
بین از باید چرا ؛اخه بود گرفته دلم خیلی   

بیام دنیا به ای خانواده همچین تو باید من آدم همه این  

 دستش زیر باید بدبختم مادر همیشه که باز قمار معتاد پدر یک ولی ناشکریه میدونم

میخوره؟ دردی چه به بشه آسیاب استخونهاش  

 

---: نازنیین؟ کجایی   

- ساره؟ چیه هان:؛  

 اونجا خیابون؟ آسفالت به زدی زل ساعته یک که هستی فکری چه تو میگم..بله.نه انه:ساره

تو؟ کجاست هواست اصال نمیبینم؟ من که نوشته چیزی  

بریم بیا کن ولش هیچی: نازنیین  

--- : افتاده؟ اتفاقی خونه تو دوباره هست چیزیت یک امروز تو  

 تازه چیز که این هست اتفاق همیشه ماکه خونه تو: وگفتم زدم تلخی خنده ساره حرف ازاین

 فرارکنم ستاره پنج هتل ازاین. نه که خونه،خونه این از میزنه سرم به ها وقت بعضی.نیست ای

زندگیم پی برم و . 

 بزار پاتو تو نه میکنن خیرات حلوا واست کرد فکر.خبره؟ چه بیرون این کردی فکر هه: ساره

 ... بیرون

داری؟ سراغ بهتری فکر کنم؟ چیکار میگی تو : فتموگ پریدم ساره حرف میون  
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دادی انجام االن تا که کاری کن تحمل. آره: ساره . 

رسیدیم کوچمون سر به که میکردیم طی یکی یکی رو وخم پیچ وپر تنگ های کوچه  

میکردیم زندگی حیات یک تو دقیقا ساره منو  

 وهرسه داشتن اتاق یک ندگیز واسه فقط کدوم هر که.حیات یک تو خانواده تا چند یعنی

 استفاده باید همه که دستشویی دونه ویک حموم بدون مشترک آشپزخونه یک خانواده

 .میکردیم

ته منتظر آقا باش رو اونجا  نازنیین هی:ساره  

کی؟:نازنین  

 از اسمت هم بار یک برگشته سربازی از که وقتی از مرتضی.میگم داداشمو کوری..ساره

نیفتاده زبونش  

کنیم خواستگاریت رسما و بیایم که بشه  تموم عزیزت چهلم منتظره داداشم طفلی:ارهس  

 خدایا وگفتم کردم نگاه بود ما قدمی چند در که مرتضی وبه  زدم لبخندی ساره حرف با

میشه تموم داره زندگیم سخت روزهای شکرت . 

داشتم دوستش خیلی ومن بود خوبی خیلی پسر مرتضی . 

نازنیین سالم.ابجی سالم:مرتضی  
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 خانم اقدس های بچه.شدیم خونمون حیات وارد باهم و دادیم رو مرتضی سالم جواب

 نشسته توحیات همیشه روال طبق هاهم همسایه..بودن بازی مشغول حیات تو خاتون وزبیده

کمک تا میکردن پاک سبزی مردم وبرای بودن  

 هم من.رفتنن بود حیات ولا که اتاقشون سمت به مرتضی و ساره. باشه زندگیشون خرج

ها همسایه پیش رفتم .. 

نباشید خسته سالم:نازنیین  

جان نازی خوبی.. باشی سالمت:زبیده  

برگشتین؟ شهرتون از کی بخیر رسیدن.خانم زبیده ممنون:نازنیین  

 به ساک دیدم تو شده؟مادر چی چی ،باز نازی میگم.رسیدم صبح خون خروس همین:زبیده

میرفت دست  

داره؟ طاقت چقدر بدبخت زن ای کرده؟مگه چیش چی بابات یا باز  

باز یعنی بودم توشوک زبیده حرف از   

خوشم روز یک خونه این تو که من رفته؟اه و کرده قهر مامان که چیشده  

که رفتم هام بدبختی ی دخمه سمت به.دعوا اش همه قهر اش همه ندارم   

بود نشسته منقلش پای اباب. روشدم روبه همیشگی ی صحنه با دوباره  

رفتم و کردم پرت اتاق ی گوشه رو ام کوله.میکرد سیر خودش دنیای وتو   
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 چه بدبخت اون کردی؟آخه چیکارش دوباره رفته؟ گذاشته کجا مامان بابا:گفتم بابا سمت

 دلم بود خودش کردن نعشه مشغول و بود کرده سکوت بابا شده؟ تو زن که کرده گناهی

نمیدی جواب ،چرا بابا توام با: گفتم بلند صدای با ینبارا نیاورد طاقت ... 

میزنی ور مئدا مادرت مثل هم تو. نکردم تاخفت تو صدا اون ببر:بابا . 

 مامان بگو کالم یک فقط. میگیرم مونی الل اصال. میشم خفه بگی تو هرچی بابا باشه:نازنین

رفته؟ کجا  

--- دادم طالقش  ! 

 شکستم خودم تو صدا بی و اتاق ی گوشه رفتم. گرفت رو ودموج تموم ترس بابا حرف از

 خوابیده چقدر نمیدونم.برد خوابم و شد ناپدید هام موژه الی چشمام کم کم که کردم وگریه

شدم بیدار  خورد پهلوم به که لقدی با که بودم . 

بیاد مهمون واسم میخاد بیرون اتاق از برو گمشو.تو میخابی چقدر:بابا . 

دستمو گرفت رو چشمام اشک و پیچیدم  خودم تو بود پهلوم تو که دردی از   

 ضربه گوشم به زبیده صدای که رفتم ساره اتاق سمت وبه بیرون زدم اتاق واز زدم پهلوم به

 زد

میکنی؟ گریه اینجور شده چی چی باز جان نازی هوی:زبیده  

باشه مربوط تو به فکرنکنم:نازنیین . 
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 اینقدر آدم آخه.کشیدیم دستش از راحت نفس نبود هفته یک بودم نفرمت زبیده این اخالق از

شدم ساره اتاق وارد...فضول  

زیرگریه زدم و گرفتم بغل رو ساره و جلو میکنی؟رفتم گریه چرا  نازنیین شده چی:ساره  

میکنی؟ گریه ؟چرا چیشده نازنیین:ساره  

مامانم:نازنیین . 

نازی؟ چی مامانت: ساره  

 

 کردم نمی باور من ولی بگیره طالق میخواد میگفت وقته خیلی.رفته و گرفته طالق:نازنیین

روبترسونه بابا میخاد میکردم فکر . 

*** پدرمادرساره. بودم مرتضی و ساره پیش هنوز ومن بود گذشته ده از ساعت  

به اتاق کوچیک پنجره از..رامسر بودن رفته اقوامشون از یکی تعزیه برای   

رو هام لب بودن نرفته بابا های مهمون هنوز انداختم اهینگ تاریک حیات به   

از هم ساره و مرتضی دادم فشارشون وجود تمام با گرفتمو دندون هب رو   

میکشیدن خمیازه اش همه خستگی فرط از . 

 این به گذشته، خوش بهشون باباتون های مهمون معلومه که طور این نازنیین میگم: مرتضی

 پیش میرم منم.بخوابید شمااینجا میخواین دارین مدرسه که هم شما ن،نمیر که هم ها زودی

تنهاست امشب اونم. دوستم مهدی . 
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سرکار بره فردا که خوابید می مرتضی باید و بود دیروقت کشیدم خجالت مرتضی ازحرف . 

میرم دیگه من شدم هم شما مزاحم مرتضی آقا ببخشید:نازنیین  

گفتم جدی. ندارم باهات که تعارفم نکردم شوخی من نازنیین:مرتضی . 

بمون من پیش شب نازنیین میگه راست:ساره . 

های مهمون پای شدن کشیده صدای که میکردیم بغل تعارف باهم داشتم   

و مست خیلی انگار. کردن ایجاد رو دلخراشی صدای ها موزاییک روی بابا   

برن راه درست نمیتونستن که بودن خراب . 

شدم شما مزاحم دیگه ببخشید.چی همه بخاطر ممنون میرم دیگه منم رفتن مهمونها:نازنین  

منوشماقراره نزنید حرف رسمی بامن قدر این میشه خانم نازننین:مرتضی  

باشین راحت بامن پس. نامزدکنیم دیگه چندوقت تا . 

از سرخی این و شد سرخ داغی از هام وگونه.کشیدم خجالت مرتضی حرف از  

 مهمون قشنگش  لبهای روی لبخندی هام گونه سرخی بادیدن نموند انپنه مرتضی چشمهای

 .شد

که رفتم خودمون اتاق سمت وبه بیرون زدم اتاق از ... 

رفتن؟ بالخره:زبیده  
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 وحیات بیرون داده در الی از رو سرش دیدم که چرخیدم اتاقشون سمت به بود زبیده صدای

میکنه نگاه رو . 

میدی؟ نگهبانی شب وقت این که محل رکالنت یا مفتشی شما:نازنیین  

بابزرگتره زدن حرف چطور این..زبیده . 

 وقت ی.بخوابین بگیرن برید بهتره هم شما میزنم حرف باشم داشته دوست هرطور من:نازنیین

نشین خواب بد  

بوی شدم خونه وارد اتاق سمت رفتم و ندادم گوش زبیده حرفهای به دیگه  

بود مست مست که هم بابا بود گرفته بو رو خونه کل و بود هشد یکی الکل و تریاک گند  

گفت میکرد روشن رو دستش کنار ظبط که طور همون بابا . 

صدای که رفتم یخچال سمت به.بخورم بیار کن درست چیز ی برو:بابا   

کرد خوندن به شروع.  دارم شوری سر در امشب آهنگ شد بلند ضبط    

 برداشتموبعد هارو مرغ تخم. مرغ تخم دوتا جز نبود اخلشد هیچی کردم باز رو دریخچال

کشیدم برق از رو یخچال  

کردم درست نیمرو و رفتم آشپزخونه سمت به.نکنه مصرف برق الکی که  

شد خوردن مشغول که گذاشتم بابا جلوی و  

کردی؟ درست تو چیه این:بابا  
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نیمرو:نازنیین  

است همز بی اینقدر چرا میبینم نیستم کور..بابا  

کنم درست برات خوشمزه که نیستم  اشپزتم.میدونم چه من:نازنین  

زد دیوار به محکم رو تابه وماهی شد عصبانی بابا من حرف این از . 

میشد عصبانی خماری مستی تو وقتی بابا ترسیدم خیلی ازحرکتش  

اینقدر بازهم چرا دارم که ترسی همه این با موندم من نبود حالیش هیچی دیگه  

که بخوابم بگیرم رفتم و کردم جمع رو ماهیتابه سریع ترسم از.درازه زبونم ... 

بیار بریز واسم چایی ی گمشو هوی:بابا  

 ریختموگذاشتم براش چایی ،یک میز روی فالکس از رفتم و شدم بلند جام از عصبانی

 جلوش

دارم مدرسه فردا بخوابم میخام. نیست ای دیگه امر:نازنیین  

مدرسه بری دیگه نکرده الزم:بابا  

؟ میگی چی میفهمی:نازنیین  

دارم برنامه برات بخواب گمشو حاال میفهمم اره:بابا  

اره؟. منه نوبت حال رفت مامان.چی یعنی:نازنیین  

کنم؟ خفت خودم یا بری می تو صدا:گفت فریاد با و شد عصبانی بابا  
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بابا.تمگف بابا به و شنیدم توحیات از رو همسایه پچ پچ صدای ... 

 این خانم بشی میخام بابا، درده:گفت بلند صدای با بزنم کامل رو حرفم میخواستم تا

دادم مثبت جواب منم کرد خواستگاری ازت صفدر امشب.خونه  

میفهمن همه االن. خدا تورو آرومتر بابا:نازنیین  

زن بشه عروس میخاد دخترم.فضول زبیده.ها همسایه هوی..بفهمن بذار:بابا   

است خونه این صاحب بعدنازنین به حاال از  صفدر . 

-- بخدا رفت آبرومون. ارومتر بابا . 

وگفت خورد ازش قلوپ یک و برداشت رو بود دستش کنار که الکلی باباشیشه : 

بخواب بگیر برو میشیم دار آبرو داریم تازه  

 رفتم و شتمگذا مستیش پای به رو بود گفته که هایی وپرت چرت این ومن بود مست بابا

بود کرده قهر هام چشم با خواب انگار ولی بخوابم بگیرم  ***** 

:راوی   

 های جروبحث وبه بیرون زدن ها اتاق از نازنین بابای فریاد صدای باشنیدن ها همسایه ی همه

میدادن گوش وپدرش نازنین . 

فتر ها همسایه سمت به بود شده حیات داخل صدای سرو متوجه تازه که هم مرتضی . 

چیشده؟:مرتضی  
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میگن چی  ببینم باش ساکت:زبیده . 

 

 رفت و برداشت نازی اتاق پنجره کنار از رو سرش زبیده.نیومد وپدرش نازی از صدای دیگه

نشست تخت روی ها همسایه بقیه کنار . 

 

شده چی خانم زبیده:مرتضی . 

 

فروخت صفدر به باباش رو نازی.بشه میخواستی چی: زبیده . 

چی؟:مرتضی  

 

بدبخت ی پسره هی. آوردن در چنگت از عشقتو شنیدی که همین:دهزبی .  

 

چیشده؟.بگین چیزی یک شما خانم اقدس:مرتضی  

قراره میگفت نازی به که میومد صداش ماشااهلل.میگه درست زبیده:اقدس  

 

کنه ازدواج وباصفدر بشه خونه این خانم  

 

گفته پرت و چرت  بوده مست شاید خوب:مرتضی . 
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راستی و مستی گفتن ندیدما یمقد از:زبیده  

زبیده بشی ساکت میشه. اه: مرتضی .****** 

 (نازنین)

شدم بیدار  شیش ساعت صبح. برد خوابم بالخره خیال فکرو یک هزارو با شب   

که افتاد مرتضی به چشمم که بیرون زدم اتاق از و کردم تن به رو ومانتوم   

 من بادیدن شدم نزدیکش بود عصبانی یزیچ یک از انگار زد می قدم تند تند حیات داخل

 صدام که شدم  رد کنارش از و کردم سالمی.شد من ی خیره و برداشت رفتن راه از دست

 .کرد

درمورد باصفدر پدرت میگفت؟راسته چی زبیده دیشب نازنیین:مرتضی  

زدن؟ حرف تو  

گلوش سیب و.کرد احساس مرتضی صدای تو شد می راحتی به رو بغض   

 طبق دیشب نمیدونم:وگفتم گرفت بغضم مرتضی بغض از.رفت می پایین و باال تند تند

میگفت یاوه و بود مست بابا معمول . 

ببینم رو همدیگر پارک تو عصر میشه..باشه طور همین کنه خدا:مرتضی . 

 .باشه:---

--- خدافظ. میبینمت سه ساعت پس  
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خونه برگشتم مگرفت نون دوتا کوچه سر نانوایی از رفتم منم و رفت مرتضی   

خوردم و کردم درست شیرین چایی خودم وبرای برداشتم رو ازنون تیکه یک و  

مدرسه برم که برداشتم رو ام کوله بعد  

---: نازنیین؟ میری کجا  

 .مدرسه:---

---: مدرسه؟ بری نباید نگفتم بهت مگه  

---:  مرگ دق که عزیزم کردی؛ بدبخت و مامان. چشم بگم بگی هرچی که نیستم مامان من

 صفدر زن من که کن بیرون گوشت از رو پنبه این. اره. نوبت به آسیاب.منه نوبت حاال. کردی

  بشم

 ما باباکوله. بود گرفته بازیش سینم تو قلبم ازترس.سمتم اومد و شد عصبانی حرفهام از بابا

 قدر ینا کوبند دیوار به محکم رو من و اتاق ی گوشه کرد پرت و برداشت ام شونه از رو

 بغض دنیا یک با. کرد صورتم مهمون کشیده یک وبعد.اومد بیرون خون دماغم از که محکم

آب شیر سمت ورفتم رفتم بیرون اتاق از . 

 ولت که ازمادرت ای.مرده که عزیزت از اون. بدبخت دختر ای.جان؟ نازی شده چی:زبیده

فروختت بابات که هم حاال. کرده . 

ببستی دهنتو میشه: نازنیین . 

بزاری؟ احترام بزرگترت به به نداده یادت مامانت. گفتم چی  مگه..زبیده  
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داری مشگل تو نداده یادم نه:نازنیین . 

حقته بیاد سرت بال هرچی.سفید چشم ی ه دختر ای: زبیده .. 

بامرتضی قرار سر همیشگی پارک ورفتم بیرون زدم خونه از ظهر از بعد سه ساعت  

 

که ها بچه وبه نشستم نیمکت روی گذاشتیمیم قرار جا ی باهم همیشه  

 

منتظر بود ربع یک دارن شیرینی دنیای چه میکردم نگاه بودن بازی مشغول   

 

 که کردم نگاه پارک ورودی در به. میزد شور جور بد دلم نبود خبری ازش ولی بودم مرتضی

مرد به چشمم   

 چه. سالم:وگفتم رفتم متشس وبه شدم بلند نیمکت روی واز زدم لبخندی. افتاد آرزوهام

میشدم نگرانت کم کم داشتم دیگه. آوردی تشریف عجب  

 بهترین به عشق با تقدیم:وگفت گرفت سمتم رو بود دستش که رو گلی شاخه مرتضی

شد دیر ببخشید..کسم . 

سرخم رز عاشق من میدونستی کجا از تو. ممنونم. مرتضی وای:نازنیین .  

میدونیم شما از چیزها خیلی ما.یگهد دیگه:گفت زدو لبخندی مرتضی . 

چی؟ مثال:نازنیین  
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هستی منم عاشق اینکه مثال:مرتضی  . 

 راست مرتضی. انداختم پایین رو سرم و گرفتم دندون به رو لبم ازخجالت مرتضی حرف از

بودم عاشقش من میگفت . 

 راستی..نداره خجالت که این. توام عاشق منم.میکشی خجالت اینقدر چرا حاال خوب:مرتضی

زدی حرف بابات با . 

 ،اصال بزنم حرف نتونستم نه،: وگفتم.شد آب هام خوشی لحظه یک تو مرتضی حرف بااین

 من. جدیه خیلی قضیه کنم ،فک مدرسه برم نگذاشت ،امروز زد حرف کالم یک باهاش نمیشه

خوردن غلط توصورتم دونه دونه هام اشک و گرفت گریم...مرتضی میترسم   

بهت من.کنند جدا من از تورو نمیگذارم ؟من میکنی گریه چرا حاال:مرتضی   

 ازدواج صفدر اون با تو نمیگذارم منم کنی عروسی من با نگداره بابات اگه حتی میدم قول

 کنی

 توفکربودم میزد شور دلم هنوز چرا نمیدونم ولی گرفت آروم دلم کمی مرتضی حرفهای با

بزنیم؟ قدم: توگف کرد دراز سمتم رو دستش مرتضی که  

 دست بهم خوبی خیلی احساس  شد داغ بدنم تمام دستهاش حرارت از گرفت رو دستم

افتاد فروش فال بچه ی به چشمم که زدیم قدم هم ی شونه به شونه.داد  

جانم:مرتضی  

بگیریم؟ فال ی میشه:نازنین   
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باشه:مرتضی .. 

--- بیا لحظه ی آقاپسر . 

-- میخای؟ فال آقا، سالم: فروش ؛فال  

چنده؟ ی دونه اره:مرتضی  

-- آقا تومن 055 فروش فال  

 روی خودش و من اسم شدم کیفش محو درآورد رو کیفش شلوارش عقب جیب  از مرتضی

بوده شده حک کیف جلد . 

نه؟ مگه قشنگه:مرتضی   

قشنگه خیلی اره:نازنیین . 

میگه؟ چی آینده ببینم بخونم رو فال هست اجازه:مرتضی  

-- بخون اره  

" بود پری جای ما خانه زک یار آن . 

بود بری عیب از پری چون سرتاقدمش . 

شهرببویش این کنم فروکش گفت دل . 

بود سفری یارش که ندانست بیچاره . 

بود سفری یارش که ندانست بیچاره . 
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بیارم باال میخواستم دیگه که اینقدر. شد بیشتر خیلی ام دلشوره حافظ، شعر این باخوندن . 

 و آشغال سطل ریختم  بردم و کردم ریزش تندتند و زدم چنگ تضیمر ازدست رو فال کاغذ

نشستم نیمکت روی  . 

پریده؟ رنگت نازنیین؟چرا شده چت: مرتضی  

 همه این از. میترسم مرتضی:وگفتم ریختن اشگ به کردم شروع و بازکرد سر بغضم

 دیگه. ارمند رو ازتو جدایی طاقت دیگه..مامانم از اینم عزیز از اون. خستم بخدا.جدایی

رو خودش مرتضی..پرشده ظرفیتم  

 کردو نوازش رو سرم وبادستش.گذاشت شونش روی گرفت رو سرم و کرد نزدیک من به

 .گفت

جدابشیم؟ هم از ما قراره گفته کی  

میشه ما جدایی باعث اون میشناسم خوب  رو بابا من:نازنیین . 

--- خونه بریم پاشو هم حاال. بکنه نمیتونه کاری هیچ بابات  . 

 تحملش باید نبود ای چاره ولی بودم متنفر خونه این از رفتیم خونه سمت به مرتضی با 

 وجود کنم تحمل رو هاش وآدم خونه این شد می باعث روزها این که چیزی تنها. میکردم

 اتاق قدمی یک.اتاق سمت رفتم و کردم حافظی خدا مرتضی از تمام میلی بی با.بود مرتضی

 اتاق وارد اون به توجه بی.کرد آب  نگاهش زیر ومنو. اومد بیرون اقات از صفدر که بودم

کرد میخکوب جام سر منو صداش که.شدم . 
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ضعیفه؟ ندادن یادت سالم:صفدر  

 سالم که بینم نمی آدمی اینجا من ولی دادن یادم چرا. وگفتم کردم نگاه سمتش به باخشم

 وایستا. هستی وحشیم که بینممی:وگفت.زد موج چشمهاش تو خشم حرفم این با  صفدر.کنم

میکنم رامت بشی زنم . 

 ام جنازه نمیگذارم بمیرمم من.هرته شهر کردی فکر. بشم زنت من ببینی خواب تو:نازنیین

بیفته تو مثل الشخوری دست . 

 جیغی ازدرد.اتاق ی گوشه کرد وپرتم کشیده پشت از رو هام مو بابا که میزدم حرف داشتم

 .کشیدم

میکنم آدم اخرهفته واسه رو سفید چشم این خودم. صفدر اقا ببخشید:ماشاهلل .  

 کشیدو دستی ریختش بی های سبیل وبه کرد نگاهی من به و شد خونه وارد صفدر

 رو حرف این.کرده تشنه منو جور بد دخترت. کن آدمش امشب همین دیره هفته آخر..گفت

ورفت انداخت من به دیگه نگاه یک و زد . 

 که بشکنه دستم الهی  بابا، گرفت درد سرت:وگفت. نشست کنارم اومد بابا صفدر بارفتن

 واقعا این یعنی میآوردم در شاخ تعجب از داشتم.زد سرم روی ای بوسه ،بعد بلندنشه تو روی

بود بابا . 

بیار بردار رو بغچه اون برو پاشو:ماشاهلل . 

بابا پای کنار اشتمگذ و برداشتم رو بود اتاق ی گوشه که ای بغچه و شدم بلند جام از . 
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آورده چی برات صفدر ببین ،بیا بابا بیا:ماشاهلل . 

 آورد در رو ای جعبه بغچه داخل واز کرد باز رو بغچه بابا. افتاد تنم به رعشه صفدر اسم با

 نگاش قشنگ بگیر. قشنگه این چقدر ببین: وگفت چرخوند من سمت رو وجعبه کرد وبازش

 بغچه تو گذاشتم بندازم بهشون نگاهی که این وبدون  گرفتم بابا از رو طال جعبه.کن

 با: نمیشم اون زن من میدی پس صفدر به فردا رو اینا. کنم نگاهش که نیست من مال:وگفتم

نشد حالیم هیچی دیگه که زد اینقدر زدنم به کرد شروع و افتاد جونم به بابا حرفم این . 

 پلک کردن باز واسه تالشی دیگه. میومد خوابم   کنم بازش ونمیتونستم بود سنگین پلکهام

 که زد ضربه  گوشم به مرتضی صدای که. میشد عمیق خوابم کمکم داشت.نکردم هام

 :میگفت

گذشت که شادی ی  لحظه آن کوتاهی وبه .. 

ماند خواهد ای ه خاطر فقط که آنچنانی. میگذرد هم غصه  

عریانند ها لحظه   

هرگز انمپوش  اندوه ی جامه. خود ی لحظه تن به  

روبوسید پیشونیم یکی که.میدادم گوش میخواند مرتضی که ی شعر به داشتم  

زیاد گریه از چشمهاش که افتاد مرتضی به چشمم کردم باز رو هام چشم  

عاشق باید که کرده گناهی چه این اخه سوخت براش دلم خیلی.بود شده قرمز   

بشه من مثل بدبختی دختر . 
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خانمی خوبی: مرتضی  

مرتضی میکنیم چیکار اینجا ما: وگفتم دادم تکون براش سری مرتضی فحر با . 

 ریزی فشار و گرفت مردونش دستهای تو رو ودستم نشست تخت روی کنارم اومد مرتضی

بیمارستان اوردمت منم شدی بیهوش درد از خوردی که هایی کتک خاطر به:گفت و داد . 

 چشم تو اشگ دوباره و.رفتن رژه مها چشم جلوی پیش ساعت چند اتفاقات مرتضی باحرف

کردن خیس رو هام وگونه کردن پیدا شو راه هام . 

 دیدن طاقت من. خانمی بسه:  وگفت کشید صورتم روی نوازشگونه شو دست مرتضی

ندارم رو اشگهات . 

چطوره ما مریض حال:گفت و اومد اتاق داخل پرستاری که میزدیم حرف مرتضی با  

دکتر خانم خوبم:نازنین  

نمبینه تار که چشمهات:ردکت . 

میاد خوابم و سنگینه پلکام فقط.نه:نازنینن  

مرخصی شد تموم سرم.زدن بهت که آرامبخش بخاطر اون:دکتر  

دکتر خانم ممنون:نازنین . اومدیم بیرون بیمارستان از مرتضی با که بود صبح اذان های نزدیک . 

عزیز با ها قبال هیادم.کرد رو عبدالعظیم شاه هوای دلم یکدفعه چرا نمیدونم   

مرتضی نیاوردوبه طاقت دلم.بخیر یادش. زیارت رفتیم می جمعه شبهای   
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خونه؟ نریم میشه:گفتم  

به بود جیبش تو دستهاش که درحالی شد نزدیک من به قدم یک مرتضی  

میترسی؟:گفت کردو نگاه بود گرفته خواهش رنگ که هام چشم   

نمیترسم نه:نازنیین  

بری؟ میخای ای دیگه خونه،جای بیای نمیخای چی؟چرا پس:مرتضی  

بریم؟ میشه. کرده رو عبدالعظیم شاه هوای دلم:نازنیین  

شدم جوابش ومنتظر کردم نگاه مرتضی به باالتماس  

بریم بیا باشه.گفت نه تو به میشه مگه:مرتضی . 

تیمرف عبدالعظیم شاه سمت وبه شدیم بیمارستان کنار های تاکسی از یکی سوار مرتضی با  

. شدن جاری چشمام تو اشگ دوباره و افتادم جون عزیز یاد حرم های گلدسته گنبد دیدن با

یک اشکهام بادیدن  مرتضی  

دکشی صورتم به رو ودستش کرد پر رو بود بینمون که ای فاصله وجب  

؟ نازنین.میکنی گریه چرا: گفت  

زده چنبره گلوم تو که بغضی زور به  

می اون با هرماه.شده تنگ عزیزم واسه دلم:موگفت دادم قورت رو بود   

حاال اما.زیارت اومدیم  ... 
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جای اشک و شکست وبغضم بگم چیزی نتونستم دیگه  

 گوشم کنار وآروم گذاشت اش سینه روی رو سرم مرتضی. داد هق هق به رو خودش 

نازنینم میدم قول بهت. میای بامن هرماه حاال اما:گفت . 

بود شیرین برام مرتضی  زبون از مالکیت میم ی کلمه این شنیدن چقدر . 

مرتضی بود قرارشده رفتیم امامزاده سمت وبه شدیم پیاده ماشین از  

شدم امامزاده داخل..باشه من منتظر ورودی در کنار زیارت از بعد   

 .  هیچ دیگه که کردم گریه قدر این کردم گریه دل ته واز زدم گره ضریح به رو وانگشتهام

نموند امبر رمقی . 

بـرگـشتیـم خونـه سـمت بـه بامرتضی که بود ظهر نزدیکهای  

نمـــیـداره بــر مــن ســر از دست النتی دلشوره ایــن روزه چـند چرا نمیـدونـم . 

شــد می بــیشتـر مــن ی دلـشوره شــدیـم می نزدیـکتـر خـونه بــه چـی هـر . 

 چشــمهـام جلوی معلق عجل مثل ـیدهزبـ کــه شــدیم حیات وارد مرتــضــی بــا

شـــد ظاهر  

 یـکی تــا عاقدم. اومده ،صفــدر بـاشــه مـبـارک جــان نـازی.سالم:زبیـــده

میـاد دیـگـه دوسـاعـت . 

 هـمـونـجا رفتـو سـیـاهی چشمـهام.شــد مــی اکو سرم تــو مــدام زبیده حرفـهای

شــدم زمیــن پخش در جلــوی   
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 گــذشــتــه چــقدر نــمــیـدونـــم. نشــد حــالــیــم هــیچــی ودیـــگـــه

 بــاز رو چــشــمهــام صــورتــم روی خنـــکی احســاس با کـــه بـــود

 .کــردم

پـاشـیـد می صورتـم روی بــودو دســتش آبـــی لیــــوان ســاره   

 دیــدن با کــه بــود نشــسته کــنارم مــظـطــرب هــم مــرتــضـی

. پــاشــیــد صــورتــم روی رو تلخـــی لبخــنـد شــدم بــاز چــشمـــهای

 احســاس رو تــلخیــش مــزه مــن حتــی کــه بود تــلــخ ایــنــقـدر لبخنــدش

 !کــردم

نازنــیــن خوبــی:مرتضــی . 

خـــوبـــم آره:نــازنـین . 

 وضـعــیت ایــن تــو مـیـشــه مگــه ــودمنــب خــوب اصــال گــفتــم دروغ امـا

 بـابـا. میتــرکیـد داشــت غصـه از دلــم.بــاشــه خــوب حــالــت و بـاشــی

 ، ،مــامـانمـو عزیزمو بــود گــرفـته مــن از رو زندگــیم خــوب ادمهــای ی همــه

بگــیره مــن از کــه بــود مــرتــضــی نــوبـت هــم حــاال .  

بــریــم ایــنجا از بـایـد پــاشـو نازنـیـن:مرتــضـی . 

 و کردم نـگــاه بــود خــورده گــره دستهــاش تو دســتهام ال حـا کــه مرتــضی بـه

؟ کــجــا:گفتــم میــشـنـدم زور بــه هــم خــودم کــه باصــدای  

جهنــمی ــنای از بــاید فــقط فـعال نــمیــدونــم هــم خــودم:مرتــضی   
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بــریــم بــایــد کـرده درســت بـابـات کــه . 

بــری؟ مــیخای کــجــا.داداش میگــی چی:ساره  

 اتـاق وارد هـراســون زبـیـده کـه زد مـی حـرف سـاره بـا مــرتـضـی

بـیای گـفـت بـابـات اومــدش عــاقــد نازی:شــدوگــفـت . 

مرتـضـی لـبهای بـه رو چـشـمـهام نومـ رفـت بــیرون اتـاق از زبـیده  

بــودم او جـانب از حـرف یـک منـتظر و دوخـتم . 

بـریـم دار بـر شـناسـنامـتو بـرو پـاشـو:مـرتضی  

میــکنی چیـکار داری مـیفـهمـی داداش:سـاره  

 اون هیشکـی مــنه،نمیگـذارم مال میــگـرم،نازنین حقــمو ،دارم مـیفـهـمم اره:مرتضی

جــونــم دادن دســت از قــیمـت بـه ،حتــی بگیــره ـنمـ از رو . 

نازنــین دیــگه پـاشو:وگـفت مــن بـه کرد رو و باال بـرد رو صـداش ایـنبار مرتـضی . 

 بــیرون اتـاق از سریــع اومــدم خــودم بــه تـازه انــگـار مـرتـصـی حــرف این با

 زمین زیر رفــتـم بــود حــیات ی وشـهگــ کــه زمــین زیــر ســمت وبــه.رفــتم

 بـه کـورمـال مـال کـور رو خـودم. نـداشــت روشــنایـی هیــچ و بود تاریک

 بـرداشـتمو لباس دسـت دو و کــردم بـاز رو ودرش رسـوندم عــزیز جهیـزیه صـندوق

 عـزیز چـادر بـه چـشـمـم کــه میـگشتم شـناسـنامم دنـبال گذاشـتم ساک داخـل
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 هـام ریـه به وجـود تـمام بـا رو وبـوش وبـوسیـدمـش  بـرداشتـمـش افـتـاد

 افـتاده صـندوق تـه کـه.وشـناسـنامم گـذاستم سـاک داخـل رو چـادر وبعد فـرستـادم

 خودم منتظـربودن در دم وسـاره مرتضی بیرون زدم زمین زیـر واز بـرداشـتـم رو بـود

رسـونـدم روبهـشـون . 

ام آمـاده مـن:نـازنـین . 

 

زودتـربـریم پس بهتره:مرتضـی      

داداش مطـمیـنـی:سـاره  

آره:مرتضـی  

 بـه نـیـاور طـاقـت دلم.شـدیـم دور قـدم وچنـد.زدیـم بــیرون حیات از بامرتضـی

 دادم فشـارش بغلـم تو ومحـمکم برگشـتـم بود وایـسـتـاده در کـنار کـه سـاره سمـت

 مـیـکردم گـریـه کـه همـونطـور.زدیــم مـی هــق هگـریـ شـدت از وهـردو

 اومـدم بـیـرون وازبغلـش بـبـینـمت هـم بـاز امیــدوارم  آبـجی  خــدافـظ:گـفتـم

 اصـلی خـیـابـون  روبـه خـودمـون سـرعـت وبـه. رفتـم مـرتـضـی سـمت وبـه

 .رسـونـدیـم

 

:وی را  
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 که بـرداشتن گام ای آینـده سمـت وبـه فـتـنر بـیرون ازدر سـریع ومـرتـضی نـازنـین

نـداشـتن اون از اطـالعی هـیـچ . 

 

 کـه مـاشاهلل اتـاق سمت بـه رو خودش سریـع ومرتـضـی نازنـین فـرار دیدن بـا زبـیده

داد فراری رو زنـت مـرتضی کـه بدو آقـاصفدر:رسـوندوگفـت بـود اونجا صفدر . 

 

 بود کـوچـه اول کـه ماشیـنش سـمت بـه سریـع ننـازنـی فـرار بـاشـنـیدن صـفدر

 خـیابـون سمت به سرعـت وبـه کرد خـالی گاز پـدال روی رو عـصبانـیتش وتمام. رفـت

 نازنین انگار ولی کرد زیرورو نازنـین کـردن پـیدا بـرای خیابونهارو تمام و رفـت اصلی

 نـازنـین از خـبری ددیـ وقتی. زمیــن زیـر بـودن ورفـته بودن شده آب ومرتضی

 شـده خـشمـگین ببر یک مـثل که درحالی. برگشـت خـونـه سمـت بـه نیـست ومرتضی

شدت واز بـود  

 

مـاشاهلل به کرد رو  مـیـساویـد هـم بـه رو دندونـهاش خـشم    

 

رو حرومزاده ی پـسره واون دختره داری وقت تـافـردا فقط:وگـفت   

 

که بـیارم سرت بالیی چـنان وتـو، دونممـی مـن ؛وگـرنـه کنـی پـیدا   
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مـیشناسی خوب مـنو کـه تو. بـزننـد زار حـالت بـه آسـمون مـرغـهای  . 

 برگـشـت کنـه بـاز دررو اینکه از قبل امـا رفت در سمت وبه شد بـلند جاش از صفدر

 دافـر تـا فقـط.  گفتم چی بـهـت نره یـادت:وارگـفـت وتـهدیـد نـازنـین پـدر سـمت

شد؟ فـهـم شـیر داری مهلت  

 

مـیارم گـیرشون باشـن هم سـنگ زیـر شـده. مـیکـنم پـیداشـون حتما بـله:ماشاهلل . 

 مـواظبش کـه سپرد دستاش زیر به.شد خـارج خـونه واز رفت حیات در سمت به صـفدر

 رشـونفـرا تـو هـم تـو بفهمم اگه مـاشـاهلل حالت بـه وای: کرد زمزمه لب زیر.بـاشـنـد

نمیگذارم زندت دیگه کـه است موقع اون داشتی نقشـی . 

 کجا ایـنکه به میکرد وفـکر رفت می راه خـونه تو عـصبی صفدر رفتن از بـعد ماشاهلل

 کنم پیداشـون زودتر چـه هـر بایـد: میـگفـت لب وزیـر کنـه پـیـداشون مـیتـونـه

 کـن دعـا نـازنـین.برمیاد ازش ارهاک خیلی  چیکارمیکنه صفدر ایـن نیست معـلوم وگـرنه

 بـه کارت دیگه حاال. مـیـکنم بیـچارت برسـه بهـت دسـتـم اگـه فـقـط نـکنم پـیدات

احمق ی دختره مـیکنی فـرار کـه رسـیده جایـی  . 

 میرسـه بنظرش کـه هرجایی گرفـت تصمیـم زد بـیرون خونـه واز برداشـت ساکشو صفدر

مـیکردن تعقیبش  صـفدر هـای نـوچـه ایـنکـه از افلغ اما.بگـرده دنـبـاشـون . 

صفـدر بـه خـونه از ماشـاهلل شدن خـارج محض بـه صـفدر های نـوچه  

 

https://telegram.me/romandoni


چیکارکنیم حاال بیرون زد خونه از ماشاهلل. اقا سالم.الو:وگفتن زدن زنـگ   

 

 بفـهمم اگـه حـالتـون بـه وای. ندارید بر چـشم ازش هـم لحظـه ،یک دنبالش برید:صفدر

فـهمیدی؟ گـوشـتـونـه، بـزرگـتـون تیکه. کردین گمش  

- آقا بله   

 وصدای کرد قطع رو گوشی وبـعدش میدین خـبر من بـه رفـت هرجـایی درضمـن:صفدر

تـلفن ممتد بوق ****** 

 

 بـدون.شـدن ماشـین سوار اصلـی خیـابـون به رسـیدن محـض به مرتضـی و نازنـین

درتـعـقـیبـشونـه صـفـدر بـدونند ایـنکـه  

؟ مرتضـی میریـم کـجا:نازنـین  

 یک بـعد.بـشـیم دور جــهـنم ایـن از بـایـد فـقط ؛فـعال نـیـست معلـوم:مرتضـی

میکنیم فکـری . 

 میترسم:وگـفت گذاشت مرتضی ی مـردونـه های شـونـه روی رو سرش نازنـین

مـیترسم خـیلی.مرتضی . 

 دادو فـشـار بقلش تو رو نازی ومحکم انـداخت نازنین های شونه دور رو دستش مرتضی

 دنیای یک وتو،و منم حـاال.شـد تـموم چـی ؟هـمه نـازنـین میـتـرسـی ازچـی:گـفت

میزنه لـبخند ما بـه داره کـه جـدید . 
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بـگیرن من از تـورو مـیترسـم:نـازنـیـن . 

دور رو ودسـتس کرد جدا بقلش از رو نـازنین حـرف این باشـنیدن مرتـضـی  

 

 جـدا مـن از رو تـو نمیـتونه هیچکس:گفت و گـرفت قاب نـازنین ی زده بارون صورت 

نـازنینم کنه . 

قاطی بـاهم رو ولبخند اشـگ مـرتـضی شـیرین حـرفـهای باشـنـیـدن نازنین  

 

مـن مرتـضی:کردوگـفت  . 

 ـومتـم نیـمه حرف ومنتظر بود شـده دوختـه نـازنـیـن لبهای روی مرتضی چشمهای

بـود نازنـین . 

مـن مرتـضـی:نازنـین ... 

نـازنـیـن؟ چی مـن:مرتضی  

 

صـورتـش بـا وجب یـک کـه مرتضی صورت بـه رو چـشمهاش نـازنین  

 

مرتـضی دارم دوست خـیلی من:وگـفت دوخت داشـت فاصـلـه . 
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 وجود تـمام وبـا گذاشت نازنـین لبهای روی رو لـبهاش حرف ایـن باشـنیـدن مرتضی

کنار وبـعد.یـدشبـوس  

 

 دوست خیلی منم. جملتم یک هـمین مـنتظر وقـتـه خـیـلی:گـفـت آروم نـازنین گوش 

دیـروز از بـیشتر هـرروز نازنـین، دارم  

 

مـیشین؟ پـیاده آقاکجا:راننده  

 

شـدن جـدا خـود نفره دو شـیرین دنـیای از رانـنده حـرف بـا مرتضی و نازنین   

ـافـرخـونـهمـس ترین نـزدیک:مرتضـی . 

خـونـه؟ مـسافـر چـرا:نازنین  

 هامون آشنا و ازدوسـت االمکان حتی بـاید تازه. نـدارم سراغ رو جایی کـه فعال:مـرتضی

نکنه مون پـیدا کسی تا باشییم دور . 

نـه یـا بوده درسـتی کـار فـرارمون دونـم نمی.  نگفتم وچـیزی کردم سکوت . 

کرد توقـف  ای خـونـه مـسافـر جـلوی ندهرانـ کـه بود شـده تـاریـک هـوا . 

 

خونـه مسـافر سمت وبه شدیم پـیـاده ماشـین از کرایـه کـردن حساب بعداز  
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 افتاد بود نـشستـه چـوبـیـش مـیز پشـت کـه میانسالی مـرد بـه چشـمـم کـه رفتیـم 

جلو رفـتیـم. . 

خـواسـتـیم می اتـاق یک ایـنـجا مـا سـالم:مرتـضی  

روز چـند واسـه: ـسافـرخـونـهم صاحب  

 

روز سه یا دو شایـد. نـیست معلـوم:مرتضی  

هـاتـون شناسنامـه:وگـفت انـداخـت مـا بـه نـگاهـی خـونـه مسافر صاحب  

 هـمراتـونـه؟ 

بله:مرتضـی  

واز دادیـم تحـویل رو  ها شناسنامه  

 

یک. یمرفتـ بودیـم کرده اجاره کـه ای خوابه دو اتاق سـمت به ها پـله   

 

ای دیگـه چیز کوچیـک یخـچال ویک تخت دوتا جز داخلش که متـری دوازده اتـاق   

 

روی جداگونه کدوممون وهر گذاشتیم گوشـه یک رو هامون ساک  نبود   
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چشمهام بـه خواب امـا بودم خسـتـه ایـنـکه با. کشـیدیم دراز تختهامون   

 

فهمید شد می منظمش هـای نـفس از ایـنو بود خوابـیده مرتضی امـا.اومـد نـمی  . 

آیـنده وبـه شدم خیره اتـاق سـقف بـه و کردم قالب سرم زیر رو دستهمام  

 

وبـه وآیندمون مرتضی به. مـیکردم فکر داشتیم رو پـیش کـه مـبهـمی   

 

 کـه کـردم فکـر چیزهـا این به اونقدر.حالیـه چـه تو االن نـمیدونستـم کـه سـاره 

بـرد خـوابـم  

 

 (نـازنین) 

و.کـردم باز هم از رو چشمهام گـندمگونـم صورت روی آفتاب نور بـاتابـیـدن  

 کنار ورفتـم اومـدم پـایین تخـت از نبود مـرتضی انـداختم اتـاق بر و دور بـه نـگاهی

 بیرون پنجره از رو وسرم بازکردم رو پنجره اومد می بارون نم ،نم زدم زل بیـرون وبـه پنجره

گرفت لذت احساس رو وجودم وسراسر نشست صورتم روی بـارون قطره چند دادم    

 بـه سینی مرتـضی کـه  نشستم تـخت روی و بـستم رو پنجره گرفت شـدت بارون کم کم

بست ودردو شد اتاق وارد دسـت . 
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 دیـگه خواب؟باورکن سـاعـت.خانـما خـانم بـخـیر ظـهر:گفت و زد لبخندی دید تامنو

 خـاص روش بـا البـته:گفـت زدو شـیطونی لبخند بعدش.کنم یدارتبـ خودم میـخاستم

 !خـودم

 

تـخت روی گـذاشـت رو وسـیـنی نـشـسـت کـنـارم اومـد مرتـضی  . 

کـنی؟ بـیدارم مـیخـاسـتـی خـاصی روش چـه بـا مثال:وگفـتم کردم ریز رو چشمام  

دیـگه دیـگه:مـرتضـی . 

-  نکنـه..زد جـرقـه توذهـنـم چیـزی هویـ.دیـگـه بـگـو نـشـو لوس مرتضـی  إ

درسته؟.بپاشی صـورتـم رو آب مـیخاسـتی  

فـهمـیدی؟ کـجا از تـو ولی درسـتـه کامال:مرتـضی  

 از ایـنـکه واسه بـالیـی چـه کـه بـودم شـنـیده ساره از قـبال دیـگه، خوب:نازنین

مـیـاری سرش کـنی بـیـدارش خـواب  . 

 یک هنـوز ایـنـکه با.شـد مـحو بودلـبخـندم خـواهرم مثل کـه سـاره اسـم آوردن بـا

 کـه سکیـنه ،خاله ساره دلتنگ.بودم دلـتنگش سخت ولی بـودیم جـداشده ازهم نـبود روزم

 کـاش مـیکرد محبت بهم بیشتر نـامهربونم بابای از کـه عمویی یا دارم دوستش مادرم مثل

 تنـهـام مـامان کاش وای. نداشـت وحود صـفدری کاش.افتاد نـمـی ما بـین جدایی ایـن

 .نـمیگذاشت
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 رو پـیـش دقیقه چند تـا کـه شـیطونی لبخنـد از اثری دیـگه. کردم نگاه مرتضی بـه

 پـوشـونده رو اش چـهره آشـکار غـمی جـاش وبـه.نـبـود بود کرده خوش جا لبهاش

 دسـت از مـنو نـکهایـ بخاطـر او بـاشـه ناراحـت کـه دادم می حق مرتضـی بـه.بـود

 چـه دلـش تـو مـیدونـه خدا. گـذاشت فـرار بـه پـا من با زدو رو اش خانواده قـید نـده

 .آشوبیه

 دلم تـو مثـل منم مـیکنی فکر چی بـه مـیـدونم:وگفـت شد خیره مـن به غـم بـا مرتضی

 نـدادنـت دسـت از بخاطر حاضرم کـه هـسـتی مهم بـرام اینـقدر تو تـنگه،امـا واسشون

من فـقط منی، نازنـین منی، مال فـقـط تو نازنین. بزنم رو هـمـه قید   

ای دیگـه کس نـه . 

شـد آب دلم تـو قند مرتـضی ی عـاشقانـه و شـیـرین حرفهای بـاشـنیدن . 

 یـک دفـعه ایـن امـا میشنـیدم مـرتضی از رو حرفها ایـن نـبود بـارم اولین اینکه با

 وقـت هـیچ ایـنکـه از اطمـیـنان حـس.داشتـم حـرفاش بـه نسـبت خـاص احـساس

 بهم خـودش کـنار در داشتـم رو آرزوش که خـوشـبختی مـیتـونه و نمـیگذاره تنـهام

کنه هدیـه . 

 وار دیوانه مـن. ندارم دوسـت من مـرتـضی:وگفتم کردم نگاه مرتـضـی بـه عـشـق بـا

ای دیگـه کس ـهن مـنـه قـلـب تو،تـو جـای وفقط.عاشقـتم  . 
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 قــفسه روی  رو وسرم شـد نزدیکم بود شـده زده هـیجان حرفام شـنیدن از که مرتضی

کـن گوش وگفت گذاشت سینـش  .... 

. نمـیزنه دیگـه مـنم قـلـب نباشی پـیشم تو اگـه میتـپه، تو واسه فقـط المصب این

 قاب صورتمــو هاشدست با و برداشت اش سـیـنـه قـفـسـه روی از رو سرم مرتضـی

 شـدم شوکه اولش گـرفـت بازی بـه رو ولبهام گذاشـت لبهام روی رو ولبهاش گــرفت

 افـتاده طپـش به سینـم تو قـلـبم هـیـجان ازشدت کردم همـراهی بـاهاش منم بـعد ولی

بود مـرتضـی منو ی عاشـقانه بـوسـه اولیـن ایـن بـود . 

 کرد وشروع کشید بقلش تـو ومنو کـرد جدا لبهام از رو لبهاش دقـیقه چـند بعـد مرتـضـی

 اروم قلبـم کـه مـیگفت عاشقـونـه های زمزمـه گوشم وتو مـوهام کـردن نوازش به

  بـیفـته اتفـاقـی چـه قـراره نـزدیـک آیـنده در میـدونستم اگـه امـا گــرفـت

نـمیـگرفتــم آروم هـیچـوقت .. 

 

بریم جایی باید که بخور صبحونتو بشین:فتکردوگ جدا بقلش از منو مـرتـضی  

  

 کردم نگاهش چشمم ی گوشه واز کنارزدم رو بود ریخته صورتم رو که موهام از ای تره

کجا؟:وگفتم  

 

— بخور صبحونتو ،بیا حاال میگم  
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— دیگه موتضی،بگو إ  

  

— صبحونه نوچ،اول   

 

— نمیخورم اصال من اینطوری که حاال  . 

 

خانم فلجه من ،مرغ داره پا یک تو مرغ اگه:گفت زدو خندیلب من حرف این با مرتضی  .  

— کنم تحمل رو یکدنده تو میخام چجوری ،من ایش  . 

 و نون لقمه ویک جلو کشیدم رو صبحونه وسینی اومدم پایین تخت واز زدم رو حرف این

 که کردم نگاه بود نشسته تخت روی که مرتضی به چشمم ی گوشه با ودوباره خوردم پنیر

لباشه روی لبخند یک و شده من محو مدید . 

 

نازی نکن نگام اونجوری:مرتضی  

 چجوری؟—

— میکنی نگام داری االن که طوری همین  . 

میشه؟ چی کنم نگاه اگه:وگفتم زدم لبخندی مرتضی حرف از  
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 پنج مثل بدی جریمه باید:وگفت گذاشت لبهاش روی رو ودستش زد لبخندی مرتضی بار این

پیش دقیقه  

 

 که شدم صبحونه خوردن ومشغول انداختم پایین رو وسرم کشیدم خجالت ازحرفش

کنیم بایدعقد:گفت  

 

 من به رو خودش مرتضی.افتادم سرفه به کردو گیر گلوم تو نون ولقمه شدم شوکه باحرفش

نازنین؟ خوبی:گفت زدو کمرم به مشت ودوتا رسوند  

— گفتی؟ خوبم،توچی اره  

 سربازیم دوستهای از بمونیم،بایکی نامحرم نیست ،درست مباشی باهم قراره تو منو نازنین ـــ

بریم پیشش امروز قراره بخونه رو عقد خطبه میتونه پدربزرگش زدم حرف . 

شدم صبحونه خوردن مشغول بیشتری ولع با بار واین شدم خوشحال مرتضی ازحرف  

نمیخوری توصبحونه ــ  

خوردم من ــ  . 

 وبه ببرون زدیم مسافرخونه واز شدیم حاضر مرتضی با وبعد شدم صبحونه خوردن مشغول

رفتیم داد راننده به مرتضی که آدرسی . 
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 ومرد زن و.آورد می فرود تهران مردم برسر رو خودش های وتازیانه بود گرفته شدت بارون

 داد راننده به مرتضی که آدرسی سمت به ماشین افتادن راه با.بود واداشته هیاهو به رو

 وبه.شدم خیره  شلوغ های خیابون وبه زدم تکیه ماشین زده بارون ی پنجره روبه سرم.بود

 مبهم ای آینده میکردم فکر شدم می شریک بامرتضی دیگه چندساعت از کمتر تا که ای آینده

 مرتضی ی ومردونه گرم دستهای که بودم توفکر. دونستم نمی اون از هیچی که گرفته؛ مه و

نشست دستهام روی . 

--- ی؟میکن فکر چی به  

اینده به:وگفتم کردم صورتم مهمون لبخندی  

 باش  مطمئن:گفت داد می ریزی فشار رو دستم که حالی ودر زدو لبخندی مرتضی اینبار

نازنین باش کنارم تو فقط.میسازم برات رو آینده بهترین . 

 بود شده کم بارون ازشدت. شدم خیره بیرون به دوباره ومن نشد بدل ردو ما بین حرفی دیگه

میبارید  نم نم الوحا   

 که بود گذشته دقیقه چند ،نمیدونم کردم تهی فکربود ازهرچی رو وذهنم روبستم چشمهام

بازکردم رو چشمهام راننده باصدای  

--- آقا رسیدیم:راننده  

 خیلی منظره شدم خیره اطراف به ومن شدیم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب از بعد

 هوای خاطر به درخت های برگ تمام که بود بید ختهایپرازدر خیابون سرتاسر بود قشنگی

 رفتیم بود ما قدمی چند در که مرتضی دوست خونه سمت به. بود شده طالیی زردو ماه آبان
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 به رو خونه ایفون مرتضی. بزرگه خونشون چقدر که زد حدس شد می هم بیرون ازهمین

دراورد صدا  

کیه ــ  

داشتم کار آرشام آقا با سالم ــ  

 شما؟

آرشام دوست هستم کاویان مرتضی ــ  

داخل بفرمایید ــ  

 حیات یک. دربیارم شاخ تعجب از بود نزدیک گذاستم حیات داخل به که قدمی اولین با

 داشتم.بود فاصله متری دویست خونه تادرب حیات درب از.درخت از وپر بزرگ خیلی

نبودم اطراف متوجه واصال زدم می دید رو اطراف   

. میکنند نگاه دارند همه رفت آبرومون بریم ببا زده خشکت همونجا راچ نازنین:مرتضی

 ومرد زن بایک مرتضی دوست شدم متوجه که برداشتم زدن دید از دست مرتضی باحرف

میان ما سمت به هستن بزرگش ومادر پدربزرگ بود معلوم که مسن  

 

 من رسیدن با وندمرس بود جلوتر من از قدم چند که مرتضی به رو وخودم کردم پاتند سریع

شد ملحق ما به هم آرشام مرتضی به  

خوبی، مرتضی سالم:آرشام  
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توخوبی. ،ممنون سالم:مرتضی  

امدین خوش قربانت ــ  

 چهره کردن انالیزه ومشغول انداخت من به نگاهی مرتضی با کردن پرسی احوال از بعد آرشام

نیومد خوشم اصال نگاهش ازطرز بود من ی . 

 

 پدر طرف وبه اومدم بیرون میومد ذهنم به آرشام نگاه خاطرطرز به لحظه هر که فکرهایی از

رفتیم رسیدن می نظر به مهربون خیلی که  آرشام بزرگ ومادر بزرگ  

 می ذکر لب چرخوندوزیر می دستش تو که وتسبیحی نورانیش ی چهره بااون خانم حاج

 چروکیده های دست هب وبعد انداختم توبغلش رو ،خودم انداخت عزیزجونم یاد منو گفت

 سمت به خانم حاج پیاپی باتعارفات و کردم پرسی احوال آقا حاج با وبعد زدم ای بوسه اش

 به.دبو شده تزئین اساسیه اسباب بهترین وبا  بزرگ وخیلی بود دوبلکس خونشون رفتیم خونه

 ام سمت به  بود قشنگ هم خیلی که ساله بیست دختر یک دیدم که انداختم نگاهی اطراف

 دختر اون فاصله دراین که گرفتم دستم تو رو ودستش کردم نزدیک مرتضی روبه خودم اومد

 جان آرشام:زدوگفت گره آرشام دستهای تو رو ودستش ایستاد وکنارآرشام شد مانزدیک به

نمیکنی؟ معرفی  

ایشون جون سپیده: گفت کردو دراز مرتضی سمت رو دستش آرشام   

ایشونن میگفتی که خانومی عروس پس اهان ــ خانم ننازنی هم وایشون.دوستم مرتضی . 
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 کردو دراز سمتم به رو ودستش برداشت قدمی من سمت وبه انداخت نگاهی من به سپیده

 من. خوشوقتم باشما آشنایی اش،از آینده نامزد والبته آرشام ی خاله دختر ام سپیده من: گفت

همچنین: وگفتم فشردم دستم  تو رو دستش هم  

 

 میخای باهمینا.پوشیدی چیه عزا،اینا یا عروسی اومدی: وگفت انداخت من به گاهین سپیده

 رنگ سیاه شلوار مانتو یک انداختم لباسهام به نگاهی سپیده باحرف بشینی، عقد سفره پای

 ی متوجه خودش  سپیده بپوشم،انگار که نبود همرام هم ای دیگه لباس. سبزرنگ شال بایک

 باهات خیلی که بیابریم حاال عزیزم نداره اشکال:وگفت رفتنگ رو حرفش وپی شد موضوع

دارم کار . 

بریم؟ باید کجا:گفتم و کردم نگاهش بود شده سوال عالمت شبیه که ای باقیافه  

میفهمی خودت توبیا ـــ . 

 سرش که شدیم دور وآرشام مرتضی از قدم وچند گرفت رو دستم حرفش این از بعد سپیده

 به هم شما است آماده خانم عروس دیگه ساعت یک:فتوگ چرخوند ارشام سمت رو

برسید دامادتون . 

 روشن رو سیگارش فندکش وبا بود گذاشته لبش ی گوشه رو سیگارش که همونطور آرشام

گفت؟قبول میکرد  
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 در سرش از رو شالش سپیده اتاق به ورودمون محض وبه شدیم بزرگ اتاق یک وارد باسپیده

 روصندلی بیابشین وایستادی اونجا چرا:وگفت من به کرد رو وبعد  انداخت تخت آوردوروی

کنم روشروع تاکارم . 

کنی؟ شروع باید رو کاری چه:وگفتم کردم نگاهش متعجب  

 منو اومد و توسرش زد یکی دستش وبا بیرون داد محکم رو نفسش کالفه سپیده من باحرف

بکشم صورتت و سر به دستی میخام نازنین، گیجی تو چقدر:نشوندوگفت صندلی روی  

 بعد ولی داشتم درد خیلی اول شد صورتم انداختن بند مشغول وسپیده نگفتم چیزی دیگه

 آرایش به کرد شروع صورتم اصالح از بعد سپیده.کمترشد هم ودرد شد حس بی صورتم

 وگفت انداخت من به نگاهی آرایش شدن تموم از بعد کشید طول ساعتی نیم اینهم که کردن

 که سپیده بشم قربونت:گفت ای بامزه خیلی صورت به وبعد.شدی ناز درچق نازنین وای

ساختی هلویی چه هالو این از ببین هنرمندی اینقدر . 

 صورتم روی که دوزکی بزک این برم  میدی اجازه حاال:وگفتم گرفت ام خنده سپیده ازحرف

ببینم؟ رو کارکردین  

نه ـــ  

چرا؟ ــ  

مونده موهات ـــ  

 از سپیده های اصرار به توجه بی.گرفت درد کمرم خدا به شدم خسته.پیدهس دیگه نه وای ـــ

 آیینه پای ورفتم کردم جمع سرم روی اسبی دم صورت به رو وموهام شدم بلند صندلی روی
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 منم این سپیده وای:وگفتم کشیدم ای خفه جیغ خودم بادیدن که اتاق ی گوشه قد ی

بودم شده قشنگ خیلی ولی بود کرده کار تمصور روی مالیمی آرایش که این واقعا؟باوجود . 

لباسهاروبپوش این بیا ساختم،حاال هلو هالو از گفتم که من:سپیده  

 

 بزرگیش که دار آستین سفید لباس یک کردم نگاهی بود گرفته سمتم سپیده که لباسی به

 یک همراه به بود شده دوزی پولک استینش وسر اش یقه ودور رسید می زانو تاروی

همرنگش تساپور  

 

دیگه میزنه؟بپوش خشکت قیقه به دم مجسمه مثل چرا خوب:سپیده  

تو؟ چشم همینجا؟جلوی ــ  

میبندم رو چشمهام کن دخترم،عوض منم که خوبه!میکشی خجالت که نگو نازی وای ــ . 

 من به خیلیم و بود تنم فیت خوشبختانه کردم تنم رو لباس ومن بست رو چشمهاش سپیده

 جلوی رو موهام از ای تره و انداختم سرم روی باز صورت به رو رنگم سبز شال. اومد می

 کل بوش که اسپندی با خانم حاج که رفتم پایین طبقه به سپیده همراه وبه ریختم صورتم

دخترم شدی خوشگل چقدر ماشاهلل هزار ماشااهلل:وگفت اومد سمتم به بود گرفته رو خونه  

خانم حاج ممنون ــ  

 سلطنتی صندلی روی که افتاد مرتضی به چشمم که رفتیم پذیرایی لنسا سمت به باسپیده

 سشوار باال به رو وموهاش  بود گرفته خط رو ریشش ته بود شده قشنگ خیلی بود نشسته
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 که بود روپوشیده بود قرضی من لباس مثل که مات مشگی وشلوار کت ویک بود کشیده

 که مرتضی سمت وبه کردم نثارخودم افرینی خودم انتخاب واسه تودلم اومد می بهش خیلی

شدم؟ چطورشدم؟خوب:  وگفتم نشستم وکنارش رفتم بود شده خیره من به ومبهوت مات  

 خیلی نازنین وای:اومدوگفت خودش به میکرد نگاهم خیره خیره لحظه تااون که مرتضی

شدی خوشکل . 

 

دیگه دقیقه چند ات بره پیش همینحوری اگه گفتم خودم با. کرد نگام  مرتضی دوباره وبعد  

 

زدم کمر به ودستمو کردم مصنوعی اخم.نمیمونه باقی من از چیزی   

 

درویش ،چشما آقاهه هی: وگفتم  . 

وسرش زد لبخندی حرفم از بعد مرتضی  

 

که امشب کنم چشمامودرویش االن:گفت بشنوم من فقط که وجوری کرد خم رو   

 

نمیتونم خودمی زن  . 

