا دو باکه یخندون بهناز از استقبال

 .بودستادهیا

 

 !صدا؟ یبچه...  ؟یاومد یِک...دمیترس...  بهناز تو دست از_ 
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 صداشون و سر شوهرتخونوادهاهلل ماشاء... خانومنبودم اصد یب_

 منودهب خبرچه... بودناانداختهراه یبخند بگو خوب...  بود باال یلیخ

 نبودم؟

 

 غیتدم از تا بود یخال یحسابهم تو یجا...   ریخ خبر_ 

 ...  یبگذرمادرشوهرجانم

 

 :گفت و شد کینزد زنون عصا بهناز

 

 !بوده کشونگربه پس...  خب خب_ 

 

 ؟یگفت نویاکهتوام...  وا_ 

 

 گفته؟هم یاگهید کسمگه_ 
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 ...ترانه... آره_ 

 

 ...ترسمیم... شمیم یجوریکنمیمفکرشم...  یوا...  ت؟یجار_ 

 

 .داد باال تعجب با رو ابرهاشپونه

 

 ؟یترسیم یچ از_ 

 

 توالبته..  بسازه؟ یجار باتونهیمآدم نظرتبه... گهید یجار از_ 

 ... بتونم مننکنم گمون یول... یسازیمهمه با یخوب نقدریاکه

 

 یخوب باش مطمئن کن یخوب تو... هیچ ها حرف نیا... وونهید_ 

 کی اصال... هیادهیفهم و خوب دختر ییخداهمترانه...  ینیبیم
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 کمکهم یلیخ...  حاال تااوردهینرومبه روترنم اناتیجرهمکلمه

... داره یحلراه یمشکل هر یوقتبترسم چرا...  روزها نیاشدهلمحا

 ... شهینم خراب روابطباشمداشته درست ودهیسنج رفتار

 

 من...  یآورد شانس یجار از شکر رو خدا پس. ... خوبه_ 

 دب مرتبگهیم... دارهگله شیجار دست ازشهیهمچارهیبدارم یقیرفهی

 تشیذهنمادرشوهرهشده باعث... گهیم مادرشوهرشون شیپ رو اون

 ...بشه عوضقمیرفبه نصبت

 

 یمیصم شیجار با قتیرفاگه... داره حلراهنمیا باش مطمئن_

 سوء خاطربه اختالفات از یلیخ... کنه حل رو مشکلتونهیمبشه

 باکه ییها حسادت مخصوصا...  یالک یها حسادت ایتفاهمه

 ادیم وجودبههیبق یزندگ ظاهر و مونخود یزندگ باطن کردنسهیمقا

 هرکه یحال در... میبدبخت ماخوشبخته یکی اونمیکنیم فکرشهیهم... 

 ...داره رو خودش خاص مشکالت یکس
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 فقط.. .امیب شتیپدورههی ازدواج قبلباشهادمی...  مشاورخانوم بابا_  

 ستمفلسانه تیوضع االنکه یرینگ گرونکنه خدا

 

 ...چمیپیمنسخه برات یمجانخودمبدهتلهبهُدم شما_

 

 و در یداشت چرا حاال... باشهُدممبهحواسم دیبا فعال...  گهید همون_ 

 یهالقمه واراهاید و در نیا انگار...  ؟یخوردیم رو وارهاید

 ..دندا قورتواسه یکردیم براندازشون اقیاشت با یداشت عسلنخامه

 

 خودت یچ هر...  یزیچهی تمشک ایاخته زغال یگفتیماگه_ 

 ؟یدیم نسبت نایابه یدار دوست

 

 یکرد هوسنکنه...  کار؟یچ یخوایم یترش...   کلک یاوهو_ 

 ه؟یمبر خبر... ها؟
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 دوتا دوتاقراره آقاجونتون سرصدقه از... جورمچهاونمآره_ 

 ...بشهبمینصهم

 

 ... ینبز یتونیمرکوردشم نایا بانظرمبه...  یچ پس_ 

 

 .گرفتپونه سمتبه رو یپاکت و گفت رو نیا بهناز

 

 ه؟یچ نیا_ 

 

 ؟یزن رکوردراه_ 

 

 ؟یچ یزن رکورد_
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...  کردم عملقولمبه... دادگاههنامه ریبگ... گهیدبچه...  ها یپرت یوا_ 

 یصلا صاحب توکنهیم اثباتکه ییروزهابهمیرسیممیدارکمکمگهید

 ارک...  کردم فشیردخودم یدادبهمکه یوکالت با.. . ییها تخمدان اون

 یبر یتون یم برگشت هاتبچه یبابا وقت هربشهتمومکهدادگاه

 ...یکن ثبت رو رکورد و دکتر شیپ

 

 .دوختچشم بهنازبه واج و هاجپونه

 

 زود؟ نقدریا یچطور...  یچطور_ 

 

 ودخودبخ رهاکا یبعضشهیمآدمخاطرخواه دکتر یآقاهی یوقتگهید_ 

 ...شهیم فیرد زودتر

 

 ؟یگرفت کمک رخانتیام از_ 
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 بود یوکشرل پاهیهم ریامالبته...  گرفتم؟ کمک واتسون دکتر از پس_ 

 دبوکرده یهمدست آقاجون باکه یدکتر انیجر یوقت...  خودشواسه

 فیتعر براش رو بودساخته تو یها تخمدانواسه یجعلپرونده و

 سوء ماریب تیوضع ازکه یدکتر گفتیم...  شد ینعصبا یلیخ کردم،

 کمک گفت خودش... نداره رو لباسش اقتیلکنهیماستفاده

 همکار و قیرف و دوست یسرهی... ارهیم در روهیقضتوئهتهکنهیم

 رنیگب اطالعاتخالفکاره دکتر اون از تونستن یاشبکهاونامکه داشت

 چند رس نیاهیشب ییبالها... دهنبو خالفش نیاول تو یهیقض ظاهرا... 

 بودن بند ییجابه دستشون هاچارهیب چون یول بودآوردههمگهید نفر

 یرو رورهدکتپته یحساب دوستاش و ریام...  کنن ثابت بودننتونسته

 لغو طبابتشپروانه یقو احتمال گهیم لیوککه نجوریا...  ختنیر آب

 وقت هر...  ها مدانتخ اون یاصل صاحب یشیم تو و... شهیم

 یریگب قرار دکتر نظر تحت و ینابارور مرکز یبر یتونیم یبخواهم

 جوابهم زود یلیخاهلل شاء ان...  اف یو یآ ای یجراح عملواسه

 و...  و... یاریم ایدنبه خودت مثل خوشگل ین ینهی و یریگیم

 ...شمیمخالهمنمباالخره... کهنهیاهمه از ترمهم
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 ارد بغضپونه و گفت یخوشحال از یادیفر با رو آخر یملهج بهناز

 :زد لب

 

 !ناز...به_ 

 

 .گرفت دستبه روپونه یبازوها و دادهیتک عصابه آرنج با بهناز

 

 .. .شهیم یلیو یلیق دلشآدم یگیم بهناز ینطوریا...  بهناز جان_ 

 

 یرو و دیکش آغوشبه رو بهناز لرزون یاچونه با یحرف بدونپونه

 .ختیر شوق اشک یجنگلچشم دخترک یهاشونه
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 حد یب یهاخواهرانه خاطربهکنه خداروشکر دیبا چطور دونستینم

 .بهناز یاندازه و

 

.. . یخواهر یمن فکربهشهیهمکهممنونم... ممنونم...  ینیبهتر تو_ 

 ..کنم جبرانبتونم کاش

 

 برات دیبا ما... هیفکابرام یخواهرم یگیمکه نیهم... جونم یا_ 

 نیادوارمیام...  یدیکش زجر و یسخت سالهمه نیاکهمیکن جبران

 ...نمونه ما یبرا شیاهیروس تابشه حل مشکل

 

 .کرد نوازش رو اون صورت و برداشت بهناز یشونه از سرپونه
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 ...بودخودممیتصم نیا... نینداشت یگناهکه شما_ 

 

 .گذاشتپونه دست یرو دست و دیکش یقیعم نفس بهناز

 

 ببخشتوامکنمیم خواهش یول... ماست پدربزرگ آقاجونباالخره_ 

 وشده بزرگشگناهمتوجهگهیدگمونمبه... رو رمردیپ اون

 رو یپاک آب بهروز یوقت از... دهیم پس رو یچ تاواندارهدهیفهم

 خاطربه ستین حاضرکه گفت بهش و ختیر دستش یرو

 یروشهیهم درکه دیفهم کنه، تیاذ تورو اونرسم واسم موندنزنده

 داخکهنهیا تر جالب... شدهتموم هاشسلطه دوران وچرخهینمپاشنههی

 ...فتمگ خدابه زادیدستمرهیدمیشن یوقت... کرده ادبشگهید جورهیهم

 