داغ خجالت از بردم حرفش معنی به پی که ومن زد لبخندی حرفش از مرتضی  
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کردم حس خودم روی رو سنگینی نگاه که میزدم حرف بامرتضی داشتم.شدم   

 

 اصال نگاه این از چرا نمیدونم... من به بود زده زل که بود آرشام مال نگاه سنگینی این 

کرد می تزریق وجودم به رو بدی وحس.نمیومد خوشم  

 

دیگه بیاد کن داص رو جون آقا آرشام:سپیده . 

میگم االن باشه:آرشام  

ورودی در کنار که اتاقی سمت به شدو بلند اش نفره تک صندلی روی از آرشام  

 

 روبه ودقیقا اومدن ما سمت به بزرگش ومادر پدربزرگ با دقیقه چند از وبعد رفت بود خونه 

 دوتا اون برم ستمیخا دلم.شد شروع آرشام سنگین های نگاه ودوباره نشستند ما صندلی روی

 چرون چشم اینقدر ادم اخه.بخوابونم صورتش روی کشیده ویک بیارم در حدقه از رو چشم

کردی انتخاب تو دوسته هم این اخه بگه مرتضی به نیست یکی. . 

 که آقاجون صدای با که نمیشنیدم رو اطراف صداهای واصال بودم فکرها همین تو

 بله گفتن محض بله؟به:کردم سوال ازشون وسوالی اومدم خودم وکیلم،به خانم عروس.میگفت

 باشه مبارکت: وگفت بوسید رو چپم سمت گونه اومدم و کشیدن کل به کرد شروع سپیده

 واون بوسیدم رو دستش و رسوندم بهش تر روسریع خودم من ولی اومد سمتم به عزیز وبعد

بشین پیر هم پای به: وگفت بوسید رو پیشونیم  
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 آرشام شدم مرتضی زن وشرعا ورسما دادم رو بله جواب من که ای ظهلح از چرا نمیدونم

 دستش  نشستم مرتضی کنار رفتم دوباره بود شده رنگتر پر پیشونیش یازده شدوخط ناراحت

 بغل تو من دیدن با که افتاد ارشام به نگام چسبوند خودش به منو و کرد حلق کمرم دور رو

 از کنه روشنش  اینکه از وقبل گذاشت لبش وگوشه اورد در جیبش از سیگاری کالفه مرتضی

 عکس وقت حاال:گفت سپیده که میکردم نگاه ارشام رفتن به. بیرون رفت شدو بلند جاش

 یمگرفت بزرگش وپدر بزگ ومادر باسپیده هم چندتایی و تکی مرتضی با عکس تا چند.گرفتنه

رونبی زدیم مرتضی همراه به خونه اون از کردن تشکر باکلی وبعد. . 

 

 آرشام

 به وآقاجون عزیز همراه به. اومد ما ی خونه به مرتضی که بود یازده ساعت نزدیکای

 به ومبهوت مات همونطور نازنین ولی برداشت قدم ما سمت به مرتضی. رفتیم استقبالشون

 جون وعزیز اقاجون از همین برای بببنم صورتشو دقیق نمیتونستم دور ازاین بود خیره اطراف

 به مرتضی با احوالپرس وبعداز رسوندم  نازنیین و مرتضی به رو خودم و برداشتم قدم تر تند

 مال این کاش کردم ارزو دل ته واز لرزید دلم یهو بادیدنش چرا نمیدونم کردم نگاه نازنین

مرتضی نه بود من  . 

 دور نازنین های نگاه.  شدیم خونه وبعدوارد رفتیم جون وعزیز اقاجون سمت به هم همراه به

  میکردم نگاه بود گذاشته مرتضی تودست دستش که نازی به داشتم. میزد چرخ خونه دور تا

 وبا شد قالب دستم دور بود شده برام جنسی وسیله یک فقط روزها این که سپیده دستهای که
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 مزه  برام اصال وحاال بود شیرین برام خیلی نازنین دیدن از تاقبل که همیشگیش لبخند همون

کرد سوال شتندا ای  

؟ نمیکنی معرفی جان آرشام ـــ  

نازنین هم وایشون مرتضی من خدمتی هم دوست ایشون  ـــ  

 وت برد رو نازنین بودم  گذاشته قرار سپیده با قبال که همونطور بانازنین سپیده آشنایی از بعد

 ور مرتضی ریش ته. تواتاقم بردم رو مرتضی هم ومن بکشه سروصورتش به دستی تا اتاقش

 میکردم فکر نازنین به مدت این تمام ولی کشیدم سشوار براش باال به رو وموهاش گرفتم خط

 داره یکی اینکه حس مالکیت، حس ی داشتم اون به نسبت خاصی حس یک چرا نمیدونم

 مرتضی که بودم فکر تو میکنه تصاحب زور به رو بشه من مال میتونست که چیزی

دی؟نمی جواب چرا  کجاست؟ هواست:گفت  

بدم؟ جواب من که گفتی چیزی تو مگه ــ  

زنیم می حرف کی با ساعته یک داریم ماروباش:گفت زدو لبخندی مرتضی  

 

میگفتی؟ چی حاال خوب ــ  

کردی راضی جونتو آقا که نکنه درد دستت  میگفتم داشتم   

؟ کنی چیکار میخای بعدش کردی فکر حاالمرتضی.نکردم کاری میکنم خواهش ــ  

بیاد خوش بیاد پیش چی هر گهبزر خدا ــ . 
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بودین؟ کجا رو دیشب میگم ــ  

خونه مسافر ــ  

 چی فرداشب اون پس. چی فرداشب.چی امشب بودی خونه مسافر تو رو دیشب خوب ــ

بمونی؟ خونه مسافر تو میخای تاکی  

نمیکنه پیدا مارو کسی اونجا ام، خاله خونه شهرستان برم شاید نیست ــمعلوم   

 یک نمیکنه پیدا شمارو کسی اینجاهم خوب: وگفتم زد ذهنم به ای جرقه مرتضی حرف با

بمونید ما پیش مدت  

کنم جبران چطوری واقعا نمیدونم دادم؛ زحمت خیلی یکی تو به من درنکنه دستت نه ــ . 

میشم خوشحال کن باور مرتضی بمونید.نکردم کاری که من ــ . 

 رو نازنین میتونستم اینطوری بمونه شمپی مرتضی کوتاه مدت یک واسه حداقل داشتم دوست

 ورفتم کشیدم موهام به دستی کالفه نداشت فایده ولی کردم اصرار.  باشم داشته خودم کنار

 بردار وگفتم تخت روی وانداختم برداشتم مات مشگی وشلوار کت یک و لباسهام کمد سمت

 نگه واسه راهی یک که فکر تو ومن بود وشلوار کت پوشیدن حال در مرتضی.بپوش اینو

 وازپله اومدم بیرون اتاق از سرعت به زد جرقه ذهنم تو فکری دوباره که کنم پیدا داشتنشون

 شدم اتاق وارد اجازه بی همین برای. بود باز نیمه در رفتم جون وآقا عزیز اتاق سمت به ها

 قبول:تموگف نشستم آقاجون کنار رفتم نبود عزیز از وخبری بود قران خوندن مشغول جون اقا

جون آفا باشه . 

؟ اینجا اومدی که میخای چی باز.باشه حق قبول ــ . 
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اقاجون ــ . 

 اقاجون وهی. میخای چی ببینم بگو.پسر تمومه کارم که نشناسم رو تو اگه من خوب ــ

نکن اقاجون  

 شما خونه بره مرتضی مدت یک واسه میشه میکنید زندگی ما پیش که شما جون آقا میگم ــ

؟کنند زندگی  

ندارند؟ ماندن واسه رو جایی مگه ــ  

میدین؟ اجازه حاال. گفتم شما به رو چیز همه قبال که من اقاجون، نه ــ . 

میکنی خودتو کار اخرش تو بگم هرچی من خوب ــ   

 این بیا بسه بازی لوس دیگه:گفت که بوسیدم رو ولپش شدم خوشحال جون اقا ازحرف

بگیر کلیدهارو  

 

اقاجون ممنون ــ  

 براش رو وماجرا رفتم بود مرتضی که اتاقی سمت به دوباره و گرفتم آقاجون از رو هاکلید

 برند مدتی برای که کرد قبول من های بااصرار بعد ولی  کرد نمی قبول اول کرد تعریف

ببینم دوباره رو نازنیین میتونستم که ازاین بودم خوشحال. کنند زندگی جون آقا خونه . 

 به ومبهوت مات نازنین  شدن سالن وارد وسپیده نازنین  بودیم نشسته پذیرایی توسالن

 تو مرتضی نمیدونم نشست مرتضی کنار اومد نازنین.اون به هم ومرتضی میکرد نگاه مرتضی
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 شده جیگری میکردم نگاه نازنبن به  شد سرخ خجالت از نازنیین که گفت چی نازنیین گوش

 ی صیغه خوندن مشغول جون آقا و کردم صدا رو جون آقا سپیده باحرف.خودش واسه بود

 بود سرد اون نگاه متفاوت نگاههای با اما من به هم واون میکردم نگاه نازی به من شد عقد

 رو جمع اون نتونستم دیگه نازنین گفتن بله با میزد نگاه دریک عشق از حرف من ونگاه

حیات تو رفتم همین برای کنم تحمل . 

 

 تو یکباره به عالم ی ها حس بهترین انگار داشتم؛ خوبی خیلی حس مرتضی با عقد از بعد

 من که بیرون زدیم آرشام ی خونه از بامرتضی. بودن شده سرازیر بهشتی ،نازنین من وجود

مرتضی: وگفتم کرد گل بازیم بچه  

 جانم؟-

- بزاریم بیامسابقه  

گفت متعجب سمتمو برگشت : 

چی؟ ــ  

بدویم اصلی خیابون تاسر بیا مسابقه ــ  

 

نازنین؟ شدی بچه ــ  

یانه؟  میای حاال شده فعال درونم کودک امشب من اصال.کنیم  بچگی بارم یک چیه ـمگه  
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؟ داره شرط ــ  

قبوله ــ . 

میکنی؟ قبول زود قدر این که چیه شرطم گفتم من مگه حاال ــ  

 مرتضی دویدن به کردم شروع مرتضی به توجه وبی زدم رو حرف این قبوله، باشه هرچی ــ

 ازسرعتم و افتادم نفس نفس وبه شدم خسته کم کم دویدم که یکم دوید می سرم پشت مه

 رو پیاده کنار وهمونجا کشیدم دست دویدن از دیگه من ولی جلوزد من از مرتضی. شد کم

 که حالی ودر برگشت من سمت به نشستم دید وقتی مرتضی. ونشستم زدم تکیه درخت به

باختی شرطو:گفت میزد نفس نفس   

میسوزه ام سینه قفسه بدجور که کنیم تازه نفسی یک بشین ،حاال قبول باشه هرچی ــ .  

شرطیه؟ چه نیست مهم برات یعنی:کردوگفت نگام شیطون  

مهمه ،این قبوله باشه هرچی:گفتم بااینحال ولی شدم مشکوک بهش لحظه یک  

خانمم چطوری وگفت نشست کنارم مرتضی . 

آقامون نیستم بد هی ــ  

 تاکسی یک کردیم تازه نفسی اینکه از بعد.خندیدن به کردیم شروع ها دیوانه ثلم وهردو

 کردم پهن تخت روی رو خودم شدم اتاق وارد اینکه محض به خونه، مسافر ورفتیم گرفتیم

میچسبه راحت خواب ،حاالیک بالخره شد تموم چی همه آخهش:  وگفتم  . 
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 که بخوابم وخواستم کردم جمع شکمم تو رو وپاهام کشیدم دراز پهلو وبه زدم رو حرف این

بایدبریم پاشو نخواب: گفت مرتضی   

کجا؟ ــ  

میگم بهت بعد پاشو تو ــحاال . 

دیگه؟ نکن،بگو بازشروع توروخدا مرتضی ــ  

خونه ــ . 

 من زوده، هنوز  مرتضی، نه خدا چی؟تور: وگفتم نشستم سرجام سریع مرتضی باحرف

بیاره سرمون بالیی میترسم. بشم رو به رو بابام با که میترسم . 

 لبخند یک و شد نزدیکم بود ایش سرمه کتون شلوار جیب تو دستهاش که حالی در مرتضی

نشی خفه بگیر نفس یک.گفت کردو صورتش چاشنی   

؟ بریم باید کجا بگی میشه حاال باشه ــ  

خونه اون به برگردیم نیست قرار درضمن نترس هیچی از هستم تامن نازنین ــ  . 

بریم؟ قراره کجا پس ــ  

- میفهمی بریم پاشو تو  

 انگیزنیست نفرت خونه اون بریم قراره که ای خونه اون از منظورش داد اطمینان بهم ازاینکه

بریم حاضرم که من:وگفتم کشیدم آسودگی سر از نفسی ویک شد راحت خیالم . 

بریم بیا پس باشه ـــ   
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 به مرتضی که آدرسی وبه کردیم هتصوی  مسافرخونه باصاحب که بود عصر پنج ساعت

شدیم پیاده وما داشت نگه کوچیکی در کنار راننده بعد ساعت نیم.رفتیم داد راننده   

کیه؟ خونه اینجا بگی نمیخای هنوزم ــ  

آرشام بزرگ پدر: گغت میچرخوند توقفل رو کلید که همینطور مرتضی  

چی؟ ــ  

آرشامه بزرگ پدر خونه که گفتم ـــ  

بانو بفرما: وگفت کرد ازب رو در مرتضی   

 قدم پایین سمت به پله سه، دو، باید حیاط به شدن وارد وبرای بود گود تو حیاطشون 

 حوض ویک شکل مربع متری وهشت چهل تقریبا حیاط یک شدیم وارد مرتضی با. برداریم

 معلوم اما نشست دلم به خیلی.  حوض کنار هم مجنون بید درخت یک والبته حیات وسط

 گرفته لجن رو حوض وآب بود برگ از پر حیاط کل اخه نیومده؛ اینجا کسی وقته یلیخ بود

 دیوار به رو دستمون همین برای.بود تاریک جا همه رفتیم خونه سمت به مرتضی با بود

 تاقا تا دوسه  شد روشن وخونه شد پیدا خوشبختانه که بشه پیدا برق پریز شاید تا میکشیدیم

 خونه آشپز شدم متوجه که شدم اتاق اولین وارد داشتند  رنگ کرم چوبی در همشونم که بود

 عالی چیز همه کشیدم سرک هم دیگه های اتاق به خوشحال الزم های وسیله تمام با است

عجولی تو چقدر: وگفت خندیدن به کرد شروع میکرد نگاه من به که همونطور مرتضی بود  . 

 وگفتم کردم جمع رو بودن شده کشیده ها مبل روی که سفیدی مالفه  حرفش به توجه بی 

باشیم؟ اینجا قراره وقت چند حاال.. بخوای باید هم نمیخای بخواه میخای هست که همینه:  
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بیرون میرم ،من ماه چند شایدم روز چند شاید نیست معلوم ـــ  . 

 بودم خوشحال داشتیم پناهی سر کوتاه مدت یک واسه حتی.  ماندن واسه حاال که اینکه از

 به شعرم هنوز.  پانزار قلبم روی...نزار تنها منو:گفتم کردو گل گویم شعر طبع همین برای

گفت مرتضی که بود نرسیده اتمام  

دارم کار باهات خیلی امشب نمیگذارم تنهات نترس ــ   . 

شدگفت تموم هاش خنده وقتی.خندید بهم کلی که صدازدم اسمشو باحرص : 

بمیریم گشنگی از که نیست قرار کنم خرید سوپری میرم  

بیای زود پس باشه ــ  

 خونه  کردم روشنش و کردم آب رو  وسماور رفتم خونه آشپز سمت به ومن رفت مرتضی

 رفتم و شدم کاری تمیز خیال بی همین برای بودم خسته خیلی من ولی بود برداشته خاک رو

 چشم که بودم ونتلویزی دیدن ومشغول کردم روشنش و نشستم تلویزیون روی روبه مبل رو

شد خواب گرم هام  

 

 راوی :

 به که وهرجایی وروکرد زیر نازنین کردن پیدا برای رو عظمت اون به تهران شهر تمام ماشاهلل

 ومرتضایی نازنین انگار نداشت ای فایده ولی زد سر باشند رفته بود ممکن که میرسید ذهنش

 نازنین مادر رعنا، پیش شهرستان بره بهتره که کرد فکر خودش با ماشاهلل.نداشتن وجود اصال

 راه رو نازی پدربزرگش بره اگه ،تازه اونجا بره نازنین محاله که کرد فکر باخودش باز ولی
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 نوه رو نازی وقت هیچ همین برای بود مخالف  ورعنا ماشاهلل ازدواج با اون اخه نمیده،

آورد نمی حساب به خودش  

 

برای کنه رو و زیر رو شهر های خونه مسافر کل گرفت تصمیم شدو منصرف   

 

سرزد ها خونه مسافر تموم به همین   

 

صفدر به دقیقه به دقیقه رو اتفاقی هر و بودن ماشاهلل دنبال صفدرهم های نوچه  

 

 نداشت ای فایده ولی گشت رو شهر های خونه مسافر بیشتر ماشاهلل. دادن می گزارش 

 که بشه وارد ومیخاست گفت ی اهلل بسم درسی مسافرخونه آخرین به که بود عصر پنج ساعت

ادمهای سمت به دعواشده خونه مسافر نزدیک دید  

 

 صفدر های نوچه رفت، بودن گرفته فوش باد به رو همدیگر پروا بی که مرد زن یک دور که 

 بیرون خونه مسافر از مرتضی و نازنین لحظه همون تو وایستادن مسافرخونه کنار همونجا

گفت رسول دوستش به و شناخت رو نازنیین تیمور اسم به صفدر های چهنو از یکی  اومدن : 

افتاد تله به موش بالخره باشه رو اونجا هی ــ  

چیه؟ منظورت ـــ  
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خیابونن اونطرف کن نگاه رو پسره بااون ماشاهلل ،دختر کوری مگه ــ  

 

هبیفت قراره که اتفاقاتی از باشند داشته خبری اینکه بدون ومرتضی نازنیین  

 

تعقیبشون در صفدر های ونوچه شدن ماشین سوار   . 

 شده دوستش بهترین مرتضی زن االن که بود نازنینی فکر به شب طول درتمام که وآرشامی

 اعتقادی نگاه دریک عشق به هیچوقت.شده عاشقش چطوری ازاینکه متعجب خودشم.

 جایی دردلش سپیده دیگه که کرده مشغول دختر این رو ذهنش اونقدری.نداشت

 االن اونوقت میشدم آشنا باهاش مرتضی زودتراز کاش ای:میگفت باخودش همش.نداشت

میشد من مال بشه مرتضی زن اینکه بجای .. 

 نبود، مهم براش دیگه هم مرتضی حتی بیاره، دستش به باید هرجورشده کرد فکر وباخودش

 راه ازسر حتی هبزن هرکاری به دست اوردنش بدست برای حاضربود.وبس بود نازنین فقط

مرتضی برداشتن . 

 ★نازنین

 نبود ازش خبری ولی مرتضاست کردم فکر شنیدم بیرون از صدایی که بودم نشسته مبل روی

 رو بود اومده جوش حاال که رو سماور زیر و آشپزخونه سمت رفتم صدا به توجه بی

 به که هایی باقدم گرفت رو وجودم تمام ترس شنیدم حیاط از صدایی دوباره کردم خاموش

کردم صدا رو مرتض اسم و رفتم در سمت به لرزید می وضوح  
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تویی جان مرتضی،مرتضی ــ  

 بود شده پخش حیاط تو برق چراغ تیر از که کمی نور کورسوی وفقط بود تاریک حیاط

 ،قلبم سرمه پشت کسی کردم احساس که رفتم جلوتر قدم چند داشت روشن رو حیات کمی

 که چرخوندم عقب به آروم رو سرم میکوبند سینم ی قفسه هب محکم رو خودش ترس از

زدم صدا رو مرتضی بود وجودم تو که نیرویی تمام با صفدر کریح ی قیافه بادیدن . 

 

 شونه روی دستی که روبستم چشمهام ترس واز زدم صدا رو مرتضی وجودم نیروی باتمام

نازنیین:وگفت نشست هام  

 

بود ایستاده روم روبه مرتضی کردم باز رو چشمهام باوحشت بود مرتضی صدای  

 

دیدی خواب عزیزم نیست چیزی:مرتضی  

 

 اندازه به که بغضی. بود خواب اش همه یعنی نبود صفدر از خبری کردم نگاهی اطراف به

شدن جاری هام گونه روی واشکهام شکست بود کرده خوش جا گلوم تو هام غصه تمام . 
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 بسه بود خواب چیز همه نازنیین:وگفت کشید لشبغ تو ومنو نشست، کنارم اومد مرتضی

 بابام که ،میترسم میترسم مرتضی: وگفتم چسبوندم مرتضی به بیشتر رو خودم نکن گریه

بریم شهر بیاازاین.کنند پیدامون وصفدر . 

 رفت آشپزخونه سمت به بزنه حرف ای کلمه اینکه وبدون کرد جدا بغلش از منو مرتضی

بخور اینو بگیر: وگفت کنارم اومد آب وانلی بایک لحظه چند از وبعد   

 میترسی ازچی:گفت مرتضی که خوردن به کردم وشروع گرفتم مرتضی از رو آب لیوان

 اینکه بجای هم بکنند،حاال نمیتونند غلطی هیچ وصفدر بابات شده، تموم چی خانمم،همه

بخوریم، شام بریم بیا پاشو کنی گریه هیچی خاطر به والکی اینجا بشینی  

 کشیم بلندی هین بود آشپزخونه ی گوشه که هایی لوازم بادیدن که رفتیم آشپزخونه سمت به

کردی؟ خرید همه این اینجا،چرا خبره چه:وگفتم  

 ینبش بیا کن باز ،اخماتم بشور وصورتتو دست حاال کنیم زندگی باید اینجا اینکه مثل:مرتضی

کنیم جون نوش رو زندگیمون مشترک شام اولین  

 

 سینگ سمت به که وهمونطور انداختم نگاهی بود خوری ناهار میز روی که هایی زملوا به

صبحونه؟ یا شامه این نظرت به:گفتم رفتم می ظرفشویی  

 خرید از من ساعته یک:گفت میگذاشت دهنش تو رو وپنیر نون لقمه که همونطور مرتضی

 صبحونه حاال که کنی درست شام پابشی زودتر ،میخاستی بودی خواب جنابعالی برگشتم

 نخوری
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 خوردن ومشغول نشستم صندلی وروی نگفتم چیزی همین برای نداشت جواب حساب حرف

 کنار دونفره شام اولین این اخه.چسبید بهم عجیب اما بود وساده مختصر خیلی بااینکه.شدم

 تودهنم وگذاشتم گرفتم روبزرگ لقمه آخرین داشت خاصی لذت یک بودوبرام زندگیم مرد

 دوتاسکه اندازه تعجب از چشماش که مرتضی.  بجومش نمیتونستم میکردم کاری ره ولی

نیست؟ بزرگ زیادی میخوری که ای لقمه این بنظرت: گفت بود شده گرد  

 خندید می من به مرتضی.. بدم قورتش..نمیتونم..بزرگه..خیلی.. مرتضی آره:گفتم پر بادهن

 موفق تالش کلی از پس بالخره بدم ورتق شده هرطور رو لقمه این که بودم تالش در ومن

شدم راحت بالخره اخ:وگفتم دادم جویدنش،قورتش به شدم  

 رو بزرگی این به لقمه بودی مجبور مگه اخه گفت شدو بلند صندلی روی از مرتضی

بگیرم دوش یک حموم میرم من.بخوری  

برو باشه ــ  

 رو بود خریده مرتضی هک های ولوازم کردم جمع میزرو روی سفره ومن حموم رفت مرتضی

 که کشیدم دراز بود پنجره کنار که تخت روی اتاق داخل رفتم وبعد  چیدم یخچال داخل

 که زدم خواب به رو وخودم بستم رو چشمهام سریع شد اتاق وارد برهنه نیمه بابدن مرتضی

 چسبوند خودش به محکم ومنو کرد حلقه کمرم دور رو ودستاش کشید دراز کنارم اومد

 گوشم کنار داغش های نفس برخورد از  میکرد تر تنگ رو دستاش حلقه لحظه به ظهولح

 واسه خودتو حاال وگفت چسبوند گوشم به رو لبهاش مرتضی.  بود شده کشدار و تند نفسهام

خانمی نبود این ،قرارمون میزنی خواب به من . 
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 نوازشگونه دستشو ضیمرت. گرفتم گر و لرزید بدنم تمام خودم به اش برهنه بدن برخورد از

 ،مرتضی بخواب زدی الکی خودتو یا خوابیدی واقعا ببینم وایستا: گفت کشید صورتم روی

 خنده جلوی نتونستم. دادن قلقلک به کرد وشروع شکمم سمت برد ودستشو زد رو حرف این

خندیدن به کردم شروع بلند وبلند روبگیرم ام   

 بخواب خودتو من واسه حاال ناقال ای:گفت دبو من دادن قلقلک مشغول که همونطور مرتضی

 میزنی

گفتم که اومد می بند داشت نفسم خنده از دیگه  

مرتضی..خدا..تورو..بسه .. 

 بغلش تو ومنو چرخوند خودش سمت به لحظه تویک کشیدومنو ازکارش دست مرتضی

 بستمرو چشمهام همین برای کنه چیکار میخاد دونستم می شد متمرکز رولبهام ونگاهش فشرد

 که کردم باز نیمه رو چشمهام از یکی همین برای نبود لبهام رو لبهاش برخورد از خبری ولی

 من وبه گذاشته زیرچونش ودستشو داده تکیه بالشتش به رو دستش ارنج آقا بله دیدم

 بودی مشتاق خیلی.. بلدی کارتو میاد خوشم:گفت وشیطونش خندون نگاه باهمون.میخنده

بودیم؟ مشغول االن  

 دستمو مچ مرتضی که شدم بلند تخت روی واز نشست ابروهام بین اخمی مرتضی حرف از

 مرتضی  افتادم بدنش روی و دادم دست از رو کنترلم منم کشید خودش سمت ومنو گرفت

 یک باشیم داشته ای رابطه باهم اینکه قبل میخام نازنیین گفت و گذاشت سینش روی رو سرم
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 بارها بلکه االن تنها نه بشنوی دوباره میخام من ولی شنیدی ارهاب که اعترافی بکنم اعترافی

شد می پایین و باال اش سینه وقفسه بود تندشده مرتضی های نفس.بشنوی میخام  

-   بدم قول بهت حاضرم که هستم عاشقت اینقدر دارم دوست نهایت بی رو تو من نازنین

 من قلب توی جزتو کسی تاابد بدوناینو میزاری من قلب تو پا که هستی کسی وآخرین اولین

مرتضی منی،عشق قلب نازنین نداره،تو ای آشیونه . 

شد خیره صورتم به وباعشق شد ساکت مرتضی  . 

 

 شیرین برام که میگفت بودامااینقدربااحساس تکراری اینکه وجود با  عاشقانش حرفهای

 قلبیشو احساس راحت اینقدر بینمون دیواری هیچ غرور،بدون بدون ازاینکه. بود بخش ولذت

 نگذاشت که بردارم اش سینه روی از رو سرم میخاستم.میشد القا بهم خوبی  حس میکرد بیان

 اش سینه به رومحکم وسرم نگفتم چیزی.  بمونی حالت همین تو لحظه چند میشه: :وگفت

مرتضی:گفتم کردو حلقه کمرش دور رو دستم من بار واین چسبوندم  

مرتضی جان ــ  

بکنم اعترافی یک اممیخ منم ــ  

میشنوم ــ   

دارم دوست عاشقانه ــ  

بدی؟ بهم قولی یه بیشتر،میشه من ــ  
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قولی؟ چه ــ   

نزنی زیرش هیچوقت کن سعی اما بده،، بهم قول فقط باشه هرچی ــ  

 زبون روبه کرد خودنمایی ذهنم ی قفسه تو که ای جمله اولین فقط بگم باید چی نمیدونستم

نمیکنم خیانت بهت وقت هیچ میدم ولق بهت: وگفتم آوردم  

 

 رو سوزشش که بود قلبم اعماق از حرفم این اینقدر زدم وجودم باتمام رو حرف این 

کردم حس وضوح به  توقلبم    

"  میشه محکوم خیانت به شکل ترین گناه بی به که نمیدونست ولی زد رو حرف این نازنین

نشد مرتکب وقت هیچ که ای نکرده گناه به ." 

روبستم چشمهام ومنم زد خیمه بدنم روی مرتضی من حرف دبع  .... 

 

 کردم احساس دلم زیر رو خفیفی درد که  شدم بلند خواب از در شدن بسته صدای با صبح

 سمت به  نبود مرتضی از خبری شدم بلند تخت رو از اروم بود دیشب ازاتفاقات ناشی که

 تن به لباسهامو.کردم دور ازتنم رو مدت این های وخستگی گرفتم دوش ویک رفتم حموم

 رومیز خواستم.رومیزبودند صبحانه وسایل رفتم که توآشپزخونه.اومدم بیرون وازحموم کردم

 صبح:شنیدم کنارگوشم رو مرتضی صدای بندش وپشت کرد بغل ازپشت منو یکی که بشینم

خانمم بخیر   
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 سرمو همین واسه کنم نگاه توچشماش نمیتونستم خجالت ازشدت دیشب اتفاقات یادآوری با

شدن سرخ هام گونه میدونستم زیرانداختم به . 

- بخیر توهم صبح   

 وبه نشست صندلی رو روبروم هم مرتضی نشستم صندلی ورو بازکردم ازدورکمرم دستهاشو

 یه وهرازگاهی میکرد نگاهم امامرتضی نکنم نگاهش میکردم سعی.شدیم مشغول خوردن

 نازنین؟درد خوبی:وگفت کرد نگاهم باشیطنت.میکشم التخج بود فهمیده میزدانگار لبخندی

 نداری؟

 خجالت میدونه حاال پررو بچه.ازخجالت بشم آب زمینو زیر برم میخواست دلم حرفش بااین

کنه اذیتم میخواد هی میکشما . 

- ندارم دردی نه خوبم،  

- دکتر بریم نیست خوب حالت مطمئنی؟اگه  

- نیست نیازی خوبم نه  

پایین انداختی سرتو چرا لپاشو،حاال:وگفتکرد بالبخندنگاهم  

میکشم خجالت خوب اه:وگفتم کردم نگاهش  

 دوباره ممکنه چیزا این بعدشم چیه واسه دیگه خجالتت من،آخه خجالتی خانم:وگفت خندید

بشه تکرار  

دیگه میگم راست خوب جانم؟:وگفت خندید که صدازدم اسمشو باحرص   

https://telegram.me/romandoni


 وقتی.دادیم ادامه خوردنمون به درسکوت نزدو حرفی دیگه که رفتم بهش ای غره چشم

 هوا.زد بیرون ازآشپزخونه مرتضی که میکردم روجمع صبحانه وسایل روخوردیم صبحونه

 امروز من داشت تضاد من دل با هوا گرفتگی که بود بار اولین برای واین بود وگرفته ابری

 منه، زندگی روز بهترین زندگی سال ازهیجده پس امروز بگم باشه بهتر وشاید بودم خوشحال

 تنبل پاشو:وگفتم رفتم دید می وتلویزیون بود کشیده دراز کاناپه روی که مرتضی سمت به

داریم کار خیلی خان . 

 وایستاده روش روبه کمر به دست که من به نگاهی ایش تیله سبز تاچشم دو اون با مرتضی

 زد رو  حرف این بخوابم من گذاشتی تو دیشب مگه نازنیین میاد خوابم:وگفت انداخت بودم

بخوابی نگذاشتم من دیگه حاال: وگفتم کردم اخمی. نشست لباش روی محوی ولبخند  

اره:مرتضی  

 وسریع زدم چنگ مرتضی دست از رو کنترل.ای مزه بی خیلی مرتضی که واقعا:نازنیین

کردم خاموشش  

نازی کردی خاموش چرا:مرتضی  

 دستی یک پاشو  میشم خفه خاک گردو همه این نبی دارم من پاشو.کردم کاری خوب:نازنین

 روی نشستن به رو جاش بود کشیده دراز حاال تا که مرتضی.بکشیم خونه این گوش سرو به

وضعت این با تو: وگفت داد تغییر کاناپه  

چشه؟ من وضع مگه:نازنین  

خوبی نازنین مطمینی:مرتضی  
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یانه؟ میکنی کمکم خوبم،حاال بخدا مرتضی اره:نازنیین   

داره شرط گفت کردو نگام شیطونی خیلی صورت به مرتضی ! 

شرطی؟ چه ــ  

 کنار. بشین بیا: وگفت کشید لبش به دستی بود زده تکیه کاناپه به که طور همون مرتضی

 نمیتونستم کرد نزدیک لبهام به رو ولبهاش گرفت قاب صورتم دور رو دستش نشستم مرتضی

 زد می ضربه صورتم روی داغش های نفس نبستمشو همین برای  کنم نگاه چشمهاش به

شد می بیشتر نفسهاش شدت لحظه به ولحظه   

میخام سبزی قورمه ناهار من ــ  

میخنده داره دیدم که کردم باز رو چشمهام   

؟ میکنی مسخره منو ــ  

مسخره چرا خدانکنه ــ ! 

 حالت وبه زدم رو حرف این میده؟ معنی چه گانه بچه اینکارهای نمیکنی مسخره اگه پس ــ

 مرتضی لحظه یک تو که کردم کج ها اتاق سمت به رو وراهم شدم بلند کاناپه روی از قهر

 بود توشوک گذاشت لبهام روی رو لبهاش مکثی هیچ وبدون چرخوند خودش سمت به منو

 برداشت لبهام روی از رو لبهاش لحظه چند از بعد بدم نشون العملی عکس هیچ ونمیتونستم

. ندارم رو کنی قهر باهام لحظه یک حتی اینکه طاقت من نازنین، نکن قهر وقت هیچ: وگفت

خونه ورودی در سمت وبه زد رو حرف این مرتضی  
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میده بو جور بد حیاط وسط حوض این که کنیم شروع حیات از بیا: وگفت رفت  

مرتضی دنبال ای کلمه گفتن بدون  

 

سوز هوا گرفت رو دموجو تمام لرز گذاشتم حیات به که قدمی اولین با رفتم  

 

روی که مرتضی کنار رفتم.بودم اومده بیرون حموم از تازه که منم داشت بدی   

 

وصدا میخوردن هم به دندونهام سرما از و وایستادم بود وایستاده حیات تاالر   

 

سرما خونه برو تو:گفت شد من خوردن سرما متوجه که مرتضی دادن می   

 

تو رو خودم سریع نگفتم چیزی.نممیک تمیز حیاتو خودم نخوری،من   

 

 وسبزی لوبیا کابینت داخل واز خونه آشپز سمت رفتم بود ده نزدیکای ساعت انداختم خونه 

برداشتم هارو خشک  

 

 هارو گوشت بعد بشه گرفته نفخش تا بجوشه گذاشتم رو ها ولوبیا کردم خیس رو ها سبزی 

آوردم در فریزر از   
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 .  نکرده درست اصال بحال تا که ای سبزی قورمه شدم زیسب قورمه کردن درست ومشغول

 بودم

 

میکرد درست رعنا مامان وقتی فقط   

 

برنج کردن درست ومشغول  شد تموم آشپزی ساعت ازیک پس.میکردم نگاه   

 

خونه کاری تمیز به کردم شروع وبعد کردم کم رو گاز وزیر شدم  . 

اسباب همه روی خانم حاج خوشبختانه  

 

بمونند تمیز اساسیه همه بود شده باعث واین بود کشیده الفهم اش اساسیه   

 

 

گذاشتم حموم وداخل کردم هاروجمع مالفه بودن شده کثیف ها مالفه وفقط   

 

 طول ساعتی یک کارها همه  ، رو  خونه کشیدم برقی جارو وبعد شدم گردگیری ومشغول 

خبری هنوز ولی کشید  

https://telegram.me/romandoni


 

رفتم خونه آشپز سمت به میکرد میزت داشت رو حیات وداخل نبود مرتضی از   

 

 داخل سبزی قورمه قاشق ودو  کردم خاموش رو بود گرفته ته کمی که ها برنج گاز زیر 

مزه ومیخاستم ریختم پیاله  

 

 کنه ،خدا عطری چه بهبه: وگفت وایستاد کنارم واومد شد آشپزخونه وارد مرتضی که کنم 

باشه عطرش مثل هم اش مزه . 

 خوب ببین کن مزه بگیر: وگفتم گرفتم مرتضی جلوی رو بودم نکرده مزه هنوز که رو پیاله

 .شده

میخورم من بعد کن مزه تو اول: :وگفت انداخت باال رو ابروهاش مرتضی . 

 

 

رو سرم بود نشده بد نظرم به وخوردم ریختم پیاله داخل که خورشتی دوقاشقی  

 

 که ودرحالی بوسید رو املبه مرتضی که بزنم حرفی ومیخاستم چرخوندم مرتضی سمت 

 از بزنه حرفی اینکه بدون وبعد است خوشمزه خوبه نه میکردوگفت مزه مزه رو لبهاش
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 اینکه مثل بشر این: گفتم وباخودم کردم ای خنده مرتضی حرکت این از  بیرون زد اشپزخونه

برسه دادم به خدا نداره سیرمونی . 

 

 آرشام

، بیام در فکرش از نمیتونم هم ظهلح یک رودیدم نازنیین که روزی سه تواین  

 

شرکت هم روز سه دو این تو حتی نداشتم رو چیز هیچ و کس هیچ حوصله   

 

مرتضی منو بین دوستی دیگه. میکردم فکر نازنیین به مدام وفقط  نرفتم   

 

ازدواج باهاش بود قرار نازنیین دیدن تاقبل که سپیده حتی. نبود مهم برام   

 

ودیدن رفتن برای میگشتم بهونه یک دنبال و  بودم نشسته سالن تو.  کنم   

 

بلند خودم مخصوص تک صندلی روی از کالفه.شد بلند آیفون صدای که نازنیین   

 

میکرد نمایی خود آیفون ی صفحه روی سپیده تصویر. رفتم آیفون سمت وبه شدم   . 

شد پیداش این باز أه ــ  
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رو در بدم جواب رو آیفون اینکه بدون  

 

عادت، سر از ولی میکشیدم سیگار قبال کردم روشن سیگاری و کردم زبا براش   

 

وباهر میده تسکین رو دردم که سیگاره همین دیدم رو نازی که روزی از ولی   

 

میکنه همدردی وباهام میسوزه بامن میزنم که پوکی   

شد ظاهر در قاب تو  سپیده که نشستم مخصوصم صندلی روی برگشتم دوباره  

 

سالم:گفت بوسید رو گونم ای کلمه هیچ گفتن از وقبل ومدا سمتم وبه   

 

نیستن جون وآقا ،عزیز آرشام خوبی   

دادم رو سپیده جواب میلی بی با  

بیرون رفتن نیستن نه. سالم ــ  

 

 

ارشام افتاده اتفاقی:گفت که شد من سرد لحن متوجه انگار سپیده  
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دارم درد سرد خرده یک فقط نه ــ   

 

 

تر؟دک بریم میخای ــ  

میشم خوب کنم استراحت نیست الزم نه ــ  

رو اش زده الک سفید ودستهای نشست صندلی روی من روی روبه سپیده  

 

جلوم وگذاشت اورد در بسته ویک کرد کیفش داخل   

چیه اینا ـ  

بانازنین دوستته عکسهای ــ  

میکنه؟ چیکار  تو پیش مرتضاونازنین  عکسای وگفتم برداشتم عکسهارو سریع  

 

 

بیرون رفتی تو که وقتی گرفتم عقدشون روز عکسها این . 

نازنیین غیر وبه کردم نگاه یکی یکی هارو عکس.بود عکس تا دوازده ده  

 

بود شده قشنگ خیلی دیدم نمی هیچکسو  . 
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کجاست دوستت االن میدونی ــ  

چی اره،واسه ــ  

برسونم دستش به عکسارو دادم قول نازنیین به خوب ــ   

اینم آرشام آقا بفرما:گفتم وباخودم نشست لبهام روی دیلبخن سپیده باحرف  

 

شد قهقه به تبدیل ام خنده عشقت ی کلمه گفتن با. عشقت دیدن واسه بهونه   

 

میخندی چرا.آرشام تو چته: گفت کردو نگام متعجب سپیده میخندیم، بلند وبلند  . 

 

 

مرتضی هب بدیم رو عکسها این بریم باهم بشم حاظر میرم من نیست چیزی ــ  

 

شو حاظر زود پس باشه ـــ  

باشه ـــ  

 برداشتم خودم واسه رو یکی بود اورده سپیده که عکسایی بین واز رفتم اتاقم سمت به ــ

گذاشتم کمدم وداخل  
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نازنیین چشم به تا میزدم رو تیپم بهترین باید امروز شدم حاضرشدن ومشغول   

 

وهمه بود تنم چسب که رنگ کرم یناست نیم پیراهن یک لباسهام انبوه بین از.بیام   

 

رنگ کرم شلوار بایک وبعد کردم تنم رو میگذاشت نمایش روبه هام عضله   

 

داده خریدش واسه پول کلی که عطرم ترین خوشبو با کردمو ست رو لباسهام   

 

 روی دقیقا رفتم پایین طبقه سمت وبه بیرون زدم اتاق از و گرفتم خفیف دوش ی بودم 

رسیدم که پله آخرین   

 

 

آرشام شدی قشنگ چه: گفت زدن سوت از وبعد شد بلند سپیده سوت صدای  

واقعا ــ  

 

 

ای سلیقه خوش خیلی. میارم کم نفر یک تو جلوی که من. شدی عالی اره ــ  
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چه هر تا دادم می فشار گاز پدال روی رو پام ومن شدیم ماشین سوار سپیده با  

 

 تالشم تمام باید که عشقی.ببینم رو بود شده رتضیم به متعلق روزها این که عشقی زودتر 

بکنم مرتضی از گرفتنش پس باز برای رو  

 

  راوی :

 خوشبختانه ولی افتادن راه بودن سوار ومرتضی نازنیین که ماشینی دنبال صفدر های نوچه

 ومجبور کردن گم رو ماشین آرشام بزرگ پدر خونه به کوچه دوسه دقیقا بود هواتاریک چون

 ومرد زن اون دعواهای از بعد هم ماشاهلل.بود اونجا ماشاهلل که مسافرخونه همون رگردنب شدن

 جوان پسر یک حاال که خونه مسافر صاحب میز پشت  ورفت شد خونه مسافر وارد  جوان

بود نشسته میز پشت  

 

نباشید خسته سالم ــ  

واستینخ می ،اتاق سالم:گفت میکرد تمیز رو میزش روی که همونطور جوان مرد  . 

 این:وگفت گرفت جوان مرد اون روی وروبه آورد در کیفش تو از رو نازنین عکس ماشاهلل

شماست؟ ی خونه مسافر تو خانم  

اومدم االن همین.آقا ندارم خبر من:گفت کردو نگاهی عکس به مرد  
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 اینجا گشتم دخترم دنبال هارو مسافرخونه تمام من بخدا.بکن کاریش یک ،حاال خدا رو تو ــ

آخریشه دیگه . 

دخترتونه ــ  

اره،دخترمه ــ  

 ماشاهلل حال به دلش دید دخترش کردن پیدا واسه رو پدر بک التماسهای وقتی جوان مرد

 صندلی روی ماشاهلل. بندازم نگاهی یک ها وشناسنامه اسامی به من وگفت؛وایستا سوخت

 تند تند رو پاش داشت که وترسی استرس خاطر وبه نشست خونه مسافر روی راه داخل

 خودش به جوان مرد باصدای که باشند جا همین کنه خدا:میگفت خودش وبا داد می حرکت

  .اومد

 

 . نیستند خونه مسافر این تو دخترتون متاسفانه آقا نه ـــ . 

مطمئنید؟ شما ــ  

مطمئنیم آقا بله ــ   

 باد به رو نازنیین لشاومدوتود بیرون بود امیدش آخرین که خونه مسافر از امیدی نا با ماشااهلل

 بود داده صفدر به که قولی یاد تیمور بادیدن ماشاهلل شد رو به رو تیمور با که گرفت فوش

 که. کنه فرار ومیخاست ترسید ماشاهلل کنه پیدا رو نازنیین روز یک ظرف بود اوقرار افتاد

 آقا که فتبی حاال؟راه بودی کجا؟ وگفت انداخت ماشاهلل گردن دور رو دستش ازپشت رسول
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 حاال ببرنش صفدر پیش تا شدن ماشین وسوار  کرد بیهوش رو ماشاهلل رسول.منتظرته صفدر

میاد پیش چی نبود معلوم دیگه . 

 خونه به رفتن راه وتو بود خوشحال بود کرده پیدا نازنین دیدن برای ای بهونه حاال که آرشام

 مناسب فرصت اگه امشب تگرف تصمیم میکرد اونجازندگی نازنین حاال که پدربزرگش ی

کنه صحبت نازنین با اش عالقه درمورد اومد پیش  

 

 .نازنیین

. 

 به اومدیم ما روزه سه دقیقا امروز زد می زمستون سردی به هوا بود ماه آبان آخر روزهای 

 برای اونم مرتضی فقط نرفتم بیرون خونه از هم لحظه بک حتی روز سه این وتو خونه این

 که اتاق تو رفتم  رفت می سر داشت حوصلم دیگه  رفت می بیرون خونه از کار کردن پیدا

 کنارش رفتم بود شده خیره حیات بیرون به پنجره واز کشیده دراز تخت روی مرتضی دیدم

مرتضی: گفتم و نشستم تخت روی  

جانم:کردوگفت ونگاهم برگردند سمتم سرشو مرتضی   

- بزنیم قدم بریم  

ها میزنه سرت به فکرایی چه توهم هوا؟نازنین تواین -  

-  به بریم بیا مرتضی داره هوایی حالو یه هوا تواین زدن قدم ولی هواچجوریه میدونم خوب

پوسیدم دیواری چهار این تو خدا   
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 ....آخه-

میکنم قهر باهات مرتضی،وگرنه کن قبول دیگه نداره آخه: وگفتم پریدم حرفش وسط  

توقهرنکن طفق تسلیم من باشه.. باشه:گفت فوری مرتضی   

هووورا: وگفتم کوبیدم بهم دستامو زده هاذوق بچه مثل  

 یادم:گفت وباخنده گذاشت گونش رو دستشو مرتضی که کاشتم گونش رو بوس یک بعد

 من ولی.بشه نصیبم خوشمزت ماچ این که کنم قبول بزنیم قدم خواستی ازم که هربار باشه

میخوام اصلیمو ی جایزه االن . 

دیگه بود جایزت این ای؟خوب جایزه چه: وگفتم کردم نگاهش سوالی . 

میگم رو کاری اصل نبود این نخیر:گفت باحرص  

کاری؟ اصل:گفتم متعجب  

دیگه این بابا:وگفت کرد اشاره لباش به  

 بهم منتظرشو نگاه ایستاده سینه به دست.چیه منظورش فهمیدم تازه.باالپریدن دوتاابروهام

 دور دستشو اونم.رولباش گذاشتم لبامو و کردم خم تمووصور جلوش رفتم دوباره بود دوخته

 مرتضی جداشدم ازش بود شیرین برام که بعدازچنددقیقه.کرد همراهی وباهام گذاشت کمرم

داشت طعمی عجب اوووم:کشیدوگفت لبش به دستی  

- مرتضی دیگه بریم  
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-  لباس راتب میخام خرید ،بریم نه زدن قدم تنها اما بریم باهم بشم آماده برم من باشه

بخرم زمستونی . 

 چند خونه از باالتر خیابون تا چند خوشبختانه.شدیم خارج ازخانه وباهم پوشیدیم لباسهامونو

 گشتن ساعت یک از پس تابالخره زدیم دید هارو مغازه یکی یکی بود فروشی لباس تامغازه

 و کردیم خابانت رو بود مناسب وقیمتشم بود زانوم تاروی بزرگیش که رنگ خردلی پالتو یک

 درب کنار  انگار که ماشینی چرخ صدای شدیم حیات وارد اینکه محض به  خونه برگشتیم

 صدای که شدیم خونه وارد مرتضی وبا نکردم جهی تو ولی خورد گوشم به وایساده ما حیاط

شد بلند خونه زنگ بلبلی سوت . 

خونمون؟ بیاد کسی بوده قرار مگه مرتصی: دوختم مرتضی به رو نگاهم سوالی  

نه:وگفت انداخت بال ای شونه مرتصی  

کیه؟ این پس ــ  

کیه؟ ببینیم کن باز درو ،برو میدونم چی من ــ  

اومدم:گفتم بلند باصدای. شد بلند خونه بلبلی سوت زنگ صدای دوباره که رفتم در سمت به  

 سری المس ی نشونه به آرشام. کردم سالم بهشون. دیدم رو وسپیده آرشام که کردم باز رو در

آوردم رو عقدتون روز عکسای:گفت و کرد بوسی رو باهام سپیده داد تکونن  

 

کردی لطف جون،خیلی سپیده مرسی وای:گفتم که داد دستم رو پاکت سپیده  
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جون نازنیین میکنم خواهش ــ  

 اومدن جون وسپیده آرشام آقا: گفتم اومد می سمتم وبه کیه میگفت که مرتضی باصدای

 خوش خیلی:وگفت کرد سالمی سپیده وبه داد دیت آرشام وبه در دم اومد مرتضی

تو بیاین وایستادین اینجا اومدبن،چرا  . 

شدیم خونه وارد باهم وهمه . 

 

 کردن درست مشغول خونه آشپز تو ومن بود گذشته سپیده و آرشام اومدن از ساعت دو یکی

 وقرارشد کردم درست برنج من مابمونن ی خونه شام وسپیده آرشام بود قرار بودم غذا

 اهنگ تااز بود کرده سرگرم خونه توآشپز رو خودم بود ساعتی نیم بگیره کباب ازبیرون مرتضی

 بیرون خونه اشپز از.   بکشم راحت نفس یک نبود هم معنی بی که  آرشام گاه وبی گاه های

 ردهک ولو رو خودش شکل بدترین به صندلی روی افتاد آرشام به چشمم دوباره که اومدم

 ورفتم نکردم رفتارش یه توجهی.جورکرد جمع رو وخودش زد لبخندگشادی من دیدن با بود

نشستم سپیده پیش   

خوبی جان سپیده خبر چ ــ  

عزیز نیست خبری خبری بی ــ  

میگذره خوش متاهلی زندگی خبر چه شما  

نگذشت؟ وخوش بود مرتضی با میشه مگه میگذره خوش که معلومه ــ  
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 که بار هر وچرا چشه آدم این نمیدونم رفت خودش تو و کرد اخمی آرشام  من حرف این با

 دور که های سوال واسه شاید که بودم فکرها تواین.  میشه اخمو میارم رو مرتضام اسم من

 اومدم بیرون فکر از سپیده موبایل گوشی باصدای که  کنم پیدا جوابی میزدن چرخ سرم

 بودم مانده من حاال بزنه حرف تلفنش با تا رفت حیاط سمت به و شد بلند مبل روی از سپیده

هیزش چشمهای تا دو این با وارشام  

 سپیده منو: گفت میکرد روشن رو سیگارش که حالی در و انداخت من به نگاهی آرشام 

گذشته   خونه این تو عمرمون روزهای بیشترین  . 

دارین خاطره خیلی اینجا پس ــ  

خیلـــی..بد. خوب. شیرین. تلخ داریم زیاد که خاطره اره ــ  

دارین دوست خیلی هم اینجارو حتما ــ  

نه ــ  

چرا؟ ــ  

 درد به فقط اینجا. میاد بدم بده فقر بوی که ای گذشته از من. میندازه گذشته یاد منو آخه ــ

کامیاب آرشام من مثل کسی نه میخوره، ها بیچاره فقیر . 

 رو دستمه کنار که گلدونی میخواست مدل شد برابر دو ازش نفرتم حس آرشام حرف با

، هست کی کرده فکر ،حاال بدم فوشش میتونم که وتاجایی سرش به بزنم محکم  

ایناست از بیشتر لیاقتتون شما نازنیین البته ــ  
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 شده خاله پسر نخورده چایی چه. آوردم می در شاخ ازتعجب داشتم آرشام حرف این با

وگفتم دادم جوابشو میلی بی با.اسم قبل بزاره خانمشو نیست بد. .نازنیین.. . 

ارشام؟ آقا چیه منظورتون ــ  

 تربزرگ ی خونه  خانم میتونستین ،شما بیشتره لیاقتتون شما میگم فقط ندارم خاصی منظور ــ

اینجا نه باشین بهتر ی منطقه یک البته و  

 حرفم این با. رسیدن هستین االن که جایی به کردین شروع همینجا از خودتونم خوبه ــ

 از و اومد می بدش ازش که ای گذشته اینکه از بودم وخوشحال زدم ای مندانه پیروز لبخند

کردم اوری یاد براش رو داد می فقر بوی نظرش  

برسی هستم من االن که جایی به جهشی میتونی تو ولی کردیم شروع همینجا از ما درسته ــ  

 من کناری صندلی روی واومد شد بلند صندلیش روی از که کردم نگاه آرشام به متعجب 

وگفتم کشیدم عقب کمی رو خوزم نشست : 

نمیشم شما منظور متوجه واقعا من ـــ  

 پول،خونه،ماشین بشی چیز همه صاحب میتونی بخوای اگه تو. واضحه کامال من منظور ــ

فکرشوبکنی که هرچی  

چجوری؟ مثال ــ  

باشی بامن اینکه ــ . 
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 بود این بکنم تونستم که کاری واولین نشست گلوم تو وبغض مشد عصبانی  آرشام باحرف

بزنم صورتش تو سیلی یک که  

آرشام کثیفی خیلی ــ  

 آرشام  گذاشت بود شده قرمز بودم زده که ای کشیده از که صورتش روی رو دستش ارشام

 من.. کنی خیانت مرتضی به که نبود این منظورم: گفت کرد نگام متعجب که لحظه چند بعد

 ..میخام

 

 سرش تو که شومی فکر گفتن واسه ذهنشو  کثیف کلمات داشت انگار. کرد سکوت آرشام

میکرد اماده بود  

کنی دواج از بامن و بگیری طالق مرتضی از میخام من . 

 صورت روی رو قبلی سیلی محکمتراز مکثی کوچکترین بدون رو دوم سیلی حرفش بااین

زدم تیغش شیش  

 یهست کی کردی فکر تو بدی، ای وقیحانه پیشنهاد همچین میتونی چطور پستی خیلی: وگفتم

 رو مرتضی من نیستم اوناش از من نه. بخریشون میتونی پول وبا خودتن مثل همه کردی فکر.

هستی کی کری فکر تو متنفرم تو واز دارم دوست  

 من:گفت بود شده قرمز عصبانیت ازفرط وچشمهاش بود شده عصبانی حرفام از که آرشام

 وگرنه میکنید زندگی دارین من سایه زیر شما که مهمه اینش فعال هستم وهرچی هستم هرکی

بودین خیابون و کوچه آواره االن  
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تو مثل عوضی ادم سایه زیر کردن زندگی به میدم ترجیح رو اوارگی ــ  

 

 بخواه تو ففط.. هستم حرفم سر امامن. میلتونه طور هر: وگفت زد لبخندی من حرف از ارشام

میدم نجات کردی گیر توش که گندابی این از رو تو من   

 دیگه.شدند خونه وارد سپیده و مرتضی که میکردم اماده  سوم سیلی واسه رو خودم داشتم

 سمت ب بود سنگین برام هم سالن هوای  کردم دستهامومشت کنم عملی رو فکرم نتونستم

 رو بود گلوم تو که بغضی ورز وبه پاشیدم اب مشت چند صورتم روی و رفتم خونه اشپز

آش وارد مرتضی که نشستم میز وروی دادم قورت  

 

 کرد من به ونگاهی گذاشت میز روی رو بود خریده که رو هایی وکباب شد خونه اشپز وارد

نازنین خوبی:وگفت  

خوبم آره ــ  

پریده رنگت چرا پس  

 زنت. من از ستتدو میگفتم.. میگفتم؟ باید چی. نداشتم مرتضی سوال این برای جوابی

 داشتم که حال ودر ندادم جواب سوالش به.. داشتی اعتماد بهش که کرده؟کسی خواستگاری.

 رو برنجا من تا کن پهن رو سفره برو است اماده غذا:گفتم دادم می قورت زور به رو بغضم

بیارم بکشم  

باشـه ــ  
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 صورتم هب رنگ تاشاید زدم صورتم به ابی کشیدم عمیق نفس یک ومن رفت مرتضی

  گشتم بر خونه آشپز به ودوباره سرسفره وبردم ریختم سینی داخل رو کبابها و برنجا.بیاد

 هم وخودم گذاشتم بودن نشسته میز دور همه که سرسفره وبردم کردم جا ماست پیاله وچند

 افتاد آرشام به چشمم که ریختم بشقاب داخل برنج خودم واسه وکمی نشستم مرتضی کنار

 کرد اشاره سفره به سر وبا انداخت من به رو نگاهش وبعد میکرد نگاه سفره به تاسف با که

 ولی شدم عصبانی حرکتش از داد تکون تاسف روی از سری ودوباره کرد کج ودهنشو ولب

 که حالی در دادم نسون خوردن مشغول رو خودم.بدم نشون العملی عکس هیچ نمیتونستم

 قطره اولین کنم تحمل رو ألنتی بغض این نستمنتو دیگه.نخوردم هم غذا قاشق یک حتی

افتاد برنجم بشقاب داخل رقصان اشگ  

 اشک متوجه کسی اینکه برای میدادم دست از داشتم رو اشکام کنترل دیگه.،سومی دومی 

 این از حالم داشت دیگه کردن گریه به کردم وشروع رفتم آشپزخونه سمت به نشه ریختنم

 مرتضی با بتونم من تا برن اینجا از سریعتر چه هر داشتم وستد میخورد بهم  نما آدم حیون

 آرشام صدای که دادم تکیه خونه اشپز دیوار به رو سرم. بزنم حرف اینجا از رفتن درباره

 مرتضی جواب تا بودم کرده تیز گوش.بیادشرکت کار واسه فردا میگفت مرتضی به روشنیدم

 چیزی واون نشنید صدامو خدا انگار اما کنه در پیشنهادشو مرتضی میکردم خداخدا بشنوم رو

 امیدم تمام شرکت میره گفت آرشام به که مرتضی صدای با.شد نمیخواست دلم اصال که

 بهش میتونستم کاش ای. داره شخصیتی چه آرشام که نمیدونست اون خوب.شد ناامید

 ازاتفاقات خیلی جلوی میشد کاش.میشه محسوب بزرگی خطر ما زندگی برای آرشام بفهمونم

گرفت رو . 
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 آشفته خیلی درونم ولی بدم نشون عادی خودمو کردم وسعی زدم صورتم به آبی دوباره

 به که باشه عوضی میتونه چقدر آدم یک.شد بیشترهم داشتم ازآرشام که نفرتی.بود وناراحت

 بده؟دلم ای شرمانه بی پیشنهاد  همچین صمیمیشه دوست شوهرش ازقضا که شوهردار زن یه

 به.نظرداره من به آرشام نمیدونه اما داره دوستش آرشام فکرمیکنه بیچاره میسوزه سپیده ایبر

متاهلم که منی به.خوردم پیوند عشقم بامرتضی که منی . 

 بلندشدم ازجام مرتضاست میدونستم.میومد آشپزخونه سمت به که روشنیدم پایی صدای

 ودستمو اومد جلو مرتضی.ردمک پاک هام گونه ازروی واشکامو وجورکردم جمع وخودمو

آشپزخونه؟ تو اومدی یکدفعه نازنین؟چرا شده چیزی:وگفت گرفت  

- جانگذاشتم؟ رو چیزی ببینم اومدم فقط نیست چیزی  

نیفتاده؟ اتفاقی باشم مطمئن:کردوگفت نگام مشکوک  

 دلم دیگه. دورمیشدیم ازآرشام یجوری باید اماخوب یانه بگم بهش بودم دودل کمی

 زندگیمونو داریم اون سایه زیر میکنه فکر ازاینکه.ببینمش عنوان هیچ به نمیخواست

نمیدونم جایز خونه تواین موندنو دیگه آرشام عالقه ابراز هم وازیطرف میگذرونیم . 

  مرتضی-

 جانم-

بریم خونه ازاین بیا - . 

بگو شده؟راستشو چیزی نازی:گفت متعجب مرتضی  
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- نشده چیزی که گفتم نه   

-  عوض نظرت یکدفعه شده چی ،حاال اومدیم خونه تواین  اینکه از بودی لخوشحا که تو

بریم؟ ومیگی شده  

- بریم؟ خونه ازاین بهترنیست بدیم زحمت بهشون ازاین بیشتر ندارم دوست خوب  

ممیزنی حرف باهم بعدا پیششون بریم بهتره االن:وگفت کشید موهاش به دستی کالفه مرتضی  

 نگاهم میکردم سعی سرمیزشام.شدیم ملحق وسپیده آرشام به و شدیم خارج ازآشپرخونه باهم

نیفته آرشام نحس صورت به . 

 

 نگاهشو سنگینی وضوح به اما نکنه خورد بر آرشام نگاه با نگاهم میکردم سعی شام سرمیز

 ماندن بیشتر برای هم وما داد رو رفتن پبشنهاد سپیده شام از بعد خوشبختانه میکردم حس

 ولی کنم تعریف مرتضی برای رو امشب اتفاقات تمام میخواست لمد نکردیم اصراری

 نشسته صندلی روی بشه حساس من روی مرتضی حرفها این با میترسیدم نداشتم رو جرأتش

وگفت کنارم اومد مرتضی که بودم : 

؟ بریم اینجا از باید میگی که چیشده ببینم کن تعریف خوب   

کنم شروع باید کجا واز بگم باید چی نمیدونستم ترسیدم  

کنی تعریف خوای نمی نازنین چراساکتی ــ  
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 تمام میکنم احساس ندارم دوستت به نسبت خوبی حس فقط ،من مرتضی نیفتاده اتفاقی ــ

نمیگیره موش خدا رضای محض ای گربه هیچ گفتن ازقدیم.نیست دلیل بی هاش خوبی  

گربه؟ شد ما دوست نکنه درد دستت: وگفت کرد ای ه خند مرتضی  

بریم بیا خدا رو تو باشیم آرشام دین زیر ندارم دوست نکردم شوخی من مرتضی ــ . 