 خدا؟کرده کاریچمگه_ 

 

 ...کرده کسانشی خاک با ناقابلهی یچیه_ 
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 ؟یچ یعنی_ 

 

 سب ازکه خودش...  ناراحت ایهیتنب نیا ازباشم خوشحالدونمینم_ 

 اومد شیوکل یوقت امانگفته بهمون یزیچُغّده

...  تگفبهم زهایچ یسرهی تمونیشکا و یپزشکپروندهواسهشمیپ

 تیکاش وبسوزه آقاجونواسهمدل دنشونیشن با خواستیمکه ییزهایچ

 ...رمیبگ پس رو

 

 ؟ییزهایچچه_

 

 رو برش و دور مدت نیا یحسابکه دشیجد زن یپسرها ظاهرا_ 

 بودن،انداخته چشمش ازهم مارو ییجوراهی و بودنکرده شلوغ

 

بهناز روی مبل کاور پیچ شدهنشست و با پوزخند تلخی گفت: 
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 سرش یرو آقاجون یها لنج و ها نخلستون کل یگشادبهکالههی

 آقاجون حاال...  مرز اونور رفتن و بستن رو فلنگبعدم...  گذاشتن

 ... بدو دادیم رو پزش سالهمه نیاکه یمنال و مال اون بدو،

 

 دن؟یکش باال رو یچهمه یعنی_

 

 همدست باهاشونمادرشونمکهنهیا تر جالب... جورمچهاونم... اوف_ 

 و تیاشکبهافتاده و ستین بند جا چیهبه دستش آقاجون االن... بوده

 اخد چوبنمیاگمونمبه....  داند خدا تهش بشودچه...  یکش تیشکا

... زده بهش یاترکه بدهم خدامیخودمون یول... بوده ما آقاجونواسه

 دشخو شیپ روز چند یوقتشهینم باورت... بوده قیعم یلیخ دردش

  انگار...  بودشدهشکسته بس از...  نشناختمش اصال شرکت اومد

 شاز توهیقض سر نداشت انتظار گفتیم...  بودشده رتریپ سال

 یحساب بهروزهم منهم یولمیبد تیرضا خواستیم... میکن تیشکا

 ...بشه خنک دلت توکمی ینطوریا دیشا تامیاومد در خجالتش از
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 .داد باال رو ابروش یتا کی و کرد زیرچشم و نشست بهناز کنارپونه

 

 یرنطویا آقاجونت با ادیم تدل واقعا...  تلِخ یلیخ لبخندت یول_ 

 ؟یکن رفتار

 

 :گفت یشرمزدگ با و یدزد رو نگاهش بهناز

 

 براشسوزهیم انگاردلمبازم یول...  یولبوده حقشکهدرسته راستش_ 

 !کنم کارشیچگهیدمیخون و رگهی از... 

 

 یخواست خودت چوندادم وکالت بهت من...  شو الیخیب پس_

 دستتواستمخ...  نبودهیتنب یبرا وکالت نیا...... یبشهیقض نیا ریگیپ

 من...   یکنیم آقاجونت حق درکه یبخشش و بذل هرواسهباشه آزاد

... دادمیم پس رو امتحان نیا دیبا وبوده نطوریاسرنوشتمکهکردم قبول

 اول ازاگه... نکردماشتباهَکممنم یولبودهاشتباه آقاجونت کاردرسته
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 شدینم یاونطور اوضاع نایسخانواده مثل ها یبعض زاگرفتمیم کمک

 ...  نرنجون رو یاگهید کس من خاطربه پس... 

 

  ش؟یببخش یخوایم یعنی_

 

 یبخشب دیبا تو... توئه نوبت حاال... زمیعزدمیبخشوقته یلیخ من_ 

... شده تو اآلن مشکالت باعث آقاجونت کار عواقبکهمیدونیمهمه... 

 زیچهمه رواریزنج و بود من راز خاطربه یلیجل یها گرفتنانتقامتمام

...  بود نشیبدتر مادرتون مرگ و تصادف اون...  بودن وصلهمبه

 خودت و ببخش...  ییتوببخشه دیباهمه از شتریبکه یکس االن پس

 ...بزنه لبخند بهت دیجد یزندگهی بذار...  عذاب اون از کن رها رو

 

 .گرفت رو دستش و دوختپونهبه رو ردانشقد سراسرنگاه بهناز
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 حسکهلحظه همون... دمشیبخشمنم... منم... پونههیچ یدونیم_ 

 یهاچشم ادیآخه... آخه...  شدن اشک سیخ هاشچشمکردم

 یجورهیدلم...  بودهمهیشب نگاهشون و هاچشم یلیخ... افتادمبابام

 عاواق تواگه یول...  یکن تیشکاکه بود تو حق نیا خب یول...  شد

...  یوبخ نقدریاکهممنونم... رمیگیم پس رو تیشکامنم پس یدیبخش

 ...یدار یبزرگ دل نقدریاکهممنونم

 

 حل مشکلکه حاال...  ستین یچیه تو یها یخوب برابر در_

 بعدشبخونم نمازبرم من...  کنارمیبذار روغصه وغمگهیدشده

 ناهار بعد...  ناهارواسه منتظرن نایاممادرشوهر اونطرفمیبر

 ...میدار کار یلیخکهخونه نیا کردن مرتب سراغمیبرهم

 

 :گفت یمظلوم حالت با و کرد بلند رو عصاش بهناز

 

 ...ادینم برازم یکارکهچالقم یپا نیا با من...  بابا یا_ 
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 :گفتخنده با و دیکش رو بهناز دماغ نوکپونه

 

 رو همکارش و یلیجل ییدوتا نایس باکه موقع اون...  تنبل یا_

  شده؟ چالق حاال نبود چالق پات نیکرد پار و لت نیگرفت

 

 واقعا... کرد یزرنگ خودش نایس... نکردم یکار منکه روز اون_ 

 فونیآ از رو من یصدانکهیا با... پونهاومده رتیگ یباهوش شوهر

...  شَکند و کرد یبررس رو شپالک و کرد شک نیماشبهبازم دینشن

 اون دنید حسرت هنوز...  داد خبر رضایعلبههیتقلب دیدهم یوقت

 و دیکوب دربه لگد با نایس و کرد باز رو در یلیجلکهدارم رو یالحظه
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 ُبهت صورت خواستیمدلم...  شد نیزم پخش یلیجل بعدش

 و شور اب رو تصادفهیقض یوقت... دمیدیملحظه اون رو یلیجلزده

 یمدلم... بودمدهید رو یروزیپ هاشچشم یتو بودگفتهبهم شعف

 نایس یول... دمیدیمهم رو یچارگیب و یبدبخت و أسی خواست

...  شدینم باز چشمهاشگهیدکه بودکرده پارش و لت یجورهی

 یلیخ...  آورد جا رو مردک اون حال خوبنکنه درد دستش

 ... اومد حالگرمیج

 

... کنهیم بارونش لگد نایس چطوردمیدیمبودم بهوشمنم کاش_ 

 خداشهیم یعصب یوقت... بودمدهید نایس از رو هاصحنه نیا قبالالبته

 ... ایکردهیتنب رو یپستچ اون خوبتوام یول... برسه طرفش دادبه

 

 .داد تکون اطرافبه رو دستش بهناز
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 ور خونمزه ورهیگیم درددندونام زبافتهیمادمی...  نگو...  نگواوهاوه_ 

 ورهام دندون شتریبگهیدکمیاگه کن باور... دهنم یتوکنمیم حس

 باحال یول...  شدیمکنده تنش گوشتدادمیم فشار بازوش یرو

 ازشکه یگاز درد خاطربه یوقت...  بودعصام یضربه اون نشیتر

 چنان...  دادنبهم رو ایدن انگار عصا سمت کردپرتمگرفتم

... کنه شدرمون ابد تانتونه یدکتر چیهکنم فکرکه پاهاش وسطدمیکوب

 ...  بود رخانیام دکتر یمقو یداروها اثرات ازنمیا

 

 زودتر تابدهبازم بگو... ؟کرده قطع رو داروهاش ریام دکترمگه_ 

 کردن کمکواسه یارینبهونه و یفتیبراه

 

 رو قبل لحظات ذوق و شوقگهیدکه یلحن با و دیکش یآه بهناز

 :زد لب بود أسی از سرشار و نداشت

 

 ...کردم قطع من...  من...  یول...  نکرده قطعکه اون_ 
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 چرا؟_

 

 ...رمینم ششیپگهیدآخه_ 

 

  بهناز سمتبه دیچرخ سرش تعجب باپونه

 