 نای به بخوایم که نیستیم شرایطی در ما نازنین: گفت و کشید سرش به دستی کالفه مرتضی

بریم اینجا از پاشیم راحتی  

چشه؟ ما شرایط مگه  ـ  

 به باشم خواسته که ندارم پولی دیگه شده تموم من انداز پس تمام بگم،خانمم چجوری ــ

 از بعد کار سر آرشام پیش بریم مدت یه بزار.دیگه جایی وبریم پاشیم اینجا از راحتی این

میریم اینجا  

 اصرار گرفتم تصمیم کشید خجالت نداره اندازی پس که حرفش بااین مرتضی کردم احساس

 روی رو سرم. هبشکن من پیش غرورش ازاین بیشتر نمیخواستم نزارم فشارش وتحت  نکنم

بگه آقامون هرچی:وگفتم گذاشتم مردونش های شونه  

  بریم پاشو حاال. نازنینم میکنی درکم که ممنون: وگفت زد بوسه رو سرم روی  مرتضی

 شتوبغل منو مرتضی رفتیم خواب اتاق سمت به بامرتضی. خستم خیلی که  بخوابیم بگیریم

 چشمای از خواب انگار نمیومد خوابم صالا من ولی برد خوابش نکشیده  دقیقه به و گرفت

 تخت واز کردم باز بود شده حلقه که دورکمرم از رو مرتضی دست بود بربسته رخت من

 کشید دراز کاناپه وروی کردم روشن رو وتلویزیون رفتم سالن سمت به  پایین اومدم
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 آرشام ایحرفه بایاد بود وحرفاش آرشام پیش هواسم تمام اما بود تلویزیون به چشمهام

 که بود شب های نیمه  شد مشت خشم شدت از دستهام و شد جمع چشمهام تو اشک دوباره

 بود ده ساعت دهنده نشون که ساعت بادیدن شدم بیدار خواب از بعد روز بردصبح خوابم

 ازش خبری ولی کنم بیدار رو مرتضی که رفتم خواب اتاق سمت وبه شدم بلند جام از سریع

 شده بیدار من از زودتر مرتضی که فهمیدم صبحونه میز دیدن با رفتم خونهاشپز سمت به نبود

 کردم خونه کارهای مشغول رو وخودم  خوردم صبحونه لقمه وچند نشستم میز پشت. رفته و

باشم نداشته رو ارشام وزننده زشت حرفهای به کردن فکر فرصت تا  

 

: آرشام  

نازنین االن که بزرگ پدر خونه به وقتی  

میگفت که شنیدم رو نازنین صدای رسیدیم بودن ساکن اون در ضیومرت :  

نا و گرفت اوج قلبم تپش نازنین دوباره بادیدن لرزیدو دلم ته ...  چیزی یه اومدم   

به  میدونستم رو معنیش خودم فقط که لبخندی اومد لبهام روی لبخند خودآگاه   

 

به مرتضی شد محو ندملبخ ظاهرشد در قاب تو مرتضی که میکردم نگاه نازنین   

پشت که عصبانیتی دادم فشار عصبانیت زور از رو دستش ومن داد دست من   

به که بود سالی چند شدیم حیاط بودوارد سنگرگرفته آرومم ظاهر به ی چهره   
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وخاطراتش خونه این به نسبت دلتنگی حس هیچ اما بودم نیومده خونه این   

 

وارد بیام اینجا وقت هیچ نبودم حاظر ودنب نازنین دیدن خاطر به اگه نداشتم   

 

ورنگ میکردن تحمل رو خودشون وزن زور به که هایی مبل وروی شدیم خونه   

 

برام خونه این تو که چیزی تنها نشستم بود نمونده باقی براشون ورویی   

 

چشم بهش بکنم کاری هر براش بودم حاضر که نازنینی بود نازنین بود شیرین   

 

تو که بود دختری ترین خواستنی نازنین من برای کردم نگاش وبالذت دوختم   

 

خوشحال بمونیم خونشون شام شد قرار مرتضی اصرارهای با. بودم دیده عمرم   

 

 نفس نازنین که بکشم نفسم هوایی تو ساعتی چند میتونستم اینکه واز نشستم مبل روی 

بودم خوشحال میکشه  

 

خونه آشپز سمت به آشپزی برای نازنین و رفت بیرون خرید برای مرتضی   
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کشید طول انتظارم ساعتی نیم دوختم چشم خونه اشپز در به منتظر ومن رفت   

 

نازنین و شد تموم انتظارم بالخره گذشت ساعتها من واسه ساعت نیم این اما   

 

کرده پهن مبل روی که رو وخودم زدم لبخندی بادیدنش کند دل آشپزخونه از   

 

شدن زدن حرف ومشغول نشست سپیده کنار نازنین مکرد جمع کمی بودم   

 

وبه نداشتم کردن تیز گوش به نیازی بودم نزدیک اونها صندلی به که ومن   

 

دادم می گوش حرفاشون به راحتی   

خوبی جون سپیده خبر چه:نازنیین  

 

 

میگذره خوش متاهلی ،زندگی خبر چه شما عزیزم نیست خبری خبری بی ــ  
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نگذشت وخوش بود مرتضی با میشه میگذره،مگه شخو که معلومه ـــ  

 

 

 از رو تو یکی من شده طور هر: گفتم وباخودم شد صورتم مهمون اخم نازنین حرف این با

تا میارم در مرتضی چنگ  

 

به رو سرم ومدام شد شروع عصبیم تیک دوباره نکنی مرتضام مرتضام اینقدر   

 

بود نداده دست بهم حالت این بود وقت خیلی دادم می حرکت شونم سمت یک   

 

که بود فرصت بهترین این رفت حیاط سمت وبه خورد زنگ گوشیش  سپیده   

 

روشنش که حالی ودر آوردم در لباسم جیب از رو سیگارم کنم صحبت بانازنین   

 

گذسته  خونه این تو عمرمون روزهای بیشتر سپیده منو:گفتم میکردم   

دارین خاطره خیلی اینحا پس ــ  
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داریم زیاد خاطره اره ـــ  

 

خیلی ،بد تلخ،شیرین،خوب   

دارین دوست خیلی هم رو اینجا حتما ــ  

 

نه ــ  

 

چرا ــ  

 درد به فقط اینجا.میاد بدم بده فقر بوی که ای گذشته از ،من میندازه گذشته یاد منو ــآخه 

کامیاب آرشام من مثل کسی میخوره،نه ها بیچاره ففیر  

 

شد خیره من وبه کرد سکوت بود اومده بدش هامازحرف نازنین کردم احساس    

 وشانسم زدم می بهش دلمو حرف امروز باید.میکنه نثارم بیراه بدو کلی داره دلش حتماتو 

اگه میکردم امتحان رو  

 

 هر در شم می وارد دیگه راه ازیک نیست مهم نبود موافق که اگرهم بهتر چه که بود موافق 

بودم برنده من صورت  

اینهاست از بیشتر لیاقتتون شما نازنین هالبت ـــ   
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آرشام؟ آقا چیه منظورتون ــ  

 ربزرگت ی خونه خانم میتونستین شما.بیشتره لیاقتتون شما میگم فقط ندارم خاصی منظور ـــ

اینجا نه باشین بهتر ی منطقه یک والبته  

رسیدین هستید االن که جایی به کردین شروع همینجا از خودتونم خوبه ـــ  

 

 دیدم مناسب رو فرصت پس نشست قشنگش لبهای روی ولبخندی زد رو حرف این نازنین

 هستم من االن که جایی به جهشی میتونی تو ولی کردم شروع همبنجا از من درسته:  وگفتم

 ..برسی

 پات به رو زندگیم همه تامن بشی من خانم تو کافیه فقط: گفتم لب وزیر روزدم حرف این

 واقعا من:گفت که نشستم نازنین کنار صندلی روی ورفتم شدم بلند صندلی روی از.بریزم

نمیشم شما منظور متوجه  

 بشی،پول چیز همه صاحب میتونی بخوای اگه تو واضحه کامال من منظور ــ

بکنی رو فکرش که چی ،خونه،ماشین،هر . 

چجوری؟ مثال   ــ  

 نبود خبری سپیده از نوزه کردم نگاهی در سمت به شد نصیبم فرصت بهترین نازنین باسوال

اوردم زبون به بگمو بهش میکردم تالش مدتها که رو دلم حرف پس  

باشی بامن اینکه ــ . 

https://telegram.me/romandoni


  نازنیین العمل عکس  ومنتظر دوختم پام زیر رنگ قرمز قالی به رو وچشمم روزدم حرف این

 فکرها این تو داره کشش من به نسبت میفهمیدم اینطوری چون نزنه حرفی میکردم دعا بودم

 خیلی:گفت که دوختم چشم نازنین به پرید ازسرم برق زد صورتم به که ای کشیده با که بودم

آرشام کثیفی  

 متعجب میخوردم سیلی دختر یک از که بود بارم اولین این گذاشتم صورتم روی رو دستم

کنم وجورش جمع جوری یک زدم زدکه که رو گندی این وخواستم کردم نگاش . 

 

بگیری طالق مرتضی از میخام من.کنی خیانت مرتضی به که ستنی این منظورم  

 

اینقدر نشست صورتم روی دوم کشیده حرفم شدن کنی،باتموم ازدواج وبامن   

 

نموند باقی برام العملی عکس هیچ جای که افتاد اتفاق این سریع    

 

به لحظه ومن زدن حرف به کرد شروع نازنین خوردم که ای کشیده بند پشت   

 

حلقومش از رو درازش زبون خواست می دلم.شدم می تر عصبانی ظهلح به  

 

دستش کف وبزارم بیرون بکشم  . 
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مرتضی که کردیم می بحث جرو داشتیم  

 

آشپزخونه سمت به نازنین. داد خاتمه ما دعوای به وباحضورش شد خونه وارد   

 

خیلی نازنین ازدست کردم روشن وسیگاری نشستم مبل رو ومن رفت   

 

پس ومنو کنه بلند دست کامیاب آرشام من روی نداشت اوحق بودم عصبانی  

 

له له باشند من خواب زیر شب یک اینکه واسه ها دختر ی همه که منی بزنه   

 

دوستم زن عاشق حاال بودم نشده دختری هیچ پیچ پا حال تابه که منی زنند می   

 

قبل از شتربی ومنو کرد دار جریحه رو غرورم امشبش بارفتار که زنی  شدم   

 

نامردی مرتصی حق در کرده،میدونم تر وحریص مصمم داشتنش برای   

 

شده مهمتر من برای کس وهمه چیز همه از نازنیین وقته چند این تو ولی میکنم  . 

شام وسرسفره اومدم بیرون بود ذهنم تو که فکرهای از مرتضی باتعارف  
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زدم تمسخر سر از ای خنده بودن کرده پهن که ای ساده سفره بادیدن نشستم   

 

یک حتی اینکه بدون وبعد شد متوجه نازنیین که دادم تکون سری تأسف وبا   

 

شام خوردن از بعد رفت خونه آشپز سمت به بخوره رو غذاش از قاشق   

 

 وبه زدیم بیرون خونه از سپیده با  کرد قبول هم سریع خیلی که مرتضی به کار وپیشنهاد 

 بکشم وحسابی درست ی نقشه آینده روزهای واسه بتونم تا مشدی دور خونه اون از سرعت

بیفته من ای تله تو موش مثل نازنیین که ای نقشه . 

 

: نازنین  

بود آذرماه های نیمه حاال بود کرده عوض ماه آذر با رو خودش جای ماه آبان  

 

بدون وعریان لخت ها درخت نبود پاییزی زرد خشک های برگ از خبری ودیگه   

 

دیگه هفته تایک. بودن گذاشته نمایش مورد در رو خودشون ششیپو هیچ   
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آرشام ولی داشتم دوستش خیلی اوالش که خونه این به که ماه یک میشه دقیقا   

 

رهایش که کابوسی میگزره کرد کابوس به تبدیل برام رو داشتن دوست این   

 

حاال هم مرتضی. مربوطند خونه این به که  وآدمهایی خونه این از شدن دور   

 

در قصد که دشمنی دشمنشه نمیدونه که مردی دست وزیر کارمند شده   

 

شرکت تو کردن کار بر عالوه مرتضی خوشبختانه.چنگشه از ناموسش اوردن   

 

روز چند این چرا نمیدونم میکنه کار تلفنی تاکسی تو هم ها عصر آرشام   

 

نشون میکنم نگاه دیوار روی ی گرفته خاک ساعت به دارم سرگیجه مدام   

 

خریده برام مرتضی تازه که وگوشی  میام پایین تخت  روی از بود  ده دهنده   

 

میرم خونه آشپز سمت به و دارم می بر تخت کنار عسلی روی از رو بود   
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میشم مرتضی عالقه مورد غدای سبزی قورمه کردن درست ومشغول   

 

خونه آشپز از دکشی طول کارم ساعتی یک بنده نفسش به نفسم که مرتضایی   

 

مشغول وبعدم گرفتم ای دقیقه ده دوش ویک رفتم حموم سمت وبه اومدم بیرون   

 

انداختم ام نه شو سمت ویک زدم شل بافت یک رو وموهام شد صورتم ارایش    

 

رفتم آشپزخونه سمت به دوباره بود مرتضی اومدن نزدیکهای  

 

فهمیدم اطدرحی شدن بسته باصدای شدم ساالد کردن درست ومشغول   

 

 خانم خوشگل سالم:گفت من قیافه وبادیدن شد خونه آشپز وارد وبعد اومد مرتضی 

انداختی راه بویی چه. نباشی خسته.خودم . 

 

 

 برو.آقا نباشی شماخسته:گفتم میکردم اضافه هارو ساالد سس داشتم که همونطور منم 

بخوریم ناهار بیا کن عوض لباسات  
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بفرمایید امر شما ــ . 

 

شدم ناهار میز چیدن مشغول ومن رفت اتاقش سمت به ضیمرت   

 

ووارد کرد عوض رو لباسهاش مرتضی که بود نرسیده دقیقه پنج به  

 

 خودم واسه وبعد  جلوش وگذاشتم کشیدم برنج براش منم نشست میز وپشت شد اشپزخونه 

شدم خوردن ومشغول کشیدم برنج کمی  

 

رو خودم سریع داد دست بهم تهوع حالت که بودم نرسیده سوم قاشق به هنوز   

 

 یکدفعه حال تغییر از که مرتضی آوردم باال رو ام معده محتویات وتمام رسوندم روشویی به 

بود ترسیده من ای  

 

یکدفع، شدی نازنیین،چی خوبی:وگفت رسوند من به رو خودش   

خورد بهم حالم دوباره بدم رو مرتضی جواب تامیخاستم . 
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: مرتضی  

باواردشدن خونه برگشتم ای دیگه هروز از تر خسته ومن دبو شنبه پنج   

 

 بود گرفته  رو خونه فضای کل بود کرده درست نازنیین که سبزی قورمه عطر بوی خونه به

اورد وجد به ومنو  

 

 خودش به خیلی امروز اومد لبهام روی لبخند نازنین دیدن با که شدم خونه آشپز وارد 

بود رسیده  

 

انداختی راه بویی ،چه نباشی خودم،خسته خانم خوشگل سالم:مرتضی  

 

 

بخوریم ناهار بیا کن عوض رو لباسهات آقا،برو نباشی خسته شما:نازنیین  

 

 

بفرمایید امر شما ــ  

 

کردم عوض خونه های راحتی بالباس رو هام ولباس رفتم اتاق سمت به  

https://telegram.me/romandoni


 

بهم الشح نازنین که شدم ناهار خوردن ومشغول رفتم اشپزخونه به ودوباره   

 

تهوع حالت یا داشت سرگیجه یا نازنین که بود چندروزی ترسیدم خیلی خورد   

 

بود نمونده نازنیین صورت به ورنگ  بود بیشتر قبل دفعات از شدتش اینبار اما   

 

خونه به بیمارستان نزدیکترین اوژانس به سریع رو نازنیین همین برای   

 

منتظر اورژانس روی راه داخل ومن بود نازنیین سر باالی دکتر رسوندم   

 

داد رودستم  ویزیت وبرگه اومد بیرون اتاق داخل از پرستار که بودم   

 

نگاهی تودستم ویزیت برگه به.بیارید روبگیرید داروها این سریع برید:وگفت   

 

خوبه خانمم حال:گفتم وبعد کردم   

طبیعیه بارداری اوایل عالیم این نباشید ناراحت خوبه ــ  
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داره بار من خانم مگه:گفتم زدم زل روم روبه پرستار به متعجب  

 

اره ــ  

 

 کردم آرزو دل ته از لحظه اون وتو شدم خوشحال خیلی میشم پدر دارم اینکه باشنیدن ـــ

باشه، دختر اولمون بچه کاشکی  

 

گرفتم رو وداروها رسوندم اورژانس داخل داروخانه به رو خودم سریع  

 

 اروم خیلی نازنیین شدم اتاق وارد هم وخودم دادم بود اتاق خلدا که پرستاری به وبردم 

بود خوابیده  

 

میاد بهش شدن مادر چقدر گفتم خودم وبا کردم نگاهی معصومش ی چهره به  . 

 

بازشد چشمهاش که گرفتم دستام روتو ودستش نشستم کنارش . 

 

نازنیین خوبی ـــ  

https://telegram.me/romandoni


 

بهترم اره ــ  

 

هچطور ام بچه حال ــ  

 

 ،تا روزشه چند هنوز:وگفت ذاشتڱ شکمش روی رو ودستش زد لبخندی من رفباح نازنین

میشه حسودیم که نکن بچم بچم من واسه هم حاال مانده خیلی بشه بچه  

کنه حسودی دخترم به خانمم نبینم وگفتم کشیدم رو دماغش و کردم ای خننده نازنین باحرف  

باشه دختر معلوم کجا از إ ــــ   

دختره میگم پس پدرشم من اگه ــ   

پسره نخیرم ــ  

باشه سالم فقط هرچی حاال ــ  

 

مهمتره بودن پسر یا دختر از بودن سالم اره  

 

شد خیره بیمارستان اتاقک ی گوشه وبه کرد سکوت وبعد زد رو حرف این مرتضی  . 
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 شد کنجکاو  مرتضی رفتار به نازنین نشست می صورتش روی لبخندی یکبار لحظه چند وهر

داشت ودوست  

 

ی شونه روی رو دستش همین برای میگزره مرتضی فکر تو چی بدونه   

 

میاد لبات رو لبخند دقیقه به دم که هست فکری چه تو آقاهه هی: وگفت گذاشت مرتضی   

 

 

ساره اگه:وگفت کشید نازنین صورت روی شگونه نواز رو دستش مرتضی  

 

 زشتتو های بچه اون دارم ستدو میگفت میکنه،همیشه پا به غوغایی میشه عمه داره بفهمه 

کنم خالی اونا سر رو ودلیم دق تمام و ببینم  

 گفت وبیراه بد خودش به دلش وتو کرد سد رو گلوش راه بغض ساره اسم باشنیدن نازنیین

کرده محروم اش خانواده داشتن از رو مرتضی چرا که  

 

ش،دوست دلتنگ هم نازنین اش خانواده دلتنگ مرتضی بودن لتنگ هردو .    

 

قطره سریع مرتضی که خورد  قلط نازنین صورت روی اشک قطره اولین   
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رو ساره اسم من:وگفت کرد پاک رو بود نازنین صورت روی که داغی اشک   

 

کنی بارونی مدام وچشمهاتو برام بگیری آبغوره تو که نیاوردم   

 

 

--- شدیدیم می شد می کاش تنگه براش دلم خیلی مرتضی کنم چیکار میگی خوب . 

 

 

--- باشیم صبور باید فقط میرسه زود خیلی هم روز اون نمیشه دیر   

*** 

به اینکه از خوشحال بیرون، اومدن خوشحال بیمارستان از مرتضی نازنین  

 

به از فقط پسر یا دختره نمیدونستن  که ای بچه میشن بچه صاحب زودی   

 

بچه وجود از خونه تا بیمارستان از مسیر کل تو و بودن شاد اومدنش وجود   

 

اومد در صدا به مرتضی گوشی که بودن خونه نزدیکهای میزدن حرف   
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روی زد بادستش محکم گوشی روی سعیدی اسم بادیدن مرتضی   

 

شدم بخت بد آخ آخ:گفت و  پیشونیش   

-- مرتضی چیشده  

---  ماجرای این با کال ولی برم زودتر بود قرار ،امروز میزنه زنگ تلفنی تاکسی از سعیدی

شد یادم چیز همه چهب  

 

. خونه برو خودت تو نازنیین میرم من  

 

 

-- برو باشه  

 

رفت خونه سمت به خوشحال نازنیین رفت مرتضی . 

بود مانده خیلی خونه به مرتضی اومدن تا و اومدم خونه به که بود عصر نزیکهای  

 

بودن شده سفید ولبهام نداشت رنگ صورتم  انداختم نگاهی اتاق ی گوشه قد  آیینه به    
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بین واز رفتم لباسهام کمد سمت به برسم خودم به خرده یک گرفتم ،تصیمیم   

 

بنفش تاپ یک بود خریده برام کشی مسافر پول از مرتضی که لباسهایی   

 

انداختم نگاهی اتاق ی گوشه آینه به رهودوبا پوشیدم رو همرنگش باساپورت     

 

انداختم اتاق ی وگوشه آوردم درش سریع میکرد سنگینی سرم روی کلیپس   

 

 . بیاد در رنگی بی این از صورتم تا کردم کار صورتم روی مالیم آرایش ویک   

.  کردن گوش مشغول و زدم گوشام وبه برداشتم تحت کنار عسلی روی از رو ها هنزفری

میکردم زمزمه وهمراهش مشد آهنگ   

وگفتم زدم سوتی میز روی ظرفهای بادیدن رفتم آشپزخونه سمت وبه  

 

بودن مانده باقی نخورده دست ظهر غذاهای بشوره،تمام اینارو کی حاال   

 

بود راحت شام کردن درست ازبابت خیالم همین برای  . 

 

شدم ظرفها شستن ومشغول گذاشتم ظرفشویی سینگ تو رو ها ظرف   
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کردکردم زمزمه رو ام عالقه مورد آهنگ بلند صدای وبا   

(پاییز)هایده اهنگ   

زد من به لعنتی غم پاییز سرد باد مثل  

 

زد من به آفتی چه که نفهمید باغبون حتی . 

 

خشکید جونه تنم ،تو شد سیاه هام وریشه رگ   

، 

خندید زمونه غم به صبورم، دل این اما  

  

خونی ی تشنه آسمون جنونی، مست آسمون  

 

روسیاهی چه آسمون گناهی، مست آسمون  

 

آبه، روی حباب یک عذابه، زندگی اگه  
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خوابه، یک اش همه این ،میگم میخندم هام گریه به من   

 

زد من به لعنتی غم پاییز، سرد باد مثل  

 

زد من به آفتی چه نفهمیدکه باغبون حتی  . 

 

نوشتی هام یاخته ،روی عشقو مرگ تو آسمون   

 

نوشتی پام روسرتا که تلخ ی امهن غم روی  

دورم اگه نزدیک اگه شکستن، ی لحظه به ،من   

 

صبورم سنگ خودم من بیزار، تو ازترحم  

 

مونم می پام رو دیگه من شکستی پیشم آسمون  

 

مونم می ها روترانه بگیری تنم از منو  ........ 

کردم احساس که بود آهنگ آخرهای  
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کسی داغ های شدونفس داغ گردنم   

کرد بغلم کسی پشت از وبعد نشست گردنم روی  . 

 

 راوی :

 

 که شهری خارج آدرس وبه انداختن ماشین داخل و کردن بیهوش رو ماشاهلل رسول، و تیمور

بردن بودن داده صفدر  

 

اومد بهوش اشااهللم که بود راه های نیمه   

تیمور باش اینو:وگفت تیمور به کرد رو صفدر باز چشمهای بادیدن رسول  

 

کنم چیکارش کرده باز رو چشمهاش   

 

بکنی کاری نمیخواد رسیدیم دیگه کن ولش گفت میکرد رانندگی که تیمورهمونطور  

 

ایستاد بود داده آدرس صفدر که شهری خارج متروکه خونه کنار تیمور   

 

بستن رو پاهاش و ودست اتاق داخل کردن پرت رسول با رو شاهللوما    
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زد زنگ صفدر به تیمور وبعد   

 

--- کنیم چیکارش حاال آوردیم دادین که آدرسی به رو ،ماشاهلل آقا الوسالم  

  

نزدیکم.اونجا میام االن خودم کنی کاری نیست الزم -- . 

 

-- آقا چشم  

 

داد فشار گاز پدال روی رو پاشو کرد قطع رو گوشی خداحافظی بدون صفدر  

  

رفتن بیرون خرابه خونه از سریع ماشین ترمز صدای باشنیدن رسول و تیمور  

 

بود عصبانی اینقدر صفدر روشدن روبه صفدر نشسته خون به چشمهای با که   

 

شد خونه وارد ضرب ویک نداد رسول و تیمور به زدن حرف فرصت حتی که   

 

آتیش دور وبارسول کرد درست آتیش خونه بیرون تیمور وسرد بود تاریک هوا   
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دادن می گوش ماشاهلل های زدن فریاد وبه نشستن  . 

 

 فریاد میتونست فقط هم وماشاهلل میزد اونو محکم و بود گرفته لقدهاش زیر رو صفدرماشاهلل

 بکشه

 

عوضی انتر میدی فراری من واسه تو دختر حاال:صفدر  

کجاست ونمنمید من صفدر آقا بخدا:ماشااهلل  

نمیدونی کردی غلط تو وگفت ماشاهلل دهن تو زد محکم صفدر ماشاهلل حرف بااین  

  

-- میگم راست آقا بخدا  

 

 ببنددهنتو--

بود داده دست از رو کنترلش دیگه صفدر  

 ی گوشه ترسش از که ماشاهلل سمت وبه آورد بیرون جیبش ار رو کشش جیگر چاقوی 

رفت بود کرده کز دیوار  
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بود اومده بند وزبونش کرد خیس رو خودش ترس از صفدر دست چاقوی بادیدن ماشاهلل  

 چاقوش ،وبعد توسرت خاک وگفت کرد ای خنده ماشاهلل شده خیس شلوار دیدن با صفدر 

کرد فرو ماشاهلل پهلوی تو شدت به رو  

 

شد خونی صفدر صورت و دست تمام و زد فوران ماشاهلل پهلوی از وخون   

 

شد مطمئن ماشاهلل مردن از وقتی و کرد فرو ماشاهلل شکم تو بار چند رو چاقو صفدر    

 می پاک دستش با رو صورتش خونهای که درحالی تیمور، پیش رفت و زد بیرون خونه از

نیومده کسی تا کنید چالش گمشین برید:گفت کرد   

 

 کرد وپرت درآورد ماشین عقب صندوق از رو کلنگ بیل و رفت ماشینش سمت صفدر

شد ناپدید شب وتوسیاهی شد ماشین سوار خودش و وتیمور رسول پای یجلو . 

 

صفدر پاره پاره شکم بادیدن رفتن خرابه خونه سمت به سریع رسول و تیمور   

 

واسه قبر کندن مشغول و اومدن بیرون خونه از وسریع خورد بهم حالشون   

 

دندورش اونجا از وسریع کردن خاک رو ماشاهلل وبعد  شدن ماشاهلل   
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نداشتم خبر نازنین از شد می ماهی یک  

 

 رو هاش فکر خوب بتونه تا دیدنش نرفتم یکبارهم حتی باطنیم میل برخالف ماه یک این تو 

 بکنه

 

 پیدا زیادی راه ولی بیارم چنگ به رو نازنین چطور که کردم فکر کلی ماه یک این تو منم 

  نشد

 

میپذیرفت منو خوش زبون با نازنین باید یا بود ممکن راه دو فقط  

داشتم می بر راه سر از رو مرتضی باید یا   

شدم رنگم مشکی مازراتی سوار و بیرون زدم شرکت از وعصبی کالفه   

 

 نازنین ازدیدن تاقبل شتمدا نفرت هاش آدم و محله این از. رفتم مرتضی خونه سمت وبه

اینجارونداشتم به اومدن تصمیم هیچوقت  

 

نکرد باز درو کسی ولی زدم رو خونه زنگ و شدم پیاده ماشین از   
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 حیاط وارد و چرخوندم در قفل تو رو کلید داشتم رو آقاجون حیاط در کلید خوشبختانه 

  شدم

 

نشنیدم جوابی ولی کردم صدا رو مرتضی و . 

شنیدم رو نازنین صدای که شدم خونه وارد   

بادیدن که رفتم اومد می آشپزخونه داخل از که صدا سمت به  

 

اومد ذهنم به ناجوری های وفکر  شد جمع دهنم تو آب حالت تواون نازنین   

نبود مرتضی از وخبری میداد تکون وخودشو میکرد زمزمه رو آهنگی بود من به پشت نازنین   

میداد کقلقل دلمو ته حسی یه ازیطرفم   

بدم؟ ازدستش باید چرا فرصتشوپیداکردم که حاال: گفتم خودم با   

 

بود نشده من حضور متوجه هنوز رسیدم نازنین سانتی پنج به   

 گذاشتم هاش سینه روی رو دستهام از ویکی چسبوندم بهش پشت از رو خودم سریع 

کردم نوازش رو وشکمش لباسش زبر بردم دیگرم ودست  
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 لرزش وضوح امابه بخوره تکون نمیتونست که چسبوندم بهش رو ودمخ محکم اینقدر 

بودم شده رومتوجه بود ترس از ناشی که بدنشو  

 

تویی مرتضی:گفت لرزون باصدای نازنین    

 کشیدم گوشش الله روی رو زبونم بودم دختر این تشنه جور بد نگفتم چیزی و کردم سکوت

کنار کشید رو گردنش دفعه یک که  

 . کشیدم گوشش الله به رو زبونم دوباره بود حساس گردنش یرو انگار  

 

شد شل دستام زد شکمم به محکم رو دستش آرنج غافلگیرانه اینبار که   

 

بود شده گشاد ازتعجب چشماش من وبادیدن کرد آزاد دستهام حصار از رو خودش نازنیین   

 

 من ولی بزنه گوشم تو بلق دفعه مثل که باال برد رو اومددستش خودش به که ازچنددقیقه بعد

رو فکرش  

 

 چیزی قبل دفعه. رفته هرز دستش خانم که میبینم اوه: وگفتم توهواگرفتم رو ودستش خوندم 

. سرجات بشین پس بودم کرده خورد دندوناشوتودهنش تااالن توبود جای هرکی نگفتم بهت

اش دیگه دست با و گرفت محکم دستش بایک رو نازنین دستهای آرشام  
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لبهای ولع با و دوخت نازنین لبهای به رو ولهباش  گرفت رو نازنیین سر    

 

آرشام ولی  میکرد التماس  و ریخت می اشک نازنین میبوسید رو نازنین   

 

 تو ای دقیقه پنج شود سیراب ومیخواد رسیده آب به که بود ای تشنه مثل. نبود حالش هیچی 

بودن حالت همین   

صندلی روی و زد پس رو بود گرفته بغلش تو زور به که رو نازنین آرشام   

 

بود نشسته زمین روی حاال که نازنین به باشهوت و نشست خوری ناهار میز   

  

 خیلی:میگفت و میکشید لباش روی رو دستش محکم نازنین میکرد نگاه میریخت واشک 

اشغال ،کثافت پستی  

 

 نگاه نازنین به وفقط بود کرده سکوت آرشام میگفت، بدوبیراه آرشام وبه میکرد گریه نازنین

 .میکرد

 سمت یک به کنترلی هیچ بدون آرشام گردن بود، اومده سراغش به عصبیش تیک دوباره 

میشد کشیده بدنش . 
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یانه؟ میگیری آروم: گفت بلندی اصدایوب رفت سمتش به نازنین های گریه از کالفه آرشام   

سربرسه مرتضی میترسید هم طرفی از میکرد گریه آرشام حرفهای به توجه بی نازنین . 

 رو شلوارش های دکمه وبعد برد بندش کمر سمت رو دستش شد عصبانی بیشتر آرشام 

 انجام رو نداری دوست که کاری اون میخواد دلت نه یا میشی ساکت:گفت نازنین وبه بازکرد

 بدم؟

 

ریخت می اشک آروم و شدو جمع توخودش ترسید آرشام حرف از نازنین . 

 

کردی؟ فکراتو: وگفت گرفت دستش تو رو نازنین چونه آرشام  

 

میخوای؟ جونم از چی تو چی؟آخه درمورد:گفت میکرد گریه که همونطور نازنین  

: گفت فشاردادو رو نازنین چونه محکمتر بوداینبار شده عصبی نازنین بودن ازگیج که آرشام

 تو حاال بکنی فکراتو خوب که نیومدم تو سراغ ماه یک من. میزنی نفهمی به خودتو حاال

میزنم؟ حرف چی درمورد نمیدونی تو چی؟یعنی درمورد میگی من واسه   

 

 زن من دادم بهت جوابمو شب همون من:گفت بود شده آرشام منظور متوجه تازه که نازنین

 تو مثل کثیفی وآدم میمونم وتاابدهم مرتضام عاشق فقط من نمیشم تو مثل یوحقیر پست آدم
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 آرشام آقای نکن تالش بیخودی بگیره،پس قلبم توی رو مرتضی جای نمیتونه هیچوقت

 .کامیاب

 

 اوج به عصبانیتش نازنین ازحرفهای که آرشام.کنارزد چونش روی از رو آرشام بعددست

بود کرده مشت دستهاشو و میفشرد هم به دندانهاشو بود رسیده خود . 

 

 آرشام به ورو شد بلند ازجاش بود شده سخت براش آرشام تحمل دیگه که نازنین

 مرتضی به درضمن.ببینمت نمیخوام هم دیگه برو اینجا از هم حاال گرفتی که جوابتو:گفت

 بهم هم خونه ازاین حالم دیگه حتی.میریم ازاینجاهم بزودی بگرده خونه یک دنبال گفتم

 میخوره

 

 نازنین همینه؟باشه آخرت حرف پس:گفت و ایستاد نازنین روبروی و ازجابلندشد هم آرشام

کردی رد منو بازم ،اماتوچی؟ رفتارکردم باهات  خوش بازبون ،من خانم  

 

 خواستی،حاال خودت باشه یادت:وگفت گرفت سمتش به تهدید ی نشونه به انگشتشو وبعد

باشه میخوای اینطور که . 

 

نمیشم بیخیالت بازم بری دنیاهم سر تااون اگه حتی برنمیدارم ازسرت دست بدون اینو  . 
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 وارد دیگه راه یه از زدی پسم دوباره که حاال فکرکنی خودت تاامروزگذاشتم من 

باش عواقبش منتظر.میشم  . 

 

 کاری توهیچ: گفت آرشام چشمای به وخیره کرد جمع چشماش تو نفرتشو تمام نازنین

 گمشو حاالهم:وگفت گرفت در سمت به رو دستش بعد. دیگه کسی نه و تو نه بکنی نمیتونی

 . ازاینجابرو

 خودم ی خونه از ،منو هه:گفت بود لبش گوشه عصبانیت روی از که باپوزخندی آرشام

 کرد کج نازنیین سمت رو سرش اخر ودرلحظه رفت در سمت به آرشام.بیرون میندازی

رفت وبعد.رسید سر به خوشت ،روزهای باش تظرنازنیین،من بینی می بد:وگفت . 

 

شدند جاری هاش گونه رو اشکهاش  دوباره و نشست زمین روی نازنین آرشام بارفتن   

 رنگ نمیتونم روز یک فقط روز، یک چرا..خدایا:گفت کرد می گریه که همونطور نازنین

ببینم؟ زندگیم تو رو آرامش  

 

.. کردم؟ گناهی چه من مگه  

 

... بریزه؟ بهم زندگیمونو میخواد میرسه ازراه هرکسی چرا  
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... کنه صفدر اون زن منو زور به میخواست که بابا از اون . 

... کن کمکمون خودت..خستم خیلی..خستم دیگه خدایا.. آرشام از اینم . 

 

میکرد دل دردو خدا با و یزدم ضجه نازنین . 

داره همراه به باخودش رو اتفاقاتی چه و میشه پا به طوفانی چه بزودی که امانمیدونست  . 

 ؟چطور چیکارکنه نمیدونست. بود انداخته چنگ دلش به ترس آرشام پیش چنددقیقه باحرفای

برداره؟ اززندگیشون رو آرشام نحس سایه  

 

 ازسرراه قیمت به حتی میزنه، هرکاری به دست لمامس اون آوردن بدست برای آرشام 

مرتضی برداشتن  . 

 

 به تاآبی ازجابلندشد کرد خالی وخودشو ریخت اشک کلی که دقیقه بیست حدود بعداز

میومد خوابش وهم میکرد گرسنگی احساس هم.بزنه صورتش  

 

.  وروی رفت خوابشون اتاق سمت به.داد ترجیح رو خواب اما بود نخورده چیزی بااینکه

خزید تخت . 

گذاشت شکمش رو دستشو بود شنیده امروز که خوبی خبر بایادآوری  

 

https://telegram.me/romandoni


 . کنه رشد شکمش توی عشقشون ثمره قراره اینکه از بود خوشحال خیلی  

 

. کنه زندگیشون وارد رو نشاط شورو بااومدنش قراره بچه این ازاینکه . 

 

ررنگترشدپ لبخندش بود شده زده ذوق چقدر مرتضی که اومد یادش وقتی . 

 

داره رو زندگیشون نابودی قصد که بود  آرشام وجود نگرانیش بیشترین االن . 

 

 . بکنه نمیتونه هیچکاری اون که بده دلداری خودش به میکرد اماسعی   

 

خطرناکتره میکرد فکرشو که ازاونچه آرشام که میدونست چه  نازنین ولی . 

 

 

ودرب چشمانشو خواب که فکرکرد چیزا این به انقدر  

 

: نازنین  
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 خودم مقابل رو مرتضی صورت که بازکردم چشمامو صورتم رو دستی نوازش بااحساس

 .دیدم

 

خوشکلم خانم سالم:بوسیدوگفت رو وپیشونیم زد لبخندی دید رو بازم چشمای وقتی مرتضی  

 

- اومدی؟ کی سالم  

 

- کشید طول کارم یکم.اومدم االن همین . 

 

چطوره؟ باباش فسقل:وگفت گذاشت شکمم رو دستشو بعدش  

 

خوبه اونم:وگفتم زدم لبخندی . 

 

- غذاخوردی؟ راستی  

 

- نخوردم ازظهرهیچی گرسنمه خیلی ولی نه   
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 بچهو بیشتربخودت باید تنهانیستی، خودت فقط االن دیگه عزیزم: کردوگفت اخم مرتضی

  .برسی

باشه قوی باید بچمون.بشی تقویت خیلی باید  

 

 باشه-

 

- غذابخوری کم نبینم دیگه  

عزیزم چشم: وگفتم زدم لبخندی   

 

 روده داره کوچیکه روده که بخوریم غذایی یک بریم بیا حاال: وگفت دستموگرفت مرتضی 

میخوره رو بزرگه  

 

رفتیم آشپزخونه به و شدیم خارج ازاتاق باهم . 

 تاگرم روگاز وگذاشتم آوردم بیرون یخچال ازداخل رو بود مانده باقی ظهر از که یغذاها

 .بشن

 

 چقدر امروز نمیدونی نازی وای: گفت بهم بود نشسته صندلی رو که همونطور مرتضی

شدم خوشحال  
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دادند بهم دنیارو انگار کن باور.بارداره خانمت گفت بهم دکتر وقتی  . 

 

گفتند تبریک بهم کلی و کردم پخش شیرینی کارامهم بین رفتم سرکارکه حتی  . 

 

 

مرتضی:بعدگفتم. خوشحالم خیلی منم:وگفتم زدم لبخندی متقابال منم  

- عزیزم جانم  

- پسر؟ یا باشه دختر داری دوست تو میگم  

 

- مهمه این باشه سالم باشه هرچی  . 

 

- دیگه بگو مرتضی اه  

  

 خوشکل مپل تپل دختر رباشه،یهدخت بچمون دارم دوست من راستش:کردوگفت مکث کمی

مامانش مثل  

 

- باشه پسر میخواد دلم ولی دارم دختردوست منم خوب  
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 چرا؟-

 

-  میتونه بهتر جامعه تو پسر بعدشم میندازه خودم وپردرد مزخرف زندگی یاد دخترمنو چون

بشیم دختردار دارم دوست منم وگرنه کنه دفاع ازخودش  

 

باشه مسال باشه هرچی میگی درست تو ولی  . 

شدیم خوردن غذا مشغول مرتضی با  

 

 وقت هیچ بودم  داده قول بهش که مرتضایی به میکردم نگاه مرتضی ی چهره به گاهی از هر 

نکنم خیانت بهش   

 

وقرارم قول زیرو بزنم که ودب شده باعث عوضی آرشام اون امروز ولی . 

 

بود گرفته فرا وجدان عذاب رو وجودم ،تمام   . 

بود خیانت از ناشی که وجدانی عذاب . 

 

نداشتم اون تو نقشی هیچ من که خیانتی  
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کردند پیدا رو راهشون سیاهم چشمهای تو اشگ عصر اتفاقات بایادآوری  . 

رسوندم حموم داخل روشویی به رو خودم نشه ریختنم اشک متوجه مرتضی اینکه برای .  . 

  

دادم تکیه در وبه بستم داخل از رو ودر . 

 

زمین روی همین برای بایستم پاهام روی نتونستم دیگه ریختم اشک و   

نشستم حموم داخل سردونمناک . 

 

کردم وگریه شکستم خودم تو آروم و گرفتم بغل محکم رو وزانوهام  . 

 

میزد در به که مرتضی صدای با که بودم حال همین تو ای دقیقه چند  . 

 

خوبی؟ جان نازنین:ومگیفت   

 

میام االن خوبم آره: وگفتم شدم بلند ویخی سرد  زمین روی از سریع . 

 

کردم نگاه آینه وبه زدم آبی یک رو صورتم . 
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 شده آرشام لبهای زوراسیر به پیش ساعت چند از کمتر که لبهایی افتاد هام لب به چشمام 

 بودن

میکشیدم لبهام روی محکم رو ودستهام شدم عصبانی لبهام روی ارشام های بوسه یبایادآور .  

. 

کنم پاک لبهام از رو ارشام کثیف لبهای مانده باقی رد میخاستم که انگار . 

رفتم بیرون حموم از میدادم انجام که ای بیهوده کار از خسته   . 

نبود مرتضی از خبری. کردم کج  آشپزخونه سمت به رو وراهم  . 

ایستاده حیاط توی مرتضی دیدم که کردم نگاه حیاط به پنجره از . 

وگفتم کردم حلقه مرتضی کمر دور رو دستهام پشت واز رفتم حیاط سمت به  : 

 

شده؟ خیره آسمون به که فکریه چه تو آقامون   

 

اومده وجود به ی حلقه و گذاشت دستهام روی دستهاشو مرتضی  

 

نازنینم:وگفت گرفت بغلش تو سفت منو و دورکمرشوبازکرد   

 

-- نازنین جان  
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--- میکردی؟ گریه حموم تو داشتی چرا  

 

 

 تمام که لرزی خاطر وبه ترسید نداشت براش جوابی هیچ که مرتضی سوال از نازنیین

کرد سکوت و فشرد بغلش تو قبل از محکمتر رو مرتضی گرفت فرا یکباره به رو وجودش . 

 

-- بزنی؟ حرف نمیخای خانمم  

کنی دل دردو باهام نمیخای حتی که شدم غریبه برات اینقدر من یعنی   

 

گذاشت مرتضی ی مردونه  ی سینه روی سرش و کرد سکوت نازنین . 

 

--- کن نگاه هام چشم به نازنیین . 

 

برداشت مرتضی ی سینه روی از رو سرش نازنین . 

میزد موج توش مهربونی که نگاهی کرد نگاه مرتضی ومهربون و رنگ سبز های چشم وبه  . 

بود خیانتی هر از فارغ که عشقی عشق،  بوی داد می صداقت بوی که نگاهی  . 

 و گرفتم مرتضی نگاه از نگاهمو همین برای نداشتم رو مرتضی چشمهای به کردن نگاه تاب

کردم وگریه گذاشتم بودن برام بزرگی گاه تکیه که مرتضی های شونه روی رو سرم . 
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نمیاد خوشم خونه این از من بریم نجاای از بیا... مرتضی:وگفتم  . 

 

- ؟ داشتی دوست اینجارو چرا؟توکه آخه  

بگو من نازنین،به چیشده . 

 

-- بگم چیزی االن نمیتونم مرتضی نپرس . 

 

-- بگی؟ میتونی بعدا یعنی  

 

--- نمیتونم االن ولی گفتم بهت بعدها شاید . 

 

 

 نداشت توآغوش رو ای ستاره و ماه هیچ که آسمونی وبه کردن سکوت مرتضی و نازنین

دوختند چشم .  

بود تیره و سیاه خودش زندگی مثل نازنین  ازنظر که آسمونی . 

 

بخوابیم بریم پاشو نازنین: مرتضی . 
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-- میام االن منم برو تو . 

 

-- نخوری سرما که بیا زود پس باشه . 

داره ضرر بچه واسه  . 

 

 زائد برگ اینجاحکم من نییع داره ضرر بچه واسه فقط: وگفتم کردم اخمی مرتضی باحرف

دارم؟ رو هویج  

 

 قربونت میزنی حرفیه چه این سرمایی،آخه تاج شما:وگفت زد لبخندی نازنین حرف با مرتضی

بچمون بعد هستم فکرخانمم به ازهمه اول بشم؟من . 

 

ورفت روبوسید نازنین پیشونی مرتضی . 

 

 مرتضی با که رفت رکشانمشت خواب اتاق سمت به هم نازنیین کوتاه ی لحظه چند از بعد 

بود کشیده دراز تخت روی برهنه که   

باشه بهتر جام کنم فکر بخوابم سالن تو من:وگفت شد  رو روبه . 

 

--- بخواب بگیر خودم بغل تو ،بیا نباشه حرف . 
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-- کنی ترش وقت یک بخوابم بغلت بیام ،میترسم وضعیت اون با تو  

--- خوردم نعناع عرق قبال من باشی من کردن ترش فکر به تو نیست الزم . 

 

 پای با زود هلل یا:وگفت کرد اشاره  ابروش وبا زد کنار رو پتو وبعد زد رو حرف این مرتضی

نیاوردمت زور تابا.بیا خودت  . 

 

کشیدم دراز مرتضی کنار و رفتم بشم مرتضی زبون حریف نمیتونم دیدم وقتی . 

سپردم مرتضی گرم آغوش به رو خودم . 

داد هدیه بهم رو عشق که آغوشی  . 

 

 بوی وجود تمام وبا گذاشت موهام روی  رو صورتش و گرفت بغلش تو سفت منو مرتضی 

کرد استشمام رو تنم . 

 

کرد بارون بوسه رو صورتم تمام وبعد فرستاد هاش ریه وبه   . 

بود هویدا عجیبی غم یک امشب مرتضی ی چهره تو چرا نمیدونم . 

بودم ندیده جا هیچ رو مانندش حال به تا که غمی   
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 به هیچی مرتضی خاطر به ولی بود آشوب ،دلم نداشتم ونگرانی استرس کم ،هرچندخودمم

کردم همراهیش ومنم نیاوردم روم . 

 

خوابیدند هم بغل تو اروم عاشقانشون رابطه بعداز مرتضی و نازنین  

نداشتند خبری هیچ بیفته براشون اتفاقی چه قراره فردا اینکه از ولی  . 

میکرد زیرورو بشدت رو دو این زندگی که اتفاقاتی . 

 

 

 خواب از خواب اتاق کوچیک شیشه روی به بارون  قطرات برخورد باشدت بعد روز صبح

شدم بیدار  . 

انداختم هینگا اش چهره به بود گرفته بغلش تو سفت منو مرتضی . 

بود مهمون صورتش تو هم خواب موقع حتی دیدم، مرتضی ی چهره تو دیشب که غمی    . 

 پایین تخت واز زدم کنار رو ودستش بوسیدم ماه یک این عادت به رو لبهاش روی آروم

 . اومدم

 

اش برهنه بغل تو افتادم ومن کشید خودش سمت به و گرفت غافلگیرانه  رو دستم که . 

 

.--- بری؟ یخواستیم کجا  
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کنم آماده رو صبحونه برم میخواستم -- . 

 

انداخت پام روی رو پاهش از ویکی گرفت  بغلش تو تر سفت منو مرتضی  

بخواب بگیر نمیخوام صبحونه من: وگفت   

 

--- ؟ سرکار بری نمیخوای مگه  

 

--- است جمعه امروز . 

 

-- مسافرکشی؟ سهوا سعیدی آقای پیش رفتی نمی هم ها صبح ها جمعه مگه.میدونم  

 

--- شهر خارج ببرم رو آرشام دوست میخوام ظهر امروز میرفتم،ولی چرا  

 

 باحرفای مخصوصا امروزبدبینم به چرا نمیدونم شد برابر صد ام دلشوره آرشام اسم آوردن با

میدونم. میدادند تهدید بوی شدیدا که آرشام دیروز   

بیفته بدی اتفاق میخواد میکنم احساس.داره مارو زندگی ویرانی قصد مطمئنا بیکارنمیشینه . 
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کاش ،ای میکردم منصرفش رفتن از میگرفتمو رو مرتضی جلوی کاش ای   ... 

 

--- دادی؟ اطالع بهش ببری؟اصال شهر خارج مسافر میخوای باماشینش میدونه سعیدی آقای  

 

---  گزن سعیدی به منم ببرم رو دوستش که زدوگفت زنگ آرشام اینکه از بعد دیشب اره

میاد خوابم خیلی که بخوابیم هم حاال:وگفت کشید ای خمیازه وبعد.زدم   

 

خوابید وبعد بوسید گونمو زد رو حرف این مرتضی . 

 

شده عمیق مرتضی خواب شدم متوجه که بودیم حال همون تو ساعتی نیم   

 

واز اومدم پایین تخت واز کنار کشیدم رو خودم بغلش از آروم همین برای   

 

 پیش اتفاقات از وخبر میکردن کجی دهن من به خونه این دیوار در تمام.زدم بیرون اتاق 

میدادن نشده بینی  

 

 *** بگیره دوش که حموم رفت مرتضی که بود گذشته یازده از ربع یک ساعتهای   
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 میومد ش سفید پوست به خیلی که رنگ ای قهوه لباس یک براش و کمد داخل از رفتم منم 

گذاشتم تخت روی و کردم آماده رو رنگش زغالی لی وشلوار . 

 

بودم کرده درست ناهار برای که هایی کتلت واز رفتم آشپزخونه سمت به وبعد   

 

 گرسنگی احساس هروقت که کردم درست ساندویچی مرتضی وبرای برداشتم دونه تا چند 

بخوره کرد  

 

 آیه لب زیر که درحالی منم و بود ایستاده حیاط در دم واماده حاضر مرتضی بعد ساعت نیم 

 سمتش به بودم انداخته گلی شاخه داخلش که آب کاسه یک با میکردم لبک لب رو الکرسی

 خوبه. بپاشی آب سرم پشت حتما باید که برم میخوام کجا کردی فک حاال:گفت که رفتم

دلم عزیز برگشتم نشده شب. ها رامسره .. 

 قطره کردو فوت مرتضی صورت ورد بود کرده آغشته الکرسی آیه به که رو نفسش که نازنین

 کرده سد رو گلوش راه بغض که درحالی.افتاد زمین روی و لغزید  چشمش کنار از اشگی

گفت بود .  

---  خودت مواظب برو.خبرنمیکنه که واتفاق خطرناکه ولی باشه، کم راهش هم چقدر هر

برگردی وسالم صحیح امیدوارم باش . 
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 این خودتو مواظب توهم عزیزم باشه:وگفت دز نازنین نگران لحن به لبخندی مرتضی

تابیام باش کوچولو . 

  

 رو اب کاسه نازنین رفت و شد ماشین وسوار نشوند ای بوسه نازنین پیشونی روی مرتضی

 و دور لحظه به لحظه که مرتضی ماشین سر چشماش،پشت گوشه شده جمع بااشک همراه

 به سواری موتور شد زمین پخش لگ ی شاخه با آب که ای لحظه دقیقا.ریخت میشد دورتر

 ترس واز چسبوند دیوار به رو خودش محکم نازنین که طوری گذشت نازنین کنار از شدت

 سوار موتور به دلش وتو گذاشت دستشوروقلبش بود شوک تو لحظه چند کشید جیغی

برون آرومتر خرده یک. آوردی سر مگه.بخدا اند دیونه مردم.میگفت بدوبیراه . 

 

بست سرش پشت دررو و رفت خونه داخل وبعد  . 

 

 راوی :

 هنوزم رو نازنین اینکه از رفت و انداخت رسول و تیمور جلوی رو کلنگ بیل صفدر

 هاابر پشت بری شیب آفتاب اگه:ومیگفت میزد حرف خودش با لب وزیر بود عصبی پیدانکرده

 اب یک.نازنین میکنم چیکار باهات ببین روز اون. میکنم دریاپیدات کف بری بشی ماهی اگه

 گرفت رو تیمور شماره و برداشت رو گوشی بعد.بره پایین گلوت از نمیزارم خوش

کردین چالش رو ماشااهلل..وگفت  

.--- آقا بله  
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--  تا..دختره اون دنبال برین باید بعدم.ونندیدت  کسی تا کنین گم اونجا از گورتونو زودتر

 ماشاهلل کنار میری خودتم وگرنه داری  فرصت ماه یک.نمیگیری تماس من با نکردی شم پیدا

میشناسی که منو. . 

--- آقا چشم  

داشبورد روی کرد پرتش و کرد قطع رو گوشی صفدر   

 

تگف رسول که شد ماشاهلل قبر کردن پر مشغول و کرد قطع رو گوشی تیمور : 

میگفت؟ چی صفدر  

 

-- کنیم پیدا رو ماشاهلل دختر  داریم فرصت ماه یک گفت. بگه میخواستی چی . 

میکنه چال ماشاهلل کنار هم رو خودمون وگرنه  . 

کوبوندو زمین  به محکم رو دستش بیل و ترسید تیمور حرف از رسول  

 

شده سر درد ما واسه هم دختره ،این اه:گفت  . 

-- بریم ندیده رو ما کسی تا کن پر زود قبر این بیا . 

  

شدند دور اونجا واز شدن ماشین وسوار سپردند خاک به رو ماشاهلل رسول و تیمور . 
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ترسیدندمی کنند پیدا رو نازنین نتوانند اینکه واز بودند کرده سکوت هردو راه تو  . 

 . یکنهم عملیش میزنه که رو حرفی هر صفدر میدونستن و شناختنمی خوب رو صفدر اونها  . 

میگذره مرده صفدر دست به ماشاهلل که ازشبی ماه یک حاال .   

 

 موفق هنوز. بودن کرده الک نازنین کردن پیدا برای رو شهر تمام اینکه باوجود تیمور رسول و

نشدن کردنش پیدا به  

 رو دختره ماهنوزم ولی صفدر ازتهدید گذشته ماه یک چکارکنیم حاال: گفت تیمور به رسول

یمپیدانکرد   

-  زیاد احتمال به بگردیم دنبالشون میرسه ذهنمون به که هرجایی باید ،فعال نمیدونم

کنیم تاپیداشون بگردیم باید بیشتر پس نشدن، ازشهرخارج  

 . زد زنگ صفدر که وبگردند برند رو کجا که بودن فکر تو . 

 رو اتصال کمهد. دودلی دقیق چند از پس باالخره.نه یا بده جواب بود دودل و ترسید تیمور 

آقا سالم:وگفت داد فشار  

--- کنی؟ پیداشون تونستی خبر چه  

 

-- زمین زیر رفتن شدن آب دوتا این انگار.آقا نه هنوز . 

-- اید؟کدومش؟ عرضه بی دوتا شما یا. شدن آب اونها  
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 و میدونم من وگرنه دارین فرصت عصر فردا تا:گفت صفدر دوباره که کرد سکوت تیمور

 .شما

 

--- گشتیم یکی یکی هارو مسافرخونه حتی گشتیم شهررو تمام آقا نیدک باور  

 

کنیم؟ پیداشون فردا تا بتونیم ما چطوری حاال نشد پیدا ولی   

رسول ذهن تو انداخت ای جرقه مسافرخونه اسم اوردن با تیمور  . 

---  افرد تا باید بدین انجام بایددرست سپردمو بهتون که ،کاری ندارم چیزا این به کاری من

کنی پیداشون . 

 

-- آقا چشم  

 

 ماشین فرمون روی رو سرش گشتن همه این از خسته تیمور و کرد قطع رو گوشی صفدر 

بریم بیفت راه:گفت رسول که گذاشت  

 

 کجا؟--
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--- میگم بهت بیفت راه تو . 

 که ای مسافرخونه سمت برو:گفت رسول دوباره که افتاد وراه کرد روشن رو ماشین تیمور

کردیم سوار رو ماشاهلل پیش ماه یک  

 

--- چرا؟ ولی. باشه  

 

کردیم تعقیبشون و دیدیم رو ماشاهلل دختر که بود همونجا باشه یادت اگه . 

 

--- چی؟ که  خوب  

 

-- میکنیم پیدا ازشون ردی یک اونجا مطمئنن. کردیم  گمشون که جایی همون دقیقا برو تو . 

رفت نظر مورد درسآ سمت وبه داد گوش رسول حرف به اینبار ناچار تیمور . 

 

 که رو مرتضی عکس وبعد رفتند کردن گم رو نازنین که خیابونی سمت به رسول و تیمور

 خیابون های سوپری تک تک و برداشتنو  ماشین داشبورد تو از رو بودن گرفته صفدر از قبال

گشتند رو . 

رسیدند سوپری اخرین به بالخره تا  .  

 . سالم
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-- خدمتم؟ در بفرمایید سالم  

 رو عکس این صاحب شما: وگفت گرفت فروشنده سمت به رو مرتضی عکس رسول

شناسید؟می  

- میگین؟ رو مرتضی آقا:وگفت شناخت رو مرتضی نگاه اولین با مرد  

وگفت زد لبخندی تیمور مرتضی اسم آوردن با :  

-- میشناسیدش پس . 

 

--   کردیم صحبت مباه هم دوباری یکی.میکنه اینجا از رو خریدهاش ،فقط نه که شناختن

خوبیه پسر.  . 

 

--- کجاست؟ اش خونه میدونی  

 

--- ،فقط متاسفانه نه  

-- چی؟ فقط  

خیابون سر تلفنی تاکسی همین.میکنه کار سعیدی آقای پیش نکنم اشتباه اگه فقط . 

https://telegram.me/romandoni


 کنند پیدا رو نازنین و مرتضی گشتن ماه ازیک تونستندبعد اینکه از خوشحال رسول و تیمور

زدن زنگ صفدر به سریع و دیدن اونجا رو مرتضی که رفتند تلفنی تاکسی سمت به سریع  

-- اقا سالم  

 

-- میگی چی ببینم سالم،بنال  

-- کردیم پیدا رو مرتضی کار سر ؛آقا  

دنبالش برین خوبه:وگفت نشست لبش روی لبخندی تیمور حرف باشنیدن صفدر . 

-- آقا چشم  

 میره شهر از خارج به داره مرتضی دیدن که افتادند راه مرتضی ماشین  دنبال رسول و تیمور

گرفتند تماس صفدر با همین ،برای . 

 

-- ؟ ما کنیم ،چیکار شهر خارج میبره مسافر داره پسره ،این آقا سالم  

 لحظه چند وبعد شد خوشحال بود نازنین کردن پیدا قدمی یک در اینکه از حاال که صفدر

 ونازنین مرتضی که ای خونه ادرس  تیمورمیتونی:پرسید تیمور واز رفت فرو فکر به کوتاه

کنی؟ پیدا برام رو میکنند زندگی توش  

 تموم رو وگریز تعقیب بگه میخاد صفدر که کرد وخیال زد لبخندی صفدر حرف با تیمور

داد جواب سریع همین برای وبرگردین کنید  
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-- بگیریم ازش میتونیم داره، رو خونه آدرس کارش صاحب  مطمئنن آقا ؛بله . 

 

-- کنید پس،تمومش خوبه . 

 

برگردیم؟ آقا یعنی:پرسید سوالی بود نشده صفدر منظور متوجه تیمورکه  

 

--- فرصته بهترین شهره خارج که االن.کنید تمومش میگم رو دیونه،پسره نه . 

 

--- بکشیمش؟ یعنی  

 

-- بوده تصادف کنند فکر همه که کنید سازی صحنه طوری ه،فقطار   

 

-- آقا چشم . 

 میکنم خارج ازمیدون هم رو مرتضی دیگه حاال: گفت باخودش تماس بعدازقطع صفدر

من مال میشه که نازنین حاالمیمونه. داده بهم فرصتو خودشم   

سرداد ای قهقه ازخوشحالی وبعد  

 

********* 
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 .نازنین

بودم نشسته کاناپه روی هال داخل که بود گذشته مرتضی تنرف از ساعتی یک  

 

 با همین برای نیاور طالقت دلم.شست می رخت دلم تو داشت کسی انگار بود آشوب دلم

پیچید گوشم تو میخوند علیزاده محمد که پیشوازش آهنگ صدای که.گرفتم تماس مرتضی . 

پریشونی از بعد کمی. رفتن دم کن حاللم . 

نمیمونی ما با هم تو که، هینگا ، آوار تو  

وباز شد جدا و بود یکی رفتن، و موندن مسیر . 

خونه از پر دل این تو غریبونه کن حاللم آغاز، از سخته جدایی. دیدی منو پایان تو   

-- نازنین جانم  

 

-- کجایی؟ مرتضی سالم  

 

-- فداتشم دیگه راهم تو خانمم؟خوب باشم کجا داری دوست . 

 

 خوبی---
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--- خانمم برگردم زودی میکنم نباش،سعی من نگران ،خوبم،تو دلم عزیز آره  

 

-- باش خودت باشه،مواظب  

 

-- ،خداحافظ نازنیین کنم قطع باید من مواظبم، خانمم چشم   

 

  خداحافظ-

برای بود پا بر غوغایی  دلش تو هنوز ولی کرد قطع رو گوشی نازنین  

 

 نیمه. شد تلویزیون آبکی های فیلم ندید مشغول و کرد روشن رو تلویزیون بشه سرگرم اینکه

اومد چشماش به خواب که بود فیلم های   

 

 نمی رو چیزی ولی کردم نگاه اطراف به. پریدم خواب از بلندی از شدن پرت احساس با

 دیدم

 رساندم برق پریز به رو خودم مال کور مال کور و شدم بلند بود تاریک تاریک جا همه

کردم روشنش  

 

کردم نگاه ساعت به بود کرده پف خوابیدن زیادی شدت زا که وباچشمهایی  
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 هام چشم روی رو دستهام همین برای میبینم اشتباه کردم خیال بود باور قابل غیر برام ولی 

  کشیدم

 هفت شیش، من یعنی بود هشت ساعت بود درست نه ولی کردم نگاه ساعت به دوباره و

بودم ،خوابیده ساعت . 

 

 از مسیکال ده دیدم ناباورانه کمال در که رفتم بود افتاده کاناپه روی که گوشیم سمت به

پیامک یک عالوه به داشتم مرتضی . 

بود نوشته که کردم باز رو پیامک سریع . 

بگیر تماس باهام ،تونستی برگشتم توراه من.ندادی جواب گرفتم تماس خانمم سالم . 

 نزدیک مرتضی االن دیگه نییع.بود پیش دوساعت مال کردم نگاه پیامک دریافت ساعت به

تهرانه های  

 

بود خاموش ولی گرفتم سریع رو شمارش  

آوردن هجوم بهم یکباره به هردو واسترس ترس بود خاموش بازهم ولی گرفتم دوباره   

شد برابر چندین بود همراهم دیشب از که آشوبی . 
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 تند و شدم دبلن همین برای بشینم ثابت جا یک نمیتونستم  داشتم که استرسی فشار از 

زدم قدم هال متری هشت و چهل تندتوفضای  

 خاموش موردنظر مشترک میگفت ولی میگرفتم سرهم پشت رو مرتضی شماره محابا بی و 

 میباشد

 

 زندگیم ساعتهای آورترین زجر برام ساعت دو این ولی گذشت می بیدارشدنم از ساعت دو 

 بود

 انتظار به حیاط در دم رفتم و کردم سر به رو چادرم بود خاموش گوشیش مرتضی هنوز 

میخوندم الکرسی آیه سالمتیش برای لب وزیر نشستم مرتضی . 

 

 خودم همراه که رو جون عزیز وچادر گرفتم وضو رفتم خونه سمت به شدم قرار بی خیلی

 میخواستم ازخدا مدام سرجانماز شدم نماز خوندن مشغول و برداشتم کمد از رو بودم آورده

 برده خوابم سجاده سر که بود گذشته شب نیمه از ساعت.برگرده سالمو صحیح مرتضی

 بیدار میومد خونمون نزدیک مسجد از که اذان صدای با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم.بود

 خبری هیچ ولی رفتم خواب اتاق سمت به برگشته مرتضی شاید که این امید به سریع.شدم

 عصبانی.بود فایده بی ولی گرفتم رو شماره دوباره ادهافت اتفاقی براش بودم مطمئن دیگه نبود

کردم وگریه نشستم خونه گوشه و دیوار به زدم رو گوشی . 

 

: آرشام  
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 پیامی انمهر دیدم که شدم بیدار خواب از گذشته روزهای طبق گوشی االرام باصدای

 .. فرستاده

 

(.  باقی ما از ردی کوچکترین اینکه بدون. شد تموم تمیز ترو گفتی که ،کاری آرشام سالم

 .،(بمونه

رفتم حموم سمت وبه برداشتم رو ام حوله و شدم بلند مهران حرف از خوشحال  

 

رفتم گوشی سمت به باشه خط پشت مهران شاید اینکه امید به خورد زنگ گوشیم که  . 

 

 رو شی وگو دادم تماس رد همین برای نداشتم دادن جواب حوصله بود ناشناس شماره لیو 

و گرفتم ای دقیقه ده دوش ویک رفتم حموم سمت وبه گذاشتم ویبره رو  

 به ودوباره پوشیدم رو بیرونم ولباسهای شدم موهام زدن سشواز ومشغول بیرون زدم حموم از

انداختم نگاهی گوشیم  . 

 که باشه میتونه کی بودم فکر تو. شدم مواجه ناشناس شماره همون از سیکالازم سیلی با که

بود شماره همون و خورد زنگ گوشی دوباره . 

 

- بفرمائید ؛بله  
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-- کامیاب آرشام آقای  

 

--- امرتون.هستم خودم  

 

شناسید؟می رو کاویان مرتضی آقای شما میگیرم تماس...... بیمارستان از -   

 

-- هافتاد اتفاقی. بله . 

 

--  رو خودتون زودتر چه هر بهتره شماهم. کردند تصادف گذشته شب کاویان آقای متاسفانه

برسونید بیمارستان به . 

 

 چشم--

 

رفت بیمارستان سمت به مکث بدون کردو قطع رو گوشی آرشام . 

 

 . رفتم پذیرش سمت به بیمارستان روی راه به رسیدن محض به  
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اینجا آوردن رو دوستم ،گفتن زدن زنگ من به رستانبیما از. نباشید خسته سالم،:وگفتم  . 

 

-- مریضتون؟ اسم  

 

-- بوده تصادفی. کاویان مرتضی . 

 

- شناسایی واسه خونه سرد برید باید شما متاسفم شدن فوت که همونی ؛آهان . 

وگفت زد صدام پرستار همون که بودم نشده دور پذیرش سمت از قدمی هنوز :.......... 

******* 

بکنم باید چیکار نمیدونستم  بیرون زدم بیمارستان از کالفه   

 

رفتم خونه سمت به گرفتم رو تصمیمم بالخره کردن فکر ساعت ازیک پس    

 

بود جون آقا لباس ی دکمه دوختن ومشغول بود نشسته صندلیش روی عزیز    . 

 کج یزعز سمت به رو ،سرم میرفتم میشد منتهی  اتاقم به که هایی پله سمت به که همینطور

بریم جایی باید بپوشید رو لبهاسهاتون برید عزیز: وگفتم کردم .  

 

-- پسرم؟ کجا  
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-- میگم بهتون بشین حاضر برید شما .  

 

 چشمم که برداشتم کمد از رو سیاهام ولباس شدم اتاقم وارد و نشدم عزیز جواب منتظر دیگه

افتاد نازنین و مرتضی عکس به . 

بودم کرده قایم خودم اسهو سپیده چشم از دور به که عکسی  . 

 نداشتم دوست.راحتی همین به شد تموم چی همه دیگه:وگفتم زدم لبخندی عکس دیدن با 

کردم پاره وسط از رو عکس همین برای ببینم کنارنازنین رو مرتضی  

 گوشه آشغال سطل وانداختم کردم ریزش ریر بانفرت رو بود مرتضی از که عکسی تیکه و 

اتاق ی . 

 

 ،بخاطر منه صمیمی دوست ادعامیکردم، که ازکسی زمانی یه که نمیگنجید ذهنمتو هیچوقت

بزنم کارایی همچین به دست و بشم بیزار ازش شده من وذکر فکر همه االن که دختر یه . 

میپوشیدم داشتم مرتضی عزاداری برای که لباسی شدم سیاهم لباس پوشیدن مشغول وبعد  . 

 به کرد شروع مرتضی فوت خبر باشنیدن عزیز کردم ریفتع عزیز برای رو چیز همه راه تو 

کردن گریه  

 .  گرفتم عزیز سمت و برداشتم ماشین داشبورد روی از رو کاغذی دستمال جعبه

نکن گریه عزیزلطفا:وگفتم  . 
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گفت بیرون میکشید اش جعبه داخل از رو کاغذی دستمال که همینطور عزیز : 

 

 : خرابه خیلی حالش حتما.زنش طفلی . 

 

-- بگین بهش شما یجوری که اونجا میبرم رو شما دارم من. عزیز نداره خبر هنوز نازنین . 

 

کردم حرکت آقاجونینا خونه سمت بیشتربه چه هر سرعت به ومن کرد سکوت عزیز . 

 

بازنکرد رو در کسی ولی زدن زنگ به کردم شروع  شدیم پیاده ماشین از    

 

شدیم خونه وارد عزیز وهمراه کردم باز رو در داشتم خودم که باکلیدی دیروز مثل ناچار  . 

 دختر این به چجوری حاال: وگفت کشید آهی گذاشت حیاط تو به که قدمی اولین با عزیز 

چیشده ببین بود پوشیده سفید رخت نیست ماه یک هنوز طفلی. بگم . 

بگین بهش آروم آروم فقط عزیزجون: وگفتم عزیز سمت روکردم .  

- بگم بهش جوریچ میدونم خودم.باشه . 

 

: نازنین  

https://telegram.me/romandoni


کیه ببینم برم شدم بلند زمین ازروی پیچید خونه تو که زنگی باصدای . 

خورد مبل پایه به سرم و خوردم زمین به ومحکم رفت گیج سرم شدن بلند محض به ولی  . 

بود شده فلج بدنم عضالت تمام که انگار نداشتم رو دنش بلند نای . 

 دیگه وبعد.میزد صدا منو اسم که بود زنی صدای شدم متوجه لحظه اون تو که چیزی تنها

نفهمیدم هیچی . 

*** 

میکرد گریه ریز ریز و بود نشسته تخت کنار آرشام بزرگ مادر.کردم باز هم از رو هام چشم   

 

بیمارستانه اینجا که زد حدس میشد راحتی به چرخوندم اطراف روبه سرم . 

 

 روی رو سرش و شد بیشتر  ریختنش اشک شدت من ی شده باز چشمهای دیدن با عزیز

گذاشت ام شونه   

 

بده صبر بهت خدا.مادر میگم تسلیت بهت:وگفت . 

نبودم خودم حال تو اصال.شد اکو سرم تو بار چندین عزیز صدای . 

 اتفاقی از گرفته بغض گلوی وبا گذاشتم بود ام شونه روی هنوز که عزیز سر روی رو دستم

افتاده؟ اتفاقی:گفتم میزدم حدس که  
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اتاق داخل به وآرشام سپیده شدن وارد با شد همزمان حرفم این گفتن  

 

نبود خوبی ی نشونه اصال من برای این و بود مشکی دست یک لباسهاشون هردو . 

 میتونستم زور به خودم که  باصدایی و  دوختم چشم سپیده به بود سوال پراز که باچشمهای

سپیده؟ شده چی:وگفتم زدم لب بشنوم  

برداشت قدمی سمتم به بود اشک پراز لبالب که باچشمهایی سپیده  

 

زدن سکوت مهر لبهاش روی و شکست بغضش کنه باز لب میخواست وتا   

میکردن گریه وسپیده عزیز  . 

 

بودم متنفر ازش که مردی شدم یرهخ آرشام به دو این رفتار از شوکه ومن  

 

بود ارشام بده منو جواب میتونست جمع این تو فعال که کسی تنها ولی  

 

 چشمهای به رو بشنوم میخواستم که خبری از ترس. بود ترس از ،پر که نگاهی همین برای

 کردم جمع زبونم سر رو ام نداشته توان  تمام و دوختم ارشام

کو من مرتضای..مرتض..مر...آرشام..آآ:وگفتم . 
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 ممیگ تسلیت:وگفت ریخت اشک باشه سنگی قلبش میکردم فکر که مردی حرفم این گفتن با

 بهت

داد تکیه دیوار به رو سرش وبعد زد رو حرف این آرشام  . 

 مرتضی ی بدرقه که نبود چشمام تو اشک انگار ولی بریزم اشک که بود من نوبت وحاال

 زنده من مرتضای.. مر..شما میگین دروغ..بگم.و کشمب جیغ تونستم لحظه اون تو فقط.کنم

 .است

 آروم وضعیت بااین من مگه ولی کنه آروم رو من ومیخواست گرفت  بغلش تو منو عزیز

 من تنهامردزندگیم،مرتضای باورکنم نمیتونم کنم هضمش نمیتونم هنوزم.نمیشه میشدم؟نه

نمیتونم..نیست پیشم دیگه . 

 مزه بی شوخی این..تنهانگذاشته منو مرتضی بگو.. بگو ابهمتوروخد..میگن دروغ بگو عزیز

نمیگین شمادوروغ..شمااعتماددارم به من..بگوعزیزجون...ایه . 

 

ره بزا تنها منو مرتضام میشه مگه. نمیره جایی من بی مرتضی خدا به ، سپیده . 

 منو اصال..شنویمی و صدام خدا....خدا...خوابه یک اش همه اینا بگین.دروغه بگین لعنتیا د

خوابه اش همه اینا بگو میدم قسمت خودت به. خدا تورو خدا.. . میبینی ... 

 پرستارهای تمام که بود بلند زدنش حرف صدای اینقدر میکشید وفریاد میزد حرف نازنین

 میگفت اش گریه الی البه که نازنین  سوزناک حرفهای وبه بودن شده جمع اتاق تو بخش

تندریخ می اشگ. وفریادمیزد . 
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 شده وارد بهش که عصبی شوک خاطر وبه بود خورده سرش به که ای ضربه خاطر به نازنیین

رفت هوش از بود . 

**** 

 

 سپیده صدای هک کنم باز رومیخاستم  هام چشم افتاد صورتم روی که داغی  اشگی قطره با

میکشید موهام روی دست که شنیدم رو  

نمیخای.نازنینم.نازنیین:میگفت و  

 

دیگه پاشو مرتضات روح تورو نازنین.پاشی  .. 

 

-- میاد؟ بهوش کی دکتر آقای  

 

-- میکنه باز رو چشماش زودتر هرچه ایشاهلل . 

 

-- دکتر آقای روزه سه االن . 
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 چشم نور و دیدم می تار رو چیز همه اما دمکر باز  رو هام چشم روز سه ی کلمه باشنیدن

میکرد اذیت رو هام . 

 

 کردو صدا رو بیرون بره اتاق از میخواست که دکتری سریع بازم، چشمهای دیدن با سپیده

آزمایش کردندوتجویز معاینه به  کرد شروع و برگشت سمتم به رو رفته راه دکتر . 

 

 سپیده به دکتر.بودن گرفته سرم از که وعکسهایی آزمایشات جواب گرفتن از بعد عصر 

 نمریضتو بمونه ثابت تافردا همینطور دوستتون وضعیت ،اگه شده رفع خطر خوشبختانه.:گفت

بشه مرخص میتونه .**** 

 

 .نازنین

 

شدم مرخص امروز بیمارستان تو ماندن روز سه از پس باالخره   

 

بیمارستان محوطه داخل به رو پام اینکه محض به و  

 

سرخاک بریم:گفتم سپیده به گذاشتم   

. 
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-- نازنین نیست خوب حالت تو ولی  

 

--- منتظرمه مرتضام.بریم.سپیده خوبم چرا . 

 

--- بریم باشه  

 

 وبه روبستم وچشمهام دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم ومن شدیم ماشین سوار  سپیده با

کردم فکر دور چندان نه گذشته  .  

-- کجایی؟ خانمم.نازنین  

 

--- توآشپزخونه ،جام این  . 

 

 این.نازنیین کردی چیکار خودت با. وگفت کشید صورتم روی دستی و اومد سمتم به مرتضی

وضعیه؟ چه  

 

--- چمه؟ مگه  

 

-- میفهمی ،خودت آینه تو بنداز نگاه یک   
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چرخوندم مرتضی سمت رو سرم و کشیدم جیغ سیاهم صورت بادیدن رفتم آینه سمت به  

میخندید میداد تکون دست برام بود یاهس کامال که دستی با دیدم که  . 

 

کشتممی مرتضی بخدا: وگفتم کشدم جیغی عصبی  

. دنبالش منم و دویدن به کرد شروع و کرد فرار مرتضی که رفتم سمتش به سریع وبعد . 

-- ببین حاال کشمتمی مرتضی ؛بخدا . 

 

-- خانمم کشتی منو وقته خیلی تو . 

 

باز رو هام چشم سپیده صدای با هک بودم شیرینم اما کوتاه ی گذشته غرق  

 

سپیده؟ میگی چی: گفتم و کردم   

 

--- رسیدیم شو پیاده . 

 

 بهشت این کجای نمیدونستم من که قبری.رفتیم مرتضی قبر سمت به سپیده همراه به

 .زهراست
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 خاک با وفقط بود تازه هنوز که قبری سر سپیده قبرها الی البه روی پیاده دقیقه چند از پس 

بود شده وشیدهپ روش  

 .ایستاد 

 به  بازانو بود قبر باالی که کوچیکی تابلوی روی مرتضی اسم دیدن با رفتم قبر سمت به

افتادم زمین . 

 

کشیدم خاک به دست ومن شد دور من از باشم راحت من اینکه برای سپیده  . 

 

بود گرفته آغوش تو منو مرتضای روزه سه که خاکی  . 

میگفت میکردو دل درد رتضیم وبا ریخت می اشگ نازنین  : 

ببین پاشو...اومده نازنین مرتضی، . 

 

خانمت نازنیین منم ببین پاشو مرتضی . 

 

 . خوابه یک اش همه بگو است، مزه بی شوخی یک همه اینا بگو پاشو. پاشو  مرتصی ..  

 کو.بسازی جدید دنیای یک واسم بودی نداده قول تو مگه مرتضی.. نامردی خیلی مرتضی

دادی قول بهم که ی نیاد اون پس . 
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بگم چی مامانت به من.. بدم چی تو ساره آبجی جواب من مرتضی . 

قبر سنگ یک نه میخواد بابا ات بچه پاشو مرتضی  . 

 

 همیشه مثل بارم این.مرتضی دیگه پاشو:ومیگفت زد می خاک به محکم رو هاش مشت نازنین

پاشو مرتضی مییرم تو بی من.. چشم بگو . 

 

لعنتی دیگه پاشو  د . 

 

 آروم: وگفت گرفت توآعوشش رو نازنیین اومد سمتش به نازنیین خراب حال دیدن با سپیده

نازنیین باش  

 

--  کسم ی همه. بود من چیز همه خوابیده خاک این زیر که آدمی. سپیده باشم آروم چطور

 ی همه قبر سنگ این..سپیده بود من آرزوی ی همه خوابیده  خا این زیر که آدمی..بود

میفهمی بلعیده جا یک منو آرزوی . 

 

 ریخت می اشک وفقط شد نمی اروم نازنیین ولی کنه اروم رو نازنین میکرد سعی سپیده

خونه بردن که کرد راضی رو نازنین زیاد اصرار از پس باالخره سپیده . 
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که روزی به پرکشید گذشته سمت به ذهنش ی پرنده دوباره ماشین به شدن سوار با ازنینن  ... 

--- نازنیین انداختی راه بویی چه  

 

--- آقا دیگه اینیم ما . 

-- هست؟خوردنیه؟ چی کردی درست که چیزی این اونوقت  

---- نیست؟ معلوم یعنی  

-- چیه فهمیدم و فتگر شانست شاید.کنم مزه میشه.نیست مشخص زیادی چیزی. نه  

 

کرد بغل منو که برگردوندم رومو قهر حالت وبه کردم اخمی مرتضی حرف از   

 

میشی مجبور اونوقت میمیرم که من کنی قهر من با  تو اگه خانمم: گفت و  

 

کنی درست من ختم واسه رو خوشمزه حلوای این  .  

 دیگه..نزنی رفح مرگ از میشه:وگفتم چرخوندم سمتش به رو سرم مرتضی حرف از عصبی

 پس سخته برام هم بودن تو بی تصور حتی نمیتونم، تو بدون من مرتضی.نگو ازمرگ هیچوقت

باشه؟ نزن حرفا ازاین دیگه  
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-  بگم فقط بگی تو هرچی حرفانزنم ازین دیگه میدم قول من. نکن قهر تو خانمم چشم

 چشم،خوبه؟

 

ردمک همراهیش منم و گذاشت هام لب روی رو لبهاش مرتضی بعد   

 

 بوی با وبعد  شدم غافل بود گاز سر که هایی حلوا از کل به که بودیم اوج تو اینقدر

کشیدیم هم بوسیدن از دست سوختنی .  

سوخت.کردی چیکار دیدی وای: وگفتم زدم سرم به بادستم  . 

داشتی نمی بر لبام از دست تو خب چیکارکردم من اه: گفت بود گرفته اش خنده که مرتضی . 

اومده حلوا سر بالیی چه ببینم تا  چرخیدم گاز اجاق سمت به و کردم گاهشن باحرص .. 

 

************ 

شد رها ازخاطرات ذهنم سپیده صدای باشنیدن : 

 

خونشون ببرمت گفت جون عزیز . 

- چی؟ واسه  

 

--- بهتره نباشی تنها گفت . 
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- دارم احتیاج تنهایی به بیشتر حاال اتفاقا.خونه ببر منو سپیده، ؛نه . 

 

--  پیش بزاربریم. بهتره تنهانباشی وضعیت تواین تواالن میگه راست نازنین،عزیزجون نمیشه

میکنه دعوا بامنم کلی نبرم تورو من االن بگو بهش خودت عزیز . 

 تواین االن که کن درک چرانمیخوان. بودم عصبی اماازدرون  نگفتم چیزی کردم سکوت

خیابونی دیدن با رسیدیم آرشام خونه در به بعد ربع یک. نیازدارم تنهایی و خلوت به شرایط  

 

 شد جمع هام چشم تو اشک ومیدویدیم بودیم گذاشته مسابقه مرتضی با عقد از بعد که 

خاطرات همین میکنن اشکی دیدگانمو راحت چه امااالن بودند شیرین برام روزها اون چقدر  

 

********** 

 بزرگ حیاط به ورودمون محض به.شدیم حیاط وارد وباهم بازکرد رو درخونه سپیده

 سعی و کردم اخم بادیدنش.زده زل من به و ایستاده حیاط توی که دیدم رو آرشام خونشون،

 کنم تحملش وچطور باشیم خونه این توی باهم قراره ازفکراینکه. نکنم نگاهی بهش کردم

 نینناز اومدی خوش: گفت بهم روکرد شدیم نزدیکش وقتی شدن مشت دستهام ناخواگاه

 خانم

 منفور آدم تابیشترازاین شدم رد ازکنارشون بهش توجه بی و دادم تکون سری روح بی

 محو لبخند واون خوشحالیشو مدت این تمام میخورد بهم ازنگاهش حالم.نبینم زندگیمو
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 االن مطمئنا. میکنم خطر احساس میکرد عصبیم میکردم حس وضوح به خودم فقط که رولبشو

 خواستش به نمیزارم امامن داره توسرش جدیدی های نقشه دیده لیخا رو مرتضی جای که

 بشه کوتاه هم آرشام دست که کنم گور و گم خودمو یجایی برم باید سریعتر هرچه برسه

  اززندگیم

 

دخترم اومدی خوش: وگفت گرفت بغلش تو رو ومن اومد سمتم عزیز خونه، به باوردمون . 

 

--- عزیز ممنون  

-  خودت خونه اینجاروهم نکنی غریبی احساس باشی اینجاراحت دارم دوست دخترم نازنین

باش راحت باماهم و بدون  

 

- بگین شما هرچی چشم بله، . 

 

- دخترگلم آفرین .  

-  بعدهم بگیره دوش یک تا. کردیم آماده براش که اتاقی تو ببرش رو نازنین مادر، سپیده

بخوریم ناهار بیاید  . 

--- عزیز چشم  

گوشه هام لباس ساک دیدم که شدم اتاق وارد  رفتیم البا طبقه به سپیده با  
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آورده اینجا منو لباسهای کی:وگفتم سپیده به کردم رو.اتاقه  . 

 

---  رو لباسهات رفت آرشام همین واسه بمونی اینجا مدت یک قراره که گفت آرشام به عزیز

 .آورد

 

گفتم نفهمه سپیده که طوری وزیرلب زدم غر عزیز کار از عصبانی : 

عوضی آرشام بااون بمونم اینجا بکنم غلط من.زورگوعه هرزش ی نوه مثل خودشم  

سمت وبه گرفتم رو داد بهم سپیده که رنگی قرمز ی حوله تمام میلی بی با  

  

همینه میکنه ممآرو ذره یه االن که چیزی.رفتم حموم  .  

بازکردم گرمو آب دوش زیر رفتم و انداختم حموم گوشه و کندم تنم از رو هام لباس . 

 

بودم شده جمع خودم وتو بودم نشسته دوش زیر فقط که ربع یک از وبعد   

 

بیرون زدم حموم از ریختم می اشک محابا وبی    
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 انداختم آینه به نگاهی پوشیدم ور بود گذاشته تخت روی برام سپیده که هایی سیاه وبعدلباس

 جای کردم تنم عقد روز که سفیدی لباس زود اینقدر کردم نمی فکر وقت هیچ کشدم وآهی

 برای منو سپیده بار اولین که اتاقی. انداختم نگاهی اتاق به وبعد.بده سیاه لباس به رو خودش

افتاد بود تخت رزی که پالستیکی به چشمم  یکباره که  اینجا بود آورده کردن آرایش  

 چشمهام تو اشک. داخلش های لباس وبادیدن کشیدم بیرون تخت زیر از رو پالستیک

 جوشید

وپاره خونی بود کرده تنش آخر روز که لباسهایی بود مرتضی لباسهای . 

لرزید وچونم  کردم بوش وجود تمام وبا کردم نزدیک صورتم به رو ها لباس  

ریختندمی نمگو روی بودن اشک های قطره ودوباره . 

که آرشام دیدن با بازشد در وبعد خورد در به ای تقه که بودم خودم حال تو  

 

داری؟ چیکار:وگفتم شدم بلند زمین روی از میکشید سرک اتاق داخل به   

 

آرشام رفتم عقب ترسیدم بست سرش پشت رو ودر شد اتاق وارد آرشام  

 

خوردم دیوار به باالخره تا میرفتم عقب من و شد می نزدیک من به   
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 هم روبه وحالم میخورد صورتم به آرشام داغ های نفس بودم کرده گیر دیوار و آرشام بین و

نزدیکی همه ازاین میزد . 

 

--- کنار برو. نیستم تو با مگه.کنار برو . 

 از که قلبی گذاشتم قلبم روی رو دستم بود من خیره  العملی عکس هیچ بدون هم آرشام

بشه کنده جا از استمیخو واسترس ترس شدت . 

 زودباش..داری؟بروبیرون اتاق؟چیکارم این تو اومدی چی واسه اصال: اومدم حرف به دوباره

 .بروبیرون

 

 باشه: زد لب بود لبهاش روی که خبیثی لبخندی بودبا من ی خیره که دقیقه چند از بعد آرشام

نازنین خواستی اینجور خودت ولی میرم من  

بیرون زد اتاق از و  . 

 واز  برداشتم رو هام لباس وساک کشیدم راحتی نفس بارفتنش.نشدم منظورش متوجه صالا

بیرون زدم اتاق  

 

 چه میخواد عوضی نبوداین معلوم میموندم اینجا اگه رفتم می ازاینجا زودتر چه هر باید  

بیاره سرم بالیی  . 
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نبود درستی رکا این خوب  ولی برم اطالع بدون داشتم دوست نبود کسی شدم هال وارد   

 

 حاضر که من دیدن وبا بیرون زدن آشپزخونه از وسپیده عزیز که نشستم مبل روی همین برای

تو شدی حاضر چرا:گفت عزیز و اومدن سمتم بود دستم هام لباس ساک و بودم شده  . 

 

-- خودمون خونه برم من بدین اجازه اگه  

 

---  حالت برای اصال.کنی چیکار هاتن و تک خونه اون تو میخوای. بری میخوای.چرا اخه

نیست خوب . 

 

-- بهتره اونجاباشم خودمون خونه برم دارم دوست من ولی من به دارین لطف شما  

--- برو بعد بخور ناهار کن صبر پس خوب بگم چی  

--- ندارم غذا به میل اصال کنید باور  

-- برسونت کنم صدا رو آرشام کن صبر پس  

گفتم تندی : 

--- میرم خودم نمیشم، آقاآرشام مزاحم ،دیگه نه نه، . 
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 نیست زحمتی: وگفت بلندشد سرم پشت از صداش آرشام که میزدم حرف عزیز با داشتم

میرسونمت خودم . 

آدم بااین نمیخواست اصالدلم بودم عصبی بشدت ولی کردم ناچارقبول به  

 

 جلوی که ماشین سمت به وبعد  کردم نثارش بدوبیراه کلی تودلم.  تنهاباشم خطرناک 

 به توجه بی من بازکردولی رو ماشین جلوی در برام آرشام. رفتیم بود شده پارک درحیاط

 که شخصیت راننده:وگفت گرفت رو زوم با بشینم میخواستم وتا کردم باز رو عقب در کارش

بیاجلوبشین بنشینی عقب میخوای نیستم .  

نشوند ماشین جلوی زور به منو وبعد   

 خواب به رو خودم و بستم رو چشمام نبینم رو آرشام  ینکها برای و کردم سکوت راه تو 

برد خوابم واقعا شدو گرم چشمهام که زدم . 

 تخت روی دیدم که کردم روباز هم چشم رفتم فرو نرمی چیز داخل که این احساس با وبعد

 آرشام دیدم که بیرون زدم اتاق از سریع نبود ما خونه اینجا کردم نگاه اطراف به خوابیدم

وگفتم آوردم هجوم سمتش به فیلمه تماشای مشغول نشسته وی تی روی هروب  : 

آوردی؟ اینجا منو چرا کجاست؟ اینجا  

 

 هوی:وگفتم بردم باال رو صدام اینبار میکرد حرصی بیشتر  منو واین بود کرده سکوت آرشام

خودمون؟ خونه نبردی ؟چرامنو اینجاکجاست بگو نیستم تو با مگه  
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 اسم امامن داره دم ریزی اون به کشمیش.کالته تو هوی: وگفت اومد متمس به عصبانی آرشام

 ندارم؟هان؟

 

 ترسم تا کردم رو سعیم تمام ولی ریخت وجودم تو ترس ارشام نشسته خون به چشمهای از

زد لب که شدم خیره بهش همین برای بدم سنگر ارومم ظاهر پشت رو : 

 که نیست کار در مرتضایی دیگه حاال.نم میکنی،کنار زندگی خونه این تو بعد به ازاین

چراینجااوردمت؟ ،حاالفهمیدی کنی مرتضام مرتضام بخوای  

 

 :دادزدم

 ،جایی تو مثل آشغالی وباآدم تومتنفرم از من. کنم گوش تو حرف به باید من گفته کی --

 دهنم تو زد دستش باپشت  ارشام که ای ضربه با شد مصادف جملمم این گفتن. نمیمونم

 برد کشون کشون رو من  پبچیدوبعد ذهنم تو خون شوری مزه که بود کاری اش ضربه آنقدر

به که هایی سیلی صدای هنوز میاد خوشم تو از خیلی من کردی فکر:وگفت اتاق تو  

 

 پیش روز چهار. منی مال فقط بعد به ازاین تو میپیچه گوشم تو زدی کامیاب ارشام من به که

 باالخره گفتم. دارم نمی بر دست از دست وقت هیچ گفتم:گفتم چی بهت نرفته یادت که

رسوندم سر به رو خوشت روزهای زود چقدر دیدی. میرسه سر به خوشت روزهای . 

زودی به :گفت وبعد دادن سر کردقهقه شروع حرفش شدن تموم از بعد آرشام  
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که وقت وهر هستی زندانی خونه تواین تو هم روز تااون میکنیم ازدواج تو منو   

 

فهمیدی؟ حرومی به حتی بدی سرویس وبهم. کنی تمکین باید داشتم الزمت  من   

 

 کثافط...بفهمم دوستتم زن من آرشام گفتم زدم داد بلند آرشام وزننده کثیف حرفهای از

ندیدم تو ورذلی پستی به آدم.. طرفم اومدی نشده کخش مرتضی خون هنوزم بیشرف . 

 

نداره وجود مرتضی دیگه. نیستی هیچی تو: گفت و شد نزدیکم عصبانی ارشام  

 

من منه،فقط به متعلق جسمت، ،هم روحت هم تواالن.باشی زنش تو که   . 

 

 ذیکاغ دستمال وهمینطورم خودمی خواب زیر فقط بعد به این تواز: گفت زدی لبخندی بعد

خودم قشنگ . 

 

کشید داد سرم عصبانیت با بعد میکردم گریه ومن میزد حرف آرشام  

 

میزنه بهم حالمو داره تنت بوی حموم برو گمشو نکن گریه بیخودی:وگفت   . 
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من کوچولوی میشه شروع دادنت سرویس امشب از.کنی تمکینم امشبم باید   . 

از دسته یک و شد زدیکن من به ارشام میکردم گریه وفقط نبودم هیچی متوجه  

 

کردم التماس کشیدم جیغ کشوند حموم سمت به رو ومن گرفت رو هام مو   

 

پیچید پهلوم تو که ازدردی  حموم تو کرد پرت منو ارشام نداشت فایده ولی   

 

قلبم به حرفهاش با ارشام که دردهایی مقابل در درد این ولی کشیدم جیغی   

 

بودم ترسیده.نبود چیهی بود کرده وارد روانم و روح و  . 

 افتادم پاش وبه شدم خم آرشام سمت به همین برای بیفته بچم واسه اتفاقی میترسیدم شدید 

 نداشته کاریم میکنم التماست..توروخدا...دارم بار من ارشام کن رحم توروخدا: گفتم و

میکنم خواهش...باش . 

 

 نه..میگی وغدور چی؟؟؟داری:وگفت زد خشکش چوب مثل ارشام من حرف این با

میگی دوروغ داری..توباردارنیستی . 
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-- قسم مرتصام روح به.دارم بار خدا به . 

 

میدم نشونت االن..باردارشدی که کردی غلط: زدوگفت داد . 

 

 خون ی لخته دوتا بودن شده عصبانیت فرط از وچشماش بود شده بدجورعصبانی ارشام

رسیدم دیوار به دیگه که رفتم عقب به من و شد نزدیکم اینقدر رفتم عقب ومن شد نزدیکم   

 

کرد وپرتم بیرون برد حموم واز کرد بلند زمین از منو ارشام حرکت یک تو  

 

نشست هام پا روی اومد و درآورد رو هاش لباس دونه دونه وبعد تخت روی   

 

کن روانی؟ولم دیونه میکنی چیکار وگفتم کشیدم جیغ  . 

  

 نه؟بدنیست یا داری بچه راستی راستی ببینم یخامم: وگفت رفت لباسم سمت به دستش ارشام

ببینم کنم امتحان خودم  . 

 

کن ولم خدا تورو ارشام   
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 از میکردم وتقال میکردم التماسش همش.دراورد لباسامو حرکت بایه التماسام به توجه بی

بود دیر دیگه اما بیرون بیام یجوری زیردستش   

 وچشمامو کردم حس هام پا روی رو خون شلغز ومن کرد تمام رحمی بابی رو کارش ارشام

مطلق تاریکی و بستم .... 

 

بلندبشم خواستم بازکردم چشمامو  بود پیچیده وکمرم دل تو که دردی  از   

 

بابهت چندثانیه پام الی خون و ام برهنه بدن بادیدن تیرکشید بدجور دلم زیر که   

 

بی تجاوز و پیش چندساعت اتفاقات تمام یکدفعه ولی بهش شدم خیره   

 

اومد فرود توسرم پتکی عین آرشام ی رحمانه  . 

میزدم جیغ ها دیوونه وعین کردن گریه به کردم شروع دراومدمو بهت ازحالت یهو . 

زندگیم بدبختیهای برای میکردم گریه.میکردم وگریه . 

 تنهاامید بعدازمرتضی که رو ای بچه وهمینطور عشقم،همسرمو مرتضی که روزگارسیاهی رایب

گرفت بیرحمانه چه ازم رو بود زندگیم . 

انداخته سرمن روی وبدبختیشو سیاه ی سایه که ازدنیایی . 
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کنم؟ زندگی آبرویی بی بااین چطور کنم؟حاال زندگی چطور حاال  

 

 ی بچه که منی به.نکرد رحم کردم التماسش همهاین که من به عوضی فطرت پست اون

بود توشکمم مرتضی . 

 

 مرتضی منو وقتی که ای بچه.گرفت ازم بچمو و کرد تعرض بهم ممکن شکل بدترین به اون

ازدنیارفت نیومده شدیم خوشحال کلی باخبرشدیم ازوجودش . 

 

هک ومردی بازشد در که زدم جیغ بیشتر مرده بچم اینکه دوباره بایادآوری  

 

 به بود مطمین که مردی.شد اتاق بیدارمیکنه،آرشام،وارد دروجودم رو نفرت حس بیشترازقبل 

سنگه تیکه یک اش سینه توی قلب جای  . 

 

میزدم وجیغ شدم جمع توخودم و خوردم تخت  تاج به رفتمو عقب ترسیده بادیدنش  . 

 

کنه تاآرومم اومدطرفم بااینحال بدجورعصبیه بود معلوم که آرشام   
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 زا رو خونی مالفه... بیرون برو گمشو..آشغال بیشرف نشو نزدیک بهم: گفتم وگریه باجیغ ولی

 منه گناه بی ی بچه خون این.. بچموکشتی..ببین  وگفتم زدم چنگ تخت روی

ببینمت نمیخوام..بیرون گمشو...کردی عفتم بی و بچموکشتی عوضی توی..توبچموکشتی. ... 

 

گمشوبیرون...بچمی توقاتل..متنفرم ازت...میفهمی..متنفررر..متنفرم ازت . 

 

کن سعی ولی میرم من باشه:گفت باغرورهمیشگیش حالمودید که آرشام  

 

ببینمت حالت تواین نمیخواد دلم نباشی اینطوری دیگه  . 

 

- بزار تنهام برو..بشنوم صداتو نه.. ببینمت میخوام نه..بیرون برو گمشو فقط..  شو خفه . 

 

 بیرون ازاتاق چنددقیقه بعداز.کنه کنترل خودشو میکرد سعی و دبو کرده مشت دستهاشو

 .رفت

 

ووان حموم سمت رفتم شدم بلند همین میشدبرای بیشتر لحظه به لحظه دردم   

 

نشد کم درم از اصال اما. نشستم داخل ورفتم کردم گرم آب پراز رو . 
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بودم کرده عادت وجودش بچم،به واسه میکردم گریه بودم حموم تو که مدتی تمام  

چکارکنم؟ حاال.میزدم حرف باهاش کلی و روشکمم میزاشتم شبادستمو   

 

به رو آرشام میبینم که بیرون میزنم وازحموم پیچونم می دورم رو حوله  

 

در الی واز میکنم گرد عقب ارهدوب شد خیره بیرون وبه ایستاده پنجره   

 

خیال اینکه مثل ولی بیرون بره اتاق از تا میمونم منتظر و میکشم سرک   

 

دراز تخت روی میرفتم باید میبرید رو امانم داشت درد کمر نداشت رفتن   

 

تند وپا  پیچوندم دورم محکم رو حولم ناچار. میکردم واستراحت میکشیدم   

 

میکشم روم رو تخته روی که وپتوویی کشیدم زدرا تخت روی رفتم و کردم   

 

میکنم جمع پتو زیر رو خودم و    

 ومیخوابم
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میکنم باز رو هام چشم در دستگیره صدای با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم  

 

 بود زیاد اینقدر ابروهاش بین خط میشه اتاق وارد پرتقال اب لیوان بایک آرشام میبینم که 

بود من غیر هرکی که  

 

 برام دیگه باشه نیاورده سرم که نمونده بالیی دیگه که منی ولی میکرد خیس جاشو مطمئنن 

نداشت معنی ترس . 

 

بودم باخته رو چیزم همه.  بدم دست از نداشتم رو چیزی من   . 

آرشام مثل عوضی آدم یه خودخواهی سر اونم . 

 

--- وندارمر ات ناله و آه ی حوصله بشی آروم تا بخور رو مسکن این پاشو . 

  

کردم؟ ناله کی من:میگم بیروحم بانگاه  

 

-  بیااین کردم؟حاالهم ناله کی میگی حاال میکنی ناله داری درد از خواب تو ساعته هه،یک

بخور پرتقالو آب  
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 نمیخورم-

- خواستی خودت باشه  

 بهش آرشام که فشاری از سرم دفعه یک که میگردونم بر ازش رو سرم حرفش به توجه بی 

میگیره درد دهکر وارد  

 

-- بیشعور کن ولم. سرم ای  

 

--- نمیکنم ول رو سرت چشم نگی وقتی تا  

دادم فحش زورگو کثافت این به کلی تودلم ولی باشه میگم ناچار . 

 

 بگیر: میگه و میگیره سمتم رو پرتقال آب بزرگ لیوان بعد و میذاره دهنم تو رو مسکن آرشام

تاآخربخورش اینو  

 

--- میفهمی؟ ندارم دوست..نمیخوام که گفتم  

 

زود..دهنتو بازکن:ومیگه میکنه نزدیک لبم به لیوانو هستم روحرفم دید که آرشام  
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 باصدای بود شده عصبی دیگه که آرشام فشارمیدادم هم به محکم لبامو و نکردم توجهی

زودباش بازکن میگم: بلندگفت   

 

 میکرد تالش و اشتبرد سرم ازپشت دستشو بود اومده جوش به خونش دیگه که آرشام

 به پرتقالو آب زور به و شد موفق آرشام تااینکه میکردم مقاومت ومنم بازکنه لباموازهم

داد خوردم  

 

گذاشت لیوانو باعجله آرشام افتادم سرفه به گیرکردو توگلوم یکدفعه که  

 

 ببین..زورگو کثافت:گفتم بهش و دستشوکنارزدم زد ضربه کمرم به و واومد روعسلی 

میشدم خفه داشتم..ردی؟چیکارک   

 

- احمق لجباز ی نکنی،دختره لج بخورش میگم بهت وقتی تقصیرخودته . 

 

گرفت ازسیگارش  کامی و کرد روشن رو سیگارش وبعد  . 

 

 کرد وبازش رفت پنجره سمت به ارشام پیچید اتاق متری42 فضای تو سیگارش تلخ بوی 

میگرفت کام سیگارش از پی در وپی   
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چرخوند سمتم رو سرش که میکردم نگاه منحوسش قیافه به داشتم   

 

کن وگوش باش ساکت فقط تو بزنم، حرف باهات میخوام:گفت و . 

 

--- نزنم؟ حرف تاکام والم کنم گوش فقط باید که زدنه حرف چطور این  

 

--- زیادی زر حرف،نه فقط.بزنی حرف میتونی شد تموم هام حرف که بعد کن گوش فعال تو . 

 

زدن حرف به کرد شروع دقیقه چند از بعد شاموار کردم سکوت من : 

 

وحال عشق دنبال رفت پدرم جداشدن ازهم پدرومادرم که بود سالم پنج  

 

اون واز شد فوت هم مادرم داره هم ای بچه بگه خودش پیش اینکه بدون خودش   

 

وفقیرانه نکبتی زندگی ویک ومادربزرگم بزرگ پدر و موندم من بعد به زمان  . 

 داشتنشون ارزوی من که داشتن چیزهایی اونا میشد حسودیم دوستام و مکالسیهامه به همیشه

داشتم رو . 
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گفتم می خودم با بشم صاحب رو مالشون زور به گرفتم تصمیم بعدازاون  : 

 

 به حتی باشه من مال بهترینها همیشه داشتم دوست باشم؟ نداشته من باشند داشته اونا چرا 

 .زور

 

چیزی بدونی که میگم دارم.نه بسوزه حالم به دلت که گم نمی اینارو من  

 

بودی چیزها اون از یکی هم تو.منه خصلتهای از یکی منه خون تو کردن تصاحب زور به رو   

. 

 میزنم یکبار فقط رو هام حرف من.باشه من مال باید این گفتم خودم با دیدمت که اول روز

کن گوش خوب رو حرفم این پس  . 

 باش ،مطمئن کنی ترکم بخوای اگه ا،ما برات میشم بهترین باشی کنارم اگه دارم دوستت من

عاشق میفهمی...عاشقتم من..میکنم خراب وزندگیتو میشم سگ . 

.  تلخی لبخند همین برای افتادم یوسف حضرت سریال ماندگار دیالوگ یاد آرشام حرف با

نیست خیانت اهل وعاشق است مقدس عشق وگفتم پاشیدم صورتش روی  . 

نمیدهد راه دل مقدس و پاک حریم به را ناپاکی قعاش . 

نامید عشق نباید را هوس  . 
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 ودب کرده پیدا پوزخندشباهت به بیشتر و رفت لبم یکطرف به که لبخندم شد تموم که حرفم

وگفتم پاشیدم آرشام صورت روی ،به رو  

 : کردی تعرض بود دوستت شوهرمم و دارم شوهر زن یک که من به تو . 

 

رو عشق معنی تو میزنه؟ عشق از دم من واسه اومده تو مثل نامردی حاالآدم   

 

بزنی حرف عشق از بتونی که اونی از تر حقیر. نمیکنی درک اصال  . 

نزنی عشق از حرف ودیگه بکشی آب رو دهنت بری بهتره   . 

اومد سمتم بود شده گره هم به که وباانگشتهای شد عصبانی ام حرف از آرشام . 

 

بودم آرشام از سیلی ضربه خوردن منتظر وهرآن بستم رو چشمهام  

 

دیدم که کردم باز رو چشمام همین برای نشد خبری و گذشت دقیقه چند ولی   

 

بیرون میاد کف دهنش واز میلرزه داره و نشسته زمین روی آرشام  . 

 

 میتونستم نه میسوخت واسش دلم نه هم موقعیت این تو حتی.رفتم سمتش ولرزبه باترس 

کنم ترحم بهش . 
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بده دست بهش حالت این کسی دیدم می که بود بار اولین این.بس و بود ترس فقط حسم  . 

این کردم که کاری تنها چیکارکنم باید نمیدونستم.غرور همه بااون آرشام اونم  

 

حالش رفته رفته بشه کم بدنش لرزش از تا بگیرم رو ستهاشد محکم که بود   

 

ولی تخت روی بزارمش میخواستم بود بیهوشی نیمه حالت تو ولی شد بهتر   

 

تخت رو از رو  بالشت شدم منصرف همین برای نمیرسید بهش زورم   

 

بیرون زدم اتاق واز کشیدم پتویی روش وبعد گزاشتم سرش وزیر برداشتم   

 

قفله دیدم که رفتم در سمت به میخواست ازهت هوای دلم  . 

کرده قفل روهم در کیه، دیگه این:وگفتم کشیدم اهی . 

بود شده بهتر بودم خورده که مسکنی خاطر به کمرم درد خوشبختانه  

 

ازدست بدتراز دردی چه  کرد نخواهد پیدا ترمیم جوره هیچ قلبم درد اما   
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 مردنش باعث عوضی آرشام این که ای بچه..ام هوبچ مرتضی.  هفته یک تو عزیز دوتا دادن 

 شد؟

 

به لب که بود ساعت چند از بیشتر بود ام گرسنه خیلی رفتم آشپزخونه سمت به  

 

شبم نیمه از ساعت که االنم صبحونه نه بودم خورده ناهار نه بودم نزده غذا   

 

 رو داشتم یم بر که هرچیزی ولی بود داخلش چیز کلی رفتم یخچال سمت به. بود گذشته 

گرم یا میکردم درست یا باید . 

 

نشستم میز روی دادم ترجیح رو وپنیر نون همین برای نداشتم حوصله   

 

 هجوم ذهنم به یکباره به داشتم بامرتضی که خاطراتی سیل دوباره و شدم خوردن مشغول و 

 آوردن

 

پنیرخوردیم که افتادم مشترکمون شام اولین یاد پنیر خوردن با   . 
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 چادر فقط بدبختی باید چرا خدایا بود تنگ مرتضی واسه  دلم چقدر. زدم ندتلخیلبخ 

کنه؟ علم من روبخت سیاهشو  

 

 هم مورچه یه به آزارم حتی که زندگیم؟من بشه این باید که کردم گناهی چه من مگه آخه 

بکشم؟چرامن؟ سختی اینقدر باید چرامن حاال میدادن آزارم که بودن بقیه واین نرسیده  

 

که هایی غصه زندگیم، های غصه تمام خاطر به که بغضی و میکردم گله داشتم  

 

میریختم فرو رو میکرد آب هم رو سنگ دل میکردم تعریف کسی برای اگه  . 

 

میخواد آرشام که ای نکبتی گیزند با باید.بود بس گریه دیگه نشکنه که   

 

 ارشام های رحمی بی مقابل بایددر.  میجنگیدم و میکردم آماده خودمو بزنه رقم برام خودش 

میکردم مقاومت . 

 

نرسه بهم دستش دیگه ک برم وجایی کنم فرار ازدستش پیداکنم راهی یه باید ازهمه اول   

 ******** 
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 ومن میگذره پاشیدن توش مرده خاک انگار کهوکور سوت ی خونه این به اومدن از دوروزه

آرشام اسیر شدم  

 

 . بود بدشده حالش که اونروزی.نیست خبری ازش دوروزه االن که ارشامی  

 

به مسنی زن یه ساعت وبعدازیک زد زنگ کسی به فوری اومد بهوش وقتی   

 

وقت تمام آرشام درنبود وقراره کرده استخدامش فهمیدم که اومد زینت اسم   

 

کنه خبرش فورا افتاد هراتفاقی و باشه راقبمم   . 

 

کردم فرار برای رو تالشم تمام رفته که وقتی از. عوضی این اسیر شدم رسما . 

 

بود قفل هم ورودی ودر داشتند حفاظ ها پنجره تمام نبود راهی هیچ ولی   

 

 کنم پیدا هیرا یه زودتر هرچه باید. فایده بی تالش ازاینهمه بودم شده کالفه و خسته دیگه 

فرارکنم ازدستش که . 
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برم خونه ازاین من نمیزاره قطعااون میکنم خسته خودمو فقط نداره فایده کردنم التماس . 

 

 حتی نمیتونستم که حیاطی وبه  رفتم پنجره سمت به مقابلم ی گرفته مه ی آینده از نگران 

شدم خیره بزارم قدم داخلش به ای لحظه واسه  . 

 

میکنم درک رو هستند رهایی ی تشنه که رو قفس داخل های پرنده حال حاال  

 

قفس این بخت سیاه ی پرنده ومن  داره رو قفس حکم من واسه خونه این  . 

 

بشه دلشکسته پرنده این صاحب میخواد که وارشامی  . 

 دیگه من دونه نمی ولی کنه خودش عاشق و کنه اهلی خودش برای رو پرنده این میخواد 

بشم عاشق باشم واستهخ که ندارم دلی  

 

هام بدبختی کوالک زیر واحساساتم شد دفن مرتضی همراه هم من دل   

 

مرتضی مگراینکه نمیشه آب قندیل این گرمایی هیچ وبا اند بسته قندیل   
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دیدم که بودم فکرها تواین نمیشه دیگه چیزی همچین که قبل مثل باشه کنارم   

 

که کاری واسه.برمیداشت خونه سمت به وباهرقدمی شد حیاط وارد آرشام   

 

 کنم امتحان شانسمو شده که یکبارهم واسه گرفتم تصمیم میشدم تر مصمم بکنم میخواستم 

نمیکنه درصدقبول99 احتمال به میدونستم هرچندکه . 

 

 انداختم نگاه ورودی در سمت به. کنم امتحان شانسمو درصدباقیمونده1 اون بدنیست ولی 

شد وارد نمیکرد جذابش ازنظرمن وقت هیچ که میشگیشه غرور همون با ارشام که  

 

 جیب داخل رو کلیدش اومد می سمتم به که طور وهمون زد نمایی لبخنددندون من بادیدن 

گزاشت شلوارش  

 

---- خوبی سالم . 

 

 نگاه زیر ارشام  بود نزدیک هرآن که بود سرد نگاهم اینقدر دوختم چشم بهش سرد بانگاهی

بزنه یخ سردم . 
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 بتونم بعد که بدم تغییری لحنم تو کمی باید اومد یادم که سالمشوبدم جواب سرد واستممیخ

برم وبزاره کنم نرم رو سنگش دل . 

 

--- خوبی تو.ممنون سالم  

 

کرده تعجب صمیمیم لحن از که انگار کرد نگاهم شده گشاد های چشم با ارشام . 

 

یکردمبرخوردم باهاش وصمیمی مهربون که باربود اولین این آخه . 

 

 که کنه درست دوتاچایی گفتم زینت وبه رفتم خونه آشپز سمت وبه زدم روش به لبخندی

آرشام برای ببرم . 

 

و گرفتم دست روبه چایی سینی چاییها شدن بعدازآماده  

بسته رو وچشمهاش داده لم کاناپه روی آرشام دیدم که شدم هال وارد   

زدم صداش رفتم سمتش به  

 

 رو چایی لیوان و نشستم روش روبه. کرد جمع رو خودش و کرد باز رو چشماش ارشام

گرفتم دستم وتو برداشتم . 
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کنم دست اون به دست این از مدام بودم مجبور که بود داغ اینقدر لیوان  . 

 

 و شدم خیره بود زده زل من به که ارشامی به وبعد.روخوردم داغم چایی از ای جرعه 

بودم متنفر ازش که یآدم برای کردم گرم رو لحنم دوباره . 

 

--- ندیدی؟ آدم.من به زدی زل چته  

 

-- ولی.دیدم چرا ... 

 

-- چی؟ ؛ولی  

 

--- ای دیگه چیز یه من واسه تو . 

 

بود شهوت پراز نگاهش   

 زدم ی لبخند همین برای میکردم کنترل رو خودم باید ولی میخورد هم به ازش داشت حالم

ایم دیگه چیز چه مثال-- وگفتم  

ای دیگه چیز چه میگم بهت اتاق تو شب:وگفت زد بخندیل ارشام --- . 
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 شهوت جز آدم این انگار کرد رخنه وجودم تو ترس و فهمیدم راحتی به رو حرفش ی کنایه

 میکنه عاشقی ادعای که اینه جالب نبود حالیش ای دیگه چیز هیچ جنسی غریزه و

میکنه مخفی عشق بنام ای کلمه پشت وغرایزجنسیشو . 

 

میگم وباخودم میشم پام مبل روی از بخورم رو چایم مونده باقی اینکه بدون  

 

کنه؟ تجاوز بهم دوباره میزارم کرده فکر نیومده مرد این به ومهربونی نرمش انگار   

 

 هام موژه روی اشک بدم دست از رو ام بچه دش باعث که پیش روز چند تجاوز یاد با 

کنند لمس رو هام گونه اشگها این نمیزارم اما میشینه  . 

 

بزاره اتاق این  تو رو پاش ارشام ندارم دوست میبندم پشت از رو ودر میرم اتاق سمت به .. 

 

 نهک تکرار رو کارکثیفش دوباره نمیزارم دیگه بسه کرده تجاوز بهم زور به که یکبار همون

نکنم خیانت بهش دادم قول مرتضی به من کنه لمس رو وبدنم . 

 

باشم دادم که قولی پابند باید هنوز من ولی نیست مرتضی حاال درسته  . 

 

https://telegram.me/romandoni


گرفت باال من قلب وضربان خورد ضربه در به که بودم فکر تو   

 

-- کن باز درو این نازنین  

 

شدم جمع خودم وتو کردم سکوت  

--- کن باز مصبو ال این میگم بهت نازنین . 

ریختم اشک اینبار کردم سکوت بازهم  

 

-- میکنم بازش خودم نیست مشکلی نمیکنی؟باشه باز . 

 

دراومد قفل تو کلید چرخیدن صدای بعد زد رو حرف این ارشام  

بودم کرده کز گوشه یک که من بادیدن شد وارد عصبانیت با وبعد  

 

شدی دیونه باز چته:گفت . 

 

مرگته؟ چه تونیستم با مگه: وگفت نشست تخت روی و شد نزدیک من به ارشام   
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 نبینه ارشام رو دستهام لرزش اینکه برای میلرزید وضوح به دستهام شدم بلند زمین روی از

برم من بزار:گفتم کرد قائم سرم پشت و کردم مشت رو انگشتام . 

 

بدبخت؟ بری داری ر کجا. کجا: گفت زدو و لبخندی ارشام  

 

 رو عصبانیتم باطنیم میل علیرغم ولی کنم نثارش وبیراهه بد هرچی ستممیخوا شدم عصبانی

کردم کنترل  

 

 تو. ام بیوه  زن یک من.خورمنمی تو درد به من کن باور.ارشام برم من بزار فقط تو:وگفتم 

کنی ازدواج  نکرده ازدواج اصال بحال تا که کسی با میتونی . 

 

-- میکنم ازدواج بخوام هرکی اب من بگیری تصمیم من بجای نیست الزم تو . 

 

-- چرا؟...میگیری؟هان؟ تصمیم من جای چرا تو  

 

-- ضعیفه هستی کی کردی فکر تو.میکنی مقایسه خودت با منو تو . 

گفتم دادزدمو آرشام سر همین برای  کنم کنترل رو عصبانیتم نتونستم دیگه : 
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-  ام شده مشت ستهاید شدم نزدیک ارشام به.چی تو ولی حالیمه انسانیت هستم هرکی من

سنگ تیکه یک جز چیه تو این.وگفتم زدم اش سینه روی رو  

 

 .  روی از که نکشید ثانیه به ولی شد ولو تخت روی ارشام که بود محکم اینقدر ضرباتم

میتپه چی من ی توسینه نداره ربطی هیچ تو به:وگفت.  نزدیک من وبه بلندشد تخت . 

--- ندارم دوست نم بفهم نفهم. میخوره بهم ازت حالم . 

قرمز مایع لغزش توصورتم زد محکم دست پشت وبا رفت هرز دستش ارشام  

 

 خونهای لباسم آستین سر با کردم احساس صورتم روی رو بود سرازیرشده ازبینیم که رنگی 

کردم پاک رو صورتم  

 

روانی. تومریضی: وگفتم  . 

 

کرد تپر تخت روی منو بعد و کشید موهاش الی رو دستش کالفه ارشام   

-- میکنم ثابت بهت رو بودنم روانی حاال. باشه.اره روانیم من حاال . 

 

بودم ترسیده خیلی شد لباسهاش آوردن در مشغول. حرفش بعداز ارشام  
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کنه سواستفاده ازم دوم بار وبرای کنه له هاش گیهرز زیر ضعیفمو بدن دوباره میزاشم نباید   

 

. 

میگیره منو ارشام مطمئنا فرارکنم تابخوام و بود زیاد فاصلمون انداختم نگاهی در سمت به . 

 

 

کنم قفل دررو و حموم داخل برم که بود این اونم.. داشت وجود راه یک فقط تنها  

 

از قبل و دونستم مناسب رو فرصت بود کمربندش کردن باز مشغول ارشام  

 

تو رو خودم بده نشون خودش از العملی عکس کوچکترین بتونه ارشام اینکه   

 

که میکردم خدا خدا.کردم قفل پشت از رو حموم چوبی ودر دادم پناه حموم   

 

باشه نداشته یدک کلید حموم در از دیگه  .  

 

از ای گوشه رفتم و کشیدم فرابنفشی جیغ زد در به آرشام که بالگدی  
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تو رو زانوهام و دادم سر زمین سمت روبه خودم و دادم تکیه دیوار وبه حموم   

 

 اشک میلرزیدم خودم به بیشتر ازترس میزد در به آرشام که لگدی باهر.گرفتم آغوش 

میکردم فرو زانوها الی البه بیشتر سرم و میریختم . 

 

 

--- نازنین نرو راه پارتیناژ من مخ رو...بازکن...نازنین بازکن . 

کنم ثابت بهت رو بودنم روانی تا کن باز ...  

صاحابو بی این کن باز د:ودادزد درزد به لگدی ودوباره  

 

خودم تو بیشتر قبل از ومن میشد بیشتر میزد در به ارشام که ضرباتی شدت  

 

 این مسکن تنها روزها این که اشکهایی.. بودن کرده خیس صورتمو اشکهام.میشدم جمع 

بود من ی خورده شکست قلب . 

 

 

ایستاده تپیدن از قلبم کردم احساس ای لحظه واسه و شد حبس سینم تو نفسم در شدن باز با . 
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برهنه وبدنش بود برزخی اش چهره که ارشامی بود شده ارشام میخ ترس شدت از چشمام . 

 

میکرد لمس  رو ام گونه که بود اشک دوباره.ارشام توسط آینه شدن باشکسته  

زدم لب بریده بریده . 

شا..آر.. آ  

شدم الل  دادش صدای با که بود نشده تموم حرفم هنوز  

 

--- روانی؟اره؟ میگی من آوردی،به در زبون من نازنین،واسه دهنتو ببند  

 

گرفتم ازش رو بارونیم های چشم همین برای شد بیشتر ترسم آرشام صدای تحکم از   

 

زدن برق هامچشم تو ایینه شکسته های شیشه که  دوختم چشم زمین وبه . 

 

این از منو میتونست که فکری زد ذهنم به فکری آینه براق های شیشه بادیدن   

 

 پیش اما میشدم سیاه رو خودم خدای پیش شاید که فکری. بده نجات انگیز رقت زندگی 

سفید رو مرتضی . 
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 گذاشتم و برداشتم رو شیشه از ای تیکه نبود تعجیل جای دیگه شد نزدیک من به ارشام 

 هام لب روی تلخی لبخند و شد جاری دستم از خون. کنه لمس رو دستم رگ المانهظ

 قرمز رو حموم سرامیکی کف که بود وخون خورد، سر هام گونه روی اشکی ودوباره مهمون،

بود کرده پوش . 

 

چکارکردی؟ نازنین..نازنین:وگفت گذاشت پاش روی رو سرم و زد زانو کنارم ترسیده ارشام  

آرشام متنفرم ازت:زدم ولب و پاشیدم صورتش به نیجو بی لبخندی   

شد بسته وچشمهام ... 

 

 نازنیین

 

*** کردم باز رو وچشمهام گفتم آخی دستم توی تیزی چیز  شدن وارد با   

 

-- خانمی خوبی  

 

 وتا دوختم بود پوشیده سفید دست یک ولباس بود ایستاده روم به رو هک زنی به رو هام چشم

کشید سرم به دستی پرستار همون دوباره بزنم حرفی میخواستم  
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حله راه هم خودکشی آخه.  کردی خودت با بود کاری چه این: وگفت . 

 

خورده غصه برات کلی اینجا آورده تورو که دیشب از شوهرت بدبخت   

مونده بیدار سرت یباال رو شب کل و . 

 

 

 اون:وگفتم زدم لب همین برای نامرده ارشام اون منظورش فهمیدم شوهر کلمه آوردن با

نیست شوهرمن . 

 

--- داره دوستت خیلی هست هرکی حاال خوب  

 بایدم بیفتم روز این به من شده باعث اون خودخواهی: گفتم و زدم پوزخندی دلم توی

زوره مگه باشه داشته دوستم نمیخوام.بکشه عذاب و باشه ناراحت . 

 

میخام رو مرتضام من. باشم زنده نمیخوام من مردم می باید من.:زدم نق و ریختم اشک  

. خانمی باش آروم: وگفت گذاشت اش شونه روی رو سرم و شد نزدیک من به پرستار . 