  باهاش؟ یکرد قهر! ... ؟یرینم_ 

 

 :فتگ کنان ِمن ِمن یکم و گرفت یبازبه رو دستش انگشتان بهناز

 

 ...  ششیپبرمگهیدشهینمروم راستش...  راستش... نه_ 

 

 شده؟ یزیآبرور یداد یسوت رو یزیچنکنه...  ؟ یچواسه_
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 ...کنهیملهیپ چونرمینم یول...  یول ششیپدادم ادیزکه یسوت... نه_ 

 

 ؟یچبهلهیپ_

 

 :تگف یعصب یکم یلحن با و دیکش یقیعم نفس بهناز

 

 ...تیخواستگارامیبخوامیمگهیم ادیم راسترهیم چپ آقا...  یچیه_ 

 

 .گرفت رو هاش دست و زد زانو بهناز یجلو ذوق باپونه

 

 هم؟ تورفته هاتسگرمه چرا پس...  دخترخوبه یلیخکه نیا_ 

 

 . .. ستین یخوب طیشرا اصال اآلن...  ستین یمنطق حرفشآخه_ 
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 طه؟یشراکدوم منظورت_

 

...  روپاهام وضع ینیبینممگه...  ؟یذاریمسرمبه سر یدارپونه_ 

 یچطور... کنم یط چالق یپاها نیا با دیبا یِک تا ستینمعلوم

  کنم؟ ازدواج

 

 رو زیچهمه حتما...  هادکتره مثال... دونهیم رو طتیشراکه اون_ 

 ...داده درخواست بهتکهدهیسنج

 

 الشیفام... برادراش و خواهر...  ؟یچ رشماد پدرو... دونهیم اون_

 روز چهار... تنده تبش اآلن... ؟یچ اونا ثیحد و حرف... 

... نباشه االن مثلگهیدممکنهبشنوه رو اونا یها حرفگهید

 اوننه... کنهنگاهبهم ریپاگ و دست موجودهی مثل روزهیخوامینم

 ...الشیفام ایخانواده ازگهید چکسیهنه
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 اون...  یکنیم تیجنا قبل قصاص یدار تو... زمیعز... هنازمب_ 

... کرده فکر زیچهمهبه حتما... عاقله و بالغ فردهی...  ستینبچهآدم

 نظر یدیپرس ازش اصال... گفته؟ رو طتتیشراهم اشخانوادهبه دیشا

 خودته؟ اتیذهن یجهینت نایا یهمه ایهیچ اشخانواده

 

 دکترشون پسر شنیم حاضر یمادر پدروکدوم یول ...دمینپرسنه_

 کنه؟ ازدواج لیعل دخترهی بابره

 

 و اخد لطفبهکه...  یدار مشکل یکم فقط یستین لیعل تو اوال_ 

 کامالدرصدم کیاگه یحت دوما...  یشیم خوبکمکم خودت همت

 هر یبراممکنهحادثه نیا...  ستین تو بودن بدنشونه نیا ینش خوب

 یوت یچ هر و یبزن حرف رخانیام با اولبهتره...  ادیب شیپ یکس

 یاه حرف و نرو یقاضبهکطرفهی...  یبگ بهش هست فکرت و دلت

 حرف دنیشن بعد...  کرد قانعت هاش حرف با دیشا... بده گوشاونم

 خاطربه یول... کنهینم مجبورت یکس... بده جواب بهش هاش
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 رو تیزندگمردمه ثیحد و حرف فقط اون منشأکه تفکر یسرهی

 ییکسا از ثیحد و حرف نیهم خاطربهمنم...  نکن خراب

... کردم ربدت رو مشکل جنوببه رفتن با ونگرفتم کمکتونستمیمکه

 ...نرو رو من یخطاراه و بشنوخوردهزخممنه از حاال

 

 یقاط زیچهمه یلیخ...  ؟یپول یب نیا...  ؟یچ شرکت تیوضع_ 

. ..بشه صاف بهروز یها یبده تامیفروخت رو زمونیچهمه ...هیپات

...  اوناخانواده باداره فرق آسمون تا نیزم وضعمون

 ...میکنهیتک بهشنداره یچیهگهیدکهآقاجونم

 

 

 

8 

 

3 
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 :گفت آرامش با و داد نوازش رو بهناز دستپونه

 

 ها رفح نیادهیبع یدید رو خدا یهامعجزه مدت نیاکه ییتو از_ 

 دیبا فقط تو...  نزن حرص پس خداست دست هممونهیروز... 

 ادی دیبا بهروز یبودنگفته خودت تومگهبعدشم...  یکن تالش

 بذار سپ! ... نکنه؟هیتک آقاجونبهگهید وستهیوا خودش یپا رورهیبگ

... کنه حل رو مشکالتش خودش اونشدهبارمهی یبرا

 تصحب شرکت یهابچه از چندتا با من ...میکنیم کمکشماهمالبته

 بهروزاگه...  ما شیپ انیب یکمتر حقوق با کردن قبول... کردم

 یجاهی یتومیبندازراه رو شرکتدوبارهمیتونیمنکنه مخالفت

 توننیم بهتر بودن ما با چندسال هابچه اونباألخره...  کتریکوچ

  کنن کمکمون

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

268
1 

 ان؟یم یعنی... واقعا؟_ 

 

 جوابقرارههمگهید یتاسه... گرفتم قول نفرشون چهار از نمآره_ 

 ...یزودبه بدن

 

. .. شدینمروم یولکنم صحبت باهاشونخواستمیممنم راستش_ 

 الخوشحبهروزم... میفتیم جلوکمی حاال...  بهشون یگفتکه ممنون

 اشاهببازم هابچهخداشه از... کنهینم یمخالفت مطمئنا... بشنوهشهیم

 ...کنن کار

 

 کجاست؟ بهروز حاال_ 

 

 ...  زندان رفت رسوند رو من اآلن_ 
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 آتوسا دنیدبره شد یراضباألخرهکهخوشحالم_

 

 نقدریا مدت نیا اما بودشکسته دلش یلیخ... خوشحالممنمآره_ 

 ندچ...  بود فکربهخودشمالبته...  داد تیرضاکهکردم کار مخش یرو

 نارک رو قصاص پول یحت...  بودکرده صحبت اآتوس لیوک با بار

... برسه دادشبهکه نداشت رو یکس ما جزآتوسامباألخره... گذاشت

 و دش دایپپسره اون یخونه یمخف نیدورب یهالمیف آورد شانس یول

 یدراز دست قصدشبم اون وکنهیم قاچاق واقعاپسره دنیفهم

 فحر حاالها حاالوگرنه ده،یپاش دیاس صورتش یرو آتوساکهداشته

 یوقتدوارمیام...  خوردیم خنک آب دیبا و شدینم اثبات هاش

 یزندگ نیا قدر شتریب بهروز شیپ برگشت و شدتموم حبسش

 ...بدونه رودوباره

 

 دشیجد صاحب لیتحو رو شرکت دفتر یِکقراره حاال... دوارمیام_ 

 ن؟یبد
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 انیم هابچهکه حاال... بده یمشتر لیتحو رو دفتر بهروزقراره فردا_ 

 ... باشه دیجد یجاهی دنبالگمیم بهش

 

 یونچیبپ رو رخانیام یبخوا ستین یمشکلگهید حاال پس... خب_ 

 ؟ینحرف باهاش و

 

 شخود. دیسنج روپونه یها حرف و رفت فرو فکربه یلحظات بهناز

 اما بشه، قرص دلش تابشنوه رو ریام یها حرف خواستیم دلشهم

 فرصت یبرا شدمصمم یکمپونه یهیتوص با حاال و بود دلدو

 .دادندوباره

 

 یها لب تونست یشکلک با و کرد بلند رو بهناز یچونه لبخند باپونه

 یهنشونکه لبخند نیا از تیرضا با اره،یب کش طرف دوبه رو بهناز

 یصدا همزمانکه شد بلند جاش از بود بهناز طرف از موافقت
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 یپنجره سمتبه نگاهش و اومد در صدابه فونیآهم پشت یزنگها

 .شددهیکشپرده یب

 

  اومد وفادار اریباالخره_ 

 

 :دیپر باال تعجب از ابروهاش بهناز

 

 اومده؟ نایس_ 

 

 :کرد حرکت فونیآ سمتبه و زد یاقهقهپونه

 

...  انداخته؟راهبه یا یبلبل زنگچه ینیبینم... اومدهستاره بابانه_ 

 ...هینطوریاشهیهم حضورشعالما
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 خودشونواسه ان یااعجوبهکدوم هر خواهرشوهرات...  عجب_ 

 نه؟مگه

 

 ... خودشونواسه ان یافرشتهکدوم هر_ 

 

 فتهیم اآلن دار برش...  یاهندونهچهاوه_ 

 

 :گفتخنده با و برداشت رو فونیآ یگوشپونه

 

 ... تو بفرماخانومچهچهه_ 

 

 ینیریشهی یآرزو بابا...  ادیم یِکخانومچهچه نیا اشداد حاال_ 

 عروسچونهنه و زد چکنه...  موند دلمونبه یحساب و درست

 خونه توآورده
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 یکی تا دیشا گفتیمکه خودش...  ستین مشخص... واهللدونمینم_ 

 ...انیبگهید یهفته دو

 

 و تونیمیقدخونه یتو نجایا یاومدکهشده خوب یلیخنظرمبه_ 

 ییتنها احساس کنارتن نفر چند حاال...  یشد مادرشوهرتهیهمسا

 ...یکنینم

 

 ...شهیم لیتکم زیچهمهگهیدشمیپ یباشتوام_ 

 

 تو...  انیجر نیا سر نکن اصرارکهگفتم...  نکن شروع باز... پونهنه_ 

 ...  یباش راحت دیبا

 

 !؟یدار یسیربارود من با حاال تا یِک از... راحتم تو با من_ 
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 عادت بهت یلیخ من راستش...  راستش... ستین نایا بحث_ 

 سخترامبهم نجایا از کندن دلگهیدامیبترسمیم... هیکافگهید یولکردم

 من.. . نیکن شروع رو خودتون یزندگ دیبا شما ادیبکه نایس... بشه

 !تو؟ یسرجهاز... م؟یکبگم اونوقت

 

 ...یخواهرم تو. .. دختر یمن سر تاج تو_ 

 

 رزودتبهتره یول محبتتهمه نیا ازممنونم...  دختر یمن عشقتوام_ 

 ...  گذشتا زودهمماهسه نیا یول... کنم عادت ترک

 

 آخرماهسه همونبهبرگشتم انگار گذشته، سالسه قد من یبرا_ 

 امامیبرسهمبه بود قرار بعدشکه یماهسه همون...  نایس یسرباز

 اصال دارم، یبیعج حس... میشد جدا و شد برعکس زیچهمه

 !بشه یچقرارهدونمینم
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 اد؟ین وبشه دیشهداداشمقراره یکنیم فکره؟نکنهیچ منظورت_ 

 

 چندکه بود یبیعج یها خواب ترس اون منشأکه انداختراهپونه

 خبر کی از تیحکاهمهکه ییها خواب. دید یم داشت یمتوال شب

 .داشتن نامفهوم

 

 

 

3 

 

3 

حرف ستارهنگاهپونهو بهناز رو بهسمت خودش چرخوند. ستارهبا 

لحن شوخی گفتهبود اما ترسی عمیق رو دوبارهتوی قلب 
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 .زد شصورت یجلو یبشکن و ستادیا روبروشستاره پونه، سکوت با

 

  احت؟یس یرفت کجا برد؟ ماتت چراپونه شد یچ_ 

 

. دوختچشمستارهبه و گرفتجرهپن از رو اششده خیمنگاهپونه

 اون روز هرستارهکه ییها حرف داشت ییآشنا یها حرف نگاهش

 یمنهیآ یتو رو صورتش یوقت خوند ینهم خودشنگاه یتو هارو

 پر قلب دیفهمستاره د،یدرخشپونه یهاچشم یتوکه اشک برق. دید

 ردک ازب براش آغوش عیسر وشده تاب یب هاش یبچگ قیرفاضطرابه

 .دادپناه هاش دست نیب روپونه یهاشونه و

 

 یکندونم من...  یهست یحالچهدونمیم... بشم تنگت دل قربون_ 

 ما دوننینم اونا...  منتظر یهانگاه نیاشده روزمون و شب... بدونه



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

269
0 

... دونهیمکه باالسرشون یخدا یول...  یول شونیدور ازمیکشیم یچ

 ...داره رو عروسمونتازه دل یهوا خدامطمئنم...   خدابه بسپرش

 

 یلحظه ازکه ییهاقطره شدنختهیر یبرا بود یتلنگرستاره آغوش

 دای و کردنیم یقرار یبپونه یهاچشم حصار یتوخونه اونبه ورود

 .بودنگرفته یبازبه رو قلبش یعاشق یروزها

 

 یکار هر... هیجورهیدلم حال... ستارهچمهدونمینم_ 

...  نمیبیم کابوس هرشب... خبرم منتظرلحظه هر... دارمدلهرهبازمکنمیم

... هشینمآرومدلم انگار نمشینب تا یولخوبه حالشدونمیمنکهیا با

 ...نتونمگهید چوقتیهاگه... اگه

 

 ه؟یچ جذب قانون یدونینم...نکنفکرشم یحت... نگو یچیه شیه_ 

 دنب و تن یگیم توکه ینطوریا...  یکن فکر خوب یزهایچبه دیبا
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 یگناهچه فسقل نیا یچیه من حاال... شهیم شیردلم لرزه،یممنم

 هافتهیم پس هویشهینم شیحال داره؟

 

 تبرداش اششونه از سر ستاره، یجملهبه دقت و مکث یکم باپونه

 دوختچشم بودرفتهشکم یروکهستاره دستبه و

 

 !فسقل؟_ 

 

 ازگ رو لبش یگوشه انیگو"اوهوم" و زد یکچشم طنتیش باستاره

 .گرفت

 

 !؟یعنی...  یعنی_ 

 

 :گفت ذوق با وپونه حرف وسط دیپر بهناز
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 بده ینیریش بهمونقراره خاندان نیا از نفرهیباألخره یعنی_ 

 

 .گرفت روستاره یبازوها تعجب باپونه

 

 !؟یاحامله! ستاره؟آره_ 

 

 .کرد بغلش بار چند اقیشتا باپونه و داد تکون سرستاره

 

 وقتته؟ چند... مبارکه... مبارکه... زمیعزجانم یا_ 

 

 ماه  کینزد_ 

 

 .دیپر باالهم با بهناز وپونه یابروها
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 ؟یدیفهمتازه واقعا؟_ 

 

 شکمونمگبه مامانالبته... نگفتم یکسبه هنوز یول وقته، یلیخ... نه_ 

 .کرده

 

 ما؟میبودبهیغر ؟ینگفت النا تا چرا خوب؟ دختر چرا_  

 

 : زد لب یاشرمنده لحن با و دیدزد رو نگاهشستاره

 

 .یش ناراحتدمیترس یمآخه... آخه_ 

 

 زونیگر یها مردمکبهزده ُبهت حرف نیا دنیشن ازپونه

 .شدرهیخستاره
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 سرت ای یشد خل تو... دهینشن یزهایچ حقبه! شم؟ ناراحت_ 

 شم؟ ناراحت دیبا چرا خورده؟ ییجابه

 

 دلتدمیترس... خاّصه طتیشراآخه...   یعنی... دونمینم_ 

 دیاش خودت قولبه بابادونمیمچه... نشده حل مشکلت هنوزکهبشکنه

 عوارض از البدنمیا نداره،دم و شاخکه شدن ُخل... شدم خل

 .هیباردار

 

 :گفت یشاد با و شدقدم شیپدوباره بهناز

 

 روز چند تا...  دیجد خواهرشوهرجان ورنخغصه اصال_ 

 شرفمونده فقط. شهیم درستزهمیچهمهشهیم لیتشکدادگاهگهید

 .مینیبچ رو یسمونیس سات و سور بعدش تا شما داداش یابی
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 .داد تکونش و گرفت روپونه ساعد جانیه باستاره

 

 شده؟ حل زیچهمه یعنی واقعا؟_

 

 نخورغصهگهید. دادگاه ماست نفعبهگفته لیوک یولنشدهکهتموم_ 

 .جان ِچل و ُخل

 

 خوب خبر حتما بود روشن یلیخدلم امروز... شکرت ایخدا یوا_ 

 روز چهار. کنم یالپوشونتونستمینمگهید واقعاآخه. رمیگیم

 چندانهتراالنشم نیهم. شدمیم تابلو یلیخ اومد یم باالترشکممگهید

 بهت ارضیعل نبوِدگهیمبهمراهبههرا سهراب و یشد چاقگفتهبهم بار

 .شدمیم رسواداشتمکمکم... ساخته

 

 سخت خودتبه نقدریاکهشمیم ناراحت منگفته بهت یکآخه_ 

 ؟یگرفت
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.. .شکستم یم اون سر روکوزهکاسه االن تا گفتیم یکی کاش_ 

 خواهرجانخودمه حماقت از همش

 

 شتریب ایکار نهونپ نیا...  نکن کارها نیا ازگهید یول_ 

 بیجع اثراتشکه یدارراه یتو قلوسهندفعهیاگمونمبه... کنهیمناراحتم

 !یکرد بیعج یفکرها وشده

 

 تنهاستپسرم بابانه_ 

 

 

 شده؟ مشخص تشیجنسمگه پسره؟ جان یا_ 
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... کردم باز زبون نیهمواسه...  یسونوگرافبودمرفته امروزآره_ 

 .بشه دور ازهممون یدیام نا دیشابگمگفتم

 

 داداشهی ها،شده جور جنست خوب... باشه مبارک...  دل جون یا_

 داره؟ خبر رضایعل حاال...  دوقلوهاواسه

 

 نینگشمام... نگفتم بهشهنوزم... دمیفهم رفت یوقت... دونهینمنه_ 

 دمیچ رو هاشبرنامه یحت... بشه ریغافلگ یحسابقراره اون... 