 وزندگیم کل و شدن آوار سرم یکباره ها بدبختی تمام وقتی باشم آروم چطور:گفتم باگریه

ریختن؟ بهم  
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 واسش زندگیمو اتفاقات کل که شد چی نمیدونم اما بود غریبه وبرام نمیشناختمش بااینکه

کردم تعریف . 

 

خوند رو وصداقت مهربونی میشد اش ازچهره یجورایی . 

 مهرش ولی دیدمش که یکساعته جمعافقط بااینکه.بودم فهمیده رو اسمش تازه که پرستاری 

نشست دلم به . 

 

 میام دوباره: وگفت شد دور کنارم از وملیحه شد اتاق وارد ارشام که میزدم فحر داشتم 

 .پیشت

 

رفت بیرون اتاق از ملیحه و کردم بسته و باز باشه ی نشونه به رو هام چشم  

. 

 کشتن به خودتو کردی؟داشتی که بود غلطی چه این: وگفت شد نزدیک من به عصبانی ارشام

میفهمی؟ میدادی  

 

 تو که هوایی بروبیرون اتاق این از گمشو برو: وگفتم کردم جمع صدام تو ور نفرتم تمام 

ببینمت  نمیخوام برو.سمه من برای بکشی نفس توش . 
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 دید می هرکس اگه که نزدیک اینقدر کرد نزدیک من به رو صورتش حرفم از عصبانی ارشام

میبوسه رو لبهام داره میکرد فکر  

 .  نمیاوردمت اگه بدبخت منی مدیون رو زندگیت:گفت که میگردونم بر ازش رو سرم

بودی مرده که االن بیمارستان . 

 

 که نکبتی زندگی ازاین منو که تشکرکنم ازت انتظارداری البد چیه هه: وگفتم زدم پوزخندی

بشم؟ راحت نذاشتی کردی درست برام تو  

 طفیل هیچ ازنظرمن پس توبودی من خودکشی مسبب درضمن کارنیست در اقاتشکری نخیر

گرفتی باال دست رو خودت خیلی تو. توام مدیون رو زندگیم میگی برداشتی حاال که نکردی . 

 

نکشتمت تاخودم.ببند دهنتو: فریادمیگه با و میزنه دیوار به مشتی ارشام . 

فهمیدی.کشمتمی دوباره خودمم دادم نجاتت ازمرگ خودم . 

 

 

گذاشتید سرتون رو رو بیمارستان آقا خبرتونه چه:وگفت شد اتاق وارد ملیحه ارشام فریاد با  

 

--- افریته؟ میگه چی دیگه تو  
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--- نکردم خبر رو بیمارستان  حراست تا بیرون برید. اقا باش موءدب لطفا  

 

 زبونتو موقعش به:وگفت گرفت سمتم رو اشارش وانگشت چرخوند سمتم رو سرش ارشام

میکنم کوتاه  

.  وبدون کرد ملیحه به نگاه یه و من به نگه یه اش نشسته خون به چشمهای وبعدبا

شد خارج اتاق از حرفی کوچکترین . 

 این که هایی چشم.روبستم دادموچشمهام تکیه دیوار روبه رو سرم آرشام رفتن بیرون با

بود شده متورم قرمزو مدام های گریه بخاطر روزها . 

 

 

 دیوار از رو سرم همین برای نشسته تخت روی کنارم ملیحه فهمیدم تخت خوردن باتکون

کردم باز رو وچشمهام برداشتم  

 

--- نازنین؟ خوبی  

 

---  خوب میتونم کرده درست برام آرشام که جهنمی این با نظرت به. وگفتم کردم خندی زهر

  .باشم
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--- حاال؟ کنی چیکار میخای  

 

--- بمونم  میتونم نه. برم دارم رو جایی نه معلقه زندگیم  کنم چیکار باید نمیدونم خودمم  . 

 

--- بیا راه باهاش مدت ی داره دوستت واقعا آرشام شاید . 

 

 حد داشتن دوست. نیست مهم من برای اصال اون داشتن دوست. نشست لبم کنج پوزخندی

رو کسی یا نداره وسط  

 

 رو ام بچه شد باعث که کسی با چطور.متنفرم ازش. ندارم تشدوس من.نه یا داری دوست 

بیام راه باهاش و.. کنم زندگی بدم ازدست . 

 

 

کنم کمکت میتونستم کاش:وگفت اومد پایین تخت واز داد تکون تاسف از سری ملیحه . 

 

 ،کاری شیفتم امشب من: گفت برگشتو سمتم دوباره که رفت در سمت وبه زد رو حرف این 

کن رمخب داشتی . 
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-- کنم؟ فرار کنی کمک میشه  

 

چیکارکنم؟ وگفت چرخید سمتم شده گرد های چشم با اتوماتیکوار ملیحه  

 

فرارکنم کنی کمکم میشه  

 

 کجا ازاین بعدا کردی فکر ولی نداره کاری من واسه این وگفت برداشت قدمی سمتم به

دینش خوب بری؟هنوز میتونی کجا حالت بااین تو ضمن در ؟ بری میخای . 

 

 هستم االن که جهنمی ازاین هرجابرم باش مطمئن.برم  من کن کمک ،توفقط خوبم من ---

بهتره خیلی . 

 

--- برمیگردم باش منتظر پس باشه . 

بکنم برات میتونم چیکار ببینم . 

 

منتطرملیحه در به خیره هام چشم ومن رفت بیرون اتاق از ملیحه . 

 

بری باید شو حاضر زود: فتوگ برگشت اتاق به ملیحه ساعت نیم از بعد  . 
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برو شو حاضر زود بیمارستان بیرون داروخونه فرستادم رو آرشام . 

 

 حق رد بزرگی خیلی لطف تو کنم جبران برات میتونستم کاش وگفتم گرفتم بغلم تو رو ملیحه

بوسیدم ادب رسم به رو گونش وبعد کردی من  

 

--- برو برنگشته تا بیا. عزیز نکردم کاری . 

 

 باشه---

. 

بیمارستان واز کردم تنم رو هام لباس سریع اتاق از ملیحه رفتن بیرون با  

 

 از که میرفتم داشتم. فرستادم هام ریه به روبلعیدمو هوا خنکی وجود تمام وبا بیرون زدم 

شد گرفته مانتوم پشت . 

 

بگیره آروم کمی تا فشاردادم ش رو دستمو.میکوبید سینم به خودشو ترس شدت از قلبم  

کرده گیر دربیمارستان کنار حفاظ تیز ی لبه به مانتوم دیدم که برگشتم عقب به ترس با   
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.  رو چشمام همینطور. رفتن به کردم وشروع کردم جدا ازش رو ومانتوم. کشیدم راحتی نفس

کردم برخورد سختی جسم با دفعه یک که ممیچرخوند اطراف تو . 

 دستم که شخصی به. کسی بغل تو افتادم دیدم اومدم خودم به بعدازچندثانیه بودم بهت تو

کردم نگاه بود نشسته اشسینه روی   

 گیر استراحت واسه خوبی جای اینکه مثل: وگفت داد تکون هام چشم جلوی رو دستش که 

 .آوردی

 ازلحنشم. باشه شده داغ بدنم تمام و باشن ریخته بدنم روی اغد سرب که انگار ازخجالت

 وقت نباید زودترفرارکنم هرچه باید فعال.شدم کردن بحث بیخیال بااینحال بود گرفته حرصم

کرد تلف رو . 

 

 ازش قدمی چند وسریع ببخشید: گفتم لرزونی باصدای و کشیدم بیرون بغلش از رو خودم 

ببینمت دوباره میشم شحالخو محمده اسمم:گفت که دورشدم . 

 

شدم دور خیابون اون از سریع حرفهاش به توجه بی . 

 زندان از که انگار. میکشیدم تری راحت نفس میشدم دور بیمارستان اون از که هرقدمی با 

باشه آرشام زندانبانشم و باشم شده آزاد . 
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 رو جایی نه برم مکجامیتون فکرمیکردم این وبه  میزدم قدم تهران شلوغ های خیابون تو 

بمونم مسافرخونه یه توی روز چند که داشتم پولی نه برم که دارم سراغ . 

 ایستگاه جلوی رو خودم کردم نگاه واطرافمو دور وقتی که بود اینچیزا مشغول فکرم انقدر

 مرتضی قبر کنه آروم االن منو میتونست که تنهاکسی شدم اتوبوس سوار دیدم زهرا بهشت

  .بود

رسیدیم زهرا بهشت به ساعت یک از پس   

رسوندم قبرش به رو خودم بود نمونده براشون جونی دیگه که هایی پا با ومن  

 

کرد خودش تسلیم رو هام چشم که بود اشک دوباره و نشستم وکنارش   

 

 گذاشت تنهام چراانقدرزود که کردم گله هم کلی گفتم وازدلتنگیام زدم حرف باهاش کلی 

 بود واردکرده وجسمم روح به سختی ضربه مرتضی بعدازمرگ که بچمون مرگ یطرفم از

 بااینکه.وتجاوزش بخاطرآرشام بود کرده رخنه دروجودم شرمندگی حس یجورایی.روگفتم

 عذابم این و گناهکارمیدونستم خودمو بازم ولی بود ناخواسته رابطه اون و بودم بیگناه

 اگه بهتربود، میدادم، توضیح ضیمرت برای آرشام درمورد کاش.مقصربودم امامنم.میداد

 چون حرفموباورنکنه بود ممکن هرچند.میکرد کوتاه اززندگیمون آرشامو دست شاید میفهمید

بود ندیده آرشامو کثیف روی اون تاحاال  
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 نتونستم که منوببخش...نبودم خوبی امانتدار که من،منوببخش عشق مرتضی: گفتم باگریه

دیدنت میام دوباره ولی میرم من..کنم مواظبت ازکوچولومون . 

شدم ازجابلند و نشوندم ای بوسه قبرش روی کردن وگریه کردن گله ساعت یک از پس    

 

میلرزیدم خودم به. بود وهواسردشده بود یلدا شب.بود غروب نزدیکهای برم کجا نمیدونستم    

 اطراف این مسجدی شاید که این امید به میزدم قدم رو پیاده کنار و شدم اصلی خیابون وارد

بود شده هواتاریک که زدم قدم اینقدر بدم پناه داخلش رو خودم وبتونم بشه پیدا . 

-- برسونیمت خانمی  

برسون برومامانتو:وگفتم. چرخوندم بود کرده ترمز کنارم که جوانی پسر سمت رو سرم  

--- میدم بهت خوبی پول. میگذره خوش باورکن.عصبانی چقدر اوه  

 

---- بشن خبردار تاهمه میزنم جیغ نری اگه عوضی، میگم بهت گمشو برو . 

 

 ادامه راهم به. رفت گذاشت کولش رو رو دمش ترسیدو پسره که بردم باال اینقدر رو صدام

 دادم
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.  لحظه بچمون بدنیااومدن وبرای باشیم خونمون تو بامرتضی باید االن.بود گرفته بغضم

 امثال هوسبازی مردای و بگردم پناهیسر یه دنبال توخیابونا شب نصفه اینکه نه کنیم شماری

بچمون نه و هست مرتضایی نه دیگه که افسوس ولی بشن مزاحمم آرشام . 

 

. خورد چشمم به خیابون نطرف او مسجد ای گلدسته گنبد که میشدم امید نا کم کم داشتم

 به ماشینی که رفتم می مسجد سمت به داشتم و انداختم خیابون وسط رو خودم خوشحال

وبعد.اومد سمتم هب سرعت .... 

 

******* 

 زن تا چند دفعه یک که میکردم نگاه اطراف به داشتم کجام نمیدونستم کردم باز رو هام چشم

خوبه؟ حالت:وگفتن شدن جمع سرم باالی مرد و  

--- کجام من . 

 بیمارستان--

 چه چیه؟میدونی اسمت:گفت و شد نزدیک من به دکتره بود معلوم که افراد اون از یکی

افتاده؟ برات فاقیات  

 

نیست یادم هیچی:وگفتم دکتر به کردم رو همین برای.نیومد یادم چیزی فکرکردم هرچی . 

- بودی بیهوش و کردی تصادف پیش ماه یک تو  
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نمیشد باورم شدم خیره دکتر به متعجب.شد گرد دکترچشمام باحرف  

هیچی...نمیاد یادم هیچی من ولی: گفتم . 

--- شدین فراموشی دچاره خورده سرتون به که ای ضربه خاطر به احتماال . 

- برمیگرده؟ که حافظم دکتر  

- میارین دست روبه حافظتون زودی به ایشاهلل شماموقته وضعیت این بله . 

 ساله 50 تقریبا مرد ویک  بازشد در که میکردم گوش دکتر امیدوارکننده حرفهای به داشتم

 اومدکنارم زنه.اومدن سمتم وبه کردن سالم.شدن اتاق وارد همسرشه بود معلوم که زن بایک

خوبی؟:وگفت  

اومد شوهرش صدای که دادم تکون آره معنی به سری : 

داشت؟ کاری چه خیابون تو شب وقت تواون وتنها تک دختر یه بپرسم میشه   

اومد نمی یادم چیزیم اصال چون بگم که نداشتم چیزی یعنی نگفتم چیزی و کردم سکوت . 

- ساکتی؟ن چیه  

 

نیست خداروشکرچیزیش که زبونت گرفتن گچ رو پات. بدی جوابمو نمیخوای  

 

علی:گفت  باعتراض خانمش  

- چیزیش میگم؟اگه دوروغ مگه چیه  

https://telegram.me/romandoni


 

مامینداختن گردن چی؟اونوقت میشد   

- گرفته فراموشی اون   

 

 چی؟؟؟-

 

 

- باشه سخت هم اینقدرها کلمه این درک فکرنکنم گرفته فراموشی آره . 

 

 

برگشت وبعد برد موهاش تو دستشو کالفه فهمیدم اسمشو تازه که مردی  

 

کنه اش معاینه بیاد فوری محمد بزن زنگ: وگفت زنش سمت   

 

 

- هست دکترهم که اینجا  

- ندارم عتماداینجاا دکترای به من.بده انجام گفتمو بت که کاریو راحله  
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- باش آروم تو میزنم زنگ جان علی باشه  

- بزن زنگ تو آرومم من  

 

 

کرد بودقطع محمد اسمش که بامردی زدن حرف کوتاه ازچنددقیقه پس راحله  

 

ببینه ببریم آزمایشهارو و عکس گفت بیاد نمیتونه میگه محمد: گفت همسرش به رو و   

 

 

- بریم باشه  

 

 

که وقتی بدیه حس خیلی..فکر وهزارتا موندم من و بیرون زدن اتاق هردواز  

 

 

بیارم بدست حافظمو زودتر خداکنه.دیگه چیزهای به برسه چه ندونی اسمتوهم حتی  . 
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--- کردین پیدا برام ای خونه ببینم اومدم  

 

نبود معنی از خالی که نگاهی کرد من به نگاهی منصوری . 

 

 که گذاشت میز روی چایی دوتا شاگردش حسین بین همین در کرد برانداز رو هیکلم تمام 

بیا کردم خبرت هروقت بیرون برو تو حسین:گفت منصوری آقای  

 

 

-- آقا چشم  

 

نشست من روی روبه دقیقا اومد و شد بلند میزش پشت از منصوری  

 

خونشون که نمیگردن که دردسر دنبال مردم گفتم تو به قبال که من:وگفت   

 

بدن تو مثل تنهائی و تک دختر به رو  . 

 

--  من از شما میکنم زندگی محله همین تو دارم ساله یک.شناسینمی خوب منو که شما ولی

دیدین؟ خطایی  
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وگفت انداخت راستش پای روی رو  چپش وپای کرد تکیه صندلی به منصوری :  

 

 

--- بکنم کاری برات نمیتونم من.شماست تنهایی بحث.بحث نیست خطا بحث .  

 

لعنتی بغض این بتونم اینکه برای گرفت التماس رنگ نگاهم و بغض رو گلویم  

 

خوردم ازش قلوپ ویک برداشتم میز روی از رو چایی کنم مهار رو    

 

.  رو ودمخ ساختمون های طبقه از یکی میتونم باشی داشته دوست اگه:گفت منصوری که

بدم بهت . 

 

بکنم تشکر میخاستم تا و اومد هام چشم تو شادی برق  منصوری حرف با   

 

داره شرط فقط: زد لب منصوری    

 

https://telegram.me/romandoni


هوا رو رفت شد دود پیشم ثانیه چند خوشی لحظه یک تو منصوری حرف با . 

 

 

--- شرطی؟ چه  

 

شد من ی چهره مات و کرد سکوت منصوری   

 های نگاه ازاین. کسیم بابی توام خورده و سال یک واینت خوند رو هرزگی میشد نگاهش از

بودم دیده زیاد کثیف  

 

 .  اینکه بدون بشی ایم صیغه زن میخوام:گفت که اومدم خودم به منصوری دار خش باصدای

بفهمه کسی . 

 

 

 محض ای گربه هیچ: گفتم خدم با میزد زنگ گوشم تو جور بد کسیم بی ناقوس صدای

نمیگیره خداموش رضای  
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 کاال ی مبادله اولیه آدمهای مثل دقیقا میخواد ازم وحتماچیزی نمیکنه قبول الکی میدونستم 

 جانانه سیلی یه میخواست دلم. بودم کاال یک منصوری مثل هرزه مردهای واسه  من کاال به

کنم نثارش وبیراه بد هرچی و بزنم توصورتش . 

 

این پیش تمنداش دوست بزنم حرفی میذاشت لعنتی بغض این مگه ولی  

 

از ای کلمه گفتن بدون همین برای بشم خورد و بشکنه بغضم عوضی مردک   

 

 فرو کسم بی قلب تو خنجر مثل که منصوری پی در پی های زدن صدا وبه شدم دور اونجا 

نکردم گوش  میشد  . 

 

 رسیدممی دیر مطمئنا میرفتم اتوبوس با اگه و میشد کامل مرخصیم دوساعت داشت دیگه

شدم شرکت وراهی گرفتم دربست یک سریع مینه برای  

 

 

پیرمرد یک که وتنهابودم چقدربدبخت.زدم هق و شکست بغضم توراه   

 

 05 بده بهم رو مزخرفی پیشنهاد همچین میده جرات خودش به دخترشم  جای من که ساله . 
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 صورت و سر به ودستی رفتم خونه آبدار سمت به سریع شرکت به ورودم محض به 

کشیدم پریشونم  

 

گفتم می بیراه بدو ذهنم تو منصوری به دوباره داشتم و نشستم میزم پشت رفتم و   

 

شد باعث که مرد این از نمیدونستم شد شرکتش وارد جوادی علی آقای که   

 

 

نباشم یا باشم ناراحت باید بگیرم فراموشی  . 

اواقع بودمش دیده بیمارستان تو که اول روز اون از غیر سال یک این تو  

 

شد نزدیک من میز سمت به که بودم فکرها همین تو بود خوب من با رفتارش  . 

وگفتم شدم بلند صندلی روی از   

 

 : بخیر صبح.سالم . 

 

--- فاطمه خوبی سالم . 
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. 

 ممنون---

 

 من سمت به دوباره که بره ومیخواست کرد کج اتاقش سمت به و  راهش جوادی آقای

؟کنی پیدا خونه تونستی:: وگفت برگشت  

 

انداختم روپایین سرم کردو سد رو گلویم راه لعنتی بغض این دوباره . 

 

از اشکی قطره سرم دادن تکون با دادم تکون منفی ی نشونه به وبعدسری   

 

افتاد مقابلم ای شیشه میز روی کنه لمس رو  هام گونه اینکه بدون چشمم گوشه  . 

  

--- دارم کارت اتاقم تو بیا  

 

 چشم---

 

رفتم اتاقش سمت به سرش پشت هم ومن ادافت راه جوادی   
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  بشین---

 

 چی جوادی آقای ببینم بودم منتظر و گرفتم دندون به رو لبم و نشستم چرم تمام صندلی روی

بگه میخواد . 

 

 نمیگردی بر چرا:وگفت دوخت من به رو  سیاهش چشمهای جوادی کوتاه دقیقه چند از پس

ما؟ پیش  

 

 ...آخه--

 

یک تواین من کن باور:گفت جوادی آقای دوباره که کنم ملکا رو جملم میخاستم  

 

ات خانواده و خونه واز بدی دست از رو حافظت تو شدم باعث که این از سال   

 

از کمی شاید بیاتا خودمون پیش الاقل پس.ندارم وجدان عذاب کم بیفتی دور   

 

بشم راحت لعنتی وجدان عذاب این  . 
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--- وجود این با من ولی شدین من موشی راف باعث شما درسته جوادی آقای  

 

باشید داشته وجدان عذاب باشید خواسته شما که  ندارم ای کینه اصال شما از   

 

ی مادر یا پدر من اگه.نه یا داشتم ای خانواده و خونه اصال نیست معلوم من   

 

شما ولی نیست خبری که میبینید ولی میگشتن دنبالم االن تا باید خوب داشتم   

 

من از ولی ممنونم وازتون کردید لطف من به خیلی سال یک این تو   

کنم زندگی شما پیش بیام نخواین  . 

 

 

 هر.باشه:گفت جوادی که رفتم در سمت وبه شدم بلند صندلی وازروی زدم رو حرف این

میکنم فکری یک برات خودم بگردی خونه دنبال نمیخواد دیگه ولی راحتی طور  . 

 

 .ممنون-

 

کرد صدام جوادی دوباره که بشم خارج تاقازا میخواستم  
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 فاطمه--

 

-- جواد آقای بله  

 

--- تو اش پرونده بیاد جدید حسابدار قراره فردا واز میرن امروز حکیمی آقای  

 

بیاد فردا بگیر تماس باهاش میزته کشوی  . 

 

 .چشم--

 

کشیدم میزبیرون ازکشوی رو وپرونده نشستم میزم وپشت اومدم بیرون اتاق از  

 

دیدم جایی یک رو شخص این من کردم احساس عکس بادیدن      . 

 

اش چهره از زیادی چیز بلندش ریش این با اینکه وجود با  

 

کرد نمی یاریم لعنتی حافظه این ولی.بود آشنا برام بازهم وجود بااین ولی نبود مشخص   . 
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داد جواب بوق چند از وبعد.گرفتم رو شماره  

 

--- بفرمایید بله  

 

تو قلبم این و لرزیدن به کرد شروع بدنم اندامهای تمام صداش باشنیدن  

 

طنین حتی میکرد قراری بی سینم   

 

بودم شده چراهول نمیدونم.بود آشناودلنشین برام صداشم   

 

بشنوم دوباره رو صداش داشتم دوست  . 

 

- بزنین؟ حرفتونو نمیخواین  

 

میگیرم تماس...تجاری شرکت از نباشید خسته سالم:گفتم و شدم مسلط خودم به . 
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 به مشغول شرکت تواین حسابدار بعنوان میتونین ازفردا و شده شماموافقت استخدام بافرم 

 .کاربشین

 

میام حتما فردا بله..خبردادین که ممنون خیلی:گفت باخوشحالی . 

 

 

ظاهر به صدای این به وداشتم. گذاشتم سرجاش تلفنو و کردم افظیخداح  

 

ساله ویک سی مردحدودا یک که میکردم فکر اشنا    

 

شد جوادی آقای اتاق وارد بگیره اجازه اینکه وبدون شد شرکت وارد . 

 

ای کلمه میخواستم وتا رفتم اتاق سمت وبه  شدم بلند صندلی روی از سریع   

 

برو تو..فاطمه نداره اشکال:خوندوگفت رو ذهنم گاران جوادی آقای بگم   

 

بیار بردار قهوه لیوان بایک چایی لیوان یک  . 
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 .چشم--

 

مرخصی بود رفته حسن عمو که بود روزی دو یکی رفتم خونه آبدار سمت به  . 

 

. گزاشتم وشکر قند همراه به  سینی داخل و ریختم قهوه فنجون ویک چایی لیوان یک  . 

 

میخورد قهوه فقط خودش چون میخواد دوستش واسه جوادی اقای رو اییچ بود معلوم  

 

  گذاشتم میز روی رو  وقهوه وچایی شدم وارد زدم ای ضربه ریاست اتاق در به فکر این با 

بیرون زدم اتاق واز . 

 

بود گرفته درد سرم روشنیدم صدا اون و زدم حرف تلفن با که ای لحظه از چرا نمیدونم  

 

 .  گرم هام چشم داشت کم کم  گزاشتم دستم روی رو سرم و گزاشتم میز یرو رو دستم

  میشد

 

وبدون  بیرون زد اتاق از مغرو مرد همون بازشدو جوادی اتاق در که  
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 نگاه نیم یک نداد اجازه خودش به حتی. رفت و شد رد کنارم از خداحافظی کوچکترین 

من به بندازه ... 

 بیرون زد اتاق از دست به کیف هم جوادی آقای که ممیکرد نگاه مرد اون رفتن به داشتم

 بر دیگه مرخصی،چون هم خودت کن کنسل رو امروز قرارهای میرم دارم من:وگفت

 .نمیگردم

 

 .چشم--

گرفتم تماس داشتند جلسه قرار امروز که شرکتی تا دوسه به جوادی بارفتن  

 

بیرون زدم رکتش واز برداشتم رو کیفم هم خودم وبعد کردم کنسل وقرارهارو   

 

. خیابون تو کمی دادم ترجیح همین برای نداشتم رو زیرزمین اون ی حوصله  

 

بگذره هم روز این جوری یک باالخره تاکه بزنم قدم ها  . 

 

 کرد شروع گوشیم خونه داخل به قدم اولین با برگشتم خونه سمت به که بود عصر نزدیکهای

دادم جواب سریع راحله اسم بادیدن  خوردن زنگ به  
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--- جان راحله سالم  

--- خوبی فاطمه سالم  

 

--- ممنون مرسی  

-- دعوتی ما ی خونه شام امشب بگم خواستم   

--- دیگه فرصت یک ایشاهلل.شماییم پرورده نمک که ما دردنکنه دستتون  

 

--- داریم باهات واجبی کار یک اخه.بیا پاشو. چیه حرفها این  . 

 

--- میام باشه  

 

--- خداحافظ منتظرتم پس  

 اینکه جمله از.اومد پیش سوال هزارتا ذهنم وتو کیفم داخل گزاشتم و کردم قطع رو گوشی

داره چیکارم  

 همین برای میبودم اونجا هشت تا کم کم باید ومن بود پنج های نزدیک کردم نگاه ساعت به

 و کردم ست آبی شال بایک رو رنگم آبی مانتو وبعد گرفتم دوش ویک رفتم حموم سمت هب

 گرفتم دربست تاکسی ویک رسیدم اصلی خیابون وبه بیرون زدم خونه واز برداشتم رو کیفم
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 از پس باالخره داشت زیادی فاصله میکردم زندگی من که جایی واز بود شهر باال خونشون

کرد توقف جوادی نهخو جلوی راننده ساعت یک **** 

 

 من بغل تو وساراکوچولو بودیم زدن حرف مشغول و بودیم نشسته جوادی آقای و راحله با

بخواب بگیر برو پاشو مامان سارا:گفت راحله که میکشید خمیازه و بود نشسته . 

 

--- مامان چشم  

 

میکردن نگاه هم به وراحله علی.رفت اتاقش به اومدو پایین ازروپام سارا  

 

طور همین دقیقه چند.نمیتونن ولی بگن بهم چیزی میخوان میکردم احساس   

 

افتاده؟ اتفاقی.زنید می شده؟مشکوک چیزی: گفتم که گذشت   

 

میشه دیر داره بگو باش زود: گفت کردو نگاه علی به راحله . 

 

سرشو وبعد دوخت پاش زیر سرامیکی کف به چشماشو ای لحظه آقا علی  
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فاطمه بدم بهت پیشنهاد یک میخوام:وگفت شد خیره وبهم کرد بلند  . 

 

- شنوممی  

 

- کنی گوش آخرم وتا نشی ناراحت بده قول فقط . 

 

-- میکنم گوش بفرمایید باشه . 

 

کرد زدن حرف به وشروع کشید عمیقی نفس : 

واسه میگرده اعتماد قابل آدم یک دنبال. محمده اسمش.دیدی امروز که دوستمو  

 

صوری فقط البته کنه ازدواج باهاش مدت یک  . 

 

داره؟ ارتباطی چه من به این خوب: وگفتم شدم خیره بهشون سوالی  

 

نمیکردم درک رو کردنشون تعلل اینهمه.نزدن حرفی و شدن ساکت هردوشون دوباره . 

پیدانکردیم بهترازتو کسی یعنی دادیم پیشنهاد تورو ما:زد لب راحله دقیقه چند از پس .  
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 مالی گور گیرو و تنهام دختر یه من فکرکردن؟درسته چی دمدرمور.برخورد بهم ازحرفشون

 وضعیف بدبخت اینقدر یعنی.ببره سوال زیر نفسمو عزت کسی نداشتم دوست اما دارم هم

کردی چیکار من با ببین دنیا شصتت میکنن؟ناز پیشنهادی همچین من به که میدم نشون . 

  

راحله که برم ستممیخوا گرفتم دست به رو وکیفم شدم بلند مبل روی از   

 

آخه؟ میشی ناراحت چرا جون فاطمه: وگفت گرفت رو دستم   

 

- نشم؟ ناراحت  

 

- تا حتی باش نمیفته،مطمئن اتفاقی هیچ شما بین.صوریه ازدواج یک فقط این  

 

و زن ادای قراره شما فقط نمیشه خونده ای صیغه نباشه الزم که زمانی   

 

اینکه هم نداشتیم سراغ تو ترازبه کسی باورکن.همین بیارید در شوهرارو   

 

 حل هم مشکلت مالی ازلحاظ اینکه هم.اعتمادی قابل برامون و داریم شناخت بهت نسبت 

 میشه
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عزیزم بکن فکراتو خوب نیست کمی پول.میده بهت پول میلیون05لطفتم خاطراین به . 

 

 فکرفرو به شدو شل وپام  ایستادم سرجام بدن اینکاربهم باقبول قراره که مبلغی شنیدن با

 .رفتم

 

  واسه میتونستم میگرفتم شرکت از اگه که وامی وبا داشتم خودم که پولی با میلیون پنجاه

 میشد حل مشکلم اینجوری نبود هم فکری بد بنظرم.نمونم آواره و بخرم نقلی خونه یک خودم

 پرازهوس های ونگاه بزنم در اون و در این به خونه یه پیداکردن واسه اینقدر نبود نیازی و

 مسئولیت این کردن قبول بودم دودل ولی.کنم تحمل رو  منصوری مثل وامثال منصوری

نه یا کاردرستیه . 

کنم فکر باید: گفتم و بهشون کردم رو همین واسه  

 

---  بهمون جوابتو و بزاری روهم فکراتو داری وقت فقط صبح تافردا.فاطمه نیست فرصتی

 .بگی

 

 میلیون05فکر دوباره. بود مانده باقی ساعت چند فقط صبح فردا تا کنم چیکار باید نمیدونستم

وپرسیدم توسرم اومد  
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---- میده؟ و پول کی  

 

--- محمد آخه کنی امضا رو قراردادی یک باید قبلش فقط بخوای تو هروقت  

 

بره بین از هاش نقشه تمام و کناربکشی کار وسط نداره دوست  . 

 

- کنه؟ نمی تهدید منو خطری مطمئنید دارین عتمادا دوستتون به شما فقط قبوله باشه  

 

-  رو هیچکس بلکه رو تنهاتو نه وقت هیچ نداشتیم اعتماد محمد به مااگه باش مطمئن اره

دادیم نمی پیشنهاد کار این برای . 

---- میشم آماده فردا من پس.باشه . 

 

 قبول هک ممنون میدم خبر محمد به من پس باشه: وگفت رد رضایت سر از لبخندی علی

 کردی

 هم میشه حل دوستتون مشکل هم بهتره اینطوری بنظرم میکنم خواهش: وگفتم زدم لبخندی

 چی کارم سوال یک فقط.بشم راحت آوارگی ازاین میتونم و میاد گیرم خوبی پول من اینکه

 میشه؟

--- سرکارت برگردی میتونی خواستی هروقت . 
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برگشتم خونه سمت وبه شدم آژانس وسوار کردم خداحافظی وراحله علی از   

 

پنجره روبه سرم. مینشست زمین سرد روتن گوله گوله برف بود سردی شب  

 

تو دستشو ماه دی امشب شدم برفها خیره و دادم تکیه ماشین ی زده یخ   

 

از رو حافظم من که. ماه یک سالو یک میشد ودقیقا میگذاشت ماه بهمن دست   

 

صدای که میزدم پرسه خودم افکار های کوچه پس کوچه تو داشتم.دادم دست   

 

دخترم رسیدیم:وگفت کشید بیرون افکارم از منو بود مسن مرد یک که راننده   

 

دوباره.رفتم خونه سمت وبه شدم پیاده ماشین واز کردم حساب رو راننده پول  

 

تو اگه.انداختم نگاهی زمین زیر ودیوار در به. شدم تاریک تنگ زیرزمین اردو   

 

نمیکردم تحمل رو اینجا ساعتم یک حتی نبودم مجبور سال یک این  . 

https://telegram.me/romandoni


 

بخرم ای خونه خودم واسه دیگه وقت چند تا میتونم اینکه از بودم خوشحال . 

 

دربیام بالتکلیفی آوارگی این واز  . 

 

تنهایی برام فقط االن تا که سرنوشتی نمیدونستم مداشت استرس هم ازطرفی  

 

ببینه برام رو خوابی چه فردا از قراره. نوشته کسی وبی وحسرت غم و  . 

 

 برای تر قرار بی من واز.بودند گذاشته کورس که انگار کردم نگاه ساعت های عقربه به

بودند فردا به رسیدن . 

 

پهلو ساعت یک از پس خرهبال بودم بیدار هنوز ومن بود شب نصف سه ساعت  

 

وارد و بود شده گرم هام چشم تازه.برد خوابم فردا به کردن وفکر شدن پهلو به   

 

خواب از گوشیم آالرام صدای با که شدم صبحگاهی خواب ی لحظه ترین شیرین   
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دیگه امروز از اومد یادم که شرکت برم که شدم خیز نیم جام از سریع. پریدم   

 

 دراز دوباره همین برای.کنم شروع رو جدیدی ماموریت باید و تنیس کار در شرکتی 

 .کشیدم

 زدم رو اتصال دکمه اومد صدا به گوشیم زنگ که بخوابم دوباره بگیرم خواستم و

آقا علی سالم:وگفتم  

 

--- بریم که دنبالت میام باش آماده یازده ساعت. فاطمه سالم  

 چشم--

 

 چمدون سر رفتم وبعد  زدم صورتم دست به یواب شدم بلند جام واز کردم قطع رو گوشی

 . لباسهام

باشم اونجا قراره تاکی  نمیدونستم  میبردم لباس خودم با باید .. 

 

از همین برای نداشتم مناسبی لباس اما زدم گشتی چمدونم بازار کهنه تو  

 

گذاشتم چمدون داخل و کردم انتخاب رو بود بهتر که کدوم هر لباسهام بین   
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 . چند خودم واسه میرفتم باید فردا امروز همین برای بودند بهاره هام لباس همه  

 

بود فرصت ساعت یک هنوز یازده ساعت تا میخریدم زمستونی گرم لباس دست   

 

صورتم خورده وی آوردم در کیف داخل از رو هام آرایش لوازم همین برای   

 

اول نگاه تو مداشت دوست دربیام، روحی بی این از تا کردم دوزک بزک رو   

بشم دیده قشنگ . 

 

زمین زیر واز برداشتم رو چمدونم همین بودبرای نمانده آقا علی اومدن به چیزی  

 

میکردم خدافطی خانم شریفه از باید رفتم باال   . 

کیه؟: گفت که زدم ای تقه شیشه به بازه، در دیدم که رفتم خونشون در سمت به  

 

--- وت بیام هست اجازه خانم شریفه منم  

 

----  رو هاش اساس داره خانم شریفه دیدم که شدم هال وارد خودته ی خونه دخترم، تو بیا

میچینه کارتون داخل  
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---- نباشی خسته سالم  

 

--- باشی سالمت . 

 

صفا وبا قشنگ خیلی ولی بود قدیمی درسته انداختم نگاهی خونه اطراف به  

 

وگفتم خانم شریفه به کردم رو همین برای بود  : 

--- بخدا حیفه.؟ کنید خراب رو خونه این میخای شما واقعا خانم یفهشر . 

 آهی و انداخت نگاهی خونه اطراف به و کشید کار از دست من حرف با خانم شریفه

 :کشیدوگفت

--- هزارویک خونه این تو من کردم نمی کارو این وقت هیچ که بود من به اگه  

 

کنی پیدا خونه تونستی کردی، چیکار تو..میخواد اینطوری امید چیه چاره ولی دارم خاطره  . 

 

وگفتم زدم خانم شریفه مهربونی همه این به لبخندی : 

---- خداحافظی واسه اومدم االنم. کردم پیدا خونه منم  اره، شکر رو خدا . 
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 توش دلخوش سالمتی به ایشاهلل.خداروشکر: گفت و شد خوشحال حرفم از خانم شریفه

کنیدخترم زندگی . 

 

-- که سال یک این خاطر به ممنونم شما از واقعا منم.خانم شریفه منونم خیلی  

 تشکر برام بود برادر مثل که آقا امید و شما از زبونی چه با نمیدونم واقعا.دادم زحمت بهتون

 .کنم

 

---  وجودت به یکسال این تو کن باور. منی ی نداشته دختر مثل خودتم تو چیه، حرفا این

کردم عادت  

 

--- خانم طورشریفههمین منم . 

 

شدم بلند جام از سریع همین برای داد می آقا علی اومدن از خبر در زنگ صدای  

کنید حاللم دیدین بدی. خوبی هر.وگفتم کردم بارون بوسه رو خانم شریفه وگونه   . 

زدوگفت پیشونیم روی ای بوسه خانم شریفه : 

---  فراموشی به رو ما نری  حتما، بزنی سر ما ،به ندیدم ای دیگه چیز تو از خوبی جز که من

 .بسپری
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----  سمساری بدین هم منو ی ها اساس این خانم، شریفه راستی...میزنم سر بهتون حتما چشم

ندارم الزمشون دیگه ببره   

---- دخترم باشه  

  خدافظ--

 

--- همرات به خدا  

 

آقا علی با  احوالپرسی و سالم از وبعد رفتم در سمت وبه برداشتم رو چمدونم   

 

محمد خونه خوشبختانه. رفتیم محمد خونه سمت وبه شدیم ماشین سوار   

 

فکرها این تو بود بینشون فاصله کوچه  سه دو، وفقط بود آقا علی خونه نزدیک   

 

 خونه در دیدن با داشت نگه شیک خیلی بزرگ ویالیی در یک کنار رو ماشین علی که بودم 

چیه معلومه خلشدا دیگه باشه، این که درش:گفتم خودم با اش . 

 

 بودن مجبور که درختهایی  درخت، پراز و بزرگ حیات یک شدیم حیات وارد آقا علی با

کنند تحمل هاشون شاخه روی رو برفها سنگینی . 
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بود قشنگی خیلی منظره.درختها کنار تاب یک و بزرگ کامال استخر یک حیات وسط  . 

بود پوش سفید کامال بود اومده قبل شب که برفی خاطر به حیات کل اینکه بخصوص  

 تابلوی شبیه دقیقا و بود آورده وجود به رو خاصی درخشش برفها روی نورخورشید تابیدن

که تابلویی بود نقاشی  

 

کرده مترسی زیبا اینقدر رو رحمی وبی سردی این به زمستون  . 

 

میکردم سعی ولی بودم شده زده ذوق خونه دیدن با شدیم خونه وارد باعلی  

 

ندم نشون  رو وهیجانم کنم حفظ مو ظاهر  .. 

دقیقه چند از وبعد خورد زنگ آقا علی گوشی که زدم می دید رو خونه داشتم  

 

گذاشت تودستم رو کلیدها سمتم اومد و کرد قطع رو گوشی زدن حرف    

 

دوساعت یکی تا. بیمارستان برده  رو خونه مستخدم خانم اسیه مد،مح.:وگفت  . 

 

خونه خانم به بدم داد محمد. است خونه کلیدهای این.میرم منم میان دیگه  . 
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اومد استرس اقا علی رفتن با.رفت وعلی کردم ای خنده خونه خانم آوردن با  

 

نسبت یشناخت هیچ که ادمی با سقف یک زیر زندگی دونستم نمی سراغم   

 

مورد در وراحله علی حرفهای با ولی.نه یا درستیه کار ندارم بهش   

 

کنم سرکوب رو استرس این شد می باعث محمد به نسبت اعتمادشون   

 

. کنار رو چمدون.. خونه زدن دید واسه بود فرصت بهترین  آقا علی بارفتن  

 

اتاق تا پنج یدنباد که  رفتم باال طبقه به وبعد زدم چرخی هال تو و گذاشتم در   

 

میکنن؟ زندگی اینجا نفر چند مگه: گفتم خودم وبا کشیدم سوتی تعجب از راهرو یک تو   

 

خودش واسه اتاق هر. کشیدم سرک و بازکردم هارو  اتاق یکی یکی، در  

بود ای خونه    
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داشتند رو خودشون بخصوص رنگ هراتاق های اساسیه و . 

بزرگی چه به عکس یک اخه محمده، اتاق بود معلوم رسیدم، چهارم اتاق در به   

 

 وسفید سیاه رنگ به هاش وسیله وتمام. بود قشنگ خیلی بود شده گرفته قاب دیوار رو 

 ..بودند

 

اتاق بود معلوم  بود  قفل ولی رفتم آخر اتاق سمت وبه اومدم بیرون اتاق از  

 

رفتم ینپای طبقه سمت به دوباره فکرها این با. ..قفله درش که مهمیه خیلی   

 

سمت به راست یک همین برای و میکرد قاروقور وشکمم بودم گرسنه خیلی   

 

 یا یخچاله این:گفتم خودم وبا موند باز دهنم یخچال داخل  های لوازم دیدن با رفتم یخچال 

مارکت سوپر . 

 

یخچال داخل های خوراکی دیدن با بود یخچال داخل میخواستی که هرچی  
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 ناهار از خبری و بود ناهار نزدیک انداختم نگاهی دستم ساعت به.تگرف باال شکمم قاروقور 

 .نبود

خونم خانم امروز از من باالخره.بشم کار به دست خودم گرفتم تصمیم همین برای  

  

 . مارکت توسوپر گشتن از پس.نشست هام لب روی ای خنده حرفم این با  

 

داشتم دوست خیلی خودم اینکه هم. کنم درست شامی گرفتم تصمیم روم روبه   

 

 و اوردم در فریزر از هارو کرده چرخ گوشت همین برای. میشد حاضر زود که این هم 

جدا و کردم ریز هارو گوجه وبعد کردن درست به کردم شروع  

 

خوابونده آب تو قبل از که رو ها سبزی عدب بشه پز آب گذاشتم ها ازشامی  

 

زنگ گوشیم که سفره چیدن به کردم شروع وبعد ریختم سبد داخل رو بودم   

 

 گشتن به کردم شروع و رفتم کیفم سمت به و بیرون گذاشتم آشپزخونه از رو پام خورد 

که گوشیم دنبال .... 
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---- منه مال  

 

----- چرخوندم صدا سمت رو سرم و مکشید جیغی ناخودآگاه حرف این باشنیدن  

 

خبرته چه:گفت که  .. 

 رو زهراست شبیه چقدر. شبیه چیزی لب وزیر شد  چهرم مات ای لحظه  من دیدن با محمد

زد لب  . 

 

گفتین؟ چیزی:پرسیدم کلمه این گفتن با  

 نه---

گفتنهاش علی با داد جواب رو گوشیش وبعد کرد اکتفا کلمه یک همین گفتن به  

 

من سمت گوشی کردن قطع با.میکنه صحبت داره جوادی آقای با بود معلوم   

 

کردن تعریف شما از خیلی جوادی آقای:وگفت اومد  . 

 

--- دارن لطف ایشون  
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--- صوری اونم همسر عنوان به رو شما که است وراحله علی اعتماد به من  

 

بدم راه خونم تو رو کسی هر که نیستم کسی من وگرنه کردم انتخاب    

 

آدمی من ولی نه یا میزد زبون زخم من به حرفهاش این با داشت آقا نمیدونم  

 

برای بگه من به برسه دهنش به هرچی رسیده دوران به تازه این که نبودم   

 

کنم زندگی سقف یک زیر آدمی نوع هر با بخوام که نیستم آدمی همچین منم:گفتم همین  . 

 خاطر به فقط اینجام میبینی که النما: دوختمووگفتم شبش مثل سیاه چشمهای به رو چشمهام

است وراحله جوادی آقای . 

 

 زبونتم که میبینم: وگفت خاروند لبشو کنار و انداخت باال رو ابروهاش حرفم شدن تموم با

قدته مثل .  

 

ایستادی و اینجا چرا حاال خوب..میاد خوشم کردن کل کل از من خوبه . 

 

شماست اتاق اول در راست سمت باال طبقه.کنی عوض رو لباسهات نمیخای  . 
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--- ممنون باشه  

 

داشتم دوستش خیلی که بود اتاقی همون دقیقا. شدم اتاق وارد و برداشتم رو چمدونم . 

 وسفید یاسی ست میزدراور و لباسی وکمد دونفره تخت ازجمله وسایلش وتمام اتاق رنگ 

 بودند

 

یک توی امتم یکسال که منی برای.بودند ایجادکرده قشنگی خیلی طرح و   

 

همچین یه توی االن که داشت وذوق شوق خیلی میکردم زندگی زیرزمین   

 

کشیدم دراز و کردم پرت دونفره تخت روی رو خودم خوشحال.هستم اتاقی   

 

شدم خیره سقف به گذاشتمو سرم باالی دستمو و . 

باشه، همراه باهات پناهی بی و کسی بی لعنتی حس این یکسال بده خیلی  

 

 خانواده چیه؟ازکدوم رسمت چیه؟ اسمت ندونی حتی که فکرکنی این به زشورو وهرشب

 ای؟
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 بگردن؟وهزارتافکر دنبالم بخوان که هست پدرومادری گشتن؟اصال کجاهستن؟دنبالت االن

 ...دیگه

 

دارم؟ هم بچه یا کردم؟ ازدواج من که میخوره وول توذهنم سوال این اوقات گاهی حتی  

 

 حافظم زودتر هرچی خداکنه.نمیاد یادم هیچی چون نمیرسم یا نتیجه هیچ به بازم ولی

کنم زندگی خونه یه توی محمد با باید که االنم.بیاد سرجاش . 

 

دختر، خنگی چقدر وگفتم سرم تو زدم ویکی اومد پایین تخت از سریع محمد اسم آوردن با  

کردم باز رو هام لباس چمدون سریع کنی فکر گذشته به یا کنی عوض لباس اومدی االن تو    

 

 بازهم ولی کنم انتخاب رو ها بهترین بودم کرده سعی که این وجود ،با چیدم کمد داخل و

نبودن مناسب کدوم هیچ  

 

 ساپورت یک با رنگ بنفش  سارافان یک خودم با رفتن  کلنجار ربع یک از پس بالخره 

شدم خارج اتاق واز پوشیدم سیاه  
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 که خوردن به کردم شروع سریع همین برای نبود مدمح خداروشکر رفتم پایین طبقه وبه 

 ...یکباره

--- نشی خفه پا به  

زده تکیه  اپن  سنگ به جدید شلوار کت یک با محمد دیدم که آوردم باال رو سرم  

 

آتیش کوره بودم شده خجالت از دادم قورت رو دهنم  لقمه زور به  

 

 پولی این وگفت گذاشت جلوم قرارداد یک با میلیونی05 چک برگه ویک.شد نزدیکم محمد

 قرارداد خواندن وبدون زد برق هام چشم چک مبلغ دیدن با. قرارداد ؟اینم کردیم طی که

بیرون میرم  دارم من:گفت که کردم امضاش سریع . 

 

--- اومدین تازه که شما  

 

این به من وگرنه کنم عوض اومدم میداد بو لباسهام:وگفت انداخت من به نگاهی  

 

مطب میرم دارم االنم خونه برگردم یتونمنم ها زودی   

 

 . نبود خوش حالش خانمم اسیه ضمن در. فرودگاه بریم میام باش آماده ده ساعت قبل  
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امشب باشماست آشپزی.اونجاست دوروز یکی دخترش خونه بردم بیمارستان از  . 

. بزاری تموم سنگ مامانم واسه میخاد دلم . 

کلفت یا آوردی زن گفتم لب زیر . 

 

--- گفتی چیزی . 

 .نه---

میرم من  . 

 بر قدم وباغرور بنفس اعتماد با خیلی شدم، رفتنش راه خیره دوباره ومن رفت محمد

 .میداشت

 

رسید می بنظر جدی والبته.یکدنده قد آدم بنظرم  . 

: محمد  

 امریکا از که مامان شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم که بودم وشلوار کت دنپوشی مشغول

زدم رو اتصال ودکمه زدم لبخندی گرفت می تماس . 

 

-- بشم قربونت مامانم،خوبی سالم . 
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--- خوبه خوبی،نامزدت تو خوبیم ،ما پسرم سالم . 

 

مبود گفته بهش دروغ به که افتادم پیش هفته یک یاد نامزد اسم آوردن با   

 

برسونم آرزوش وبه کنم ازدواج میخام  

بگم چی موندم . 

--- نمیدی؟ جواب چرا کجایی.پسرم الو  

 

--- شنوممی بگین مامان جام همین . 

--- کنم تحمل نمیتونم دوریتو ایران،دیگه میایم ملیسا خالت  دختر و خالت با دارم . 

--- برگردین میخای چرا.مامان نشدی خوب هنوز که شما . 

--- این برگردم میخام. نیست عالج قابل من مریضی دنیا نور او چه دنیا اینور چه  

 

 پرواز فرداشب.باشم خانمت و تو پیش خودم وطن تو مانده باقی عمرم از که عمری دوروز 

پسرم میبینمت.داریم . 
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-- خداحافظ مامان باشه   

 

روی رو ودستهام نشستم تخت ی لبه رو خودم و کردم پرت تخت روی رو گوشی  

 

واسه بگم چی مامان وبه بکنم باید چیکار نمیدونستم. .گذاشتم هام قیقهش   

 

ببینه بیاد عوضی ملیسای اون اگه حال هر به مامان حاال.گفتم بهش که دروغی   

 

آه.کنه من آویزان میخاد رو خودش دوباره نیست کار در زنی    

 

افتاد نزدم سر هشب بود ماه چند به نزدیک که اتاقی به چشمم که بیرون زدم اتاق از . 

 

به دوباره شدن وارد با میترسیدم نه یا بشم وارد بودم دودل شدم اتاق نزدیک   

 

که کلیدی خودم با رفتن کلنجار از پس بالخره بشه داغون وحالم برم گذشته   

 

اتاق وارد چرخوندم در  وتوقفل برداشتم رو بودم کرده قائم فرش زیر در کنار   

 

https://telegram.me/romandoni


عکس به تغییری کوچکترین بدون بود قبل سال پنج مثل چیز همه هنوز.شدم   

 

کردم شو هوا دلم لحظه یک کردم نگاه دیوار رو ی گرفته قاب    

 

. برای نداشتم رو اتاق تو موندن طالقت دیگه. داشتیم هم با که خاطراتی هوای  

 

بشم راحت ملیسا این شر از تا.میکردم فکری باید. بیرون زدم اتاق از همین   

 

میده پیشنهاد رو عوضی ملیسای این مطمینن نیست درکار زنی ببینه بیاد نماما اگه  . 

 

بیرون زدم خونه واز کردم طی میون در یکی رو پایین تا باال طبقه از مارپیچ های پله    . 

 

 کمی فرصت فردا تا. کنم چیکار باید نمیدونستم  نداشتم رو چیز هیچ و کس هیچ حوصله

 .بود

 

رفتم علی شرکت سمت به تهران شلوغ های ابونخی تو گشتن کمی از پس  

 

کنه عملی رو سرمه تو که فکری میتونست حتما اون   
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. علی اتاق وارد بکنم توجهی منشی به اینکه بدون راست ویک شدم سالن وارد  

 

سالم علیک:گفت علی که نشستم مبل روی و شدم   

--- ندارم حوصلتو اصال علی نگو هیچی  

شد زمانهم ام جمله این شدن تمام  

 

بود بهش پشتم که منشی شدن وارد با  . 

  

--- بیارین بردارین قهوه ویک چایی یک برید شما. فاطمه نداره اشکال  

 

دادی رو جوابش تو که زد حرف کی این:وگفتم کردم تعجب علی حرف از  

 

 

 میندازی تو سر گاو مثل تو وقتی:وگفت نشست من روی روبه دقیقا اومد و زد لبخندی علی

داغونی چرا چته حاال.بگه چی میخاد منشی معلومه خوب داخل، یمیای . 

 

--- برگرده میخاد مامانم  
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--- سالمتی به خوب  

 

-- بیان باهاش میخان خالمم و ملیسا . 

بازشدومنشی در حرفم این گفتن با  

 

زاییده گاوت پس:گفت علی که بیرون رفت وبعد گذاشت میز روی رو  قهوهو چایی   

 

-- زاییده دوقلو. چجورم  

 

 چرا؟---

 

-- کنم ازدواج باهاش میخام دارم سر زیر رو دختری بودم گفته مامان به  . 

 

برگرده کنه رها نیمه نصفه رو درمانش بشه هوایی حرفم این با کردم نمی فکر اصال ولی . 

 

--- کنی چیکار خایمی حاال  

. 
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 پیدا رو یکی فردا تا باید:گفتم وبعد خوردم ازش قلوپ ویک برداشتم میز روی از رو چایم

صوری البته کنم ازدواج باهاش و کنم  

 

--- میفهمن همه که بالخره بگی دروغ میخای کی تا. محمد احمقی خیلی . 

 

-- وقت هر، میشم راحت ومامانش ملیسا این دست از حداقلش ولی میفهمن اره  

 

بوده الکی ما ازدواج که بفهمن همه بزار دنیا سر اون رفتن دوباره  . 

 

--- چی؟ پس مامانت  

 

--- حرفهاست این از تر مهربون اون.. خورمنمی مامانمو غصه اصال من  

 

میاد داره و افتاده راه مامانم دنبال که  ملیساست این مشگلم االن من میکنه کم در و   

 

برداره من سر از دست که اونه خاطر به مه صوری دواج از این  . 

 

-- داری سراغ رو کسی حاال خوب  
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-- نمیومدم تو پیش که  داشتم سراغ اگه . 

میکنه پیدا رو یکی آشناها دوست بین حتما بگو راحله با . 

 

--- کنه صوری ازدواج باشه حاضر کسی نکنم فکر . 

---- کننمی قبول همه پول میلیون05 اسم آوردن با.کن پیدا شما  

 

 به پول تومن میلیون05 میخای تو واقعا:کردوگفت درشت رو چشمهاش حرفم از علی

بدی اونطرف  

 

--  روی واز  زدم رو حرف این.کنه کم سرم از رو ملیسا این شر فقط بدم ترم بیش حاضرم

بزن حرف راحله با..شدموگفتم بلند مبل  

-- نمیدم قول اما باشه  

و کردم خداحافظی علی با  

بیمارستان سمت رفتم و بیرون مزد اتاق از  

******* 

برگشتم دخترش خونه رساندم بیمارستان از رو اسیه که بود ظهر نزدیکای  
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خونه بیاره رو کرده قبول منو شرایط دیروز که دختری علی قراربود امروز خونه   . 

دقیقا و خورد زنگ گوشیم که خونه آشپز به بود مانده قدم چند و شدم خونه وارد  

 

 من که گشت می گوشیش دنبال کیفش وتو بیرون زد خونه آشپز از دختری لحظه نهمو 

منه مال: گفتم  

 

گفتم که.چرخوند من سمت رو سرش و کشید جیغی حرفم این گفتن با  

--- زهراست شبیه چقدر:گفتم باخودم و. شدم چهرش مات حرفم شدن تموم با...خبرته چه  

 

لباسهای مقابل در من ی رفته ورد رنگ لباسهای کنم چیکار باید االن نمیدونستم  

 

بود دستم تو که چکی به. میکرد ایجاد رو زشتی خیلی چهره محمد دار مارک   

 

وتا بود عصر سه ساعت  نشست هام لب روی غلیظی لبخند انداختم نگاهی   

 

رفتم آشپزخونه سمت به همین برای بود زیاد وقت محمد دوباره گشتنبر    

 

امشب بود گفته محمد که همونطور باید غذا کردن درست به کردم شروع و  
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به عذاها کردن درست از بعد. میدان نشون وخودی گذاشتممی تموم سنگ   

 

خرید برم که شدم حاضر رفتم اتاقم سمت   

 

*** هنوز خوشبختانه خونه برگشتم خرید المهع بایک که بود هفت ساعت  

 

ولباسهای  چیدم کمد داخل رو ولباسهام رفتم اتاقم به بود نیومده محمد   

 

دور وانداختم ریختم زباله پالستیک داخل رو قدیمیم   . 

 

برگشتم ودوباره.پوشیدم کردم انتخاب رو یکی جدیدم های لباس بین از وبعد  

 

نشستم وی تی روی روبه رفتم همین برای نمونده یچیز محمد اومدن تا پایین طبقه   

 

چرخید عقب سمت به سرم در شدن بسته با که  شدم فیلم دیدن مشغول و  . 

 

حال این تو چقدر نمیدونم شدم غرق محمد شب مثل سیاه چشمهای تو لحظه یک  
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دارم کارت باال ،بیا زیاده وقت من زدن دید واسه:میگفت که محمد صدای با که بودم   .. 

 

کنی خرابکاری باید همیشه که خاکبرسرت: گرفتم گر خجات از و اومدم خودم به  

 فتوح پر روح به دادن فوش درحال وهمونجور. کردم نگاه بهش که کیه میکنه فکر حاال 

شدم اتاقش وارد محمد سر پشت خودم  

 اتاق ههم از بود قشنگی اتاق واقعا گرفت خودشون به تحسین رنگ هام چشم اتاقش دیدن با

تر وشیک بزرگتر خونه این ی ها . 

گفت زدو اشاره تخت کنار به دستش با محمد  

---- اینجابشین  بیا  

  

گشتمی چیزی دنبال داشت انگار. بازکرد رو تابش لب که نشستم محمد کنار رفتم  

بخونم محرمیت صیغه میخام:گفت گشتن دقیقه چند از بعد   

بود تاب لب تو سرش که گشت می میتمحر صیغه دنبال پس.پریدن باال ابروهام  

---- گفتم دستپاچه گرفتو باال قلبم وتپش دادم قورت زور به رو دهنم اب حرف این باشنیدن : 

نمیشه خونده محرمیتی صیغه نباشه الزم که تازمانی بود گفته راحله . 
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--  که میدونم صالح من االن. راحله نه.نیست الزم چی الزمه چی که میکنم تعیین من اینجا

بشه خونده ما بین محرمیت صیغه . 

---  قرار چون.بشه خونده ای صیغه ما بین که نمیبینم لزومی من...منم قضیه طرفه یک خوبه

بشه برقرار  ای رابطه ما بین نیست  

. 

عصبانیت دیدم که میکردم نگاه بود شده من ی چهره مات که محمد به داشتم  

 

لبشو ی وگوشه کرد عوض لبخند نمیچه یک به رو خودش جای پیش دقیقه چند   

 

 من خوب.ناراحتی باشیم داشته ای رابطه نیست قرار که این از تو پس آها:گفت خاروندو 

باشیم داشته میتونیم هم رابطه بخوای تو اگه ندارم مشگل  

 

کردم احساس رو صورتم شدن سرخ وضوح به خودم محمد حرف این گفتن با  

 

 کنم وجورش جمع خواستم و بردم پی بودم زده فکری یب سر از که حرفی معنی به وتازه   

 زن نقش فقط قراره ما که اینه منظورم من. نبود اون منظورم اصال:وگفتم کردم رو همین برای

بشه خونده ای صیغه که نیست هم نیازی پس کنیم بازی رو شوهر . 
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وسفیدش سیاه تخت ی وگوشه بست رو تابش لب محمد حرفم این گفتن با  

 

شد پیراهنش های دکمه کردن باز  مشغول و پایین اومد تخت واز شتگزا   

 

 هم حاال...  نمیخونیم ای صیغه ندونی صالح تو که زمانی تا بخوای، تو طور هر باشه:وگفت 

بریم باید شو حاضر برو  

 

 باشه--

  

نفس تند تند به کردم شروع سرم پشت در بستن با بیرون اومدم اتاق از سریع   

 

کنار که خودم اتاق سمت به بودم آورده کم نفس محمد اتاق تو که گاران کشیدن   

 

محمد از خبری هنوز پایین رفتم و شدم حاضر وسریع رفتم بود محمد اتاق   

 

ی گوشه بزرگ عکس قاب به چشمم که انداختم نگاهی خونه اطراف به نبود   
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نگاه عکس به داشتم قدیمی عکس یک شدم کشیده سمتش به افتاد هال   

 

اسپرتش تیپ بادیدن..چرخوند خودش سمت به منو محمد صدای که میکردم   

 

 رو خودم بار این ولی بشم جذابش قیافه مات ودوباره  بره هرز هام چشم دوباره بود نزدیک 

بسته دادی که دوبارسوتی همون گفتم خودم وبا کردم کنترل . 

 

رفتیم در سمت وبه کردیم خاموش رو خونه های چراغ  

**** 

 

کردیم حرکت فرودگاه سمت وبه شدیم رنگش مشگی پرادوی سوار محمد با  

 

که  دوختم شب سیاهی به رو هام چشم و زدم تکیه ماشین پنجره روبه سرم   

 

میان هم لیسام ودخترخالم خالم مامانم همراه امشب:گفت محمد   

 

به که باشی بچه اونقدر نکنم فکر:گفت دوباره که نگفتم چیزی کردم سکوت  
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باشی کرده قهر ، من شوخی یک خاطر  .  

قهرم؟ من گفته کی:وگفتم چرخوندم سمتش رو سرم اینبار  

 

--- چیه؟ نزدنت حرف و سکوتت این دلیل پس  

 

---  مربوط من به اون اومدن نکنم فک. میاد خوش خوب بیاد میخواد خالت.بزنم ندارم حرفی

 .باشه

 

من سمت و میکنه پارک خیابون گوشه رو ماشین محمد  حرفم شدن تموم با  

 

 باهات خالم دختر و خالم مورد در علی ؟مگه.نمیشه مربوط تو به چی یعنی.:ومیگه میچرخه 

نزده؟ حرفی  

 

-- بگه اونا مورد در چیزی قراربوده مگه نه ! 