 

 ها؟برنامه نیا هست یچبهبه_ 

 

 کردن فیتعر کرد شروع ذوق باستاره
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 تولد خاطربهگهید یهفته نایامادرشوهرمقراره دارم،برنامه یکل_ 

 زد زنگکه امروزهم رضایعل ما، یخونه انیب اصفهان از دوقلوها

 ولدت کیکهیخوامیممنم... رسونهیم هابچه تولدواسه رو خودش گفت

 خبرچه شدنید بابزنه حدس رضایعل وبدم سفارش پسر ین ینهیهیشب

 .شده

 

3 

 

3 

 

 

 ذوق باتارهس و کرد کیال انگشت باپونه د،یکش یقیتشو یسوت بهناز

 :دادادامه
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 عجبمت یافهیق خوادیمدلم یلیخ نیدونیم...نیدار لطف شما قربون_ 

 ترس ازمشیمن باردارگهیدگفتم من دوقلوها بعدآخه نم،یبب رو رضایعل

 تاشهیم نابودآدم... سخته یلیخ کردن بزرگ دوقلو. شدن دوقلودوباره

 یراض کاش گفتبهم بار چند رضایعل یول ان،یب در ِگل و آب از

 ربازس خودش مثلکهباشهداشته پسرهی داشت دوست چون... شدمیم

 رو لدبفهمه رضایعلنکهیا بدونمنم. زمانامام سرباز مخصوصا... بشه

 شد بمونینص خداروشکرکه سربازهی تینبه ایدربهزدم

 باشنن اونا... انجبهه پشت یسربازها من یدخترها ،باشمگفتهالبته...

 .بکنه یکارتونهینم داداششون

 

 :گفتدهیبردهیبر و زد یاقهقه بهناز

 

 نجایا انگار کرد، دفاع دخترهاش از عیسر یطورهی...  یطورهی_ 

 .بشه شونیحسود بود مکنم و حاضرن
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 قائل ضیتبع حاال نیهم از نینکن فکر وقتهیکهگفتم... گهید خب_ 

 گلش نوع دو هر از خدااهلل شاء ان... داره ییبوهی یگل هر... شمیم

 .ستین دروغحرفم وگمیم یچ نیبفهم تابده دوتون هربه

 

 بخندل با و بودستاره ساعد یروکه یکاور سمت برد دستپونه

 :گفت

 

 دستته؟ یتوساعته کیهیچ نیا حاال خواهرجان، منکرش بر_

 منه؟واسه

 

 .زدههقهقهیثان چند بعد و شدرهیخ دستش یتو لباس کاوربهستاره

 

 چرا. هام دست یتودارم ینیسنگ حس چقدرگمیم من...  خدا یوا_

  ن؟یزمبذارم نارویا نیگینم کدومتون چیه
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 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم بهناز

 

 شه؟یم پرت حواس ینطوریاشهیمحامله یک هر. کنهرحم خدا_ 

 باره؟ دستت رو یدینفهم

 

 .رهیم ادشیآدمندازهیمراه فغان وآهپونهکه بس... واهللنه_ 

 

 هست؟ یچ حاال_

 

. ودب نایس وپونه جشن تینبه اولش... دمیخر امروز ،یمجلس لباس_ 

 زودتر هابچه تولدواسه الأقلارهینم طاقتدلمگفتم بعدش یول

 .شهیم باحالکنم ریغافلگ لباس نیا با اول رو رضایعل. بپوشمش

 

  هابچه جشنواسه بذار همونبارهبهنهدارهبهنهکه ما جشن_ 
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 رو تو گوش ادیبگمیم مامانبهرمیم یکنناله وآهگهید بارهی پونه، یوا_ 

 چونهیبپهم

 

 م؟یداشت کشونگربه و چونیپ گوشتازه یدار خبر پس_  

 

 داشت رفتم، در مامان دست از االنمنم...  گفتبهمترانه باباآره_ 

 وپوستمدمیخر لباسرفتمبفهمه. اومدم رید چرا کردیمممیج نیس

 .کنهیم یقلفت

 

 ،یدیخریمپارچه یرفتیم. حساسهآماده لباسبه یدونیمکه تو خب_ 

 .میبخرآمادهنداره دوستزهبدوتونهیم خودش یوقت

 

 ناز یلیخ خورد،چشممبه هوینداشتم دیخر قصد اصال کن باور_ 

 و تو لباس ریدرگ االن مامانکردم فکر. بودحراجشونونم یتو بود،
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 توزدم پس بودم،نکرده انتخاب مدل هنوزکهمنم هاست،بچه وترانه

... نازهچه نیبب. کردم راحت خودمو الیخ و دمشیخر و لباس گوش

. ..رنگ نیاواسهرهیمیم رضایعل ره،یت یزرشک شدم، رنگش عاشق

 یجلو... خرمیم لباسدارم من بودشدهالهاماونمبه انگارشهینم باورت

 هویهک نه، ایفروشگاه یتوبرمبودم دودل هنوزبودمستادهیا نیتریو

 کاریچدارم وکجامگفتم بهش یوقت... زنهیم زنگبهمداره رضایعلدمید

 یحت" ...یدار ازین من با مشورتبه االنکردم حس" گفتکنمیم

 انگارکردم وانمود یطورهی ندادم، لو من اما زد حدس رو رنگش

 یوقت... بشه ریغافلگ دید و اومد یوقت تاخودمه یعالقه مورد رنگ

 نیاول داد، یحالچه یدونینم. دمیخرخواسته خدا ازمنم بخر گفتبهم

 وقذ دنیخرآماده لباسهیواسه من از شتریب نقدریا رضایعل بود ارب

 بپوشمش خودشواسه اولحقشه نیهمواسه داد،یم نشون

 

  رضایعل آقا بحال خوش_ 
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 یخنده یصداکه زد رو حرف نیا یحسرت پر لحن چنان با بهناز

 .شد بلندپونه وستاره

 

 شیپ ها لباس نیا از یبتونشمام یزودبهاهلل شاء ان جان بهناز_ 

 .یبپوش دلبرجانت

 

 :گفتعشوه با و داد گردنبه یقر بهناز

 

 تامپوشیم یبازتر مدلکمی من فقط جونستارهبشنوه دهنت از خدا_ 

 شتریبکهیت دو. اسدهیپوش لباس نیاکمی... کنم یدلبر شتریب

 شهیمگرممبپوشم

 

  یباش عواقبش مراقب دیبا بعدش فقطزمیعز بپوش_  
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 :تگف تیجد با بهناز وخنده از رفتسهیرپونه و زد یچشمکستاره

 

 یاگهید زیچواسه شمامگه. پوشمیم عواقبش خاطربه اتفاقا_ 

 ن؟یپوشیم

 

 از دیسع یصدا دنیشنکه بودشده بلند حرف نیا باسه هر یقهقهه

 .کرد ساکتشونبوم پشت

 

 بهناز گفت مامان. حاضره ناهار نیایب داداش، زن ،یآبج_ 

 .نیاریب حتماخانومم

 

 بهناز و داد رو جوابش و برد رونیبپنجره از رو سرشستاره

 : زد لبشرمنده
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 اومدم یظهر سرشدم محل یب خروس_ 

 

 :گفت و زد لخند با یاخمستاره

 

 نیا عضوگهید تو ینخوا یبخواخانوم بهناز بود، ها حرف اون از_ 

...  ام یشیدروکلبهبه یایب یتونیم خوادیم دلت وقت هر ،یاخانواده

 ور تو گوشکه نکنمامانم شیپ تعارفات نیا از. شنیم خوشحالهمه

 .چونهیپیمهم

 

 یجهاز سربه کشونتونگربهرسم ظاهرا. بکنم غلط چشم،اوهاوه_ 

 .شهینمرحمهم

 

 یخونه یراه ناهار یبرا و شد لبهاشون مهمون لبخنددوباره

 .شدنخانمصنم
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 اذان یاصد تا بود منتظر و بودنشسته حوض لب گرفتن وضو یابر

 قبل هامیقد مثل تونستیمکه بود یخوب حس. بشنوه رو مغرب

 یم دلش. بده آب ها گلبه وکنه یباز قرمز یها یماه با اذان دنیشن

 ثبت خودش یبرا ابد تا رو هالحظه نیا لذت تونست یم خواست

 .کنه

 

 رنگش یصورت پاش آب و ختیر ها یهما یبرا نون یُخرده یکم

 وونیا یرو یها گلدون کردن رابیس مشغول و پر حوض آب با رو

 مادرشوهرش یها یشمعدونبه مادرش یهیهد یها سرخ گل تا شد

 . نشه شونیحسود

 

 و شد بلندخونه زنگ یصداکه بودنمونده ها گلدون از دوتا هنوز

 یخبر انگار ،گرفت رو وجودش یهمه یبیعج حس. دیلرز دلش

 دنشیشن یبرا دیبا و بوددهیرس بود منتظرش بود ها مدتکه

 . کردیمعجله
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 زا آبش و شدچپهکه گذاشتپله نیآخر یرو سرعت با رو پاش آب

 یهانرده یرو از رو گلدارش چادر برد دست. شد ریسراز هاپله

 خودش بلند و لرزونقدم چندتا با کردنش سر نیح و دیکش یفلز

 .رسوند دردمبه رو

 

 اضطرابش از تا دیکش یقیعم نفس یوقت در، کردن باز قبل 

 اون تاکه یعطر یبو د،یرس مشامشبه یناشناس یبوبشهکم

 و بو خوش تینها یب  یول بود،نکرده حس ییجا چیهلحظه

 آرامشکه داد بهش یسبک حس عطر اون اونقدر بود، دلچسب

 . تگرف رو قبلش لحظات اضطراب یجا یبیعج

 

 بلند ردمبه چشمش تا. کرد باز رو در و اومد لبشبه اریاخت یب لبخند

 سرش بودنشبهیغر خجالت از بود،ستادهیا دربه پشتکه افتاد یقامت

 دیچرخ مردکه بودنشده باز یحرفبه لبش هنوز. انداخت نییپا رو

 گاران. شددهیتاب صورتشبه یدیشد نور مرد چرخش از و سمتشبه

 . بودکرده طلوع قصددوباره غروبدم آفتاِب
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 قدرت انگار. ستین خودش اریاختبه بدنش رفتار کردیم حس

 مردبه تاکنه بلند رو سرش نداشت جرئت یحت و نداشتتکلم

 یمرد جمالبهچشم بودکردهحکمناشناخته یادب. بدوزهچشم

 .داشت بهش ییآشنا حس بودنبهیغر نیع درکهببنده

 

 ازدرپونه سمتبه رنگ دیسف یابقچه یعرضه یبرا ردم یها دست

 لیتحو روبقچه دیلرزیم جانیه ازکه ییها دست با دخترک و شد

. شدخونه وارد یپرسش و حرف بدون وار، عیمط همچنان و گرفت

 ولع اب. چسبوند ینیببه روبقچه و نشست یورود یپله نیاول یرو

 .کرد بازشآرومآروم بعد و دادهیهد هاشهیربه رو دلچسبش عطر

 

 دنید از قلبش. کرد ییخودنمابقچه یال از یرنگ سبز یپارچه

 تنگرف حس. بودلحظه نیا منتظر ها سال انگار. افتاد شوقبهپارچه

 و صبر ها سال یجهینت وشهینمداده یکس هربهکه داشت رو یاهیهد

 یور ینوشته تا و برداشت روپارچه یآرومبه. دنهیکش زجر و تحمل
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 از و دیرس گوششبه مسجد اذان یصدا کردزمزمه لب ریز رو اون

 .دیپر خواب

 

 رخت یرو. بودشده بلند محل مسجد ازکه بود صبح اذان یصدا

. دنیرس حالتشون نیتر گشادبه هاشچشم و شد زیخمین خواب

 صیشخت رو تشیموقع درستنتونه شدیم باعث ِدشید بودن تاربازم

 لقب یشبها برعکس حالش. بوده خواب زیچهمه بوددهیفهم اما بده،

 بلشق یها شب یها کابوس با متفاوت بوددهیدکه یخواب یحت. بود

 .بود

 

 رو دشخوکه ریاس یشکیگنج مثل دیکوبیم جانیه با و تند قلبش

 رست ازنه نباریا اما کوبه،یمنهیس یقفسه وارید و دربه ییرها یبرا

 از بدنش لرزشکه دیفهمیم یحت. ییرها شوق ازبلکه اسارت

 سح خواب یتوکههیبیعج یشاد اون جانیه ازبلکه ستین اضطراب

 .بودکرده
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 اما بود،شده داریب شونیپر یها خواب باکه بود یادیز یها شب

 روبقچه اون عطر یحت و داشت یاگهید یبو و رنگ خوابش نباریا

 جاش از خوردن تکون با دیترسیم. کردیم حس شینیب یتو هنوز

 داشت دوست. بپره خواب حال و حس وبشه نابود زیچهمه

 اون وصامخصبسپرهحافظهبه وکنه مروردوباره رو خواب یهیثانبههیثان

 روپارچه یرو یجمله

 

 رو وونیاکه ینوربه هاشچشم دیرس آخرش اکبراهللبه اذان یوقت

 خواب یتو ازکه یقفلباألخره. داد نشون واکنش بودکرده روشن

 تکون جاش از یکم و شد باز یالهبسم با بودخورده هاش لب یرو

 داریب بهنازنکهیا یبرا و پاشد خواب رخت از یآرومبه. خورد

 رفت سیسرو سمتبه ،یچراغ کردن روشن وتوجه جلب بدوننشه

 . گرفت وضو و
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 فتادا شتاِر یچهرهبه نگاهش و ستادیا ییروشو ینهیآ یجلو یوقت

 تشصور یرو لبخنِد و انداخت چنگ قلبشبه یبیعج بغض ناگهان

 .شد بلند هقش هقکمکم و کرد محو رو

 

 وداره یلیتأو حتما وضوحهمه اون با نباریا خوابنکهیا از نانیاطم

 فقطهن ترس. لرزوند رو تنشتمامبشه امتحاندوبارهقرارهنکهیا از ترس

 دنش مانیا یب و یطاقت یب یبرابلکه زش،یعز دادن دست از یبرا

 .کنهافکنده سر رو ارشی وبگه کفرکه یروز از ترس خودش،

 

 براش خداکه یریتقد ازبشه خوشحال خواب مثلنتونهنکهیا فکر

 شردف درد از قلبشارهیبکم بینش و فراز پرراه نیا در روزهی وزدهرقم

 و رت کینزد خدا جز یکسچه وبزنه حرف یکس با داشت ازین.شدیم

 بود؟ تر مهربون
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 یپهنا .گفت ریتکب اشک با و ستادیا نمازبه ترس از مملو یقلب با

 یقیقاد نمازسالم از بعد. لحظهبهلحظه استغفار از شدشسته صورتش

 نایسکه بخواد. بخواد یچ خدا از دیبا دونستینم. شدسجدهبه سر

  برسه؟ دبو شهادتکه آرزوشبه ایبرگردهسالم

 

 بودکرده شروع دیام هزار باکه رو یدیجد یزندگکه بخواد

 تادهب صبر بهشکه بخواد خدا از فقط ای باشه،داشته یشتریبدوام

  کنه؟ تحمل رو زشیعز نبودبتونه

 

 خدا از فقط غلط، یدرخواستچهدرسته یدرخواستچه دونستینم

 یتوکه یآرامش همون. بده آرامش قلبشبه ونذاره تنهاش خواست

 جنس از بود، تیرضا جنس ازکه یآرامش. بودکرده حس خواب

 . هاست قدرتتموم یورا قدرتشکه یقو یگاههیتک داشتن
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 سراغبه و کرد جمع روسجاده شدتمومکه خدا با ازشین و راز

 رو نایس یمیقد یهانامهکه یاجعبه همون.رفت خاطراتش یجعبه

 تیعصبان خاطربه هانامه اون از چندتا یمانزهی و داشتیمنگه توش

 .بودشده نابود بهروز

 

 بود یانامه نیآخر. برداشت رو پاکت نیاول و کرد باز روجعبه

 بعد رونامه اون بارها. بودنوشته براش بودنش هوشیب موقع نایسکه

 یمدوباره شد یم دلتنگکه بار هر اما بود،خونده هاشچشم یبهبود

 یتوگهید بار کی عشق وبرگرده اشرفته دست از ینرژا تا خوند

 .بزنهجوونه قلبش

 