ازدواج اصلی دلیل. میگه و میکنه زهرخندی من  حرف از عصبانی محمد  

 

کنیم ازدواج باهم پیش سال شیش پنج بود قرار ما خالمه دختر وتو من صوری   
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و مادرم اصرار وبه نداشتم دوستش چون.چیز همه زیر زدم من ولی   

 

ولی بود من عاشق خودش ملیسا البته. بدم میخاستم ازدواج اون به تن خالم   

 

بودنت با فقط که اینجایی تو االنم نداشتم اون به سبتن حسی هیچ من   

 

کنی کم من سر از رو اون شر کنارمن    

- میکنی؟ زنانه حسادت نوع از جنگ یک وارد داری منو بگی بهتره پس  

. 

 .دقیقا--

-- نمیکردم قبول میدونستم اگه من ولی . 

 

--- دیره خیلی کشیدن پس پا واسه دیگه حاال . 

سکوت هردو کرد حرکت هم محمد شدم خیابون ی یرهخ ودوباره کردم سکوت  

 

شکست می درهم رو ما سکوت بود گذاشته محمد که آهنگی بین دراین وفقط بودیم کرده   
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. فرداهایی و فردا وبه بستم رو هام چشم و زدم تکیه ماشین پشتی به رو سرم  

 

رو وجودم تمام استرس محمد حرفهای با. میکردم فکر داشتم رو پیش که   

 

 دیگه ولی.بدم ادامه رو  مسخره بازی این نمیخوام پشیمونم بگم داشت دوست بود گرفته 

بودم کرده امضا رو قرارداد اون ومن بود دیر   

 

 رو دستش محمد دیدم که کردم باز رو چشمام سریع پام شدن داغ با که بود فکرها این تو

رسیدیم. شو پیاده خانمم:ومیگه گذاشته پام روی . 

 هنگ دقیقه به تو؟دم چته:گفت که شدم اش وخیره شد گرد چشمهام.. محمد خانمم گفتن با

 میکنی؟

--- کنی؟ صدام فاطمه فقط میشه  

--  دیر شو پیاده.کنیم شروع االن همین از بهتره.کنیم بازی نقش قراره نرفته که یادت. نمیشه نه

 .شد

 

بازشدن با مرفتی فرودگاه سالن سمت به محمد دوشادوش و شدم پیاده ماشین از  
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 از سرشار ماالمال رو تنم تمام و آورد هجوم سمتم به مطبوعی گرمای فرودگاه اتوماتیک در 

کرد لذت . 

 

  بعد ربع ویک.نشستم سالن ی گوشه آهنی صندلی روی و رفتیم انتظار سالن سمت به 

اومد فرود زمین هواپیمابه  

 

رفتیم  اومدن می ما متس به برقی های پله از که مسافرهای سمت به محمد من و   

 

.  گره با.مش بود ندیده اصال حال به تا که گشتممی ای چهره دنبال ها مسافر بین داشتم

 تکونم باش ساکت':گفت که چرخوندم سمتش رو سرم دستهام تو  محمد دست خوردن

 .نخور

 

 و زد استپ زن سه پای جلوی وبعد کشوند خودش دنبال رو من وبعد زد رو حرف این

 بودم تکشون تک چهره کردن آنالیز مشغول فرصت این تو هم ومن.بوسی رو به کرد شروع

 عروس اینم نرگس مامان::وگفت داد هول جلو به و  ومن نشستم کمرم روی محمد دست که

بودم داده بهتون رو قولش که خوشگلتون . 

 

خوشگلم عروس خوبی: کشیدوگفت گرمش آغوش تو ومنو شدم خانم نرگس نزدیک  
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وگفتم زدم مهربونش ی چهره به لبخندی :.  

 

-- اومدین خوش. خوبین شما جون مامان ممنون   

 

-- عزیزم ممنون  

  

کشید صورتم به ودستی زد رو حرف این   

 

فرق نرگس مامان آغوش با ولی گرفت  بغلش تو منو اونم رفتم خاله سمت به   

 

بود سرد زدنش حرف ولحن و خاله آغوش داشت   

 

.. دراز سمتش رو دستم   رفتم ملیسا سمت به خاله با بوسی رو بعداز  

 

رو سالمم جواب ونه داد دست نه  ولی کردم سالم و کردم   

 

 نبجا به حق قیافه با ملیسا که کشیدم عقب رو موند معلق هوا رو دستم که لحظه چند بعد

کرد رو  
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خاله پسر بودی سلیقه بی اولشم از تو:وگفت محمد به  . 

 خیلی خودش میکنه فکر البد افتاده فیل دماغ از ایکبیری ی دختره.گرفت حرصم حرفش یا

 از رهایی برای که میدادم حق محمد وبه شدم متنفر دختر این از اول دیدار تو.خوشگله

کنم بازی نقش تا بده پول میلیون هپنجا شده حاضر روم روبه انگیز نفرت موجود  

. 

 مسیر کل تو برگشتیم خونه سمت وبه شدیم وسوارماشین بیرون زدیم گاه فرود از هم با همه

 تا کنم پیدا ملیسا آمیز تحقیر لحن برای شکنی دندون جواب چه که بودم فکر تو راه

 .بچزونمش

 

 عوض وبعداز اومدم باال طبقه وبه شدم خونه وارد همه از جلوتر خونه به رسیدن محض به  

 با خانم نرگس زدن می وحرف بودن نشسته هم دور همه اومدم پایین طبقه به لباسهام کردن

جان فاطمه:گفت من دیدن  

 

ببینمت بشتر بشین خودم بیاپهلوی  . 

-- میام بعد. بیارم چایی  واستون برم بدین اجازه مامان چشم . 

 

گذاشتم رنگ ای نقره سینی داخل و ریختم چایی اناستک تا پنج و رفتم خونه آشپز سمت به   
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 و خاله.کردن تشکر ومادرش محمد فقط که کردم تعارف تکشون تک وبه رفتم سمتشون وبه

کنار نرگس مامان  

 

بهتره کنم عرض چه که کنار. هم کنار هم محمد و ملیسا و بودن نشسته هم   

 

میزد فحر دهنش به ودهن بود نشسته محمد بغل تو ملیسا بگم   

 

 

. کرد شروع واون نشستم نرگس مامان کنار چایی سینی کردن پخش از بعد  

 

فقط بین این در دادم می رو جوابش نه یا اره با فقط ومن کردن صحبت به   

 

بود پر ملیسا نگاه.میکرد سنگینی من روی محمد ملیسا های نگاه   

 

نبود معنی از خالی که رقد همین فقط دونم نمی...محمد نگاه و.کینه و بغض حسادت از  . 

 

از قلوپ یک خوردن از بعد ملیسا که میکردم گوش مامان حرفهای به داشتم .  
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 یک خانمت...نمیده که هم مزه سرد آب یا چایی این آه: گفت کردو کج لبودهنشو چایش 

محمد نیست بلد ام ساده ریختن چایی . 

کرد نازک چشمی پشت وبعد  

 

محمد سمت التماسوار من گاهون شد کج من سمت ها نگاه همه  

 

.. چایی:وگفت ملیسا به کرد ورو خواند هام چشم از رو التماس انگار محمد  

 

 ناراحتی اگه هم حاال.بود طععم خوش خیلیم بنظرم شد سرد که دادی لفتش اینقدر نبود سرد 

بریزی دیگه یکی خودت واسه بری پاشی میتونی . 

 

انداختم پایین رو سرم و زدم جونی بی لبخند محمد حرف از خوشحال    

 

 نرگس مامان به کرد رو ملیسا که رفت خونه آشپز سمت وبه شد بلند مبل روی از محمد

بگیرم دوش ی میرم خاله خستم من:وگفت   

. 

-- جان خاله برو   
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 این:وگفت برگشت ملیسا دوباره که. مامان با بودم زدن حرف مشغول دوباره ومن رفت ملیسا

اولی اتاق تو خاله کیه لباسهای  

. منه اتاق اون.وگفتم شدم بلند صندلی روی از   . 

نمیخابین؟ اتاق تویک محمد با شما مگه:گفت کردو ریز رو چشمهاش من حرف با ملیسا   

زد گره کمرم دور رو دستهاش پشت از محمد که بدم چی رو جوابش موندم  

 

از هم لحظه ویک میخابیم باهم ما چرا وگفت کرد کج من سمت رو وصورتش   

 

گذاشته تاق تواون رو لباسهاش فاطمه فقط نمشیم جدا هم  .. 

 

. سمتش رو سرم همین برای بودم شده داغ بدنم به محمد تن برخورد از  

 

محمد دماغ با دماغم یکدفعه که کنه جدا من از رو خودش بگم که چرخوندم   

 

ردمک حس هام لب روی رو  محمد لبهای داغی لحظه یک برای و کرد برخورد  . 

 نگاه هم به نبود کار در عمدی هیچ که ازاتفاقی هردوشوکه   کشیدم عقب کمی رو صورتم

با صورتمو کردیم  
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محمد ریتمیک های نفس و بود نزیک هم به هنوز بود کشیده عقب که این وجود   

 

به بالخره. میداد صدا گرمپ گرمپ من قلب و مینشست من صورت روی   

 

رو من اون ولی کنه ولم که زدم تشری محمد به چشمهام وبا اومدم خودم   

 

 ملیسا باش آروم وگفت گذاشت وگوشم گونم مابین رو ولبهاش چسبوند خودش به بیشتر 

میکنه نگاه داره  

 

. وانگشتهاش  بود شده قرمز عصبانیت ازفرط که ملیسای به چشم گوشه با  

 

 منم همین برای ندمشچزو بزنم حرفی اینکه بدون شدم خوشحال کردم نگاه بود شده مشت 

 دید از محمد صورت هم من صورت هم که طوری کردم نزدیک محمد گوش به رو لبم

 با میشم اذیت دارم ومن نامحرمیم ما عقب بکشی رو خودت بهتره وگفتم شد مخفی ملیسا

 واسه بزارین رو بازیتون وبوس  بازیتون لوس این نیست بهتر:گفت ملیسا حرفم شدن تمام

 رفت باال طبقه به مادرش راه وهم برداشت رو چمدون بعد زد رو حرف این. خوابتون اتاق

اولی اتاق همون میرم من وگفت  . 
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 شما.گفت که کردم نگاه میخندید ریز که خانم نرگس به وبعد کشیدم خجالت حرفش از 

کنم عوض رو لباسهام خودم اتاق تو میرم منم. مادر باشید راحت . 

 

خودش گاه تکیه رو پله رنگ طالیی های نرده باال طبقه به رسیدن محض به خاله  

 

باشه آماده غذات برگشتم تا گشنمه خیلی:  گفت من به ورو کرد   . 

 

 چایی مثل مه غذات امیدوارم:فرمودن نطق هم ملیساخانم که بود نشده تموم خاله حرف

نباشه کردنت درست . 

 

بود نشسته کنارم که محمد به ای غره چشم.کردم مشت دستامو ازعصبانیت  

 

میکرد تماشا و بود نشسته خیال بی اون ولی رفتم  . 

 

- گفتم؟ بهت من مگه میکنی نگاهم اینجوری چرا چته  

 

کنم خالی سراون دلیمو و دق میخواست چرادلم نمیدونم ولی میگفت راست . 
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- نمیچرخه زبونشون رو وخالیم تشکرخشک یه تنها نه بکش زحمت اینهمه  

 

میگن و میدن دستورهم بهم و میگیرن الکیم ایرادهای تازه   

 

(  میکردم کج لبودهنمو و اوردم درمی رو ای افاده و فیس ی دختره اون ادای که درحالی

 (:گفتم

نباشه کردنت درست چایی مثل هم غذات امیدوارم .  

 

حاال خب:گفت خنده با بود گرفته اش خنده خوردنم ازحرص که محمد  

 

اگرهم کنی تحملشون کن سعی توهم میزنن حرفارو این اوناازحرصشون   

 

بده،فهمیدی؟ جوابشونو کردن توهین بهت   

 

 کدبانو و نمونه خانم یه مثل حاالهم آفرین:گفت که دادم تکون حرفش تایید معنی به سرمو

بیارو کن آماده غذاهارو برو  
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 زدم کمر به رو دستم کردم عصبی کمی رو صدام ولحن شدم حرصی محمد حرف از

 .:وگفتم

 

--- یاکلفتتو کنم بازی زنتو نقش اومدم من..دیگه؟ امر ... 

 

نقش اومدم نمیدونم...میرسد تری تازه از تر تازه.میرسد بری باغ این از دم هر  

 

کلفت تاحاال بشم؟واال نهزنا جنگ میدون وارد یا کنم بازی رو جنابعالی زن   

 

فرداهم حتما.شدیم اینوهم شازده این لطف به که بودیم نشده نوکر   

 

بشورم من هم رو هاتون چرک رخت میخواین  . 

 

کمی و بلند باصدای محمد که رفتم آشپزخونه سمت وبه زدم رو حرف این  

 

غرنزنی اینقدر دیگه که میارم رو آسیه میرم فردا:گفت عصبی  . 

 

شدم سفره چیدن مشغول و آشپزخونه سمت رفتم حرفش به توجه بی  
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که شدیم خوردن مشغول و نشستیم سفره دور همه نکشیده ساعت نیم وبه   

 

نکنه درد دستت جان فاطمه است خوشمزه خیلی. به به:گفت جون مامان  . 

 

--- مامان جونتون نوش  

 

 که نشده خوشمزه دیگه هم ها اونقدر:زد لب ملیسا این دوباره حرفم شدن تموم با

شدم سیر من خاله ممنون..میگین . 

 

نطق تو.گفتم لب وزیر ساییدم هم روبه ودندونهام شدم حرصی حرفش از دوباره  

 

کردم غذادرست و کشیدم زحمت اینهمه من اینکه مثل.اللی نمیگه کسی نزنی   

 

و نشده خوشمزه خیلیم تشکرمیگه بجای بعد کنه کوفت خانم تااین   

 

همچین و نشده خوشمزه زیادهم خودش قول به خوبه.رمیکنهتشک ازخالش   
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پایین نره غذاازگلوت الهی بیریخت دختره.میخورد بااشتها  . 

 

 به وبعد شستم و گذاشتم ظرفشویی ماشین تو و کردم ظرفاروجمع شام خوردن از بعد  

رفتیم باال طبقه به محمد و مامان همراه . 

 

: محمد  

بی ملیسا و د کر دراز ملیسا سمت رو دستش فاطمه وقتی فرودگاه تو  

 

خاله پسر بودی سلیقه بی اولشم از تو:وگفت من به کرد رو اون به توجه   

 

به چشمم که.فشارمیدادم هم روی دندانهامو و بودم شده عصبی خیلی  

 

نیاورد طاقت دلم  افتاد فاطمه ی زده وخجالت ختهبرافرو صورت   

 

باالبردن و دستش بااشاره نرگس مامان که بدم رو ملیسا جواب ومیخواستم   

 

مامان ازحرف تبعیت به منم.نگم چیزی و باشم آروم کرد اشاره بهم ابروهاش   
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هرا همه از جلوتر نگم احمق دختره این به وچیزی کنم کنترل خودمو اینکه برای   

 

اصرار وبه شدیم ماشین سوار. بیرون زدم فرودگاه سالن واز افتادم   

 

رو فاطمه زیرچشمی بار چندین راه تو افتادیم وراه نشست جلو فاطمه مامان،   

 

اینجا وحواسش سیرمیکرد ای دیگه دنیایی تو انگار ولی  میزدم دید   

 

 ازدست االن  بودم مطمئن.نبود دشواری کارچندان فکرمیکنه چی به اینکه زدن حدس.نبود 

زد فاطمه تن به رو زخم اولین قدمش اولین با ملیسا.داره حقم. عصبانیه ملیسا . 

یک راه و دادم فشار گاز پدال روی رو پام و نداشتم رو فاطمه حال این تحمل   

 

شد خونه وارد ما از جلوتر فاطمه. کردم تموم ساعته نیم رو ساعته   

 

اتاقش تو بود رفته انگار نبود فاطمه از ریخب شدیم خونه ماوارد وبعد   

 

کنارم اومد ملیسا که نشستم صندلی روی و دادم بیرون نفسمو کالفه   
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 خودش پروا بی اون گرفتم می فاصله اون از من چی هر زدن حرف به کرد شروع و نشست 

نزدیکتر من به رو  

 

ملیسای همون.تغییر کوچکترین بدون بود پیش سال پنج مثل درست.میکرد   

 

هستم و بودم بیزار ازش شدت به که بود گذشته گستاخ و مغرور و خواه خود  . 

 

---  فکرکردم دیدمش که اول ازلحظه زهراست شبیه خیلی بنظرم فاطمه محمد میگم

فامیلشونه؟.خودشه  

 

-- جان خاله نه . 

 

پیش زهرا درمورد نداشتم دوست. شدیم ساکت همه فاطمه اومدن با  

 

نشست مامان کنار رفت کردن تعارف چایی از بعد فاطمه.بیاد میون به صبحتی فاطمه  . 

 

یاد و رفتم گذشته به زد پیش لحظه چند که خاله باحرف شدم خیره فاطمه به  
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پس کوچه تو داشتم..گذاشت خونه این تو پاشو زهرا که افتادم روزی اولین   

 

رو سرم و شتگذا چونم زیر  شو دست ملیسا که میزدم قدم افکارم های کوچه   

 

ناراحتی؟ من دست از اتفاق اون خاطر به هنوزهم تو وگفت چرخوند خودش سمت به   

 

 نباشم؟--

 

--- میگزره ماجرا اون از ساله پنج محمد  

 

--- شی ساکت دیگه بهتر......من واسه اما. گذشت تو واسه سال پنج اره  

 

کنم قبر نقش رو گذشته نمیخوام ملیسا  . 

خورد قلوپ یک برداشت میز روی از رو چایش شد ساکت من باحرف ملیسا  

 

 که هم مزه.سرد اب یا چایی این.اه:گفت بفهمه فاطمه که طوری و من به کرد رو وبعد 

محمد نیست بلد ام ساده ریختن چایی یک خانمت.نمیده . 
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گناه بی دختر این بود شده من خیره که کردم نگاه فاطمه به ملیسا باحرف  

 

تحقیر این از بیشتر نداشتم دوست بود شده ملیسا منو بازی این وارد   

 

سرد:وگفتم ملیسا به کردم رو همین برای ببینم ملیسا  توسط رو شدنش   

 

 ناراحتی اگه هم حاال بود طعم خوش خیلیم من بنظر. شد سرد که دادی لفتش اینقدر نبود 

بریزی دیگه یکی خودت واسه بری پاشی میتونی . 

 

 به آبی و رفتم خونه آشپز سمت وبه شدم بلند و نداشتم رو ملیسا کنار نشستن تحمل دیگه

زدم صورتم  

 

 بود آشپزخونه روبروی که رومبلی درست که فاطمه وبه نشستم صندلی روی دقیقه چند و 

شدم خیره میزد حرف مامان وبا بود نشسته  

 

 مامان کردبه رو  و اومد پایین باال طبقه از عصبانی ملیسا که میکردم نگاه فاطمه به داشتم .

اولی؟ اتاق تو خاله کیه لباسهای این:وگفت  
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منه اتاق اون: گفت و شد بلند مبل روی از فاطمه  

 

 ازدست.  )بره لو نقشمون بود نزدیک.رسوندم فاطمه به رو خودم سریع حرفش این گفتن با

.(فاطمه تو  

 

پرسید باشک و بود ریزکرده ملیساچشمهاشو : 

--- نمیخوابین؟ اتاق یک تو محمد با شما مگه  

 

یه اگه بودم مطمئن. زده گندی چه بود فهمیده خودشم.بود شده دستپاچه فاطمه  

 

 ملتمسانه.بود گیج واقعا دختر این.میریخت بهم شدمو حساب ی نقشه تمام میزد دیگه حرف 

میکرد نگاه بهم  

 

 دست مخود همین برای.کنم درست رو اومده پیش وضعیت این یجوری من انگارمنتظربود 

ازپشت رفتم و شدم کار به  

 

 لحظه ویک میخوابیم هم با ما چرا:وگفتم کردم کج سمتش رو صورتم  گرفتم بغل رو فاطمه 

جانبود کمد تو چون گزاشته اتاق اون تو رو لباسهاش فاطمه فقط. نمیشیم جدا هم از هم . 
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 چرخوند تمسم رو سرش شده گرد چشمهای با که میکردم نگاه فاطمه ی چهره به داشتم

ازاین شوکه هردو.بود رفته رولبش ثانیه یک لبام که طوری  

 

 کرد ،اخم پیشانیش روی های چروک به توجه بدون فاطمه که شدیم خیره هم به اتفاق 

بیاره بیرون بغلم از رو خودش ومیخواست  . 

: وگفتم بردم فاطمه گوش نزدیک رو سرم و زدم لبخندی ملیسا پرازخشم ی چهره بادیدن 

میکنه نگاهمون داره ملیسا باش رومآ . 

رو سرش و نشست لبهاش رو شیرینی لبخند ملیسا ی چهره دیدن با هم فاطمه  

 

میشم اذیت دارم ومن نامحرمیم ما عقب بکشی رو خودت بهتره:وگفت کرد نزدیک من به  . 

 

کشیدم دراز تخت روی رفتم ومن شدیم اتاق وارد بافاطمه شام خوردن از بعد  

 

بودم کرده تعجب.بود ایستاده اتاق وسط هنوز فاطمه ولی  . 

 

--- ؟ بخوابی نمیخای ایستادی چراهمونجا چته؟خب هست معلوم  
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--- بخوابم اتاق یه توی تو با نمیتونم من نیست؟ معلوم . 

 

--- بخواب بیا نزن حرف درهمانق مجبوری که فعال  

 

رفت اتاق تو بود گذاشته ملیسا که لباسهاش چمدون سمت به فاطمه  

 

میخوابم راهرو ته اتاق تو میرم من: وگفت برداشت رو وچمدونش  . 

 

اون تو پاشو کس هیچ نگذاشتم سال پنج این تو من.شدم عصبانی حرفش با  

 

 غلطی همچین تو:گفتم عصبانی مینه برای: خدمتکارم اسیه و مامانم حتی بزاره، اتاق 

بره اتاق اون تو نداره حق کس هیچ نمیکنی   

. 

بخوابم؟ کجا من پس.گفتم و ترسیدم محمد عصبانیت از  

 

--- اتاق همین تو.میخابی.همینجا . 

 ..ولی--
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- بچین کمد توی هم لباسهاتو فاطمه نداره ولی  

 

 ترسیدم ندارم اتاقو ازاین وجخر حق بفهمونه بهم میخواست باتحکم که صداش بلند ازولوم

کنارگذاشتم رو بیهوده وجدل وبحث .  

خریدی؟ تازه باشه مبارک:گفت محمد که چیدم کمد تو رو لباسهام شدم بلند   

(  برخورد اروم اینقدر بعد دقیقه دو ودقیقا میشه عصبانی اونقدر لحظه یک چشه این نمیدونم

سخته  مرد این ختشنا واقعا. نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار میکنه ) 

-- خریدم؟ تازه رو چی  

 لباسهاتو--

بودم خریده قبال اینارو نخریدم جدید نخیر: وگفتم بهش کردم رو دروغ به . 

 ای دیگه چیز لباسها مارک ولی:وگفت کرد پیشونیش حائل شو دست محمد من باحرف

رداندبرگ من از رو روش و زد وبعدلبخندی.خانم فاطمه نیستی خوبی دوروغگوی.میگن . 

 ی مارکها دیدن وبا کردم نگاه بودم گزاشته کمد داخل که لباسهام به سریع محمد حرف با

نره ابروم این از بیشتر تا کنم سکوت دادم ترجیح و شدم سرخ خجالت از لباسها . 

 روی بالشت شدم بلند همین برای خوابیده که فهمیدم محمد ی وآهسته نرم های  نفس از

رفتم و برداشتم رو بود تخت کنار که مالفه یک همراه به رو تخت  
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 ته اتاق اسم آوردن با محمد چرا نمیدونم.شدم جمع خودم وتو کشیدم دراز اتاق ی گوشه 

شد عصبانی اینقدر رو راه  

 

 کردم فکر چیزها این به اینقدر..باشه؟ میتونه چی اتاق اون داخل یعنی. رفت در کوره واز 

داوم چشمام به خواب باالخره که . 

 

 وسریع شدم بیدار خواب از میکرد نوازش رو صورتم که نورآفتاب شدید بابرخورد بعد روز 

پایین طبقه رفتم و زدم صورتم و دست به آبی یه   

 رو شکمم نوازش رو دماغم بودو گرفته رو خونه سرتاسر بادمجون قیمه خوش عطر بوی .

 باشه خانم آسیه همون میزدم حدس که مسنی زن دیدم که رفتم خونه آشپز سمت داد مالش

کردنه آشپزی مشغول . 

 

 سالم---

 

 سالم: وگفت برگشت من سمت چشید می رو غذاش مزه داشت که همونطور صدام باشنیدن

جون خانم  

. باشین خانم فاطمه شماباید.خانم خوبین:گفت شد نزدیکم گذاشت گاز اجاق کنار رو قاشقش

آقا همسر  
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-- ام فاطمه من اره.. سالم  

--- بیارم صبحونه براتون تا بنشینید خانم ابی  . 

 نگاه من به که آسیه به هرازگاهی شدم خوردن مشغول و نشستم صندلی روی آسیه ی گفته به

میکردم نگاه میگفت چیزی لب وزیر میکرد .  

--- میکنید؟ کار اینجا وقته خیلی شما خانم آسیه  

--- ام خونه این تو بودن کوچیک خانم وملیحه آقا که وقتی از من خانم اره  

---- دیگه؟ کیه ملیحه  

 

---  بود شده فوت مادرش تازه اومدم من که اوائل اون. خانمه نرگس زاده برادر خانم، ملیحه

اینجا بودش آورده خانم نرگس همین برای . 

--- کجاست؟ االن  

--- میکنه زندگی پدرش وبا اینجا از رفته که ساله شیش پنج خانم االن . 

 

: فاطمه  

،دوباره آسیه از محمد درباره سوالهایی وپرسیدن صبحونه خوردن بعداز   

 

در راهرو ته اتاق اون از سر زودتر هرچه داشتم دوست رفتم، باال طبقه به   
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بود قفل قبل دفعه لمث ولی کشیدم رو ودستگیره رفتم اتاق سمت به. بیارم  . 

 

که بود سوال تا هزار ذهنم تو.کشیدم دراز تخت روی و محمد اتاق تو برگشتم ناامید   

 

کنم روپیدا اتاق اون کلید یجوری میشد کاش نداشتم جوابی کدوم هیچ برای  . 

 

ملیسا رفتم پایین طبقه به خرامان خرامان دوباره که بود ظهر های نزدیک  

 

بیمارستان بود رفته محمد با هم خانم نرگس و بودن خواب قهاشوناتا تو هنوز ومادرش  . 

که کسی تنها.چاییه کردن دم مشغول اسیه دیدم که رفتم خونه آشپز سمت به   

 

است آسیه بده جواب من ی آشفته ذهن های سوال به میتونست االن  .  

 

. میز روی آسیه که خیارهایی وگوجه نشستم صندلی روی رفتم همین برای  

 

خودم و کشیدم خودم بطرف رو کنه درست شیرازی ساالد تا بود گذاشته   
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وگفتم آسیه به کرد ورو شدم کردنشون درست مشغول  : 

 

  اسیه-

 

-- خانم جانم . 

 

--- بپرسم؟ ازتون سوال تا چند میشه  

 

--- میدم جواب بتونم.جان خانم بپرس تا هزار تو .  

--- چیه؟ اش قضیه رو راه ته اتاق بگین میشه  

-- جان؟ خانم دارین چیکار رو راه ته اتاق به شما  

---  دست کلیدش. بوده قفل ولی در پشت رفتم بار چند آخه.بوده کی مال بدونم میخام

 شماست؟

 

 کامل نگاهش که همچین ولی چرخید من سمت رو سرش لبخند با سوالم پرسیدن با آسیه

ماسید لبش رو لبخند افتاد من سمت . 

 

--- باشه وطمرب تو به نکنم فکر . 
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 تودستم که ای وبرنده تیز باچاقوی که شدم انقدرهول محمد عصبی صدای باشنیدن

 شدم خیره دستم به. کردم حس ام سبابه سرانگشت شدیدی سوزش. بریدم دستمو قرارداشت

 شیر زیر دستمو و ظرفشویی سینگ سمت رفتم و شدم بلند صندلی روی از بود خون غرق که

کاردارم باهات تواتاق بریم بیا:گفت من به رو بااخم محمد که گرفتم آب  

 کاش. بدشد خیلی جان خانم وای:زدوگفت صورتش به دستشو آسیه.شد خارج وازآشپزخونه

 عصبانی خیلی ازدستتون که االنم حساسه، خیلی اتاق اون به آقا پرسیدن نمی رو سواال این

کنن دعواتون میخوان حتما حاال.شدن . 

 خونریزی جلوی تا میدادم فشار و بودم گذاشته زخم روی رو شصتم انگشت که همونطور

وگفتم اسیه به کردم رو بشه گرفته : 

- داره چکارم ببینم باال برم من نباش نگران نیست چیزی نه . 

مه انتظار در بلبشویی چه میدونستم خودم ولی .  

 

- بندبیاد خونش تا زخمتون رو بزنین رو زخم چسب این فقط باشه . 

 مرسی-

 باال ها پله از هیستریک های قدم وبا اومدم بیرون وازآشپزخونه گرفتم ازش خموز چسب

 تندتند داره عصبی دیدم که.شدم اتاق وارد گفتم... ا وبسم کردم مکثی اتاق در پشت. رفتم

 ازصدای که بست جوری سرم پشت محکم دررو و اومد سمتم به دید منو وقتی.میزنه قدم
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 فضولی یا کنی بازی نقش اینجا اومدی تو: گفت عصبی.تمگذاش گوشام رو دستامو بلندش

 اینو.بکشی سرک خصوصیم وزندگی من گذشته توی نمیاد خوشم اصال باشم گفته کنی؟بهت

کن فرو گوشت تو .  

بخاطر که نبود هضم قابل برام. زدن قدم رو اتاق وعرض طول کرد شروع دوباره  

 

 اتاق اون به اینقدر که هست اتاق اون توی چیزی چه مگه. شده ریخته بهم اینقدر اتاق اون 

 رفتار این..حاال از اینم اتاق، اون به نرم تا گرفت جبهه من واسه که دیشب از اون حساسه؟

بیارم در اتاق اون از سر تا میکرد کنجکاو رو من بیشتر محمد . 

کنم آرومش که بزنم حرفی خواستم تا   

 تکیه دیوار به شو دست محمد.گیرافتادم دیوار و خودش بین ومن شد نزدیک من به محمد

بود نفس یک حد در  فقط وفاصلمون.داد . 

 ..محمد--

گذشته به قدم نداری حق تو..تو..بشنوم هیچی نمیخوام. فاطمه شو ساکت   

 

که کنی ای گذشته غرق رو من هات کاری ندانم با ندارم دوست. بزاری من   

 

و میشه خراب حالم بایادآوریش هربار   
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کنی روش شعله دوباره رو گرفته آروم تازه که وجدانی عذاب  . 

 بی محمد بعد دقیقه چند.  بستم رو چشمهام ترس از که میزد حرف بلند و عصبی اینقدر 

 شکستم محمد رفتن با. بیرون رفت اتاق از بود کرده ایجاد من وجود تو که ای زلزله به توجه

 روی بیرحمانه که بود ای سیلی درد مثل دردش محمد حرفهای زمین روی وآوارشدم

 شکستم رو بود گلوم تو که بغضی. سوخت کسیم وبی خودم حال به دلم. میاد فرود صورتت

 فقط میشه مگه.کردم نمی درک اصال و  محمد عصبانیت دلیل ریختن اشک به کردم شروع و

شد؟ عصبی اینجوری که گفتم چی من بشه؟مگه قدرعصبانی این سوال یک خاطر به  

 

گله خدا پیش شبم مثل سیاه بخت واز کردم وگریه ریختم اشک  

بودکه نگذشته محمد رفتن از دقیقه چند هنوز  

 گفت که کردم پاک رو گونم رو سرگردون اشگهایی سریع اومدنش با شد اتاق وارد دوباره 

بیمارستان بریم باید شو ضرحا: . 

 از هرچی پیش چنددقیقه که انگار نه انگار. کرده بارم حرفهایی چه رفته یادش زود چه هه

گفت بهم دراومد دهنش . 

نمیام جایی من:گفتم بود گرفته زیاد گریه بخاطر که باصدایی  

 دوست اینکه مثل تو..میکنی؟ چرااینجوری فاطمه:وگفت من وخیره شد اتاق وارد محمد 

 من االنم.چشم بگی باید میگم من هرچی....نیست لجبازی و لج وقت االن..کنی عصبیم داری

حاضرشو برو میگم . 
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--  خودم پس.چشم بگم من بگی تو هرچی باشه قراره اگه.خودخواهی توخیلی چیه میدونی

بچینیم  خودت ی سلیقه با باشی خواسته که نیستم خونت ویترین میشم؟من چی . 

--  میری تو و میشه تموم چیز همه بعدش..ماه یک...کن تحمل ماه یک فقط. میگی درست تو

 راحت من مثل خودخواهی خودت قول به  آدم ازدست ودیگه خودت زندگی سرخونه

 .میشی

 

 اشک برق چشمهاش مردمک وتو کردم روحس بغضی محمد صدای تو لحظه ی چرا نمیدونم

 .رو

 

-- بیمارستان؟ چرا  

 

-- ببینه میخواد رو تو هم حاال.بیمارستان بردمش نبود خوب حالش مامان . 

 

 به و کنارگذاشتم رو لجبازی خانم نرگس بد حال بافهمیدن.شده آشفته اینجور اینه برای پس

 قدم داره هال تو کالفه محمد دیدم که پایین طبقه اومدم و شدم حاضر و رفتم کمد سمت

دیگه ریمب باش زود دادی لفتش چقدر: گفت من دیدن با میزنه . 
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 نظررفتیم مورد اتاق سمت رسیدیم،به بیمارستان به وقتی کردیم حرکت بیمارستان سمت به

بود سرطانی بیمارهای مختص که . 

 

نزارش حال بادیدن.نداشت رو به رنگ و بود کشیده دراز تخت روی خانم نرگس   

 

سوخت حالش به دلم و شدم ناراحت خیلی . 

 . رهدا سرطان مادرش بود نگفته محمد . 

زد لبخندی محمد و من دیدن وبا کرد باز چشمهاشو خانم نرگس.شدیم تخت نزدیک بامحمد  

--- جون؟ مامان بهتری  

 هم بهتر هم کنار دوتا شما دیدن با.بهترم:وگفت کرد بسته باز آروم رو چشمهاش خانم نرگس

 نم:دادوگفت دوباره جونی رو خشکش لبهای وبازبونش داد قورت رو دهنش وبعدآب میشم

 که روبگیرین عروسیتون زودتر چه هر میخوام دنیانیست، به وعمرم ندارم زیادی وقت دیگه

ببینم رو پسرمه خوشبختی که آرزوم بزرگترین خودم باچشمای . 

 

میزنی؟ چیه حرفا این مامان:گفت که کردم نگاه محمد به حرف این گفتن با  

میبینی هم رو مونشدن دار بچه سهله که عروسی میشه بهتر حالت که ایشاهلل . 

 

من دلخوشی واسه حرفهارو این: وگفت زد ناامیدی سر از لبخندی خانم نرگس  
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 برام ببینم رو عروسیتون که همین.  بومم لب آفتاب دیگه میدونم خودم که من ولی میگی 

 .کافیه

 

--- بگین شما چی هر مامان چشم . 

---  رو عروسیتون دیگه هفته دو ییک وتو..باشین عروسی فکرسوروسات به زودتر پس...خوبه

 .بگیرین

---  تموم مالقات وقت االنم بریم بهتره مادیگه.کنید استراحت االن بهتره هم شما..مامان چشم

 .میشه

**** 

 بود بستری خانم نرگس که روز اون بعداز دوروز گذره می خونه این به اومدنم از هفته یک

خونه اوردیمش و شد مرخص  

 

 پشیمون روز به روز هم ومن میشه بیشتر روز به روز دخترش مدومح خاله های زدن زخم 

 یا رو وقتش بیشتر هفته یک این تو محمد...کردم قبول رو پیشنهاد این چرا که قبل از تر

 فکر گذشته به و کردم حبس رو خودم اتاق همین توی فقط که مطب،منم ویا بیمارستانه

 جز نداره ای فایده هیچ ولی برگرده رفتم دست از حافظه بشه عایدم چیزی شاید که میکنم

مکرر های سردرد  
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.  تو اسب یک مثل...بگیریم عروسی هفته همین آخر نرگس مامان ی خواسته طبق بود قرار

بودیم گفته زن این به که دروغی این از بودم داغون. بودم گیرکرده گل . 

.. بریم باید پاشوفاطمه:گفتو شد اتاق وارد محمد که بودم کشیده دراز اتاق تو روز هر مثل  

 

 کجا؟-

 

- نگفتم؟ بهت قبال مگه  

 

 چی تابفهمم بگو قشنگ.نزنی حرف نسیه میشه بودی نگفته نه:گفتم محمد حرفای از کالفه

 .میگی

 

---- دعوتیم هم وما گرفته مهمونی یک شرکتش برند شدن برنده خاطر به  علی فرداشب .. 

 

-- اونجا؟ بریم پاشیم باید النا چرا من. دارن مهمونی فرداشب اونا خوب  

 

 لباس فرداشب واسه باید. خرید بریم پاشو...فاطمه وای:گفت من حرف ار کالفه محمد

باشی داشته مجلسی لباس نکنم فک.بخریم  

. بیا شو حاضر زود هم تو بیرون میرم من . 
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بود باری اولین این شدم وحاضر اومدم پایین تخت از سریع محمد رفتن از بعد  

 

 که کنم کار صورتم روی مالیم ارایش ی دادم ترجیح همین برای بیرون میرفتم حمدم با که 

نیارم کم محمد از  . 

سالمتی؟ به کجا:گفت که شدم رو روبه ملیسا با که رفتم بیرون اتاق از  

 

- خرید میریم آقامون با داریم . 

 

 مهارت سک بی دخترهای کردن جمع توی که آقاتون:وگفت  کرد اخمی ملیسا حرفم این با

 طفره زدم حرفی بار هر.اورده گیر کجا از رو غربتی تو نفهمیدم من اخرشم..داره خاصی

 .رفت

 

برداشتم جلو قدمی بکاربرد ملیسا که وغربتی کس بی ازلفظ عصبانی . 

 

 کس بی:وگفتم دادم سنگر بدم جلوه آروم میکردم سعی که ای چهره پشت رو عصبانیتم 

نبود سلیطه از بهتر خیلی بودن  

کردنه گدایی عشق و  . 
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---- چیه؟ منظورت   

رو منظورم که باشی احمق ها اینقدر نکنم فک: وگفتم انداختم باال رو ابروهام  

پایین اومدم یکی یکی رو ها پله کرشمه با و زدم لبخندی بعد. نفهمی  

 

. افتادیم وراه رفتم ماشین سمت وبه . 

ها پاساژ تو زدن چرخ از پس باالخره  

 

نگاه رو لباسها داشتم داشت مجلسی لباس فقط که شدیم بوتیک یک وارد   

 

که وکوتاه تنگ یا بودند باز یا همشون نگرفت رو چشمم خاصی چیزی میکردم   

 

میگذاشتن نمایش به رو بدنت جای همه  . 

 

-- وره؟چط این فاطمه  

 

اشاره رنگ آلبایویی لباس یک سمت به دست با که چرخیدم محمد سمت به  
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میخوایم لباسو مااین خانم:گفت بوتیک صاحب به محمد. شدم لباس مات میکرد    

 

 

سلیقه خوش خیلی همسرتون میگم تبریک بهتون:گفت من روبه بوتیک صاحب  

 .است 

 

معلوم اولم از که این:گفت شاگردش که سمتش برگشتم بوتیک صاحب حرف با  

 

خوشگله چه نگاه خانمش به بود  . 

 

نکنند فراموش دارند عمر تا میکردم بارشون چی ی وگرنه بودند خانم هردو خوشبختانه  

 

خنده می داره صدا وبی نرم دیدم که چرخیدم محمد سمت به . 

 

--- چته؟ تو  

کردوگفت جمع لبش روی از رو اش خنده محمد : 

 

-- بپوش برو رو لباس بگیر هیچی . 
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پوشیدم رو لباس و پرو تواتاق رفتم.داد من به گرفت فروشنده رو لباس محمد . 

 

بود تنم فیت دقیقا میومد بهم خیلی کردم نگاه خودم به آینه توی . 

 

پاهام پایین تا بلندیش.بود قشنگ و شیک خیلی بودنش ساده و پوشیدگی درعین  

 

پرسید ازم محمد که اومدم یرونب پرو ازاتاق.نداشتم ساپورت به نیازی بودو  : 

 

بود؟پسندیدیش؟ ات اندازه --  

 

 

میخوام همینو آره: گفتم خوشحال   

گذاشتش که دادم فروشنده به لباسو  

 

یک ومن زدیم چرخی ودوباره شدیم خارج بوتیک از.داد تحویلمون و باکسش توی   

 

شدیم رماشینسوا وبعد کرد  جزئی های خرید  ومحمدم خریدم سانتی ده پاشنه کفش  . 
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*************** 

 

وبعد کردم گرم آب از پر رو وان رفتم حموم سمت به که بود عصر پنج ساعت  

 

 وچشمهام کشیدم دراز داخلش ریختموبعد وان داخل و برداشتم رو خوشبویی بدن شامپوی 

بستم رو .. 

 

 

دلیل بی چرا نمیدونم بود شده بیدار وجودم در مبهمی عجیب احساس یه   

 

بود اومده سراغم به امشب مهمونی ترساس  . 

 بیرون حموم واز پیچیدم دورم رو رنگم آبی حوله رفتن حموم ساعت نیم از پس بالخره

 اومدم

 

 

 رو همکارام  دوباره میتونم اینکه از بودم خوشحال  علی، ی خونه رفتیم می هفت ساعت باید

 .ببینم
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ی میونه آرایش با زیاد.شدم صورتم آرایش مشغول و پوشیدم رو لباسم  

 

صورتم روی تونستم تا همین برای داشت فرق امشب ولی نداشتم خوبی   

 

کشیدم لبهام روی لباسم رنگ به آلبایویی قرمز رژ یک اخر در کارکردم  ... 

 

 

. بودم کرده تغییر خیلی  همین برای بودم نرسیده خودم به اینقدر بود وقت خیلی . 

خودم واسه بوس یه.شدم جیگری چه وای. کردم نگاه آینه تو خودمو  

 

بودم محمد منتظر و.رفتم پایین طبقه وبه اومدم بیرون اتاق واز فرستادم    

 

سمت وبه بیرون زدم ازخونه میشد آماده نرگس مامان اتاق تو داشت که  

 

تو ای ستاره توک وتک بود گرم هوا امشب هرشب برعکس رفتم ماشین   

 

انداختم نگاهی سر پشت به محمد های قدم صدای با میشد پیدا آسمون   . 
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 خط رو ریشش وته بود کرده تنش رنگ سیاه وشلوار کت یک. بود شده خوشتیپ خیلی

بود گرفته . 

 

.. میشد مرد این عاشق مطمئنا بود ملیسا جای هم ای دیگه هرکس . 

 

اماتنها...پول،خونه،ماشین،تحصیالت داره چی همه و محمدپسرخوبیه  

 

گاهی میشد عوض دقیقه به دقیقه که بود القشاخ محمد منفی ی نقطه   

 

بینی پیش غیرقابل العملهاش عکس و ومهربون خلق خوش هم گاهی تندوعصبی  . 

 

 

دستمال بعد.کرد توهم واخماشو انداخت من به نگاهی محمد شدیم سوارماشین   

 

کن پاکش.:وگفت گرفت سمتم و برداشت داشبورد روی از رو کاغذی   

 

-- رو؟ چی  
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-- ورژلبت  

 

میشه؟ چی نکنم پاکش اگه:وگفتم  خندیدم محمد حرف با  

 

-- مرد هزارتا برای ندارم خوش و منی همراه امشب تو.میکنم پاکش خودم  

 

توبشن میخ ویترین پشت عروسک یه مثل و باشی توجه جلب غریبه  . 

  

لیست به باید االن ولی بود رفته یادم بودنش غیرتی بارز خصوصیت این  

 

میشینه دل به که بودنشه غیرتی همین کرد فهاضا خصوصیاتش  . 

برخورد با.خورد لبهام به انگشتش کرد نزدیک لبهام به رو کاغذی دستمال  

 

میکنم کمرنگش خودم باشه:وگفتم گرفتم رو دستمال سریع لبم به انگشتش   

 

خوبه کنی کمرنگشم همون ولی کن پاکش کامال گفتم من که هرچند: گفت نارضایتی با . 

 

این از چرا:گفتم میرفتم عوضی رو راه داشتیم اینکه دیدن با افتاد راه وبعد   
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سمتیه اون که اقا علی خونه..میریم سمت   

-- ملیسا دنبال میریم داریم . 

 

میاد؟ اونم مگه: وگفتم چرخوندم سمتش رو سرم محمد حرف با  

  

 .اره--

 

برای دهکر دعوتش کی و چیه مهمونی این به ملیسا اومدن دلیل نمیدونستم  

 

بپرسم دیگه سوال ی میشه: محمدوگفتم به کردم رو همین  . 

نمیدم جواب که نشه دوتا یکی. سوال یک فقط گفت  کالفه محمد . 

 

 

-- کرده؟ دعوت مهمونی این به رو ملیسا کی بگی میشه....باشه  

 

-- دختر میشه هم ملیسا..آقاست علی عمویه زن من ی خاله  

 

https://telegram.me/romandoni


بکنم  رانندگیمو من تا شو ساکت حاال مهمونی این به کرده دعوتش اقا وعلی. .عموش  . 

شدم ساکت ولی داشتم سوالهایی هنوز اینکه وجود با  

 

هنش عصبی دوباره تا نگفتم وچیزی شدم ساکت ولی داشتم سوالهای هنوز اینکه وجود با . 

محمد بعد دقیقه چند   

 

رفتیم علی ی خونه سمت وبه شد ماشین سوار ملیسا و ایستاد اریشگاهی کنار   

 

گرفتیم پیش رو خونه راه و شدیم پیاده ماشین از وملیسا محمد با رسیدن محض به  

 

شده چراغونی حیاطشون.قیمت وگرون باال مدل های ماشین از بود پر کوچه   

 

رفتم سمتشون به زده ذوق شرکت های بچه دیدن اب ورودمون محض به بود   

 

جدید؟ حسابدار از خبر چه راستی:وگفتم شراره به کردم رو احوالپرسی از وبعد   

 

 

میگی رو کاویان آقای:گفت میگذاشت دهنش توی رو شیرینی که همونطور شراره .. 

https://telegram.me/romandoni


لباسهات برو هم تو میرسه االن باشه جا هر بود دعوت امشب اونم نمیدونم  

 

جیگریه چه نمیدونی وای.ببینش باید.بیا زودی.کن عوض رو  . 

 

رو ومانتوم رفتم ها اتاق از یکی سمت وبه شدم بلند صندلی روی از خنده با  

 

قشنگ خیلی لباس این با  کردم نگاهی اتاق گوشه قدی اینه به.و درآوردم   

 

موکشید دستی لباسم به.  اومد می خیلی صورتم پوست به لباس. بودم شده   

 

ایستاده کنارهم گوشه یه که افتاد محمد و علی به چشمم که رفتم بیرون اتاق از  

 

شد خیره بهم و دید منو محمد یکدفعه که میزدن حرف باهم و بودن  . 

 

این که شدم نایس چه ببین.میخوردم دولپی داشت نگاهش با انگار محمد  

 

پسر الهی ازبشین بگه بهش نیست یکی آخه.برنمیداره ازم چشم مغرور محمد   
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اش خیره های ه نمیمونه؟زیرنگا باقی ازم چیزی میکنی نگاهم اینهمه نمیگی   

 

سمت به میخاستم انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت.میشدم ذوب داشتم   

 

بود پوشیده رنگ طوسی ودامن کت یک که. افتاد راحله به چشمم که برم ها بچه   

 

نزدیکش بود شده قشنگ خیلی بود کرده رکا صورتش روی مالیم آرایش یک و   

 

خانم خوشگل.خوبی سالم: وگفتم شدم  . 

 

--- خانم میبینمت کمتر شده سنگین سایت ها تازگی.. خوبی تو عزیز قربونت . 

 

دورشد من از ببخشید ی با وراحله کرد صداش آقا علی که بدم رو راحله جواب میخاستم  

 

آهنگی که بود نگذشته هلما و شراره کنار به اومدن از دقیقه چند. رفتم ها بچه سمت به  منم  

 

زنهایی به داشتم.شدند رقص مشغول و وسط رفتن نفری چند و شد گذاشته   
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روی دستی که میکردم نگاه قرمیدادن عشوه با و باز بالباسهای وسط اون که   

 

وگفت نشست ام شونه  : 

 

میدی؟ رو نفره دو رقص یک افتخار خانمم  

ایستاده کنارشون هم خانم ملیسا دیدم  بد رو محمد جواب که برگشتم عقب به  . 

 

میرسه باسنش تا زور به زیر از که رنگ آبی کوتاه لباس یه کردم نگاه ملیسا به  

 

بود من العمل عکس ومنتظر. بود ریخته هاش روشونه فرکرده موهاشم بود پوشیده  . 

 

سیاهش چشمهای به مات همین برای بدم؟ جواب چکارکنم؟چی بودم مونده  

 

نیستم بلد من:وگفتم کردم نگاه  . 

زد شیطونی لبخند من حرف با محمد  

 

دیگه پاشو میدم یادت خودم نداره عیبی:وگفت  . 

 

https://telegram.me/romandoni


پیوستیم اه رقصنده جمع به و رفتیم سالن وسط بامحمد و بلندشدم ازجا . 

 

و شونش رو دستمو یه محمد.بودن رقص درحال وسط هم راحله و علی  

 

کرد حلقه کمرم دور خودشوهم دستای گذاشت دستش تو دیگمو دست    

 

ومنو میداد تکون خودشو آروم بود پخش درحال که ای دونفره الیت باآهنگ و  

 

توهم میکنم هرکاری:گفت درگوشم محمد میکرد حرکت به وادار هم   

 

میگیری یاد کنی دقت اگه نیست سخت خیلیم.بده انجامش   

. 

که کردم نگاه ملیسا به بین این در.گفتم ای باشه و دادم تکون سرمو  

 

لیوان عصبانیت شدت واز میکرد نگاهمون نشسته خون به باچشمهای   

 

فشارمیداد رو بود دستش تو که مشروبی  .  
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کردن روشن رو سالن خلدا رنگی های افکن نور و  خاموش هارو چراغ . 

 

بزنی چرخ یه باید حاال:گفت بهم محمد  

دادم انجام رو گفت که کاری . 

 

پاهام اوالش فقط بودم گرفته یادش.بود اومده خوشم ازش بود جالبی رقص  

 

 بهش ومن میزد وغر میشد بلند اش ناله و آه اونم و میرفت محمد پاهای رو اشتباهی 

 .میخندیدم

 

 

روی دستم که طوری کشید خودش سمت به منو یهو آهنگ شدن تموم با  

 

های نفس و شد نمی هم سانتیمتر چند صورتمون فاصله نشست هاش شونه   

 

میزد ضربه صورتمون روی و بود شده کشدار هردومون  ... 

 

هام لب رو لبهاش تاریکی اون تو که بودم خیره محمد ای شیشه چشمهای به  
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شوکه محمد ناگهانی حرکت از من اما کرد بوسیدنم به شروع ومحکم نشست   

 

موقعیتو تازه که چندثانیه از بعد.ندادم نشون العملی عکس هیچ و شدم   

 

دادم هولش عقب وبه گزاشتم اش سینه روی رو دستهام کردم درک  . 

 

شد دور ازم سریع چیکارکرده بود شده متوجه تازه خودشم میکردانگار نگاهم بابهت . 

 

بود شده سردتر پیش ساعت دو به  نسبت هوا.یستادما بالکن توی رفتم منم  

 

چند بوسه. گرفتم  بغل تو رو خودم محکم میخورد صورتم به وبادسردی   

 

بود گرفته بازیش کوچیکم سینه توی قلبم.اومد یادم دوباره محمد پیش دقیقه   

 

شیدمیک آتیش به وجودمو و بود کرده رخنه وجودم تو شدیدا گناهی حس یه چرا نمیدونم  . 

 

دست بهم بدی حس چرا نمیدونم..نشست گونم روی اشک قطره اولین  
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چی؟ کی؟به به خیانت اما خیانت مثل حسی یه بود داده  ... 

 

 از لجوجانه اشکی درونم مبهم های حس این از کالفه.نمیکردم قبول رقصشو پیشنهاد کاش

چکید چشمم گوشه . 

 

اومد سرم ازپشت صدایی بودم خودم حال تو و کردم قالب صورتم روی رو دستهام  

 

-- میکنی؟ گریه داری  

 

نیست مربوط تو به:وگفتم  زدم پس رو گونم رو اشکای.بود ملیسا صدای  

 

به خوبم اتفاقا چرا: گفت وباخشم گرفت دستمو مچ که برم ازاونجا وخواستم  

 

تو جای به بود بامن محمد االن شد نمی پیدات اگه تو چون. میشه مربوط من   

 

باهم ما االن توزندگیمون نمیومدی تو اگه داد می رقص پیشنهاد نم به   
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ربطشو؟ فهمیدی حاال بود من مال محمد و بودیم کرده ازدواج   

 

باشم من چه: وگفتم زدم نیشخندی هاش بافی خیال و وپرت چرت همه این از  

 

رهمتنف ازت بلکه نداره ای عالقه تنهابهت نه چون نمیشه تو مال محمد نباشم چه   

 

نکن فکروخیال بیخودی پس   

زد پوزخند من حرف از ملیسا اینبار  

 

شباهتای خاطر به رو تو فقط محمد بدبخت..داره؟ تو به کردی فکر: وگفت   

 

بخواد برسه چه نمینداخت بهت نگاهم یه وگرنه میخوادت زهرا به زیادت   

 

محمد به برسه چه کنه نمی بو سگ رو تو.کنه ازدواج باهات  .. 

 

حواست: گفتم وعصبی ایستادم جلوش رفتم و شدم عصبانی ملیسا رفح از  

 

باشه میشه خارج ازدهنت که کلماتی به  . 
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میشه؟ چی مثال نباشه حواسم: گفت خیالی بی با  

 

به زدم محکم سیلی ویه کردم جمع انگشتهام سر رو عصبانیتم تمام باحرفش  

 

بلندکرد دستشو اونم.بود افتاده صورتش رو دستم انگشت پنج جای که صورتش   

 

وسرم دادم ازدست رو دلم تعا ملیسا از سیلی خوردن با. کوبید توصورتم و   

 

داشتن چشمام دیدم زده وحشت سرم باال ملیسارو.بالکن لبه به خورد محکم   

 

وسیاهی دیدم رو بود زمین کف که خونی آخر لحظه میشدن بسته  .... 

 

 راوی :

و رفت بیرون خونه از فاطمه بوسیدن و دونفره رقصیدن از محمدبعد   

 اطرافشو و دور وقتی که زد قدم اینقدر.کرده که کاری از بود ناراحت زدن قدم به کرد شروع

گوشیش به مدام هم ملیسا. دورشده خونه ازاون فهمید کرد نگاه  

 

ملیسا زدنهای زنگ از  کالفه باالخره تا داد نمی جوابشو محمد ولی زد می نگز   
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کرد خاموش رو گوشی  . 

**** 

 تکونش و زد زانو جونش بی جسم وکنار ترسید خون در غرق فاطمه چهره بادیدن ملیسا

 بود بلند آهنگ صدای اینقدر اما میخواست کمک و میزد جیغ. بود شوک تو هم هنوز میداد

بود گم توش زدناش جیغ و ملیسا یصدا که .  

 

 

زد بالکن واز شد بلند جاش از خونیش لباس با ناچار ملیسا  

 

 و علی نه بود محمد نه ولی گشت می وعلی محمد دنبال میکرد گریه که حالی ودر بیرون 

 ... راحله

 

باهم چندنفر یا بودن رقص درحال وسط یا بودن خودشون حال تو مهمونها  همه   

 

ی گوشه تنها و تک که افتاد پسرجوانی به چشمش بین این در فقط.بودن  حبتص گرم   

 

این توی که بود این اومد ذهنش به که چیزی تنها.بود ایستاده سالن   
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 ملیسا ی آشفته حال بادیدن پسر. رفت سمتش به.بگیره کمک مرد ازاین میتونه تنها موقعیت 

خانم؟ شده چیزی:وگفت بهش کرد رو  

 

خدا..تورو..کنید...کمکم..آقا:گفت زد می هق گریه شدت از که حالی در ملیسا .. 

- چیشده؟ نمیگین درست خانم؟چرا شده چی  

ت..جاس..اون:وگفت کرد اشاره بالکن سمت به باگریه ملیسا . 

 

رفت بالکن سمت به ملیسا با بود درنیاورده سر حرفهاش از که جوان پسر  .. 

 

نبود شناختن قابل اصال و بود خون از پر فاطمه ی چهره . 

 

 یکسال که نازنینی... نازنینه کرد احساس لحظه ویک لرزید دلش فاطمه بادیدن مرتضی ولی

 که نازنینی..زمین زیر رفته شده انگارآب...کنه پیداش نتونست اما گشت دنبالش در به در تمام

بود گفته آرشام ..... 

 

زدن ورق از ، گفتناش وفاطمه ملیسا کردن باگریه  

 

بغلش سریع کشید دست ذهنش تو نازنین ی گرفته خاک طراتخا   
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 ملیسا به کرد رو ایستاد ماشینش کنار که بعد و بیرون زدن خونه از ملیسا همراه و کرد 

بیار درش سریع جیبمه تو سویچ:وگفت . 

 

کرد باز ماشینو در و درآورد رو سویچ و کرد مرتضی جیب تو دست لرزون دستهای با ملیسا  

 

 انداخت نگاهی خونیش صورت به دوباره و گذاشت ماشین عقب رو( نازنین)اطمهف مرتضی

بیمارستان سمت افتادن راه ملیسا همراه و شدن ماشین سوار وبعد  . 

 

بیمارستان برو:گفت ملیسا   .... 

 

--- ؟.بیمارستان اون چرا  

 

-- برو زودتر خدا تورو...بیمارستانه همون دکتر نامزدش . 

 

خنده داره نامزد دختر این کهاین شنیدن با مرتضی  
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 فکر همچین چطور..نداره نازنین به ربطی هیچ دختر این پس هه:گفت خودش وبا زد تلخی 

داره فرق هم اسمش دخترحتی این..کردم؟ ای احمقانه  . 

 

 شماره سرهم پشت بده جواب محمد اینکه امید به  و میکرد نگاه فاطمه به هراسون ملیسا

گرفت می رو محمد   

 

کرده خاموش گوشیشو محمد فهمید بالخره تا شد مواجه تماسش رد با چندبار لیو   

 شدت به.انداخت کیفش داخل موبایلشو محمد، گوشی شدن خاموش از عصبانی ملیسا

کرد زمزمه زیرلب.بود عصبی محمد ازدست : 

 فاطمه جون که حساس وضعیت این بزاره؟توی تنهامون تونست چطور موقعیت این توی

آخه؟ کرده خاموش موبایلشو کجارفته؟چرا نیست معلوم اما میبود کنارمون اون باید درخطره   

 

 باخودش..بود متنفر زهرا از که همونطور...متنفره ازش هنوزم.کرد نگاه فاطمه به دوباره و 

 داشته اونو تصاحب قصد و بشه محمد زندگی وارد باید نفر یک همش چرا میگفت

 به دستش نداشت دوست اما...میشه؟ محمد به من شدن نزدیک مانع یکی هربار چرا..باشه؟

 هرچقدرهم بشه نفردیگه یک مرگ باعث باردیگه نداشت دوست...بشه آغشته هم فاطمه خون

 ساله پنج که زهرایی...میدونست مقصر زهرا مرگ تو رو خودش او......باشه متنفر اون از که

بخاطر بود شده دفن خاک خروارها زیر ... 

 

https://telegram.me/romandoni


خدایا:میگفت و میکرد دل دردو خدا با دلش تو گریه با ملیسا  

  

 فقط..فقط..باشم نداشته کاری زندگیش و محمد به دیگه میدم قول...منوببخش..کردم غلط 

 میشم من بیوفته براش اتفاقی اگه..بیوفته من گردن خونش نمیخوام...بمونه زنده فاطمه

کن کمکم خودت خدایا..قاتلش . 

 

. شد اورژانس بخش وارد و گرفت بغل تو رو فاطمه سریع بیمارستان به رسیدن با مرتضی

 به ورو کرد بد حالشو بود پخش بیمارستان تو که الکل بوی اما گذاشت تخت روی رو فاطمه

کن خبرم خواستی کمک بیمارستان محوطه تو میرم من:گفت ملیسا . 

 رو مرتضی وطهمح داخل رفت شد مطمئن فاطمه بودن خوب از که بعد ساعت نیم ملیسا

  مرتضی واز داد رو فاطمه بودن خوب خبر رفت سمتش دید بیمارستان گوشه نیمکت روی

کرد تشکر   

شد خارج بیمارستان از و شد ماشینش سوار هم مرتضی  . 

 

: مرتضی  

 

خیانت من به که نازنینی افتادم نازنین یاد و شد داغون المح دختر این دیدن با  
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زد پا پشت داشتم بهش که اعتمادی همه به و گذاشت تنهام کردو   

 

. هرشب و هرروز. بدم جونمو بودم حاضر بخاطرش زمانی یک که نازنینی  

 

 ریاینجو باهام که بودم گذاشته کم براش چی مگه..چرا؟.میره رژه تومغزم سوال این همش 

کم مگه.کرد  

 

روز یک اگه میخواد میورزیدم؟دلم عشق و میکردم محبت بهش   

 

کرد؟ اینکارو باهام چرا بدونم که حقمه این.بپرسم ازش اینو دیدمش دوباره   

 

اینجوری میپرستیدمش مرگ درحد که کسی نمیشه باورم اوائل مثل هنوزم   

 

بده داشتمو بهش که ای خالصانه عشق و محبتام جواب  . 

 

شده تنگ براش دلم حتی.میتپه اون برای فقط المصب دل این هنوزم اما سختیه اعتراف . 