 شروع و اری دستخطبه نشوند یابوسههمه از اول و کرد باز رونامه

 :خوندنبه کرد
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 سالم من یاهایرو یبانو

  آرامش قیعم حسسالم

 خدا نعمت نیتر قشنگسالم

 میقرار یب یروزها ِیخوش دلسالم

 

 نیا حال ازخوام یمدونمیم فقط کنم، شروع جاک ازدونمینم

 . بشمآروم یکم تابگم براتروزهام

 من حالهیشب یحال یخون یم رونامه نیا یدار یوقتتوأم دیشا

 و تنگدل من یاندازهبهتوأم دیشا. یبشآروم خوندنش با و یباشداشته

 . یباش شونیپر

 قح بهت. فتمگرکه یمیتصم ومنم مسببش تو ِیدلتنگدونمیم

 رباو اما ،یکنمجازاتم قهر با یبخوا یحت و یباش دلخورازمکهدمیم

 وت روز و حال ِیتیاهم یب و یالیخ یب یرو ازرفتنمبهمیتصم کن

 زمان گذر وشده یکی روزها نیاروزم و شبکهشاهده خدا. نبود
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 تامنتظرهچشمام هاست قرن انگار. هاست سال گذر مثلبرام

 . بشه نگاهت قالب ریسادوباره

 

 جانمپونه

 میزندگ باِغ گل نیتر بو خوش

 دلتنگتم روزها نیا بیعج

 

 وقتبهقرارم یب دلرهیبگآروم تا ، هات دست نوازش دلتنگ

 یخداحافظ

 . خمارت یهاچشم از ینگاه دلتنگ

 دارت تاب یهامژه حصار از رو مهربونت یهالهیترفتنم قبل کاش

 ،نگاهت داغ عسل تا ،یبندازتابم یب یهاچشمبه ینگاه و یکن آزاد

 .غربت سرد یها شب دربشهوجودم یگرما

 .لبخندت شهد یتشنه ام،تشنه
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 وقتبه تا یدادیمهیهد منبه رو سرمستت یهاخنده از یاقهقه کاش

 . هببرادمی از رو یدور نیا یتلخ مثالش یب ینیریش گرفتن، دل

 

  جانان جاِن

 تینها یب روزها نیا باز اما ها، یسخت و ها یدلتنگ یهمه با

 .شکرگزارم

 ومد هر بعد من و یکشیم نفس هنوز ،یهست هنوزنکهیا ازشکرگزارم

 .رمیبگ یاتازه جونتونم یم بازدمت

 

 ببخشارمی نینازن

 یراب وستمین کنارت مهربونت یهاچشم شدن باز وقتبهکه ببخش

 .دمینم تیدلدار یدیکشکه ییها رنج

 خاطربهبلکه  یشرع یفهیوظ کی خاطربه فقطنه سفر نیابهفتنمر

 عشقه

 موالمبهکه یعشق



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

271
8 

 باورهامبه

  توبه

 .دارمزانمیعز تک تکبه و

 

 زبانبه تاباترهیز عملبه اثبات عشقمرام در گنیم

 .ارمیب جابه درست رو یسرباز حق تارمیم پس

 رمدا دوستتون وجود یهمه با نیکن باور تا

 .کنمیم فدا ناقابل جان شتونیآسا و تیامن یبرا و

 

 ونبنده من یروبه رو بخشش یدرها مهربونتشهیهم قلبدوارمیام

 دلتنگ من یروبه آغوشدوباره گرفت سر یوصال و بود یعمراگه

 .یکن باز

 

     تو یشگیهم دار دوست                                 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

271
9 

                                                     

 نایس                                                   

 

 

 مشغوِل یکس هر. آمد و رفت و اهویه از بودشده پرخانمصنم منزل

 زهرا حضرت ئتیه یاعضا وهیهمسا زنان از نفر چند. بود یکار

 آقاهمراههب زود صبحهمخانمحهیمل یحت. بودناومده کمک یبراهم

 یشمال معطر یها یسبز یکل با رو خودش شمال ازجاسم

 .بذارنتموم سنگ امسال ینذر آش یبرا تا بودرسونده

 

 عذرا مادرشوهرشکه ینذر یادامه تینبهخانمصنم سال هرکه یآش

 از بعد و پخت یم صادقامام شهادت روز داشت،خانم

 .کردیممیتقس محل یاهال نیب زنونه،هیخوننوحهمراسم
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 متوسل ینذر نیا صاحببه جمع اون یهاآدم از یلیخ مثلهمپونه

 پختهب کمک نذر بود بند گرفتار پدرشکه ییروزها درست. بودشده

 ینحوهیبه سال هر گرفت جوابکههم یوقت و بودکرده رو آش نیا

 پنج بعد حاال.  کردیمحوالهخانمصنم یخونهدم ناشناس رو یپول

 ریغ و بودستادهیا ینذر گید یپا اطیح یتو راحت الیخ با لسا

 .دادیمانجامهم یجسم شراکت یپول شراکت

 

 شدیم یادیز مدتکهستاره سراغ رفت کردتمومکه رو آش زدنهم

 یروستاره یروبرو. دادیم آب نرگس گل گلدونهیبه داشتکه

 مات یهاچشم یجلو رو دستش و نشست حوض یسکو

 .داد ونتکستاره

 

 !ایستین نجایا... تو؟ ییکجا! ... ؟یخوب! ... ستاره؟_ 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

272
1 

 منگ همونطور و گرفت ُگل از رو مسخشنگاهستاره

 .دوختچشمپونهبه

 

 آب نرگس گل نیابه یدار فقط نجایا ینشستساعته کی چرا_ 

 یدکمه یرونمیبب... شهیمپژمرده االنکه یداد آب نقدریا... ِ؟یدیم

 رو؟چارهیب گل نیا کردن نابود قصد ای...  ؟یکرد ریگ تکرار

 

 و کرد جدا پاهاش یرو از رو گلدون و دیکش یقیعم نفسستاره

 .گذاشت حوض یسکو یرو

 

 ...  رضاستیعل یهیهد گل نیا_ 

 

 ...یشینم الشیخیب چرا بگو پس_ 
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 ...گذشته خاطراتبه منو برد... داره ماجرا_ 

 

 !نمیبب کن فیتعر خب_

 

 یچ دونستیمشهیهم...  بوددهیخرتولدمواسهمیبود نامزد یتوق_ 

 اب گلشهیهم...  اومد ینمخوشم گلدسته از چوقتیه... بهترهبخره

 یم در بالداشتم دیخربرام نویا یوقت... دادمیم حیترج رو گلدون

 لدونگ با گلبودمنگفته بهش چوقتیه چونبرام بود بیعج... آوردم

 ذوق یکل روز اون...  بودخونده روفکرم انگار. ..دارم دوست

 فقط من یگمشده یمهینگفتمیم... بودم ابرها رو... بودمکرده

 نایس از...  بودزده کلک آقادمیفهم فرداش اما...  اما...  رضاستیعل

 نیا دست از... کردم بپا یاشنگهالمچه یدونینم...  بودگرفته تقلب

 ... زننیم گول خوبکه مردها
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...  گرفتیم کمک بود یک هر...  بودنکردهکهگناهچارهیب خب_ 

 ... رفت تو یعالقه دنبالکه بود نیامهم

 

 انگار کرد رفتار یجورهی...  گفتیم اول همون دیبا اماآره_ 

 ... بودردهکمیعصبانبودمکردهکه یاالتیخ و فکر... خونده روذهنمنگفته

 

 لد ازشکه یدلتنگهم بیعج ظاهرا...  یستین یعصبانکه االن اما_ 

 ...یّکنینم

 

 داخلش از رودهیخشک گلبرگ چندتا و چرخوند رو گلدونستاره

 .کرد جدا

 

... سمدلواپ یدلتنگ از شتریبکنم فکر یول...  یلیخ... دلتنگمآره_ 

 ...پونهدمید یبیعج خواب شبید...  شبید...  راستش
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 شخود قبل شب خواِب ادی سرعتبه حرف نیا با. ختیرپونه قلب

 کردیم حس و داشتن یمشابه تیوضع انگار. شد قفل لبهاش و افتاد

 .کنه ریتعب رو اون خوابقرارهستاره

 

 یتا کی دید روپونه یافهیق تا و کرد بلند سرپونه سکوت باستاره

 .رفت باال ابروش

 

 ؟یشد یشکل نیا چرا_ 

 

 :گفتدهیبردهیبر و چرخوند دهن یتو زبون یسختبهپونه

 

 ...  یچ...یه_

 

 ...کهشده آش یروکشکههیشب رنگت...  ستین یچیهمشخصه کامال_
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 شتریبستاره یدلهره دیترسیم. بگه خودش خواب راجب خواستینم

 یندلبخ با کرد یسع. باشهداشته ضرر اشبچه و خودش یبرا وبشه

 .نهک عوض رو جو یآبک یهیتوج و یمصنوع

 

 یتومیبر ایب... کرده تیسرامنمبه تو یدلتنگ البد... گهید یچیه_ 

.. .ینیبش حوض لب نقدریا ستین خوب براتسرده نجایا... خونه

 ...توجهکم ماماِن باش یتوراه اون فکر یستین خودت فکر

 

 یدار... نداره من از یکم دست حالت ظاهرا... امیم... باشه_ 

 ...دمید یخوابچه یبپرس یخواینم...  یچونیپیم

 

 :گرفت گاز رفتن لو خاطربه رو لبشپونه
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 وبخ براتآشفته فکر... نکن فکر بهش... زمیعزرهیخاهلل شاء ان_ 

 ...ینخورد سرما تامیبر ایب...  ستین

 

 یدخن تلخ باهمستاره. کرد درازستاره سمتبه رو ودستش ستادیا

 اطیح زنگ یصدا همزمانکه شد بلند جاش از و گرفت رو دستش

 .دیرس گوششونبه

 

 چرخش خاطربهستاره یپاکه خوردنکهی صدا نیا از جفتشون چنان

 .شکست گلدون و خورد نرگس گل گلدونبه عیسر
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 گلدوِن از رو جفتشون یزده ُبهتنگاهکه بودخانمصنم یصدا

 .کشوندهم سمتبه و گرفتشکسته

 

 نفویآ نیا باز... کنه باز رو دربره یکی...  ن؟یستادیا چرا دخترا_

 ... بمونن منتظرزشته اومدن یئتیه یهاخانم حتما... شده خراب

 

 وارهست یبرا حضورشونکه بودگفته در پشت ییکسا وجود از مادر

 و گفتیم یاگهید زیچ دوتا اون قرار یب دل اما بود، ایرؤ مثلپونه

 . دادیمگواه رو یاگهید کس حضور

 

 بودرسونده باور نیابه رو ها اون روزها نیا بیعج یها خواب

 ارانتظ براشماهسهکه یخبر راهه، در یخبر در کوبِش نیا پشتکه

 آرزو وآه و حسرت با رو یادیز یروزها و ها شب و بودندهیکش

 . بودنکرده سر

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 همسایگی با عشق

272
8 

 حس پاهاشون یتو یتوانماهسه نیا زجر ماحصِل دنیچ یبرا

 یهاادیفر پِر جفتشوننگاه. بردارن در سمتبه یقدم تا دن،کرینم

 .بود خبر دنیشن ترس از خاموش

 

 دستشبه روستاره یرهیذخ شجاعتباألخرهخانمصنم مجدد خطاب

 یکرده خی یها انگشت یال لرزونش یها انگشت و کرد تیهدا

 .شدحلقهپونه

 

 یسرد یهمه با دیشا تا داد نقش رو صورتش گنگ یلبخند با

 و شبرادر عروستازه قرار یب دلبهببخشه ییگرمابتونه لبخندش

 .کنه قرص یکم ریمس نیا یتو یهمراه یبرا رو پاهاش

 

 یکوتاه یهمه با و داد نتیز"  میریمهم با"  یجمله با رو لبخندش

 .پونه تاب یب دل یبرا شد یقلب قوت اشجمله
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 دیفهم یم خودش از ربهت رو عروس نو حال یکسکه بود خوبچه

 لد کی هنوزکه ینوعروس. بشه باز یحرفبه هاش لب نبود ازین و

 اب رودغدغه یب روز کی و بودننشسته دامادششاه یتماشابه ریس

 . بودنکرده سر محبوبش

 

 هر و بودنکرده تنبه رو عشقشهیعروس لباسکه یعروس نو

 تنهب عزااهیس رخت د،یسف رخت دنیپوش قبلکه داشت ترسلحظه

 .کنه

 

 یراه نیا در یقدمهم بود سختچه و شدنقدمهم در سمتبه 

 یابر ستونیبکوه کندن از تر سخت دنشیرس مقصدبه انگارکه

 یعرصه وارد تا گذروندنیم دیباکه یآخر یهاقدم. بود اریبه دنیرس

 مهربونکه یاگهید یقضا و ریتقد وارد بشن، یزندگ از یاگهید

 . بودزدهرقم براشون مهربونا نیتر
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 وهدیبر یها نفس یصدا دیرس در پشتبهکه جونشونمهین یهاقدم

 زبا و خوردگرههمبهدوباره نگاهشون. شد بلندهم اومدشون درلرزهبه

 .فتر جلو در کردن باز سمتبهکه شد یدستستاره پنهان شجاعتهم

 

 یم مارستانیب یگهید یهرورابه ییراهرو ازکه بودپونه بعد یساعت

 یجار صورتش یروکه ییها اشک البیس پشت از و دیدوئ

 یاگهید ینشونهکه یاتاق. گشتیم یاتاق یشماره دنبالبه ، بودشده

 .بود خدا محبت و رحمت از

 

 نیا یبرااندازهبه و درست یشکر یادا یبرا بود قاصر زبونش

 و در تپش رضایعل دنید نهات با قبل، یساعتکه ینعمت. دوباره نعمت

 با ودهیرس انتهابه کردیم فکر هاش دست یتو نایس لباس ساک دنید

 .بودکرده سقوط نیزم یرو جون یب ییپاها
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 در شدن باز از قبل یالحظه یبرا فقط ،یالحظه یبراکه ینعمت

 وبشه امتحان یکسقرارهاگهکه بودخواسته خدا از ستاره، دستبه

 وتهفیب خودشنامبهقرعههم باز بشه،زده یکسنامبه یداب یانتظار

 .بشهرحم کشیکوچ یهابچه وستارهبه

 

 یدعا جواب کردیم فکر و بودکرده فدا رو عشقش و خودشدوباره

 زسب سربندبه چشمش یوقت مخصوصا گرفته، رو آخرش یلحظه

 رستد و بودشده زونیآو نایس ساِک یگوشه ازکه بودخورده یرنگ

 روش" نبیز ای عباُسِک ُکّلنا" یجمله خواب یتو یپارچه مثل

 .بودشدهنوشته

 

 و بودنکرده غیدر رو محبتشهم بازکه بود ییهمتا یب یخداچه اما

 یامهادحکمبه هم، خودش یبرابلکهستاره یبرا تنهانه رو ریتقدقلم

 .بودآورده در چرخشبه یدلدادگ نیا
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 و بروآ از دفاعبه ازیندوباره و شدیم موقت یفرصتحکم نیااگه یحت

 بستنیم بارکوله و گرفتیم رمردانشونیش از رو قرار و صبر ، تیامن

 ساختن یبرا بود یدیام کوتاه، فرصت نیهم عشق، سفر یبرا

 .موندگار ابد تا ییهاخاطره

 

 تشسمبه یاپرنده مثل افتاد، نظرش مورد اتاق یشمارهبهکه چشمش

 .شد وارد زدن در بدون و کرد زپروا

 

 آغوشبه یبرا اقیاشت باکه ییها دست و جانان لبخند دِنید

 و جون یب کالبد یبرا یاتازه روح بود،شده بازهم از دنشیکش

 .شد روزگارش یشکنجه اززده خی وجود یبرا یابد یعشق یگرما

 

 محبوبش استوارکوه چون یهاشونه یروبه سر یبهارمینس مثل

 .کشوند هاشهیربه رو دلدار تن عطر وجودتموم با و گذاشت
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 و دیلرز قلبش ، شد نجوا گوشش ریزکه نایس یعاشقونه یهازمزمه

 باکه یمرد.نشوند اهاشیرؤ مرد یزخم ِیبازو یرو بر یابوسه

 نیا یتو رو یواقع یمردانگ ها،راه نیتر سخت یتو گذاشتنقدم

 .بودگذاشته شینمابه ینامرد و تظاهر از پر یزمونه

 

 وودهب ارشی یسرباز رشیپذ بوددهیدکه یخواب یمعن دیفهمیم حاال

 پر و سربلند. شده نشیزتریعزهمقدم ریمس نیا یتوکه بود خوشحال

 بند بند و کردیمنگاه همسرش محبت از پر یهاچشمبه افتخار

 .پاک عشق نیا قیتزر با گرفتیم قوت وجودش

❤💥❤💥  

 دفتر نیا مدآ انیپابه

 ستیباق همچنان تیحکا

 رحمت دِر خداوندا

 ستیکاف نیهمکه بگشا تو

 

  

 
سیدهسمیهحسینیان 