 

تنگه کرده خیانت بهش که کسی واسه بیقرارم دل این سخته خیلی آره . 
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آزاردهنده وبغضی میاره چشمام تو رو اشک نم روزا اون خاطرات اوقات گاهی  

 

کنی؟ بازی اینجوری عاشقم لبباق اومد چطوردلت نازنین آه.میکنه گلوم وارد رو   

 

ازش شکستمو دل سختمو روزای تمام انتقام میخوام هنوزم   

 

بره در قسر نمیزارم.بده پس تاوان باید.وانتقامه عشق پراز وجودم سرتاسر.بگیرم  . 

 

برگشتم خونه سمت به  که بود شب های نیمه.اومدم بیرون ازبیمارستان . 

 

برم سه طبقه تابه شدم آسانسور اردو و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین . 

 

توی نمیخواست دلم دیگه.دادم تحویل آرشام به رو خونه وخیانتش بعدازرفتنش  

 

بمونم بودم باهاش که روزایی یادآور که ای خونه   . 

اجاره ای وخونه تونستم گرفتم تصادف اون خاطر به بیمه از که پولی وبا  

 

https://telegram.me/romandoni


اولش اوردم خودم پیش روهم رهوسا وبابا مامان.  بخرم ماشینی و کنم   

 

شدم خونه وارد..نگفتن چیزی دیگه دیدن که خرابمو حال اما نمیکردن قبول   

 

. اتاق سمت به آروم خوابیدن همه که داد می نشون این و بودن خاموش برقا  

 

ولی کنم صحبت باهاش داشتم دوست. کردم درنگاه الی واز رفتم ساره   

 

روی رفتم و کردم عوض رو لباسهام و رفتم خودم اتاق ناچاربه.بود خواب   

 

از پربود ذهنم کردم فکر گذشته به.شدم خیره اتاق سقف وبه کشیدم دراز تخت   

 

دقیقا ذهنم.برد خودش با هم خوشمونو روزای حتی که وخاطراتی نازنین   

 

اومدنم هوش به بعداز روز یک به رفت  .  

 

-------------- قبل سال یک ----------------- 
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من دیدن با مامان.. بودن اتاق تو ساره و وبابا مامان کردم باز رو چشمهام  

 

 روی چشمهاش از داغی اشک و بوسید رو وپیشونیم اومد سمتم شدم بیدار خواب از که 

افتاد صورتم  

 

--- پسرم؟ بهتری  

 

--- خوبم مامان اره . 

 

ساره به کردم رو همین برای نبود نازنین انداختم نگاه بیمارستان اتاق به  

 

نیومده؟ نازنین امروز بازهم چرا: وگفتم   

 

میکردن پنهون ازم و خبرداشتن چیزی از انگار کردن نگاه هم به هرسه . 

 

کن استراحت تو پسرم میاد:وگفت شد دستپاچه سوالم از مامان  .. 

 

---- من؟ نازنین کو.میدین من روبه جواب همین که روزه دو امروز..مامان؟ چی یعنی  
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میداد بد اتفاق از خبر که ترسناک،سکوتی سکوتی شد سکوت دوباره . 

 

--- نازنین؟ کو بگو چیزی توی ساره  

 

--- سمه تو واسه خوردن وغصه عصبانیت االن. باش آروم داداش .  

 

و اومدم پایین تخت از افتاده اتفاقی شدم مطمئن دیگه گرفت رو گلوم بغض  

 

سرتاسر تو آفتاب بودن دهکر شکوفه درختها کردم وبازش پنجره سمت رفتم   

 

عقب به در بازشدن با..اجباری خواب یه بودم خواب دوماه. بود شده پهن شهر   

 

خوبین؟ همگی، بر سالم: وگفت شد ظاهر در قاب تو ارشام که برگشتم   

 

شد نزدیک من به ارشام...ها خیابون به زدم زل ودوباره نکردم بهش توجهی  

 

مرتضی؟ خوبی:وگفت گذاشت شونم روی رو ودستش    
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--- باشم؟ خوب ندارم خبری عشقم.. زنم از وقتی میتونم مگه..نیستم خوب اصال نه  

 

بگو تو الاقل نمیگن چیزی که اینا:وگفتم کردم ارشام روبه و بستم رو پنجره  

 

اومده سرش بالیی چه و کجاست زنم که بدونم دارم حق من. کو؟ نازنین ارشام  . 

 

داری؟ رو طاقتش:وگفت کشید موهاش به دستی حرفم از عصبی ارشام  

 

-- کن خالص بالتکلیفی این از رو من و بگو اره . 

 

--- میگم باشه .. 

:اوی ر  

بالخره که تا بود بیرون ی خیره وآرشام کشید دراز تخت روی رفت مرتضی  

رفتم بزرگ پدر خونه سمت به تصادفت بعداز دوهفته:کردوگفت باز لب   

کوچه به رسیدن محض به.بیمارستان بیارم زهررو مثل رو نازنین که   
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 خبری ازش روز اون از دیگه و... رفت و شد ماشین سوار دست به ساک نازنین که دیدم 

 ..نشد

آرشام؟ چیه منظورت:وگفت شد عصبی ارشام حرف از مرتضی  

پسر اون با رو نازنین دوبار یکی هم قبال:وگفت چرخید مرتضی سمت آرشام  

همین برای. ترسید من از دیدم پسره با اونو من که فهمید قتیو نازنین.دیدم   

بگم تو به چیزی من که میترسید او بمونه بزرگم پدر خونه تو نداشت دوست  .. 

کنه خیانت تو به بخواد نازنین که شد نمی باورم من ولی . 

رو آرشام یقه و آومد پایین تخت از شد عصبی ارشام ی حرفها از مرتضی  

 حرف من زن درمورد داری باشه حواست ببند دهنتو:وگفت دیوار به زد حکموم گرفت 

 .میزنی

پاکتره ازگل که نازنینی . 

حرفهام خاطر به من.مرتضی میکنی اشتباه تو:گفت کردو زهرخندی ارشام  

داره می بر نازنینت پاک ی چهره از پرده که مدارکی.دارم مدرک   

رو حقیقت  

و مادر حتی که مدرکی میده نشون تو به هست که طور اون وعریان لخت   

 

https://telegram.me/romandoni


بدم نشون هم تو به میتونم بخوای اگه دیدن تم خواهر  . 

میریختن اشک داشتن که شد خیره ومادرش ساره وبه کرد ول رو ارشام یقه مرتضی .   

میگه؟ راست: وگفت گرفت تودستش رو ساره وچادر برداشت ساره سمت قدمی مرتضی   

فهموند مرتضی به اشک از بود پر لبالب که چشمهای کردن بازوبسته با ساره  

وافتاد شد خم کمرش مرتضی...داره صحت ارشام حرفهای که   

بخواد باشه داشته دوستش عاشقانه اینقدر که کسی شد نمی باورش زمین روی   

ایمان نجابتش و پاکی به همیشه که کسی نمیشد باورش..کنه خیانت بهش   

شد نزدیک مرتضی به ارشام..باشه کرده باهاش کاریو همچین داشت   

وباعصبانیت زد پس رو ارشام مرتضی اما گرفت رو مرتضی بغل زیر و   

ببینم مدرکتو میخوام:گفت بود کرده خشک جا گلوش تو که بغضی و  . 

--- ببینی ارممی فردا باشه   

زد داد بلند بار این مرتضی   

--- ببینم میخوام حاال همین نه   

--- باش آروم تو فقط میارم میرم حاال همین باشه ... 

تا چند فقط که مدارکی تا رفت خونه سمت وبه.بیرون زد بیمارستان از ارشام  

که روزی پرکشید گذشته به ذهنش راه تو.بیاره مرتضی برای رو بود عکس  ... 
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(رامسر به مرتضی سفر از قبل روز)آرشام  

دومین برای امروز.شدم ماشین سوار و بیرون زدم پدربزرگ خونه از کالفه  

ونخواست زد پس رو من نازنین بار  .. 

ذهنم اینقدر ولی میکردم فکری باید  

مهران خونه سمت به همین برای.کرد نمی کار درست مغزم که بود آشفته   

به نسبت من عشق از که بود کسی تنها او بخوام کمکم ونا از تا رفتم   

زدم رو آپارتمان زنگ و شدم پیاده ماشین از.داشت خبر نازنین   

 کیه؟---

-- ارشام منم کن باز . 

--- تو بیا  

مجردی خونه به ورودم محض به شدم خونه وارد ومن کرد باز رو در مهران  

تو داره نبود معلوم نبود خبری مهران از کردم پهن کاناپه روی رو خودم مهران   

آروم کمی آشفتم ذهن این شاید تا بستم رو چشمهام. میزنه گندی چه اتاق   

شده؟ چی باز وگفت نشست کنارم اومد مهران که بودم حال همین تو دقیقه چند.بگیره   

نیست چیزی:گفتم مهران روبه و کردم باز رو چشمهام  
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----  ینهنازن قضیه بازم...چیشده؟ ببینم بگو.هست چیزی یه مطمئنم نیست چیزی میگی وقتی تو

 درسته؟

--- پسم قبل دفعه مثل بازهم ولی کنم صحبت باهاش دوباره رفتم امروز..اره  

چی لعنتی مرتضای اون نمیدونم نمیام دختر این چشم به من انگار اصال.زد   

بهتره ازاون موقعیتم لحاظ ازهمه که من.ندارم من که داره  . 

میشه زور به مگه...مرتضاعه عاشق اون خب..بگم چی:وگفت زد لبخند مهران  

نمیخوادت خوب.دیگست؟ بایکی دلش وقتی کنی خودت عاشق رو کسی   

بهتره خودتم برای اینجوری..آرشام بردار ازسرش دست..شوهرداره االن اون بعدشم..دیگه  . 

زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند جام از شدم عصبانی مهران حرف از  

بسه میخوام من که همین نمیخواد کرده غلط:وگفتم  ... 

دست به رو دختر این باید باشه طور هر من گفتم و شدم نزدیک مهران به قدمی  

مرتضی کشتن قیمت به یاحتی بشم متوصل بزور اگه حتی بیارم  . 

کشتن به نیازی:گفت مهران که نشستم کاناپه روی ودوباره زدم رو حرف این   

اگه که دارم بهتری نقشه یه من.بیفته گردنت خونش که نیست مرتضی   

میرسی هم دلت مراد به بشه عملی  . 

شدم خم جلو به کمی مهران حرف با  
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زدم گره هم به رو انگشتهام گذاشتم هام زانو روی رو دستام وارنجهای   

توسرته؟ فکری چه ببینم ای؟بنال نقشه چه: وگفتم   

--- میگم بیارم شربت دوتا برم نک صبر  

میگی چی ببینم حرفتوبزن آدم مثل بشین  ازشربته بهتر بخورم کوفت:گفتم عصبی . 

دوتا با دقیقه چند وبعد رفت آشپزخونه سمت من حرف به توجه بی مهران  

نشست کنارم اومد نارنج بهار شربت  . 

--- چیه؟ نقشت ببینم بگو حاال خب  

بودم شده عصبی پسر این خیالی بی همه این از سرکشید نفس ویه برداشت رو شربت مهران  

--- برسی عشقت به تو که داره وجود راه یک فقط   

-- راهی؟ چه  

-- بده طالق نازنینو مرتضی اینکه..اینکه . 

چیزت یه نخوری ترشی تو:وگفتم زدم ذکاوتش و  هوش همه این به پوزخندی  

مگه احمق ی پسره آخه..وقت یه ینخور چشم کن دود اسفند. ماشاهلل.ها میشه   

هست چی گفتم دارم ای نقشه یه گفت همچین..بده طالق زنشو که خره مرتضی  . 

خری؟ خودت راستی راستی یا کردی فرض خر منو تو  

دستمو مچ مهران که برم میخواستم شدم بلند کاناپه روی از عصبی   
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دارم حرف هنوزم بشین:وگفت گرفت . 

میخوای اگه: مگفت مهران به روکردم  

 

وتو میدونم من بدی تحویلم وپرتا چرت ازاین دوباره  .  

 

-- نزن وحرف کن گوش هام حرف به آخرم تا فقط.. بشین تو باشه . 

 

مرتضی میگی درست:گفت مهران که نشستم کاناپه روی دوباره میلی بی با  

 

بندازیم جونش به مرضو مامیتونیم ولی.بده طالق زنشو نداره مرض  . 

 

بشکنیم هم به رو اعتمادشان کافی فقط:گقت که کردم نگاه مهران به یپرسش . 

 

--- بگو مطلبو لپ درست نزن حرف چجوری؟نسیه . 

 

-- خورده چجوری و خورده کجا از نفهمه نازنین خود حتی که طوری..بزن تهمت نازنین به  

. 
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داری؟ ای نقشه: وگفتم رفتم فکر تو کمی مهران حرف با  

 

مرتضی که بودی تهگف یادمه....اره  

میکنه هم کشی مسافر شرکتت تو کردن کار بر عالوه  

 

  اره---

 

-- است جمعه که فردا باید....رفتیم راهو درصد05 اینجا تا پس خوبه  

 

شهر خارج ببره فرمسا بفرستی رو مرتضی  ... 

---- بشه؟ چی که خوب  

 

---  نازنین با عکس تا چند بعد میشم بزرگت پدر خونه وارد من شهر خارج رفت که مرتضی

ناشناس طور به و میگیرم  

 

بشه دل بد خانمش نازنین وبه ببینه مرتضی که ماشین تو میندازیم عکسارو  . 
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 تو با که ایسته می هم نازنین دیگه اره هه:وگفتم زدم کجی پوزخند دوباره مهران حرف از

بگیره عکس . 

 

--  همین واسه رو بیهوشی اسپری...میگیری مسخره به چیزو همه ابلهی تو چقدر ارشام وای

دیگه کردن درست وقتها ... 

 

 خوردم قلوپ وی برداشتم میز رو از رو شربتم.بود کرده هنگ مخم بگم چی نمیدونستم

میده؟ جواب راه این مطمئنی تو:وگفتم  

 

-- میتونی.ندادی ازدست رو چیزی تو نداد جواب اگرم تازه میده جواب اره  

 

تمیزیه نقشه.کمتره خطرش راه این من بنظر ولی.کنی عملی خودتو فکر بعدش  . 

 

---- قبوله باشه   

. 

--- میگیرم تماس آراد به منم.رامسر ببره رو آراد این فردا بگو مرتضی به بزن زنگ پس . 

 

 .باشه---
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گرفتم رو مرتضی شماره و بیرون زدم خونه از  

-- مرتضی سالم...الو   

--- خوبی آرشام سالم . 

--- برات داشتم زحمت یه...قربونت . 

--- شنوممی بگو.. رحمتی شما  . 

--- ؟ رامسر ببری رو دوستم دوازده ساعت ظهر فردا میتونی ببینم میخواستم  

--- کن پیامک برام ادرسشو فقط.. نیست مشکلی باشه  

-- خداحافظ..باشه . 

کردم اس ام اس مرتضی برای رو آدرس و کردم قطع رو گوشی . 

 

: مهران  

رفتم و شدم موتور سوار  بودم داده قول آرشام به که همونطور بعد روز   

 

که مرتضی تا بودم منتظر. دیدمیزدم گشوپدربزر خونه و ایستادم کوچه سر   

 

انتظار ساعت نیم از پس بالخره بیرون بزنه خونه از بودم دیده عکسشو فقط   
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و شد ماشین سوار مرتضی..بیرون زدن خونه از ونارنین مرتضی   

 

روشن رو موتور بود شده مرتضی رفتن خیره که نازنینم کرد حرکت   

 

رد نازنین کنار از برق سرعت وبه دادم گاز.رفتنش از میشدم مطمئن باید کردم   

 

ساعت یک از پس بالخره.. چسبید دیوار به محکم ازترس نازنیین که طوری شدم   

 

برم که بود زود هنوز و بود ظهر بعداز دو ساعت.آراد دنبال رفت مرتضی   

 

روز سفیدی بالخره که تا زدم خیابون تو چرخی همین برای مرتضی خونه   

 

موتورمو بود شب شیش ساعت کرد عوض شب سیاهی با خودشو جای   

 

کلید ارشام خوشبختانه. رفتم مرتضی خونه سمت وبه کردم قفل سرکوچه   

 

یه بود تاریک جا همه...شدم حیاط وارد دردسر بی ومن من به داد رو یدکش   
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سمت وبه زدم پس افکارمو...نیست؟ خونه نکنه گفتم خودم با لحظه   

 

نور با بود روشن تلویزیون...کردم نگاه داخل به شیشه شتپ واز رفتم پنجره   

 

بزنم دید رو خونه میتونستم بود شده پخش خونه تو تلویزیون از که کمی   

 

افتاد بود برده خوابش کاناپه روی تلویزیون روی روبه که نازنین به چشمم   

 

دمآور در جیبم از رو واسپری کاغذی دستمال و رفتم خونه داخل به خوشحال   

 

بعد نازنیین بینی جلوی وگذاشتم کردم آغشته اسپری به رو کاغذی دستمال   

 

دادم تکونش.. گذاشتم جیبم داخل و برداشتم رو دستمال دقیقه چند از   

 

بود کرده خودشو کار اسپری که انگار.نشد خبری ولی  کردم وصداش   

 

 . شبختانهخو.گذاشتم تخت روی و خواب اتاق توی وبردم کردم بغل نازنینو  
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رو خودم لباسهای.دربیارم لباسشو نبود نیاز دیگه و بود تنش ای حلقه  تاب یه   

 

کردم وشروع. گرفتم بغلم تو رو نازی کشیدم دراز  نازنین کنار آوردم در   

 

خوابیم هم بغل تو ما انگار که بستم رو چشمهام خودمم. گرفتن عکس به  . 

 

وبردم گرفتم بغل رو ونازی دمز تن به لباسامو سریع عکسا ازگرفتن بعد  

 

شدم دور اونجا از وسریع زدم بیرون خونه از وخودمم گذاشتم کاناپه روی سرجاش  .... 

 ( مرتضی مرگ راز بازشدن ) 

: آرشام  

 اینقدر نداد جواب ولی گرفتم تماس باهاش ارچندب بودم مهران تماس منتظر قرار بی شب

برد خوابم باالخره تا ماندم منتظرش  

 پیامی مهران دیدم که شدم بیدار خواب از گذشته روزهای طبق گوشی االرام باصدای

 .. فرستاده
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(.  باقی ما از ردی کوچکترین اینکه بدون. شد تموم تمیز ترو گفتی که ارشام،کاری سالم

 .(بمونه

رفتم حموم سمت وبه برداشتم رو ام حوله و شدم بلند مهران حرف زا خوشحال  

 

رفتم گوشی سمت به باشه خط پشت مهران شاید اینکه امید به خورد زنگ گوشیم که  . 

 

 رو وگوشیو دادم تماس رد همین برای نداشتم دادن جواب حوصله بود ناشناس شماره ولی 

و گرفتم ای قیقهد ده دوش ویک رفتم حموم سمت به گذاشتم ویبره  

 لباسهای میخوندم آهنگ خوشحالی وبا شدم موهام زدن سشواز ومشغول بیرون زدم حموم از

انداختم نگاهی گوشیم به ودوباره پوشیدم رو بیرونم  . 

 که باشه میتونه کی بودم فکر تو. شدم مواجه ناشناس شماره همون از ازمسیکال سیلی با که

بود ارهشم همون و خورد زنگ گوشی دوباره . 

 

- بفرمائید بله  

 

-- کامیاب آرشام آقای  

 

--- امرتون.هستم خودم  
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شناسید؟می رو کاویان مرتضی آقای شما میگیرم تماس...... بیمارستان از -   

 

-- افتاده اتفاقی. بله . 

 

--  رو خودتون زودتر چه هر بهتره شماهم. کردند تصادف گذشته شب کاویان آقای متاسفانه

ونیدبرس بیمارستان به . 

 

 چشم--

 

رفت بیمارستان سمت به مکث بدون کردو قطع رو گوشی آرشام . 

 

رفتم پذیرش سمت به بیمارستان روی راه به رسیدن محض به   

 

اینجا آوردن رو دوستم ،گفتن زدن زنگ من به بیمارستان از. نباشید خسته سالم،:وگفتم  . 

 

-- مریضتون؟ اسم  
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-- بوده تصادفی. کاویان مرتضی . 

 

- شناسایی واسه خونه سرد برید باید شما متاسفم شدن فوت که همونی آهان . 

 آقای:.......... وگفت زد صدام پرستار همون که بودم نشده دور پذیرش سمت از قدمی هنوز

 کامیاب

داشتید؟ کاری بله: وگفتم چرخیدم پرستار سمت به  

 ندارند خوبی حال فانهمتاس که بودن هم ای دیگه کسی  کاویان آقای همراه ماشین تو راستش

بشناسیدش شاید ببینید برین هم رو ایشون میشه اگه گفتم هستند کما وتو ... 

-- برم؟ باید کجا.باشه  

- رو راه ته ویژه مراقبتهای بخش  

 ممنون--

 خود..  شدم شوکه تخت روی مرتضی بادیدن که  رفتم ویژه مراقبتهای بخش سمت به

 میتونستم من بود مرده مرتضی اگه....ناراحت یا شمبا خوشحال باید نمیدونستم. بود مرتضی

 وبخ حالش فقط..میشناسم رو ایشون: وگفتم رفتم پرستار سمت به. برسم نازنین به راحتی به

 میشه؟

--- هستن پنجاه زیر حدودا کمه خیلی هوشیاریشون سطح نیست امیدی ... 
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******* 

بکنم دبای چیکار نمیدونستم  بیرون زدم بیمارستان از کالفه   

 

 مرتضی جای به رو آراد باید من گرفتم رو تصمیمم باالخره کردن فکر ساعت ازیک پس 

 ارادم. نمیشناختش دیدش می نازنینم حتی اگه و بود سوخته کامال آراد ی چهره میکردم خاک

 اب که بود فکر بهترین این...گشت نمی دنبالش کس هیچ و بود شهرستانی فراری بچه یک که

برسم نازنین به میتونم کردنش عملی .. 

***** 

 نازنین از که عکسهایی اون رفتم و برداشتم گذشته به کردن فکر از دست خونه به بارسیدن

بدم نشون مرتضی به رو مدارک این برم تا برداشتم رو داشتم . 

(حال)مرتضی  

 

گذشته، وشیرین تلخ خاطرات در وغرق بودم اتاق سقف ی خیره  

 

هنوز که دختری از بودم دلگیر میکنم زندگی اونها با ساله یک که خاطراتی   

 

بدم راه المصبم دل این توی رو کسی نمیتونم اون جز . 

بازشد اروم اتاق در  
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--- بیداری؟ داداش  

 

-- تو بیا ساره اره  

 

--- داشتی؟ کاری اتاقم تو اومدی شدم متوجه  

 ..نه----

نشست کنارم اومد و شد اتاق داخل ساره   

--- فکرکردی؟ مامان پیشنهاد به...داداش خوبی  

من به که خیانتی اون و نازنین فکر مگه: وگفتم کردم تلخی خنده ساره باحرف  

 

میده هم رو ای دیگه چیز به فکرکردن فرصت کرد  ... 

 

--- نیست جاش سر چیزی یه وسط این میکنم احساس من داداش  . 

 

بشی ناراحت  ترسیدم ولی بزنم حرف باهات میخواستم بارها ... 

 

--- بگو نمیشم ناراحت ... 
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زندگی وسط چطور پسر اون:وگفت زد گره نگاهم به نگاهشو ساره  

 

بودین کرده ازدواج باهم که نبود بیشتر ماه یک هنوز که شما...شد سبز شما   

 

نداشت پسری دوست اصال میومد مدرسه من با زنیننا که هم زمانی تا و   . 

 

 این با کرد فرصت بودین باهم خونه وتو بودی بیکار تو نصفشو که ماه یک ظرف چطور حاال

و بشه دوست پسر  

 

باشه؟ داشته فرار فکر که بشه نزدیک اینقدربهش  ... 

 

گفته اشتباه گفته اگه یا نگفته رو چیزهایی ی وسط این ارشام میگم من . 

 

 شدیم بزرگ باهم کردیم زندگی خونه یه توی باهم ماسالها داداش...میلنگه کار جای یه

نازنین میدونی خودتم  

 

بزنه کاری همچین به دست بخواد برسه چه نمیکرد نگاه پسری به حتی هیچوقت  . 
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--- کردم فکر وبارها بارها موضوع این به.باورندارم هنوز گیجم، خودمم  

 

 این خب.. بریم خونه اون از که کرد اصرار من به بارها اون گفت راست ارشام ولی...ولی 

باشه داشته میتونه دلیلی چه .. 

 

 مدرک عکسا اون تازه...  نمیگفت بهم هیچی چی واسه میکردم سوال ازش هم هروقت

دیدیشون خودت که تو هستن موءثقی . 

 

 به رو تایید مهر رفتنش با نازنین اصال... باورنمیکردم هیچوقت نمیدیدم عکسارو اون اگه

زد ارشام حرفهای . 

 

اتاق از که میخواست رفت در سمت به و شد بلند هام حرف شدن تموم با ساره  

 

 رها گذشته همون تو رو گذشته خاطرات و بخوابی بگیری بهتره:گفت که بره بیرون 

 ههم امیدوارم.طلوع هات وشادی کنه غروب غمهات که داداش میکنم دعا واست...کنی

 خوب خیلی نازنینو من باورندارم حرفارو این هنوزم من چون.باشه دوروغ یه اینچیزا

 .میشناسم
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بخوابم کردم سعی و کردم جمع زیرپتو خودمو ساره بارفتن ...... 

******* 

 رد کنارشون از اروم. بودن خوردن صبحونه مشغول ساره و مامان رفتم آشپزخونه سمت به

 دررفتم سمت به.اون و این دختر از کردن تعریف به نکنه شروعو نبینه منو مامان که شدم

که برداشتم کفشی جا از آروم رو وکفشهام .. 

--- میکنی؟ فرار داری کجا  

کمرایستاده به دست دیدم که چرخیدم سمتش به مامان صدای با ... 

--- شرکت میرم دارم . 

-- دارم حرف باهات بیا...نمتنبی من که بری یواش اینقدر نکرده الزمه..بخور رو صبحونت بیا  

 انداختم کفشی جا روی رو وکفشهام بیرون دادم فوت صورت به رو نفسم دادم تکون سری

 چایی استکان یک با مامان که نشستم سفره کنار زمین روی و رفتم خونه آشپز سمت وبه

 قممل زور به میکردن نگاه من خوردن به هم ساره مامان و شدم خوردن مشغول....کنارم اومد

 یا دراوردم زدین؟شاخ زل من به چرا صبحی چیشده؟اول بپرسم میشه: وگفتم دادم قورت رو

 دم؟

--- میگم بخور رو صبحونت تو ... 

--- شرکت برم میخوام بگو دارم عجله مامان .... 

-- یک.دیدی رو جدیده همسایه این  .. 
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--  هنر یه ازهرانگشتش..ندیده مهتاب آفتاب.داره خوبی دختر یک حتما مامان اوه

کنم ازدواج نمیخوام من پره حرفها این از من گوش جان مامان..اره..میباره . 

--  هی اتفاقا نیست تو برای اینبار بترسی نکرده الزم تازه...بگیری زن نمیخوای کردی غلط تو

اومده خوشش وازش دیده رو ساره که دارن خوب پسر . 

 سفره سر واز دیدم ازخجالتشو شده نگلگو های گونه که کردم نگاه ساره به مامان حرف با

اتاقش سمت رفت و شد بلند ... 

--  گذاشته خواستگاری امشب قرار و زد حرف بامن دیروز ومامانش دیده خواهرتو پسره این

برگردی زودتر که بدونی گفتم.شد ... 

--- مامان چشم . 

 تا رو تو نم ولی نگفتم بهت چیزی االن:گفت دوباره مامان که پوشیدم وکفشهامو شدم بلند

میکنم  داماد ماه همین آخر .... 

 شرکت وراهی اوردم بیرون ازپارکینگ ماشینو و رفتن بیرون ازخونه مامان حرف به توجه بی

 شدم

: ملیحه  

کردم وصل هفت ارهشم تخت مریض دست به رو سرم شدم اتاق وارد  . 

 

(ام عمه دختر)ملیسا که دیشب از بود اشنا برام اش چهره  اینقدر چرا نمیدونم ولی   
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نمیدونم کجا ولی دیدمش جایی ی میکنم احساس بیمارستان آوردش  .. 

 

که نشستم جعفری خانم کنار میز وپشت رفتم سالن داخل به سوال دنیا بایک  

 

کرده فرار نوزده شماره تخت مریض جعفری انمخ..  گفت شدو نزدیک ما به سارا  .. 

 

وبه شدم اتاق وارد دوباره خورد ذهنم به ای جرقه دختر اون  فرار گفتن با  

 

دستش مچ به...نازنین بود خودش اره شدم خیره بود خواب غرق که دختر این   

 

شدم مطمئن و کردم نگاه بود مانده باقی مچ روی ها بخیه رد هنوز که   

 

بودم جواب دنبال..استراحت اتاق سمت رفتم و اومدم بیرون اتاق از...خودشه   

 

نازنین اسمش که دختر این...میکشید سرک مدام ذهنم تو که سوالهایی برای   

 

زندگی تو چطور دختر این اصال..است فاطمه میگفت ملیسا چرا ولی بود   
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به سوال از باری باکوله دوباره.نداشتم جواب کدوم هیچ برای.شد پیدا محمد   

 

سمتم رو سرش من بادیدن..شده بیدار دیدم که رفتم اتاقش سمت   

 

 از رو سرم که حالی ودر شدم نزدیکش زدم لبخندی  کردم نگاهم وپرسشگرانه چرخوند 

میکردم جدا دستش  

 

معرفتی بی خیلی...خانم دیدیم رو شما ما یکسال از پس باالخره:گفتم  . 

کردم تکمک که من به نباید تو نازنین   

 

 فکرت به تموم ماه یک باورکن...زدی؟ می سر یه کنی فرار عوضی یاروی اون دست از 

افتاد برات اتفاقی چه و شدی چی که بودم . 

 

بچه مرگ باعث گفتی که همونی..رفته یادم اسمشو. یارو اون فرارت بعد  

 

سرش رو گزاشت رو بیمارستان اومد کرده تعرض بهت و شده شکمت تو   

 

نبود بند جایی به دستش کنه ثابت تو به رو نسبتش که نداشت مدارکی نچو ولی   .. 
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رفت و کشید وشونه شاخ کرد پورت هارتو خرده ی .. 

 

 دستش آخر ودر پرید می رنگش بیشتر دختر این چرا نمیدونم میزد حرف من که کلمه هر با

میداد فشارش ومحکم گزاشت سرش روی رو  

 

-- خوبی؟..نازنین شده چی  

 

 اشکی چشمهاش که حالی ودر کرد نزدیک دستم به شو دست میلرزید وضوح به اشدسته

ای ملیحه تو...تو:گفت بودند .. 

 

 حهملی خوب باشم کی میخواستی پس:وگفتم کشیدم پشتش به دستی کردم تعجب حرفهاش از

دیگه ام . 

 

مبود  واقعامتعجب رفتارش از کردن گریه به کرد شروع دختر این حرفم این گفتن با .. 

--- برات افتاده اتفاقی دوباره..میکنی تو؟چراگریه نازنیین چته .. 

 

--- سال یک از پس..برگشته ملیحه برگشته .. 

--- میگی چی ببینم بزن حرف درست برگشته؟ کی . 
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--- ام رفته دست از ی حافظه . 

 

برگشته حاال که بوده رفته جایی مگه:وگفتم پاشیدم صورتش روی لبخندی . 

 

لحظه چند وبعد شدم اش خیره و کردم سکوت ومن ردک گریه نازنیین  

 

است فاطمه چرا حاال بود نازنیین که تو اسم راستی:گفتم  ... 

 

--- بودم داده دست از رو حافظم که گفتم .. 

 

دادی دست از رو ات حافظه که شد چطور...ببینم کن تعریف وگفتم نشستم کنارش .. 

 

سر پشت که رو انگیزی غم گذشته مو به مو واون نشستم نازنین کنار  

 

رو محمد با صوری ازدواج حتی کرد تعریف برام رو بود گزاسته  ..  
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.  این بار بتونه که داره طاقت چقدر جوان دختر یک مگه اخه سوخت دختر این حال به دلم

بکشه دوش به تنه رویک مشگل همه ... 

 

ام سرعمهپ محمد که.میکردم نگاه نازنین ی زده وغم معصوم ی چهره به داشتم  

 

 زندگی عمه خونه که زمانی رو اونا باری چند و بودن هاش دوست که علی و وراحله 

شدن اتاق وارد بودم دیده میکردم ... 

 

گرفت بغل رو راحله رفت و پرید پایین تخت از سریع اونها دیدن با نازنین  

 

برگشت حافظم.. راحله برگشت:وگفت  ... 

به روزی یک که محمدی به کردم گاهن محمد به  شدن خوشحال علی و راحله  

 

بود زندگیم مرد اون هام رویا وتو میزاشتم بالش به سر اون عشق  .. 

 

شد ناراحت  برگشته نازنین حافظه شنید اینکه از چرا نمیدونم ولی .. 

 

نشست روش و شد نزدیک تخت وبه.اومد بیرون راحله بغل از نازنین ... 
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--- ؟ نه یا ریدا شوهرم. ببینم بگو خوب: راحله  

نمیومد یادش همسرش از چیزی هنوز که انگار شد شوکه ،نازنین راحله حرف با . 

بود او جانب از جواب منتظر و بود شده دوخته نازنین لبهای به چشمهاش بین این در محمدم  

..  

 به کردم شروع و گزاشتم شونش روی رو ودستم شدم نزدیکش شد زیاد نازنین سکوت

هاش نه شو مالیدن  

 

شده فوت بودی گفته. اسمش بود مرتضی..نمیاد یادت رو همسرت تو..نازنین:وگفتم  .. 

اورده یاد به رو عشقش حاال که انگار.ریخت اشک من حرف با نازنین . 

 

-- میشناسی؟ کجا از رو فاطمه تو ملیحه، آبجی:محمد  

چه من مگه آخه..برداره گفتنهاش آبجی این از دست میخواد کی محمد نمیدونم  

 

بدونه خودش آبجی منو باید عاشقشم که کسی که کردم گناهی    

 

و زدم پس رو بود زده چنبره  محمد گفتن آبجی با گلوم تو که بغضی  
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ی قصه که دختریه همون این..میشناسمش اره...نازنین..نه فاطمه..پسرعمه:گفتم   

 بهش ما تا دادی نمی فراریش کاش گفتی که دختری همون.کردم تعریف برات رو زندگیش

کنیم کمک ... 

 

--- میگین چی بفهمیم ماهم تا بزنید حرف قشنگ میشه:علی .. 

 

بیرون زدن اتاق از راحله وبا گرفت رو علی دست کالفه محمد ... 

 

 نازنین

خونه سمت به محمد وبا.شدم مرخص بیمارستان از بود ظهر های نزدیک  

 

دیدم رو ملیحه که ای لحظه یاد.. افتادم پیش ساعت چند یاد راه تو رفتیم خونه سمت به . 

 

بودم خوشحال لحظه اون تو اینقدر بود برگشته حافظم اینکه از بودم خوشحال   

 

با راحله ولی بودم کرده فراموش رو مرتضام عشقم دادن دست از غم که   
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 تو رو هام خوشی تمام..شده فوت مرتضام گفت که ملیحه جواب واون.. والشس پرسیدن 

کرد آب لحظه یک .. 

 

. گفتنهاش خانم واسه محبتش از پر بغل اون واسه دلم بود تنگ مرتضی برای دلم .. 

 چشمش نگزاشت عوضی ارشام واون بود عشقم ثمره که ای بچه بچم، حتی چی، همه واسه

کنه باز دنیا این به رو ..  

 

کنیم صوری ازدواج محمد با بود قرار امشب  

میشه محسوب خیانت مرتضی به همینشم میکنم احساس ام گذشته یاداوردن به با  

 

شدم خونه وارد. قرارمون قول به زدن وپا پشت واسه بود دیر دیگه ولی    

 

به بودن تمیزکاری و چیدمان مشغول هم نفری چند.. وصندلی میز از بود پر   

 

 ها پله حفاظ وبه کرده تنش توپی توپ رنگ قرمز لباس یه ملیسا دیدم که رفتم ها پله سمت 

زده تکیه  ... 

 

دختر این چون. امابخشیدمش زمین رو دادنم وهل روزش اون حرفای وجود با  
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مدیونشم یجورایی. بیارم یاد به عشقمو. بربادرفتمو گذشته شد باعث ناخواسته  . 

 

 وهزارتا کجام کیم؟اهل میدونم دیگه االن دارم خوبی احساس میکنم سبکی احساس االن

میدونم االن جواباشونو که دیگه سواالی  

 

اون به هم ومن شد نزدیک من به ملیسا رسیدم باال طبقه به   

 

.  نمیخواستم من..من...فاطمه میخوام معذرت من:وگفت  دزدید ازم اشکیشو چشمهای

 تو...باشم ناراحت بدی حق من به باید تو لیو...پشیمونم خیلی..نبود ازعمد...بشه اینجوری

 دختر سال اینهمه که منی ولی کنی خودت مال رو محمد دل تونستی نرسیده راه از هنوز

ونه کنم خودم آن از رو محمد تونستم من نه..بیارم بدست دلشو نتونستم بودم خالش  .... 

  

رفت اتاقش سمت به وسریع گذاشت نیمه نصفه حرفاشو ملیسا محمد اومدن با . 

 

--- ملیسا؟ میگفت چی  

 

--- نگفت مهمی چیز . 
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 اسم یک داره اسم آینه تو دختر تصویراین حاال شدم خیره خودم به آینه تو و رفتم اتاق به

نازنین..حقیقی .. 

 

رو حوله... نبود مشخص وزیاد بود گیجگاه کنار سرم شکستگی خوشبختانه  

 

که شدم اتاق وارد ارهودوب گرفتم دوش یک رفتم حموم وبه برداشتم   

شد اتاق وارد دیگه زن بایک اسیه   

 

-- آرایشتون واسه اومدن..آرایشگرهستن خانم زیبا ایشون.. خانم سالم . 

 

-- بری میتونی تو..باشه . 

گوشه کیفشو خانم زیبا و رفت اسیه  

 

من تا بشین: گفت من به ورو آورد در تنش از رو پالتوش وبعد گذاشت اتاق  

 

برم هم دیگه جایی یک باید.. کنم روعزودترش کارمو  .. 
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شد صورتم انداختن بند مشغول. نشستم صندلی رو و گفتم ای باشه  

 

 .. تحمل قابل دردش و شد حس بی صورتم کم کم ولی داشت درد خیلی  ... 

 

 درست موهاتو میخوام..بپوشی لباستو بهتره گفت کردو رو کارش شدن تموم از بعد آرایشگر

 ...کنم

 

نگاهی خودم ی چهره وبه شدم بلند صندلی روی از  

 

آرایش منو سپیده که افتادم عقدمون روز یاد آینه تو خودم بادیدن..انداختم   

 

برنمیداشت صورتم از چشم هم مرتضی و کرد  .. 

 

 لباسو بدبختی وباهزار خانم زیبا کمک وبه رفتم لباس سمت وبه کشیدم حسرت سر از اهی

کردم تنم   

 

. شنیدم بغلی ازاتاق رو فرنگیس خاله و ملیسا گریه صدای لباس پوشیدن محض به . 
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زاریشون و شیون صدای  

نیمه در رفتم اتاق سمت به لرزون های قدم با میومد خانم نرگس اتاق تو از   

 

کشیدم سرک اتاق به در الی از بود باز   

 

میکردن وگریه بودن نشسته خانم نرگس سر باالی ملیسا و خاله دیدم که   

 

خیره اتاق سقف وبه بود باز حدممکن آخرین تا چشمهاش خانم نرگس شدم زدیکترن   ... 

 

دادم تکونش بود سرد سرد گرفتم تودستم شو دست رفتم : 

مامان..نرگس مامان  

 

روی هام اشک...نداد جواب  

 

گرفتن بازی به رو گونم وبعد نشست موژهام   .. 

 

مامان چشمای روی رو دستم  
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 ابدی خواب به او و بستم دنیا این به رو چشمهاش یشههم وبرای گذاشتم نرگس

نداشت بازگشتی دیگه که خوابی.فرورفت . 

 

: مرتضی  

خونه وارد.برگشتم خونه به خرید زیادی تعداد با که بود عصر شیش ساعت  

 

رو خونه آشپز توی رو خریدها گذاشتم اپن روی رو یدکل نبود کسی شدم   

 

روی وانداختم اتاق داخل بردم بودمو خریده که شلواری و وکت گذاشتم میز   

 

زدم در به ای تقه و رفتم ساره اتاق سمت به  کردم عوض رو ولباسهام تخت  . 

 

-- تو بیا  

 

لباسیه ررسیب مشغول و ایستاده آینه روبروی ساره دیدم که کردم باز رو در   

 

خوشگلم ابجی قربون: وگفتم کشیدم دماغشو  شدم نزدیکش.کرده تن به که   

 

https://telegram.me/romandoni


کجان؟ بابا و مامان...رسیده خودشم به چه ببین..بشم   

نیستند؟ حال تو مگه --  

 

 نه--

-- میان االن.رفتن جایی حتما نمیدونم .. 

اداشد داره نگاه:گفت که شدم ساره زدن دید مشغول و نشستم تخت روی رفتم . 

 

کنی؟ ازدواج میخوای حاال که شدی بزرگ کی تو:وگفتم زدم ای خنده  

 

دست منم گذاشت شونم روی رو سرش نشست وکنارم شد نزدیکم ساره  

 

 نازنینو خواب دیشب داداش:گفت که کشیدم موهاش ورو گذاشتم روسرش نوازشگرمو 

 .دیدم

 

چیزی وامنمیخ من..ساره کن تمومش دیگه:گفتم ایستاد حرکت از دستم  

 

بهش شده که هم دقیقه چند واسه حداقل میخواد دلم..بشنوم درموردش   
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شد زندگیم وارد اشتباه به نازنین..فکرنکنم   . 

--- شیرین اشتباه یک  

 

-- تااالن که تلخ اشتباه یک به شد تبدیل بعدا اما بود شیرینی اشتباه اولش آره  

 

 که  دنیام مرده رویام من میگه راست انمام شد تموم نازنین. میکنم حس خوبی به تلخیشو 

کنم شروع نو از میخوام نمرده . 

 

زیر انگشتامو داشت اشک نم چشمهاش برداشت شونم روی از رو سرش ساره  

 

من...نکن حروم نازنین مثل کسی واسه رو اشکها این:وگفتم کشیدم چشمش   

 

فکر بهش نمیخوام دیگه امروز از و رهاکردم گذشته تو رو گذشته   

 

خوشی نازنین چرا.کردم ازدواج و کردم گوش مامان حرف به شایدهم..کنم   

 

 من نمونه بامن وقرار قول سر نازنیین چرا..نکنم  من کنه خیانت نازنین چرا نکنم من کنه 

 ..بمونم
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-- داداش ولی . 

 

---  آدم به نمیخوام دیگه...مرده دیگه من ازنظر یعنی. مرده نازنین... ساره نداره ولی

بشه دفن  ام گزشته تو میخام.کنم فراموشش کنم سعی میخوام فکرکنم او مثل نتکاریخیا . 

 

-  دوروغ ممکنه که عکس بخاطرچندتا بزاری کنار رو نازنین بخوای نمیشه باورم اصال داداش

 .باشن

-- دروغین ها عکس اون که کنی ثابت میتونی تو میگی، چی . 

--  ازش رو حقیقت اول.قاضی پیش میری رفهیکط داری که هنوزندیدیمش نازنینو ما ولی

 اونموقع شد ثابت بیگناهیش روزی اگه کن فکر این به..کن قضاوت درموردش بعد. بشنو

میشی شرمنده چقدر . 

 

 به شو دل حرف. شد خیابون وخیره رفت پنجره سمت وبه شد بلند تخت روی از مرتضی

وگفت زد شعر صورت . 

 

بریدو ازم دل میخواستم که اونی  

و چید تازه گل یه گال بین  
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و رسید خواست می دلش که اونی به   

شد وفا بی مردا تموم مثل   

کنارو زد منو خواستم می که اونی  

و بهار کرد جوری ی خزونشو  

غبارو عالم یه تو شدش قایم  

(زاده حیدر مریم)شد سیاه موهاش مثل ما تقدیر  

 

- بشنوم حرفی اون از نمیخوام. ساره بیخیال . 

 

 ولی بزارم کنار دیگه رو نازنین میخواستم من درسته بیرون زدم اتاق از حرف نای گفتن با

 وشلوار کت پوشیدن مشغول و رفتم اتاقم سمت به..نه یا میشم موفق آیا نمیدونستم هنوز

میان االن مهمونها بیرون بیا زود مرتضی:شد اتاق وارد مامان که شدم . 

-- اومدم مامان باشه . 

 همیشگی عادت به تند تند داشت بود داده تکیه پشتی به بابا شدیم هال وارد مامان همراه به

 ی گوشه بود کرده سرش سفیدی چادر هم ساره و میچرخوند دستش زیر رو تسبیح های دونه

دادش شدی خوشگلتر که تو:وگفت زد لبخندی من دیدن با بود ایستاده هال . 

صدالبته:وگفتم زدم چشمکی   
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 سمت وبه شدم بلند میداد اومدنشون از ،خبر زنگ دراومدن اصد به که نشستم بابا کنار

کردم وبازش دررفتم . 

 

: نازنین  

انگیز، غم شب اون از میگذره هفته یک  

تهبس فانی جهان این از همیشه برای رو چشمهاش نرگس مامان که شبی . 

 

گذشت سرعت به دفنش کفن مراسم هفته یک تواین . 

شدن اضافه خونه این ی زده غم افراد جمع به هم  پدرش و ملیحه . 

 

داشت دوستش عاشقانه که کسی مادرش، ازمرگ هفته یک تواین محمدهم  

 

خونه این تو حکمفرماست غم و غصه انگارفقط هفته یک تواین.شده داغون  .. 

 

 می اشک مطمئنم و.میره نرگس مامان اتاق سمت به میاد پیش که صتیفر کوچکترین با محمد

 .. ریزه

 

برده گور به رو پسرش عروسی آرزوی که مادری برای ریزه می اشک .. 

https://telegram.me/romandoni


 

میشم خارج اتاق واز میدارم بر رو کیفم میکنم سر به رو رنگم سیاه شال .. 

 

 عکس وخیره دیوار به بود هزد تکیه مشگی سر تا سر لباسهای با محمد. میرم پایین طبقه به

بود مادرش  

 

. از رو اشک مانده باقی ،رد میخوره سر هام گونه رو اشگی قطره اختیار بی  

 

میشینم کنارش و میشم نزدیک نشسته مبل روی که خاله وبه میکنم پاک صورتم روی  . 

 

مادر یک مهربونی به خواهری دادن ازدست غم.داشت غم خاله نگاه . 

 

که آسیه به رو و میشینه پاهاش روی و میگیره  دیوار از رو اش تکیه محمد  

 

ومیگه میکنه دستشه نرگس مامان هفت شب خرمای ظرف  . 

--- بیان کنی صدا رو ملیحه آبجی و ملیسا ،میشه آسیه . 

 

میگم من باشه:ومیگم میشم پا مبل ازروی من که نداده جواب هنوز آسیه . 

https://telegram.me/romandoni


 

 که ای خونه اون به شباهتی هیچ خونه این ونمبم زده غم فضای این تو نداشتم دوست اصال

نداشت اومدم اول روز  

 

خونه این تو بودن پاشیده مرده خاک انگار  .. 

های گریه صدای..میزارم سر پشت یکی یکی باال طبقه به رو ها وپله تندمیکنم پا  

 

بزنم در به ای تقه ومیخام درمیرم سمت به میزنه ضربه گوشم به ملیسا ریز   

 

آروم خیلی هفته یک تواین ملیسا.میندازه تنم به لرز ملیسا  آلود بغض یصدا که   

 

اینکه برای بود تلنگری اخیر اتفاقات که انگار بود کرده تغییر و بود شده   

 

بده نشون رو واقعیش خود  ملیسا  .. 

دیگه...اینجا از برم  میخام من:ملیسا  

 

نارسه.کاله محمد به من رسیدن یرویا. نمیخواد منو محمد..ندارم موندن واسه دلیلی   
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. میدونستم همیشه.. بشم انتخاب محمد توسط که نیستم کسی من  

 

 رو امید این و میزدم گول رو خودم اما.متنفره ازمنم بلکه نداره دوست تنهامنو نه محمد 

اگه که داشتم  

 

بود خام خیال اش همه اینها اما بیام، محمد چشم به من شاید نباشه زهرا    

 

شد بیشتر هم قبل از نفرتش بلکه نشد من عاشق تنها نه محمد اتفاق اون با ... 

 

از رو محمد میخام... محمد به رسیدن سراب این از ام خسته ملیحه دیگه  

 

 عموم پسر به اینبار میخام من...باشم داشته دوستش خالم پسر عنوان به فقط بعد به حاال 

بدم مثبت جواب ماکان ... 

 

برسه عشقش به ماکان الاقل بزار پس نرسیدم عشقم به که من..منه عاشق اونم  .. 

هیچ محمد  مطمئنم روهم این اما...میکنم فراموش رو محمد ماکان، کنار  مطمئنم  

 

به تبدیل ملیسا های گریه.بخشه نمی لعنتی شب اون خاطر وبه منو وقت   
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اینم تو ولی گناهی بی تو نمیگم.ملیسا کن بس: گفت ملیحه که شد هق هق   

 

میشه زهرا مرگ باعث ات احمقانه کار اون که نمیدونستی  ... 

 

کردی انتخاب رو راه بهترین مطمئنم.خوشحالم تصمیمت خاطر به اما . 

 

نداره سرانجامی بیاد دست به زور به که عشقی چون  . 

 

-- کنی چیکار میخای ات شکسته دل این با ،تو تو برم،ولی میخام که من . 

 

ته کنار محمد بیمارستان تو ساعت روه لحظه هر که تو  . 

 

ببینه خواهر یک چشم به رو ،تو عاشقشی که کسی کنی تحمل میتونی توچطور . 

-- من..کنم تحمل و.بیام راه دلم با چجوری  بلدم خوب من. نخور منو ی غصه تو  

 

دخترخاله کنم گدایی عشق نمیده اجازه غرورم وقت هیچ  . 
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 که کسی به بودن داده دل دو دختر،هر دوتا این شدم  گینغم پیش از بیش حرفشون شنیدن با

ای دیگه کسی به بود داده دل  . 

 

"  ثانیه یک حتی ذهنش اعماق در بدونی که حالی در بپرستی عاشقونه رو کسی سخته چقدر

نمیکنه فکر تو به زدن پلک یک ی اندازه به حتی. " 

 

کشید بیرون وخیال فکر از ،منو باال اومد می های پله از که محمد استوار های قدم صدای . 

 صورتم روی لبخندی  اومدن بیرون اتاق از دو هر که  زدم ای تقه ملیسا اتاق در به سریع

 .پاشیدن

 

میکردم حس خوبی به رو این ومن بود مار زهر تلخی اندازه به تلخیش که لبخندی . 

 رو اینا اومدی دتخو حساب به تو:گفت و داد قرار مخاطب رو ومن شد نزدیک ما به محمد

 آبجی:گفت ملیحه به رو وبعد زد رو حرف این محمد..شد دیر بریم باشین زودی...کنی صدا

بیاید زودتر هم شما پایین میرم وقتی تا من..بیار بردار رو قرآن مامان کمد از برو لطفا ملیحه .. 

ریخت فرو و شکست که رو ای ملیحه دیدم خودم چشمهای با ومن رفت محمد . 

 

میکرد بغض میکرد صداش آبجی محمد هروقت. هفته یک این تو ملیحه چرا میفهمم حاال . 

قطره ملیسا..ملیحه به بود دوخته چشم هم ،او دوختم ملیسا به رو نگاهم  
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کشید ملیحه ی شونه به دستی و زد پس رو بود گونش روی که اشگی    

 

 یمزد خونه از و  رفتم پایین طبقه به هیستریک های قدم به ملیسا با منم رفت پایین طبقه وبه 

شدیم ماشین سوار و بیرون  . 

: نازنین   

 حرکت زهرا بهشت سوی به همه و شد ماشین سوار دست به قرآن ملیحه بعد دقیقه چند

 .کردیم

 

 نرگسی مامان که حاال.  برم زودتر چه هر باید که میکردم رفک این به راه مسیر توکل 

  وجودنداشت

 

. واسه دلیلی پس بود شده سرد محمد به نسبت ملیسا عشق که حاال  

 

محمد با قرارم و قول زیر میزدم باید.نبود کردن بازی ونقش ماندن  .. 

 

لیک با که مراسم بعد.بودن اومده هم مهمونها ی همه رسیدیم زهرا بهشت به  
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برگشتیم خونه به ماهم و شد اش خونه راهی هرکس گذشت اه و اشک  . 

 

کشیدم بیرون تخت زیر از رو چمدونم رفتم اتاق به خونه به رسیدن محض به   

 

که من دیدن وبا شد اتاق وارد محمد که گذاشتم چمدون داخل رو لباسهام و  

 

نازنین؟ خشیدبب..فا.میکنی چیکار داری:گفت میکردم جمع لباسهامو داشتم   

 

 و عاشق ونقش  بمونم اینجا نداره لزومی. دیگه برم میخوام: وگفتم کشیدم دست کارم از 

کنم بازی رو معشوق . 

 

-- بری؟ میخوای کجای  

- نباش نگران پیدامیکنم جایی یه باالخره . 

چشماش توی کردم نگاه محمد به  

 

میزد فحر باهام چشمهاش با داشت انگار.بود مشهود نگرانی و استرس  . 

 

گفت که شدم لباسهام چیدن مشغول دوباره. بمون جا همین نرو میگفت و  : 
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بزنم حرف باهات میخوام نازنین   . 

-- شنوممی  

. 

-- منتظرتم ماشین تو بیرون، بریم نه، اینجا . 

چک وبرگه  گذاشتم اتاق ی گوشه و بستم رو چمدونم منم رفت محمد  

 

 05 توکیفم گذاشتم و دمدراور عسلی کشوی ازتوی رو میلیونی .  

 

افتاد راه که شدم سوار بازکردم رو در.بود نشسته ماشین توی محمد.زدم بیرون خونه از و . 

 

از پس. محمد نه داشتم زدن قصدحرف من نه شد سپری درسکوت مسیر کل  

 

پیاده ماشین از داشت نگه شاپ کافی یک کنار بالخره خیابونها تو زدن چرخ   

 

 انتخاب نشستن برای رو جا ترین ودنج ترین گوشه و شدیم شاپ افیک وارد هم وبا شدیم 

 .کردیم
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گفتم و گذروندم ازنظر رو کافیشاپ جای همه باچشمام : 

 

- قشنگیه جای  

 

ی همه با رو اینجا ،من  قشنگیه خیلی جای.اره: وگفت زد تلخی لبخند محمد  

 

با که هایی خاطره.دارم دوست شیرینیش تلخو های خاطره  ... 

 

رهاکرد نصفه حرفشو دفعهیک : 

آینده از  باهات تا اینجا بگذریم،اوردمت  

 

داشتم که هایی وخاطره گذشته از کنم،نه صبحت  . 

-- کنیم صبحت میشد هم خونه تو . 

 

-- بزنم حرف باهات خصوصی میخواستم ولی میشد هم خونه تو آره . 

 

کردن صبحت به کرد شروع وکیک قهوه سفارش از بعد : 

 

https://telegram.me/romandoni


جمله تو رو دلم حرف نمیتونستم بودم ضعیف احساساتم بیان توی همیشه من  

 

 کجا از بگم چجوری نمیدونم دارم مشگلو همین االنم. بود افتضاح بندیم جمله همیشه..بیارم 

کنم شروع . 

 

که حرفی برای رو کلماتش داشت انگار کرد سکوت لحظه چند محمد  

 

گفت که نکشید طول زیاد تظارمان. دوختم چشم بهش منتظر میکرد آماده بزنه میخواست  : 

 

نیست پیشنهادم به ارتباط بی که بزنم االن رو حرفهایی یک میخوام من...نازنین ... 

 

دادم ازدست رو عشقم عروسیمون به مونده هفته یک دقیقا متاسفانه اما...داشتم نامزد قبال من   

 

نفر یک خودخواهی و خودم بخاطرحماقت اونم ... 

اینکه تا. نداشتم ازدواج وخیال نکردم فکر ازدواج به اصال بعد به زمان اون از .. 

 

 میز روی ودوباره خورد قلوپ ویک برداشت رو اش قهوه فنجون کرد سکوت دوباره محمد

دیدم تورو اینکه تا:وگفت گذاشت .. 
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شدم عاشقت دل صد نه دل یک نگاه بایک ساله45 جوانهای مثل نمیگم  

 

خوب کم فرصت همین طی اما..یومدن وجود به نگاه یک در عشق..نه   

 

حافظه گفتی وقتی بیمارستان توی روز اون...شدم عالقمند تو وبه شناختمت   

برگشته ات  .  

 

باشی داشته شوهر و باشی کرده ازدواج نکنه بودم ترسیده..ترسیدم خیلی  

 

 .. شدم مطمئن بگیرم میخواستم که تصمیمی از مرده شوهرت فهمیدم وقتی ولی . 

 

 زندگی یه و میشیم خوشبخت باهم تو منو بنظرم کنیم درک خوب میتونیم رو همدیگه وتو من

داشت خواهیم آروم .. 

 

اما نیست حرفا این گفتن واسه خوبی شرایط االن میدونم...نازنین ... 
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 کرد نگاه من به وبعد دوخت فنجون  داخل رنگ ای قهوه و تلخ مایع به رو محمدچشماش

ی؟میکن ازدواج من با: وگفت  

 

همخونه باهم که مدتی این توی.بود شده حبس سینم توی نفسم ازتعجب  

 

بودم شده داد می عشق و دلبستگی بوی که محمد های نگاه متوجه شدیم   

 

همچین توی اونم کنه خواستگاری من از بخواد کردم نمی رو فکرش ولی   

 

است تازه داغش هنوز و مرده خانم نرگس روزه هفت تازه که موقعیتی  . 

 

بود کرده غافلگیرم واقعا.بگم چی نمیدونستم اصال. تنمونه سیاهش ولباس  . 

 

 بود کرده قالب میز روی رو دستهاش و بود دوخته ای شیشه میز به رو چشمهاش محمد

بود جواب ومنتظر . 

 

--- رو خوب شوهر یک برای الزم معیارهای همه و هستی پسرخوبی تو...محمد  
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اما..کنن ازدواج باهات دارن آرزو خیلیها مطمئنم..داری  .. 

 

چشمهام به رو شبش مثل چشمهای و آورد باال رو سرش من حرف با محمد  

 

 زبون به میخواستم که حرفی از شد پا به وجودم تو طوفانی.شد حرفم ادامه ومنتظر دوخت 

 .بیارم

 

میده نشون العملی عکس چه من منفی جواب شنیدن با محمد نمیدونستم  . 

 

ازدواج به من اما: وگفتم  زدم لب همین برای میکردم سکوت این از بیشتر نباید  

 

شده دفن خاک خروارها زیر من آرزوی ی همه... فکرنمیکنم مجدد   . 

 

نه حاال ولی دمکر ازدواج روزی یک شاید منم..نمیکنم ازدواج نمیگم من . 

 

 این به نمیتونم. عاشقشم اندازه همون به وهنوزم بودم مرتضی عاشق من.نه زودی این به

کنم فکر ای دیگه کس به ها زودی .. 
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نیستش دیگه مرتضی اما میگی درست: وگفت گرفت تودستهاش رو دستم محمد  . 

 

ایم زنده امید به ما داره جریان زندگی..نیستش دیگه من زهرای که همونطور .  

 

نه  میگم من اما شده دفن خاک ها خروار زیر تو آرزوی میگی تو .. 

 

تو وجود تو رو وآرزو امید میتونم من. بسته قندیل تو  وارزوهای احساسات  

 

باشی گیج االن میدم حق بهت من. بده من به رو فرصت این  فقط. کنم زنده دوباره  .. 

 

باید ولی نبود مناسب گفتنش االن ممیدون.. بود غیرمنتظره خیلی پیشنهادم   

 

احساساتم به بزنم پا پشت نمیتونستم گفتم می  . 

 

بکنی فکراتو خوب تاچندروز میتونی.بدی جواب حاال همین نمیخام ازت منم . 

میدم قول بهت اینو..میکنم خوشبختت من  . 

 

میگه راست محمد شاید بگم که نداشتم حرفی یعنی نگفتم وچیزی  کردم سکوت . 
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راضی دل این.کنم چیکار المصبم دل این با ولی بسازم نو از رو زندگیم باید من  

 

بدم جا توش مرتضی جز رو کس نمیشه  .. 

برگه و برداشتم میز روی از رو کیفم کشیدم بیرون محمد دست از رو دستم  

 

گذاشتم محمد جلوی رو چک  . 

-- چیه؟ این  

 

-- برش بهت میخوام.دادی بهم کردنم بازی نقش ازای در که چکی همون  

 

بگیرم پولی که نکردم کاری من گردونم  . 

 

- کردی بازی نقش که کوتاهی مدت این برای حداقل حقته این.خودت پیش بزارش . 

 

 ..ولی-

 

- دار برش پس بودم راضی ازت منم دادی انجام خوب کارتو تو نداره اما و ولی  
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ممنونم ازت کردی درحقم که هم لطفی بخاطر.خودته مال  . 

 

میکنم خواهش: گفتم و زدم لبخندی  

 

شدیم خارج شاپ کافی از هردو و گذاشتم کیفم توی دوباره رو چک . 

 

 فکر خوب پیشنهادم به لطفا نازنین:وگفت گرفت رو دستم محمد خونه به رسیدن محض به 

 .کن

 

اتفاقات وبه کشیدم دراز کاناپه روی منم رفت اتاقش سمت وبه زد رو حرف این  

 

بودم آگاه ملیحه ازاحساس که میداد عذابم این یطرفم از.وپیشنهادش محمد م،بهاخیرفکرکرد  . 

 

رفتم خواب به فکر وبا شد سنگین پلکهام بالخره   . 

 

بودم دلتنگش بودو کرده وش هوا خیلی دلم میکردم وگریه بودم نشسته مرتضی مزار سر . 
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 .نازنیین---

 

میاد سمت کدوم از صدا ببینم تا شدم بلند زمین روی از.بود مرتضی صدای .. 

 

بودم نشسته قبرستان توی تنها تنهای ومن بود رفته تاریکی به رو هوا .  

 نازنین--

 

 نمی رو  مرتضی میچرخوندم اطراف به نگاهمو هرچی اما شنیدم رو مرتضی صدای دوباره

 .دیدم

 

باال رو سرم..بود خالی و بود شده شکافته قبر کردم نگاه قبرش سنگ به  

 

و جا هیچ که طوری گرفته رو قبرستان تمام و شده گردباد دیدم که آوردم   

 

 صدای دوباره که بستم رو وچشمهام گرفتم صورتم جلوی رو دستم نبود معلوم چیز هیچ 

رو مرتضی  

 

سمتش وبه کردم باز بغل بود قدمیم چند تو مرتضی بازکردم رو چشمهام شنیدم   
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کردم پاتند.میشد دورتر میشدم نزدیک اون به من که قدم باهر اون ولی رفتم   

 

شد خالی پام زیر که برداشتم سمتش روبه اخر قدم شدم نزدیکش بالخره    

 

کن کمکم مرتضی:وگفتم کردم دراز مرتضی سمت رو دستم..قبر تو افتادم و . 

 

میکرد نگاهم فقط مرتضی اما میکردم وگریه میزدم جیغ من .. 

 

نبود وعاشقانه مهربون همیشه مثل.داد نمی رو همیشگی خوب حس اون بوی نگاهش  

دراز سمتش رو دستم نشست قبر کنار. .میزد موج دلخوری نگاهش ته بلکه   

 

کردم التماسش ریخت صورتم روی و کرد خاک از پر دستشو اون ولی کردم   

 

نزدیکش دیگه نفر چند و ارشام.میداد ادامه کارش به واون نداشت ایدهف ولی   

 

بی ولی میکردم والتماس میکشیدم جیغ بودن من ی خیره همه. شدن   
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زمین روی از رو بیلی ارشام.کرد نمی کمکم کس هیچ بود فایده   

 

بمیره باید اون:وگفت مرتضی دست وداد برداشت  . 

 

دیدم مقابلم رو نگران ملیسای که زدم جیغ پریدم خواب از یکدفعه .. 

 

 ملیسا

میکردم فکر ام آینده خودم به و بودم نشسته بودم کرده درست که آتیشی کنار حیاط تو . 

همیشه برای وزندگیم ذهن و فکر بایداز و بود شده تموم من برای دیگه محمد  

 

بهش رسیدن برای هرچی.زندگیم قرمز خط شده من واسه او میزدم خطش  

 

 همه و محمد امشب باید.میرفتم فرو ونفرت کینه مرداب تو بیشتر میکردم تالش بیشتر

سوزاندم می رو خاطراتش   

به صفحه که رو خاطراتم دفتر شدم اتاق وارد و رفتم خونه سمت به همین برای  

 

همراه به رو بودم نوشته اون به نسبت وعشقم محمد مورد در اش صفحه   
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دیدم که حیات تو برم که رفتم پایین طبقه متس به دوباره و.برداشتم عکسش   

 

میکرد صدا رو مرتضی که رفتم سمتش به برده خوابش کاناپه روی نازنین      

دستمو و شدم نزدیکش دید می کابوس داشت اینکه مثل.میخواست کمک و   

 

نازنین:وگفتم گذاشتم اش شونه روی   

زد جیغ و پرید خواب از من تکون اولین با   

 

 دادم و آوردم واسش آب لیوان یک و رفتم آشپزخونه سمت به بود عرق خیس تشصور تمام

 . دستش

 

-- بشه بهتر حالت بخور اینو نازنین بیا . 

ولیوان خورد رو آب از قلوپ یک نازنین   

 

میدونی کجا از منو اسم تو:وگفت داد دستم به رو  . 
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 حیات تو بریم پاشو..پاشو...تهگف من به تو ی درباره رو چیز همه ملیحه:وگفتم کردم ای خنده

 دونه دونه ومن نشستیم آتیش کنار و شدیم حیات وارد نازنین با کنیم عوض وهوایی حال

از رو ها صفحه  

 

انداختم آتیش داخل و کندم دفتر  . 

-- میسوزونی؟ رو اینها چرا   

 

-- به که عشقی از ردی نمیخام ندارم نیازی خاطراتش و دفتر این به دیگه  

 

میخام..کنم شروع نو از میخام.بمونه ام آینده زندگی تو تمداش محمد  

 

ببندم همیشه برای رو طرفه یک عشق این دفتر . 

 

-- بپرسم؟ سوال یک میشه  

-- بپرس اره . 

 

-- میخواد زهرا به شباهتم خاطر به منو محمد گفتی مهمونی شب اون تو .. 
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کرد؟ فوت که شد چطور دیدی رو زهرا تو  

اومد سراغم لعنتی شب اون وجدان عذاب هدوبار نازنیین حرف با .  

*** 

من به رو ونسب اصل بی شهرستانی دختر یک همیشه،محمد مثل بودم داغون   

 

بود کرده پر رو خونه کل هاشون خنده صدا که بودم اتاق تو.بود داده ترجیح  

 

رفتم راهرو ته اتاق سمت وبه اومدم بیرون اتاق از کنم تحمل نمیتونستم دیگه . 

 

شدم وارد اجازه بی همین برای بود ازب در . 

حالت اون توی نشون دید. ومیخندیدن  بودن نشسته تخت روی محمد و زهرا  

 

خنده من دیدن با.بود تنیده وجودم در حسادت حس و آورد درد به  رو قلبم   

 

آخر ملیسا؟واسه خوابمون اتاق شده قشنگ:گفت محمد و.شد قطع هاشون   

 

وی کرد قالب زهرا کمر دور رو دستش محمد بعد..کردیم اش آماده هفته   
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هر با..مه خود خوشگل خانم ی سلیقه اش همه:وگفت کاشت گونش رو بوس   

 

شکستم قلب روی مینشت زخمی میشد خارج محمد دهن از که ای کلمه  .. 

 

زهرا ی عالقه مورد رنگ بود ای فیروزه رنگ به  هاش لوازم تمام  انداختم اتاق به نگاهی .. 

 

 وقلبمو افتاد اتاق ی گوشه عروس لباس به چشمم که گرداندم اتاق تو رو چشمام بارهدو

 .فشرد

 

روبستم ودر اومدم بیرون اتاق از بزنم حرفی اینکه بدون . 

 

وراحله علی عروسی بریم امشب بود قرار . 

 

رو ای نقشه میتونستم ومن عروسی، بیاد نمیتونه زهرا اینکه از بودم خوشحال  

 

 محمد میتونستم که بود راهی تنها این.کنم عملی رو بودم کرده فکر روش بود توق چند که 

کنم خودم آن از رو . 
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میکنه روی زیاده ویسکی خوردن تو محمد بودم مطمئن مهمونی تو  

 

داشتم نظر زیر رو حرکاتش تمام و بود ناو به چشمم مدام همین برای  

کرد روی زیاده ویسکی خوردن تو محمد  

 

میخاستم من که شد همونی دقیقا و   

کامال وحرکاتش بود کرده مست محمد  

 

عملی رو ام نقشه تا بود فرصت بهترین االن رفتم سمتش به.بودند  ارادی غیر   

 

برای بایسته دشخو پای روی نمبتونست که بود کرده مست اینقدر.کنم   

 

رفتم خونه سمت وبه کردم ماشینش سوار و گرفتم رو بغلش زیر همین  . 

 

 

خوابوندمش تخت روی و بردم اتاقش سمت به بدبختی هزار با رو محمد . 

 

که رو لباسی ترین جیغ. رفتم ای دیگه اتاق سمت وبه اومدم بیرون اتاق از  
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پوشیدم و  آوردم در مکیف  از رو بودم کرده انتخاب محمد تحریک برای  . 

 

روی محمد رفتم محمد اتاق سمت وبه کشیدم هام لب روی صورتی رژ ی بعد  

 

رو ودستش  شدم نزدیکش زد لبخندی من دیدن با بود کشیده دراز تخت   

 

زبانم بود شده هام لب ی خیره خمارش چشمهای با محمد. گرفتم دستم تو   

 

گرفتم دندون به بیشتر تحریک برای رو لبم ی گوشه قصد واز کشیدم لبهام روی رو  . 

 

گرمش ولبهای نشوند پاهاش روی منو محمد میخاستم من که شد همونی دقیقا  

 

بست رو وچشمهاش گذاشت لبهام روی   رو  . 

گوشی و کردم دراز تخت کنار عسلی سمت به دستمو بود فرصت بهترین  

 

روی شمار نیهثا دیدن با گرفتم رو زهرا شماره وسریع برداشتم رو محمد   
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بدون همین برای داده جواب رو گوشی زهرا که فهمیدم گوشی ی صفحه   

 

 رو عشقش خیانت صدای زهرا تا گزاشتم عسلی روی دوباره کنم قطع رو گوشی اینکه 

 .بشنوه

 

من بزار:وگفتم کردم خمار رو وچشمهام کردم جدا محمد لبهای روی از رو لبهام  

 

وتو من که بفهمه زهرا اگه محمد برم  ... 

 تو با رو امشب میخوام فقط نیست مهم برام هیچی.هیس:وگفت کرد قطع رو حرفم محمد

 .باشم

 

زد خیمه روم و آورد در حرکت یک تو رو ولباسهاش تخت روی کرد پرتم محمد . 

 

از رو لبهاش دقیقه چند از بعد میبوسیدم ومحکم گذاشت لبهام روی لبهاشو  

 

بلند کشیدنامون اه صدای. درآورد حرکت به مگردن رو و برداشت لبهام روی   

 

صدامون شنیدن با زهرا بودم مطمئن بود کرده پر رو اتاق وکل بود شده   

https://telegram.me/romandoni


 

محمد از وضعیت این تو ومحمد من دیدن با بودم مطمئن و.اینجا میاد داره   

 

هبرس سر زهرا تا دادم کش رو آلود گناه ی رابطه این تونستم تا همین برای.میشه متنفر    

 

. با که بیاره در تنم از رو لباس ومیخاست رفت لباسم بند سمت به دستش محمد  

 

تخت روی سریع هردو زهرا دیدن با  ایستاد حرکت از دستش در شدن باز   

 

آب و دوخت محمد به رو آلودش اشک ونگاه شد اتاق وارد زهرا  نشستیم   

 

اینقدر محمد نمیشه ورم با اصال:وگفت انداخت محمد صورت روی دهنشو   

 

متنفرم ازت باشی وکثافت پست   . 

میخوره بهم حرفات تو از داره حالم  

 

 زود قدر این نمیشه باورم ولی بودی گفته من به نسبت داریت وفا از قشنگی های دروغ 

بره یادت حرفات . 
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بدن و خودش به ناباورانه بود اومده در مستی حالت از تازه انگار محمد  

 

پرید پایین تخت روی از وسریع کرد من به نگاهی وبعد کردمی نگاه اش برهنه   

 

زهرا میکنی اشتباه:وگفت رفت زهرا سمت وبه  .. 

 

-- رو خیانتت دارم من.میفهمی. محمد میبینم دارم من میکنم اشتباه رو چی   

 

بزنی؟ گوام میخای میکنم؟بازهم اشتباه من نظرت به... بنداز خودت به نگاه یه.میبینم   

 

زهرا دنبال دوید و پوشید رو شلوارش تندی ومحمد بیرون زد اتاق از زهرا . 

 

میکنی اشتباه داری بخدا:وگفت گرفت رو زهرا دست پله  کنار محمد دقیقا . 

 

زهرا دارم دوست من.بدم توضیح بزار . 

 

-- محمد دیگه کن بس . 
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 ریب نمیزارم..خونه اومدم چطوری نفهمیدم اصال حتی.. بودم کرده مست زهرا باورکن

نکن ترکم میکنم خواهش..زهرا . 

 

 پله واز داد دست از رو لش کنتر که طوری کرد جدا محمد دست از رو دستش عصبانی زهرا

افتاد پایین ها . 

.*** 

زهرا مرگ به اما میخاستم رو محمد فقط من بشه اینطوری نمیخواستم من  

 

ادمافت زهرا یاد شکست وسرت افتادی بالکن تو که شب اون نبودم راضی   

 

تا کردم التماس خدا پیش که بود موقع اون بمیری زهرا  مثل توهم ترسیدم   

 

همیشه برای کنم فراموش رو محمد منم بمونی زنده  .. 

 

: نازنین  

گرفت اوج هقش هق.کرد یفتعر برام رو زهرا مرگ ماجرای تمام وقتی ملیسا . 
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به برای خودخواهی با او.کنم آرومش کردم سعی و گرفتم بغلم تو رو ملیسا  

 

ناخواسته یا خواسته محمد آوردن دست  

درک حاال ومن.بود شده زهرا مرگ باعث   

رو محمد نگاه تو ی کینه و نفرت دلیل میکردم  . 

 

باهاش شو دل نتونه اه زودی این وبه باشه متنفر ملیسا از میدادم حق بهش  

 

نمیبخشیدمش هیچوقت بودم محمد جای من اگه هم شاید.کنه صاف  . 

 

-- نمیشه زنده زهرا ریختن اشک با..ملیسا کنی تمومش بهتره .. 

 

نو از دوباره رو سرت پشت شده خراب پلهای کردن گریه جای به بهتره  

 

کنی فکر روابط استحکام شدن درست به بهتره...بسازی  ... 

 

بخشیدت شاید.بطلب حاللیت هراز از   
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وبه کشیدم بیرون بغلم از رو ملیسا  

 

کنه فکر خوب هام حرف به بتونه تا کنه خلوت و باشه تنها دونستم بهتر.رفتم خونه سمت  . 

 

دراز کاناپه روی دوباره داد می نشون رو شب نیمه دو که کردم نگاه ساعت به  

 

بود کرده ام آشفته شدت بهو دیدم که کابوسی سمت به رفت فکرم. کشیدم  . 

 

اومد کمرم تیره روی سردی عرق مرتضی دلگیر و کینه پر نگاه آوری یاد با .. 

 

-- نکردم کاری که باشه؟من دلگیر من از باید مرتضی اماچرا؟چرا .. 

 

های ونگاه خواب این اما ندارم اعتقادی هیچ وتعبیراتش خواب  به اینکه وجود با  

 

بود کرده مشغول رو فکرم جور بد مرتضی   .  

********* 

دادم وقوسی کش بدنم وبه پاشدم خواب از که بود ده های نزدیک ساعت  
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بود جمعه امروز  رفتم باال طبقه به صورتم و دست شستن از وبعد   . 

 

خوابه اتاقش تو حتما واالن نیستش محمد کاری شیفت ومیدونستم . 

 

نشسته تتخ روی محمد دیدم که کردم باز آروم رو اتاق در .. 

 

-- بخیر صبح . 

 

-- خوابی کردم فکر..بخیر توهم صبح . 

 

میشم بیدار زود صبح همیشه من: وگفت زد لبخندی . 

 

همه وبه بودم کرده سکوت. نشستم محمد روی روبه اتاقش کاناپه رو  

 

این خودش انگار اما. بگم بهش چطوری نمیدونستم..میکردم نگاه اتاق جای   

 

شنوممی:گفت که یدد رو کردنم پا اون و پا  . 
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دارم کارش که بود تابلو اینقدر یعنی. کردم نگاهش باتعجب . 

 

میشنوم.بزن رو حرفت.میکنی نگام اونجوری چرا: وگفت کرد ای خنده محمد . 

 

و بود شده رو دستم دیگه.کرد پنهون مرد این دست از شد نمی رو هیچی  

 

نداشت معنی دیگه کاری پنهون   

.-- بگم بهت رو چیزی یه تا پیشت اومدم من گیمی راست تو..اره خب . 

 

-- بفرما. میدم گوش منم . 

 

محمد برم میخام من..من:وگفتم  انداختم پایین رو سرم و کردم قالب پاهام روی رو دستهام . 

 

نگه اش چونه زیر رو دستش وبعد کشید صورتش به دستی کالفه محمد  

 

کنی؟ فکر دمپیشنها وبه بمونی اینجا نبود قرار مگه:وگفت داشت   

 

بگم چی نمیدونستم.بود دار بغض و دلگیر صداش تن  کردم حس . 
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ام نه شو روی رو دستش نشست کنارم شد بلند تخت روی از محمد  

 

آورد باال رو سرم و گرفت رو ام چونه دستش یکی اون با وبعد گذاشت  . 

 

-- نازنین کن نگاه من به . 

 

بری؟ میخای که چی نییع:گفت که دوختم سیاهش چشمهای به رو نگاهم  

 

ازدواج پیشنهاد تو به من که نرسیده روزم یک به هنوز منفیه؟ جوابت که نگو  

 

روز یک واسه حتی ندونستی کردنم فکر الیق رو من یعنی.دادم  . 

 

ارزشم بی من قدر این تو نگاه در یعنی . 

نیست اینطور اصال نه:گفتم تندی . 

 

-- باشه؟ داشته میتونه دلیلی چه بدی؟این منفی جواب میخای زودی این به چرا پس   
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با نمیتونی تو میدونم من:وگفت گرفت دستش تو رو دستم محمد. نگفتم چیزی  

 

برات بخوای تو هروقت تا من که بدون رو این نازنین اما..بیای کنار احساسات   

 

بگذرم ازت راحتی این به که نخواه اینو اما.میکنم صبر  . 

 

-- برم بزار میکنم خواهش.نکن اذیتم این از بیشتر خدا رو تو..نمیتونم محمد نمیتونم .  

 

برم اتاق از خواستم برداشتم رو بود اتاق ی گوشه که رو  چمدونم و پاشدم  

 

؟..کنی ترکم میخوای توهم.همینه حرفت آخرین: وگفت گرفت رو دستم محمد که بیرون   

 

تایید نشونه به رو سرم.. بود اشگ از پر لبالب چشمهام محمد حرفهای با  

 

کردن لمس رو پام زیر زمین تند تند سرهم پشت اشگ های قطره که دادم تکون  . 

 

 حرف..نازنین چته:وگفت گزاشت سرم روی ودستشو گزاشت اش نه شو روی رو سرم محمد

 .بزن
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نمیخوریم هم درد به تو منو کن فراموش منو محمد.وگفتم کردم گریه .. 

 

- یین؟نازن چیه  چی؟مشگل واسه ؛آخه  

 

وگفتم برداشتم اش نه شو روی از رو سرم. زد سرم روی ای بوسه محمد   

 

--- دارم دوست رو مرتضی هنوزهم من.. نمیتونم من کن باور محمد  

 

داری دوست تو خود اصال..کنم فکر ای دیگه کس به اون به جز ونمیتونم   

 

کنی ازدواج است دیگه کس پیش روحش و دل که کسی با  ... 

 

خودت ها بعد اما نمیشی متوجه االن نیست درست ما ازدواج مدمح باورکن  

 

نمیخورم تو درد به من که میفهمی  . 

میخوره؟ من درد به کی بپرسم میشه پس:گفت عصبی محمد  
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 بعد که معلوم کجا از اصال..باشی دودل االن میدم حق بهت.. نازنین دارم دوست رو تو من

نشدی عاشقم ازدواج .. 

 

--- کنارت داری دوست که رو من نتونی شاید تو.. منه از یشترب لیاقتت تو  

 

باشی داشته کنارت رو داره دوستت که رو کسی میتونی اما. داری نگه  . 

 

 رو اون چرا. خبری با ملیسا به نسبت من نفرت از که تو: گفت کردو خندی زهر محمد

میدی؟ پیشنهاد  

---  رو این وقت هیچ تو ولی. داره دوست رو تو هم ملیحه....نیست ملیسا من منظورم

 اجازه بهش وقت هیچ ونجابتش غرور ملیحه که بود این ملیسا با ملیحه فرق تنها..نفهمیدی

 کلک و دوز با رو تو ملیسا مثل ویا کنه گدایی عشق تو از و. بزنه تو به رو دلش حرف نداد

توئه عشق الیق ملیحه من نظر به. بیاره دست به .  

 محمد متاسفم واقعا.. شکستم رو دلت که ببخش منو. وگفتم گرفتم دستم تو رو محمد دست

خداحافظ. . 

 همین برای.بود علی و راحله پیش برم میتونم االن که جایی ،تنها بیرون زدم محمد ازخونه 

رفتم بود فاصله اینجا تا تاکوچه سه دو که علی خونه سمت به  
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آوردم در صدا به رو آیفون زنگ و رسیدم خونشون به روی پیاده دقیقه ده از پس باالخره  

 کیه؟-

- بازکن رو در. نازنین...منم . 

 اومد راحله خونه به ورودم با.رفتم خونه سمت وبه شدم حیاط وارد.. شد باز بالفاصله در

کردوگفت بغلم : 

 

-- خوبی..جون یننازن سالم .. 

 

-- عزیزم ممنون..سالم   

 

توی چمدون به متعجب راحله که جداشدم ازش   

افتاده؟ اتفاقی:گفت کردو نگاه دستم  

 

وگفتم کنارگذاشتم رو چمدون و نشستم مبل رو :  

 خواهشی یه میشه. بمونم اونجا نداشت دلیلی.شده تموم کارم دیگه فقط..نیست چیزی نه

 بکنم؟
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--- بگو آره  

 

-- کنم پیدا خونه یک خودم واسه دوباره بتونم تا باشم شما پیش مدت یه بدین اجازه هاگ . 

 

 باهم که ما خودته خونه اینجا..جون نازنین حرفیه چه این: وگفت نشست کنارم راحله

 خوشحال هم ما.بمونی اینجا میتونی باشی داشته دوست هروقت تا تو..نداریم اینحرفارو

 .میشم

 مبل رو از اومد بیرون اتاق از بود بغلش تو که باسارا علی حله،را حرف شدن تموم با

 گردنم دور دستشو بغلم تو انداخت خودشو و اومد پایین علی ازبغل دید منو تا سارا بلندشدم

خاله سالم: وگفت انداخت  

 

بود شده ذره یه برات دلم... من برم قربونت..خاله عسل سالم: وگفتم بوسیدم پپلشو صورت  

هستین؟ خوب آقا علی سالم:گفتم لیع به رو  

 

- نازنین؟ خوبی..اومده کی ببین..سالم..به به   

 

-- ممنون خیلی خوبم  
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 زحمت نمیخواد جون راحله مرسی: گفتم بهش اورد شربت برام و آشپزخونه توی رفت راحله

 بکشی

- زحمتی چه بابا نه .. 

 خوب خیلی..میکردم لتوسوا ازعلی داشتم امروز همین اتفاقا: گفت و کنارم نشست دوباره

 رو بهونت خیلی که سارا مخصوصا بود شده تنگ واست دلمون.. اینجا اومدی کردی کاری

 .میگرفت

 

بود شده تنگ براتون خیلی دلم منم: وگفتم زدم لبخند . 

راسته خاله:گفت بود بغلم تو که سارا  

بشی؟ محمد عمو زن میخوای تو که  

 

اومدن غره چشم سارا به هردو بعد و ردنک نگاه بهم علی و راحله سارا حرف با  

 

سارا:گفت فوری راحله   

 

 خودم من کرده شوخی باهات مامانی جان سارا نه: گفتم و زدم خوشکلش صورت به لبخندی

دارم شوهر .. 
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نازنین؟ زد حرف باهات محمد: گفت علی  

 

 .اره--

-- شد؟ چی خب  

 

-- ندارم ازدواج قصد من گفتم بهش  

--- نکنی ازدواج تاابد که قرارنیست  شده فوت هرتشو که چرا؟تو آخه . 

-  انجام رو درست کار من..است زنده برام اش خاطره و یاد ولی مرده اون درسته آره

 به متعلق فقط واحساسم قلبم من چون بشیم خوشبخت باهم نمیتونستیم محمد منو..دادم

 ..مرتضاست

- تادمیوف دلت به مهرش مدتی بعد میکردی قبول اگه شاید ولی  

 بهترینه محمد میدونم من...بزنیم حرف دیگه چیز یک مورد در میشه: گفتم بحث ازاین خسته

من برای نه اما  

... اونجا این از بیشتر نبود درست دیگه چون بیرون اومدم اونجا از هم االن  

 

 پیدا ای خونه خودم واسه تا بمونم اینجا مدت یه بدین اجازه اگه گفتم هم راحله به..بمونم 

 .کنم
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 و برگشت دوباره لحظه چند وبعد رفت اتاقش سمت وبه پاشد مبل روی از من حرف با علی

گذاشت مقابلم ای شیشه میز روی رو کلیدی دسته   

 

 ای خونه کلید اینم...میکنم برات فکری یه خودم نباش خونه فکر به بودم گفته قبال:وگفت 

راحتی دیگه رکتش به اومدن واسه و شرکته نزدیک کردم رهن برات که .. 

 

 ازتون چطوری نمیدونم واقعا. ممنونم ازتون خیلی: گفتم و شدم خوشحال علی حرف از

 .تشکرکنم

 

-- بدی باید خودت بدیم پولشو ما که نیست قرار نیست تشکر به الزم .. 

بزار سارا اتاق تو چمدونتو برو پاشو هم حاال .. 

 

رو چمدون شدیم اتاقش وارد اراس همراه به و برداشتم کلیدرو پاشدم مبل روی از  

 

گرفتم بغلم تو رو سارا محکم خوشحالی واز گذاشتم اتاقش گوشه   

 

کردی خفم خاله:گفت سارا که میبوسیدمش تندتند   

. عزیزم ببخشید آخ: کشیدم بیرون بغلم از رو سارا  
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کو؟ شوهرت پس داری شوهر اگه تو خاله: گفت  

گفتم.بزنم لبخند کردم اماسعی نشست مدل به مرتضی نبود غم دوباره حرفش بااین : 

خاله خداست پیش .. 

 

--- خاله؟ ببینیش تونی می  

 

--- ببینمش نمیتونم عزیزخاله، نه . 

 

---- براش نمیشه تنگ دلت . 

 

شده تنگ براش دلم خیلی خیلی خاله، چرا: گفتم و کشیدم آهی . 

؟..بیای من با داری دوست.خاکش سر برم میخوام امروز: گفتم و گرفتم کوچولوشو دستای  

 

-- ببینمش میخوام منم خاله اره .. 

 

-- پیشش بریم عصر باهم که بگیر اجازه مامانی از برو بدو پس باشه . 

کشیدم دراز زمین روی من و رفت سارا . 
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 مزار سر برم نتونستم یکبارهم حتی مدت این تو گشتهبر حافظم که روزه ده به نزدیک

نرفتم پیشش که باشه همین خوابم تو مرتضی بودن دلگیر دلیل شاید نمیدونم..مرتضی . 

 بهشت بری میخوای..میگه چی سارا: گفت راحله که رفتم بیرون اتاق واز شدم بلند  ازجام

؟..زهرا  

 .اره--

--- بریم هم با همه عصر باشه پس . 

--- میرم خودم من میشه زحمت براتون آخه .. 

-- نیست زحمتی هیچ نه .. 

 چرا نمیدونم.. فکر تو ومن بود آشپزی مشغول راحله رفتم آشپزخونه سمت به راحله با

 به افتاده خوره مثل بدی حس دیدم دیشب که خوابی با دارم عجیبی حس یه ازدیشب

 مرتضی یاد بفهمونه،وقتی بهم ور چیزی یه تا بوده نشونه یک خواب این میکنم احساس.جونم

 ذهنم توی من که اونچیزیه از فراتر مرتضی ناراحتی علت میکنم حس میوفتم خوابم تو

 فکرمیکنم جوابش بیشتربه هرچی که چرایی.. چرا؟ که میاد پیش برام سوال این اما.فکرمیکنم

میرسم ذهنم بست بن کوچه به بیشتر . 

 چیزی به کردن فکر جای به: وگفت گذاشت جلوم رو کلم و کاهو سبد راحله که بود فکر تو

ساالد برای کن درست رو اینا و کن کمکم چیه نمیدونم که . 

باشه: گفتم اومد لبم رو لبخندی نیمچه طرزگفتنش از  . 
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 مشغول و برداشتم سینی کنار از رو چاقو و شستم دستامو بادقت و رفتم ظرفشویی سمت به

نازنین: گفت راحله که شدم ها کاهو کردن ریز . 

 .جانم--

--- بپرسم؟ خصوصی سوال یک میشه  

--- باش راحت .. 

---  این برام من ولی شنیده ملیحه از اونم کرده تعریف برامون موردت در چیزهایی یه محمد

 داشتن حق هم ها اون اخه..ندادی؟ اطالعی اش خانواده به مرتضی مرگ بعد چرا تو.سواله

 این از کدوم هیچ شاید میرفتی اونها پیش اگه تو...دهاوم پسرشون سر بالیی چه که بدونن

نمیفتاد افتاده برات االن که اتفاقاتی .. 

 

 دلم چقدر افتادم داشتم باهاشون که هایی وخاطره سکینه خاله و ساره یاد راحله حرف با

 بقیه اما مرده مرتضی بدونن داشتن حق اونا میگه که موافقم راحله با رو این.براشون بود تنگ

 خودمو دستی دستی میرفتم اگر نکنه تهدیدم خطری دیگه که فرارکردم خونه ازاون من.نه اش

مینداختم تله تو . 

اومدم بیرون ازفکر نشست شونم روی که دستی با  

نازنین؟ شدی ناراحت:راحله  

--  خبردار باید درسته...راحله میدونی...میکردم فکر تو سوال به داشتم. بشم ناراحت چرا نه

 صفدر و بابا دست دیگه که فرارکردیم خونه ازاون مرتضی منو اما.. پسرشون مرگ از میشدن
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 رفتم خودم پای با یعنی میرفتم خونه اون به دوباره اگه..پیدانکنن ازما ردی و نرسه بهمون

 مرخص که هم روزی و بودم بیمارستان تو دوروز مرتضی مرگ زمان من...شیر دهن توی

 که قراربزارم باهاشون جایی میتونستم نه بزنم تلفن یه نستممیتو نه. ارشام اسیر شدم

بزارن زیرنظرشون باشه نزاشته هاشو نوچه صفدرعوضی اون معلوم ازکجا...ببینمشون . 

 

گرسنگی از مردیم که بیارین رو ناهار زودتر.گرفتین گردهمایی اینجا خبره چه:علی . 

میاریم روهم غذا االن بفرمائید شما..چشم:راحله . 

 ازاینکه خداروشکرکردم هزارم بار برای.خوردن به کردیم شروع و گذاشتیم میز رو اهاروغذ

 بین افتاد،االن نمی اتفاق تصادف اون شب، اون اگه.قرارداد سرراهم رو نجات های فرشته این

 مثل پناهی بی دختر اونم بودم دراورده کجاها سراز نبود معلوم و نبودم نفره سه خانواده این

نداشت خواب واسه جایی تیح که من . 

  اومد می خوابم خیلی رفتم سارا اتاق سمت به راحله از کردن تشکر و ناهار خوردن از بعد

 نرسیده بالش به سرم خستگی رور از که کشیدم دراز روش و کردم پهن تشک یه سریع

برد خوابم  

******** 

--- ؟زهرا بهشت بریم نیست قرار مگه..میشه دیر داره خانم شو پا  

وگفتم شدم بلند جام واز کشیدم هام چشم به دستی.زهرا بهشت بریم قراره اینکه آوری یاد با : 

میشم حاضر االن باشه . 
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 وبعد زدم صورتم به آبی و رفتم روشویی سمت به سریع منم رفت بیرون اتاق از راحله

.. رفتیم رازه بهشت سمت وبه شدیم ماشین سوار.  بیرون زدم اتاق از و پوشیدم رو لباسهام

 فاتحه یه میریم ماهم برو تو:گفت راحله که رسیدیم زهرا بهشت به ساعت یک از پس بالخره.

تو پیش میایم بعد بخونیم علی مادر پدرو واسه ای . 

  باشه--

 یهای قبر  همه بود کرده تغییر پیش ازیکسال اینجا...رفتم مرتضی قبر سمت به من و رفتن اونا

 تو بود یادم که چیزی تنها. کجاست مرتضام قبر نمیدونستم بودن هپرشد حاال بودن خالی که

 چند تو که قبری سمت به شدم نزدیک درخت به. بود چنار درخت یه مرتضی قبر متری چند

 کم اسمش اینکه وجود با بود خودش آره کردم نگاه قبر سر باال تابلوی وبه رفتم بود قدمیم

شناختم هم باز ولی بود شده رنگ .. 

 

: نازنین  

 

گذاشتم قبر روی وسرمو کشیدم قبرش به ودستی افتادم زمین روی زانو با  

 

کردن سبکی احساس و ریختن  اشک بعدازکلی.میزدم هق بلند بلند و   
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باالخره..اومدم من..مرتضی سالم: وگفتم برداشتم قبر روی از سرمو   

 

اومدم دیدنت به دوباره اوردم بدست حافظمو که بعدیکسال  .. 

 

واسه شده تنگ برات دلم بیشترازقبل خیلی..اومدم دیر که منوببخش  

 

شد وتار تیره دنیام گذاشتی تنهام که ازروزی..گفتنات نازی پرعشقت،واسه های نگاه اون  . 

 

. نکردم حس یگهد واقعی معنای به خوشبختی روز ازاون .. 

 

بری روز اون نمیزاشتم کاش..میدونم تو مرگ مسبب خودمو من .. 

 

این به که نبود این هم من حق...ماباشه سهم جدایی که نبود ما حق این  

 

بخوابی غریب اینقدر  قبرستون ازاین گوشه یک وخودت بزاری تنهام زودیا  .. 

 

نمیگرفت ازمن سرنوشت تورو که کاش ... 
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نیست دیگه پسرشون بگم بهشون و خاله و عمو پیش برم ممیخوا مرتضی . 

 

اومده سرت بالئی چه بدونن باید اونا ... 

 و نشستند قبر کنار و اومدن وسارا وراحله علی که بودم مرتضی با کردن دل و درد مشغول

 مشغول

 

ساراگفت که شدن فاتحه خوندن  : 

داشتین؟ دوست رو همدیگه بودین؟چقدر خوشبخت باهم خاله  

 

بودیم خوشبخت و عاشق خیلی خاله آره: وگفتم کشیدم سرش به دستی    

 

رفت ازپیشم مرتضی و بود کوتاه خیلی خوشبختیمون عمر که حیف ولی . 

 

خاله بره نمیزاشتی خب: گفت بچگونه لحن باهمون . 

 

کسی وقتی دخترگلم: وگفت گرفت رو سارا دست راحله سارا، باحرف  

 

گرفت جلوشو نمیشه بره خدا پیش میخواد  . 
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 منتظرت ما بیا خواستی وقت هر.باشی راحت تو تا. توماشین میریم ما: گفت من به رو علی 

 .میمونیم

 

- بریم بهتره دیگه نه  .  

رفتن ماشین سمت به وعلی راحله  

 

مرتضی خداحافظ..میام دوباره اما میرم دارم من عشقم: وگفتم زدم قبر به ای بوسه  . 

 

که نشستم ماشین داخل و رفتم ماشین سمت به و شدم بلند زمین روی از  

 

گفت راحله به رو آقا علی   : 

 

--- بریم؟ کجا حاال خوب  

 

ببینیم نازنینو خونه بریم:راحله  . 

 

نگاه من به آینه توی از و کرد تنظیم صورتم روی ماشینو جلوی آینه علی  
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همراته؟ کلیدت: گفت کردو   

 

-- کیفمه تو اره . 

 

- بیاد خوشت امیدوارم خانم نازنین خونه ویس به پیش پس خوبه . 

 

بود وگرفته ابری دلم هوای بدجور روزها این زدم تکیه پنجره به رو سرم . 

 

کردن گریه واسه میخواست آشنا و مهربون بغل یه دلم . 

 

هام غم تمام برای و بزارم هاش شونه رو سر راحت که مادرانه بغل یه  

 

 کنارم وجودش به خیلی االن نمیذاشت تنهام ارعن مامان کاش...کنم گریه های های 

 .نیازداشتم

 

میکنه وچیکار کجاست االن نمیدونم اصال ... 
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 هزند یا مرده ببینه که گرفته بدبختش و تنها.دختر از سراغی یکبارهم حتی یکسال این طی یا

 است؟

 

کنم پیداش و بگردم ساکنه توش االن که جایی دنبال هرجورشده باشه یادم . 

 

واسه منو که بزرگی پدر. بلدم رو بزرگ پدر کار محل ادرس حدااقل که هخوب   

 

نیستم دلخور  مامان از نداشت قبول اش نوه عنوان به بارهم یک    

 

بود هرکسی بابا احمقانه کارهای با قطعا چون رفت و گذاشت تنهام که  

 

نکنه قطع باهام ارتباطشو رفتنش بعد داشتم اماانتظار میکرد همینکارو  . 

 

شدم پیاده ماشین از و کشیدم کردن فکر از دست ماشین ایستادن و ترمز با  

 

نشست لبهام روی لبخندی. دوختم چشم مقابلم سنگ تمام ساختمان به و  . 

 

وارد و چرخوندم قفل تو رو کلید رفتیم چهارم واحد وبه شدیم ساختمون وارد   
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که دوخوابه متری اهوپنج صد خونه یک. شدم وارد همه از جلوتر شدیم خونه   

 

داشت رنگ ای سرمه کابینت دور تا دور که اپن باآشپزخونه بود واستخوانی آبی رنگ به    

داره اثاثیه اسباب نیاز فقط بود قشنگ خیلی..بود چوب طرح سرامیک هم خونه کف  

 

اومد سرم پشت از علی صدای که شدم واردش رفتم اتاقها از یکی سمت به : 

 

 پسندیدی؟--

 

فقط..نمیشه بهتر ازاین.. عالیه: وگفتم برگشتم علی تسم به   

 

-- چی؟ فقط  

 

-- بودم راضی هم تر جور و جمع خونه یه به.نفرم یه که من . 

 

--- باشی راحت که کردم انتخاب برات شرکت به نزدیکی بخاطر اینجارو بیشتر خب . 
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-- حرفم لیع.من که داره زیادی های اثاث به نیاز وبلطبع بزرگه خیلی اینجا خوب  

 

وگفت گذاشت اش ونصفه قاپید هوا تو رو  : 

-- رهن واسه میره مقداریش میلیون پنجاه ازاون.کردم هم رو جاش اون فکر  

 

شرکت از میخوای که میلیونی پانزده اون عالوه به پولتوهم باقیمونده اینجا   

 

ستنی ای دیگه حرف.. بخری رو اولیه های لوازم از بعضی میشه بنظرم بگیری وام  . 

 

--- رو محبتاتون چجوری و تشکرکنم ازتون چجوری نمیدونم خوبه خیلی  که این  

 

هستید فرشته واقعا شما کنم جبران   

آره:وگفت زد لبخندی من حرف از راحله  

 

پایین فرستاد رو ما خدا بود تنگ جا باال اون   

وبعد.خنده زیر زدیم همه راحله باحرف  

توهم نازنین میکنم خواهش: گفت علی  
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چیه؟ حرفا این خواهرم، جای   

 

- ممنونم ازتون هرحال به .. 

 

هم فردا خونه برگردیم بهتره االنم:گفت و کرد نگاه راحله و من به علی  

 

رو کارها زودتر هرچه باید. خونه این برای وسایل  خرید برای میریم باهم   

 

کارش سر برگرده شنبه از باید خانم نازنیین که بدیم انجام  . 

 

بریم پس: گفت راحله  . 

 

شدیم ماشین سوار و زدیم بیرون خونه از باهم  

 

: نازنین  

 

های کمک با روز سه این تو. میگذره خونه این به اومدنم از روزه سه  
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 چیدمانشون و وسایل خرید شامل که رو خونه کارهای تمامه تونستم وراحله علی  زیاد 

بدم انجام رو میشد . 

 

بزارمشون خبر بی ازاین بیشتر نباید.فکرکردم خوب روز سه این تو . 

 

گرفته مرتضی مرگ از اتفاقات همه و اینا ساره پیش برم زودتر هرچه باید   

 

نیاد پیش مشکلی خداکنه فقط کنم تعریف براشون رو اخیر یکسال این تا   

 

خوش پی ازروز موقع این همیشه که هرچند  نبینم، اونجا رو اباب یا   

 

بود کاریهاش کثافط و قماربازی و گذرونی  . 

 

سپردم آب به رو مدت این خستگی و رفتم حموم سمت به که بود ده ساعت طرفهای  

 

کردم خشک و کشیدم سشوار رو موهام بیرون زدم حموم از بعد و   
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گذاشتم کیفم داخل رو آفتابیم نکعی و پوشیدم لباسی هولکی هول   

 

خونه روی روبه دقیقا خوشبختانه..بیرون زدم خونه واز  

 

رو ادرس و خواستم دربست تاکسی ویک رفتم سمتش به. بود آژانسی یک   

 

نه، یا بود درست رفتنم نمیدونستم.. زدم تکیه ماشین شیشه به رو سرم. دادم   

 

بشم و رو به رو رصفد یا با،بابا اینکه میترسیدم،از خیلی . 

 

مرگ خبر ساره و خاله به چطوری اینکه ی دلشوره.داشتم دلشوره هم طرفی از  

 

گفت راننده که میزدم وپا دست فکرها این تو.بدم رو مرتضی  :  

 

-- رسیدیم خانم . 

 

 ظاهرش بود خونه همون کردم نگاه اطراف به..شدم پیاده ماشین واز کردم حساب رو پولش

نکرده تغییری هیچ . 
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عقله شرط احتیاط بهتره، اینجوری.زدم چشمام به و آوردم در کیفم از رو افتابیم عینک .  

 

فاصله باهاش متری پانزده ده، که خونه سمت وبه کشیدم جلو رو روسریم کمی  

 

نباشه حیات داخل کسی میکردم دعا  بود باز نیمه در رفتم داشتم   

 

. کنه خدا فقط.زیاده وشت وامد رفت وهمیشه شلوغیه ی خونه این گرچه  

 

 اومدنم از رو محل اهل وتمام میداره بر بلندگو یک وگرنه نباشه حیات داخل زبیده این 

میکنه خبردار .  

 

 

و کردم هی...ا بسم.نبود کسی. کردم نگاه حیاط به در الی از بااحتیاط  

 

این توی کسی هاست ماه که بودانگار کثیف و داغون حیاط کل.شدم حیاط وارد  

 

بود آدم پراز و شلوغ همیشه خونه این. نمیکنه زندگی ونهخ  . 
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نمیرسه گوش به نفرهم یه صدای حتی و خالیه انتظارم برخالف امااالن  . 

 

رو اون همیشه که اتاقی افتاد گذشت داخلش عمرم نصف که اتاقی به چشمم  

 

گذشته تلخ روزهای  اتاق بادیدن.. بود خالی.دونستم می هام بدبختی ی دخمه   

 

هام چشم به رو اشک و. اومدن هام چشم جلوی میکردم زندگی اینجا بابا با که  .  

حداقل اما.گذروندم رو سختیهایی چه و گذاشتم سر پشت رو بدی روزهای چه  

 

میداد دلگرمی بهم مرتضی مخصوصا و ساره و وعمو خاله حضور مامانم از بعد اونموقع  . 

 

بزنم در تامیخواستم و رفتم ساره تاقا سمت به و گرفتم اتاق اون از نگاهمو  

 

انداخت تنم به بدی لرز که شنیدم اونوری اتاق از صدایی  .. 

 

بدجورترسیدم شنیدم زدنشو حرف صدای دوباره وقتی اما شنیدم اشتباه فکرکردم اولش . 
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صفدر..بود خودش اره . 

 

میکنه؟ چکار اینجا عوضی این نیستش که بابا اما  

نیدمش رو صفدر صدای دوباره  

 

-- ندی انجام درست رو گفتم که رو کاری اگه تیمور میگم چی ببین کن گوش  

 

 وظیفتو و باش عاقل کردم؟پس چیکار ماشاهلل با که نرفته یادت میکنم زیرآب سرتو راحت 

بده انجام درست . 

 

ترسیدم خطرناک ادم این از قبل از بیشتر و شدم شوکه زد که باحرفی . 

 

نمیشد باورم.باشه کشته رو بابا غیرازاینکه به میکردم رو فکرهرچیزی  

 

مرده بابا: تکرارکردم باخودم چندبار . 

یخورده از دریغ حتی نداشتم حسی هیچ  

 

بودم شده شوکه فقط اشک قطره یه یا ناراحتی  . 
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میزد تندتند قلبم دادم قورت ترس با دهنمو آب در شدن باز  باصدای . 

 

افتاد زیرزمین هب چشمم که کردم نگاه خونه جای همه به . 

 

زیرزمین توی خودمو فوری  بشه من حضور ی متوجه صفدر اینکه از قبل  

 

شدم وپنهان  انداختم  . 

انگار گذاشتم، قلبم رو دستمو   

 

لرزش به و بود شده یخ ترس از بدنم تمام.بیرون بزنه ام سینه از میخواست   

 

چکارکنم نمیدونستم.بودم افتاده   

چشم حیاط داخل به در الی از  

 

افتاد صفدروتیمور کریح صورت به چشمم که دوختم   . 

 

بسته گلوم راه بغض ازشدت میدادم مالشش و بودم گذاشته گلوم رو دستمو  
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بود بدشده خیلی حالم.سرم پشت دیوار به دادم تکیه.بود شده  . 

 

بود دردگرفته ام معده زیاد استرس از .  

توی که کردم نگاه بیرون به دوباره  

 

 کیه ببینم اینکه وبدون اوردم در کیفم از گوشیمو دستپاچه.خورد زنگ گوشیم حظهل همون 

کردم ریجیت سریع  

 

 . نشه متوجه که بود طوری بود ایستاده صفدر که جایی تا زیرزمین فاصله خداروشکر . 

 

زمینه زیر سمت به هردوشون نگاه دیدم که کردم نگاه بیرون به دوباره . 

 

کردم قایم ها وپرت خرت پشت خودمو بود اریکت زمین زیر. .شنیدن یعنی  

 

موقع به دستمو ولی بزنم جیغ میخواستم شد رد پام زیر از ای گربه نشستنم محض به    

 

شدن زیرزمین وارد و کردن باز دررو.گذاشتم دهنم روی . 

 

https://telegram.me/romandoni


--- کردین اشتباه نیست کسی اینجا گفتم که من آقا . 

 

--  این دوباره که.بدی انجام تروتمیز رو کارت نره یادت فقط. میرم من پس باشه

بود چی اسمش..پسره .. 

 

--- آقا؟ کی  

 

--- شده پلیس تازه که همون . 

 

-- میگین؟ رو مهدی پسره این  

 

نکنه شک ما به ماشاهلل قضیه مثل باش مواظب.. اره  

 

--- آقا چشم  

 

گرفته خاک وپرتهای خرت الی از رفتن بیرون زمین زیر از وتیمور صفدر  

 

رو بود نشسته لباسهام روی که خاکهایی دستم، با و اومدم بیرون   
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زمین زیر از نبود شون از خبری.کشیدم سرک بیرون به ودوباره تکوندم   

 

به کوچه توی و شدم خارج حیاط از دو حالت وبه اومدم بیرون   

 

باال بیارم میخوام رو ام معده محتویات تمام اینکه احساس با میدویدم سرعت  . 

 

دادم تکیه دیوار به دستمو نیومد چیزی که زدم عق و ایستادم گوشه یه  . 

 

 دعا دعا.. رفتم مرتضی مهدی،دوست خونه سمت به بهترشد نسبتا حالم که بعد دقیقه وچند 

عوض خونشو میکردم  

 

شد باز در لحظه چند بعد که گذاشتم زنگ رو وقفه بی ودستم باشه نکرده  . 

 

دادم کش باال سمت به نگاهمو  و دوختم پام جلوی کفشهای به چشمامو    

 

.. بستم رو در و شدم حیاط وارد اجازه بی..مهدی بود خودش اره .. 
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-- مهدی آقا سالم . 

گفت بود شده خیره بهم مبهوت و مات مدت این تمام اوکه : 

افتاده؟ اتفاقی...اینورا..شما..بهشتی خانم سالم  

 

کشته... رو بابام.. صفدر.. صفدر: گفتم میزدم نفس نفس که حالی ودر دادم فرو رو دهنم آب . 

 

-- ؟..فهمیدی کجا از تو...چی  

 

--  هم با داشتن که شنیدم رو تیمور و صفدر صدای بودم رفته قبلیمون خونه توی االن همین

میزدن حرف  

 

 خوب رو کارت اگه گفت تیمور به صفدر فهمیدم فقط کنند چیکار ستنمیخوا نمیدونم 

میکشمت ماشاهلل مثل ندی انجام ... 

 

بتونم که نداشتم ازشون مدرکی اما داشتم شک بهشون قبال خودمم ---  

 

اگه...فقط میکنم گیری پی من پس باشه.کنم ثابت بودنشونو گناهکار   
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بزاریم جریان در رو شما افتاد اتفاقی هر تا بدین کنین لطف تماستونو شماره میشه  . 

-- حتما چشم .. 

بیرون زدم مهدی خونه از خداحافظی بعداز و دادم موبایلمو شماره  . 

 

نیست مهم برام و نشدم ناراحت بابا مرگ از میزدم گول خودمو یجورایی . 

 

بود بابام نامرد اون باشه هرچی. شدم ناراحت کمی چرا دوروغ اما   

 

پدرمه اون و نمیکنه تغییر خونی نسبت این بازم اما نکرد پدری برام چوقتهی بااینکه  . 

میگم خودم با میاد یادم کارهاش و برمیگردم گذشته به وقتی ولی  . 

 

کرد منومامان به که بود هایی ستم سزای شاید این.بود حقش  

  

کنه ثابت بتونه مهدی اگه زندان، بندازنش هرجورشده صفدرو که اینه مهم هم االن  

 

حکمش شک بی کنه رو کاریاشو کثافط کل و کشته رو بابام صفدر   
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برسه اعمالش سزای به هم صفدر زودتر هرچی امیدوارم. قصاصه   

 

 شدم تاکسی سوار رسیدم که سرخیابون به  موضوع این به کردن فکر کلی از پس باالخره .

 وبه

 

بود؟ اونجا صفدر فقط و بود الیخ خونه اون چرا که بودم فکر توی هنوزم.رفتم خونه سمت   

 

باشن؟ رفته میتونن کجا یعنی..اینا ساره وحوش حول رفت فکرم  

 

کنم؟ پیداشون میتونم چطور بزرگی این به شهر این توی .. 

 

 مامانو میخواست دلم هم ازطرفی.بشم باخبر حالشون از و ببینمشون زودتر هرچه باید

 .پیداکنم

 

روزکه سه دو همین توی اگه بنابراین رکارس برم شنبه از که بود شده قرار  

 

 رو سراغشون وازکی کنم شروع کجا از باید نمیدونم اما بهتربود بگردم دنبالشون بیکارم 

 ... بگیرم
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بدونن هم اونا فکرنکنم ولی پرسیدم ها همسایه از شاید . 

 

خونه به ورودم با رفتم خونه سمت وبه شدم پیاده کردم حساب رو ماشین کرایه  

 

شب مونده غذای رفتم اشپزخونه سمت وبه انداختم مبل روی رو کیفم   

 

سمت به وبعد بشه گرم تا گذاشتم گاز اجاق روی  رو گذشته   

 

خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم که کردم عوض رو ولباسهام رفتم اتاق   . 

 

وگفتم زدم رو اتصال دکمه سریع خانم شریفه اسم دیدن با : 

 

--- خوبین خانم، شریفه سالم  

 

--- شما های پرسی احوال به..دخترم سالم .  

---  باهاتون نتونستم بودم درگیر مدت این تو خدا به ندین، خجالتم خانم حاج خدا رو تو

بگیریم تماس   
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--- زدم زنگ..هستیم زندگی کارو درگیر همه روزها این. دخترم نداره اشکال  

 

بیاری تشریف کنم برتخ گفتم محسنه، عقدی بخواد خدا انشاهلل امشب بگم  . 

 

-- بگین رو جدیدتان آدرس کنید لطف اگه فقط..میارم تشریف حتما چشم..باشه مبارک .. 

 

-- بنویس باشه ........ 

 

-- میام حتما پس..ممنون  

 

-- نداری؟ بامن کاری  

 

-- برسونید سالم. بشم قربونتون . 

 

-- نگهدار خدا دخترم باشی سالمت . 

-- خانم حاج خدانگهدارتون  
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سمت یه کردم قطع رو گوشی  

 

همین برای بودم خسته خیلی.. شدم ناهار خوردن مشغول و رفتم اشپزخونه   

 

چندساعت این بعداز تا اتاقم سمت رفتم ناهار خوردن از بعد بالفاصله   

 

باشم داشته راحت خواب یک پراسترس  ... 

: مرتضی  

 

-- کجایی؟ خانم مامان.مامان  

 

-- جان مرتضی اتاقم تو . 

 

زدمو تکیه در به بود پیراهنم زدن اتو مشغول مامان رفتم اتاق سمت به  

 

نزدی اتو رو لباسم هنوز شما:وگفتم کردم قالب ام سینه روی رو دستهام   

 

 . گرفتم سام سر که زد زنگ من به ازبس ساره ،این خدا رو تو باش زود . 
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محسن خود چرا االن. عروس دنبال آریشگاه نمیره داماد مگه اخه موندم من . 

برم؟ باید من که دنبالش نمیره   

 

--  زمین به آسمون میشه؟ چی مگه خواهرت دنبال بری تو اگه حاال.پسرم کارداره حتما خوب

میره آسمون به زمین یا میاد .. 

 

- میان بار تنبل نگی بگی همچین خرده ی نمحسنتو آقا فقط.مامانم کدوم ؛هیچ . 

 

--- نمیشه تنبل هیچم.نزن حرف اینطوری دامادم مورد در.خوبه خوبه . 

 

-- نیام چشمتون به من بعد به این از دیگه فکرکنم. بده شانس خدا ... 

 

- نکن معطل این از بیشتر وآبجیتو بپوش رو  لباست برو بگیر کردن حسودی جای به  . 

برم خودم خوشگل مامان قربون..چشم وگفتم گرفتم مانما از رو پیراهنم .. 

 

وشلوارم کت وبعد شدم پیراهنم پوشیدن مشغول و رفتم اتاقم سمت به   
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بیرون زدم اتاق واز گرفتم ادکلنم با خفیف دوش وی کردم تن رو  .. 

 

افتادم سلفه به که بود زیاد بوش اینقدر بود گرفته اسپند ودود بو رو خونه کل  

 

داشتم حساسیت بو این به بچگی همون از.کردم خفگی احساس ظهلح وی  .. 

 

جابرداشت از بو رو ،خونه مامان خبره چه وگفتم رفتم مامان سمت به  . 

 

هزار ماشاهلل گفت دیدنم با و چرخوند سمتم رو سرش مامان. کردی خفمون  

 

حرف شدن تموم با شده ماه چه پسرم ببین وبخیل حسود چشم بترکه ماشاهلل   

 

ترشه ماستم نمیگه بقالی هیچ خانم:وگفت بیرون زد حموم از سر به حوله ،بابا مامان  . 

شد حسودیش پدرمون که میبینم:گفتم باشیطنت ... 

 

رو موهاش تا داد می چرخ سرش رو رو حوله داشت تند تند که حالی در بابا  

 

روی بوس وی رفتم بابا سمت به.. نکن لوس رو خودت برو:گفت کنه خشک   
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به میون در یکی رو ساختمون های پله بیرون زدم خونه از بعد و زدم پیشونیش   

 

شدم ماشین سوار و کردم طی پارکینگ سمت  . 

 

ی نامزدی ماه سه از وبعد محسن، با کنه عقد ساره بود قرار امشب  

 

پاشدم خواب از که صبح از. زندگیشون خونه سر برن و بگیرن عروسی   

 

که بودم داده قول خودم به اینکه وجود با نازنینم فکر تو مدام چرا نمیدونم   

 

سرک ذهنم تو هاش خاطره  بازهم ولی نکنم فکر بهش دیگه   

 

االن؟ اما  میدونستم زمین روی مرد ترین خوشبخت رو خودم روزها اون یادمه.میکشیدن   

 

اعتماد بهش بیشتر چشمهام از روزی که کسی باورکنم یعنی. کشیدم دردی پر آه  

 

کرد له پاش وزیر گزاشت عاشقم دل روی رو پاش رحمانه بی قدر این  داشتم  ... 
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رو ماشین میشد ختم نازنین خیانت به آخرش که فکر همه ازاین کالفه  

 

روگرفتم ساره شماره آریشگاه به رسیدن محض به  رفتم آرایشگاه سمت وبه کردم روشن   

 

-- منتظرتم پایین ساره الو . 

 

-- اومدم داداش باشه . 

 

شدن ماشین سوار هانیه همراه به ساره بعد لحظه چند ... 

 

بود شده ماه خیلی کردم نگاه ساره به.. عقب وهانیه نشست کنارم ساره  

 

. خواهری شدی خوشگل خیلی:وگفتم زدم لبخندی .. 

-- ندزدنت دخترا بپا...شدی خوشتیپ خیلی توهم .. 

--- نمیدیدن بود ضعیف چشماتون شما....بودم خوشتیپ ... 

 

-- میشه دیر بریم بهتره...نکنید باز نوشابه در خودتون واسه قدر این خواهر برادر حاال خوب ... 
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 برخورد دریاییش چشمهای به چشمم که کردم نگاه عقب به جلو شیشه از هانیه حرف با

 ..کرد

 

انار سرخی وبه فرم خوش ولبهای کوچولو دماغ با.بلوند دختر ی . 

 

تو رو حرفش زیاد مامان روزها این. یخوردم ها غربی به ظاهرش بیشتر   

 

فقط من دل اما  بود زیبایی دختر کل در. میگفت وجناتش واز زد می خونه   

 

یک اتفاقها این ی همه کاش ای..نازنیین جز نیست کسی اونم.بود نفر یک طالب   

 

مبودی ارشام بزرگ پدر خونه تو نازنیین با هم هنوز میشدم بیدار وقتی و بودن خواب  . 

. 

اومدم بیرون فکر از نشست شونم روی که ساره دست با . 

 

--- داداش بیفتی راه نمیخای .. 

 

-- تو رو ماشین. رفتیم خونه سمت وبه کردم روشن رو ماشین سریع...چرا  
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: گفت بود ماشین داخل هنوز که ساره به ورو شد پیاده ماشین از هانیه گزاشتم، پارکینگ 

مخان عروس پایین بیای نمیخای ... 

 

-- میام من برو تو .. 

 

 ..باشه--

 

داغونی قدر این داداش؟چرا شده چی:وگفت گرفت دستش تو دستمو ساره و رفت هانیه ... 

 

-- گلم خواهر کنی ناراحت خودتو نمیخواد..نیست مهمی چیز .. 

 

--- خواهرتم، من..نباشم ناراحت و ببینم رو تو خراب حال این من میشه مگه  

 

داداش نجنگ دلت با خودت با...میگذره چی دلت وت میدونم. میشناسمت  ... 

 

دنبالش برو داری دوست رو نازنیین  میکنی فکر هنوزم اگه  .. 
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کرده کارو این باهات چرا که کن سوال ازش و کن پیداش برو ... 

 

میتونی حداقل اینطور..روبشنوی حقیقت خودش زبون واز کنی پیداش بهتره  

 

دارم اعتماد نازنیین به من.میگم هم باز من لیو...کنی انتخاب رو درست راه   

 

نکرده رو انگیزی رقت کار همچین اون مطمئنم  .. 

 

گیر بدتر و بد بین  بودم سردرگم.. شد پیاده ماشین واز زد رو حرفها این ساره  

 

در سمت وبه شدم پیاده ماشین از کنم چیکار باید نمیدونستم..بودم افتاده   

 

رفتم آپارتمان  . 

 

: نازنین  

اومد نمی هام چشم به خواب اصال ولی شدم می پهلو به پهلو تخت روی مدام . 

 

فکر بابا به ذهنم ی گوشه کنار گاهی و بودم اش خانواده و ساره فکر تو مدام   
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غریب برام واژه این قدر این...من واسه بود غریبی اسم چه...بابا..میکردم   

 

نشدم میشدم ناراحت باید که ها اونقدر مرگشم خبر شنیدن با که بود  . 

 

زودتر گرفتم تصمیم.میکرد دیونم فکرها این داشت دیگه اومدم پایین تخت از  

 

کنم کمکشون داشتن کمک به نیازی اگه تا خانم شریفه پیش برم  ... 

 

بیرون بزنم اتاق از میخاستم. پوشیدم رو شلوارم ومانتو دمز صورتم دست به آبی  

 

کردم رو هام دخترانه هوای دلم لحطه ی.افتاد میز روی های ارایش لوازم به چشمم که   ... 

 

آرایش میز سمت به. .باشمشون داشته نتونستم وقت هیچ که هایی دخترانه  

 

سمت دستم اخرودر شدم صورتم آرایش مشغول و نشستم صندلی پشت و رفتم   

 

روی رو رژ از خرده ی کردم دراز بودم خریده محمد با که رنگی البالویی رژ   
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لب داشت اصرار مهمون شب که افتادم محمد حرف یاد که کشیدم هام لب   

 

کشیدم هام لب روی بار دوسه رو رژ اینبار زدم لبخندی..کنم کمرنگ رو هام   

 

خونه روی روبه آژانسی سمت وبه. بیرون زدم خونه واز برداشتم رو کیفم   

 

تو آقا لطفا:وگفتم دادم راننده به رو  وادرس گرفتم دربست تاکسی وی.رفتم   

 

دارین نگه فروشی گل کنار مسیر  .. 

-- خانم چشم .. 

 

چرا نمیدونم زدم تکیه ماشین به رو سرم همیشه عادت به ومن افتاد راه راننده  

 

بیفته اتفاقی میخواد میکردم واحساس شد آشوب دلم یکباره به  ... 

 

--- میخاستین که فروشی گل اینم خانم . 

سمت وبه شدم پیاده ماشین از  
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کردم انتخاب قشنگ رز گل دسته ی تمام وسواس وبا رفتم گلفروشی   

 

رفتم بود داده خانم شریفه که آدرسی سمت دبه شدم ماشین سوار ودوباره وخریدم   .. 

بود مانده دیگه قدم چند هنوز شدم پیاده نماشی واز کردم حساب رو راننده پول  

 

که انگار و شد سست پام دستو شنیدم که صدایی با که بشم آپارتمان وارد که   

 

میشناختم خوب رو صدا تن این من بود مرتضی صدای صدا..کردم تهی قالب  . 

 

چرخوندم صدا سمت به رو داشت اشک نم حاال که وچشمهایی گرفتم دندون به رو لبم  ... 

 

 خواب دارم میکردم احساس..کردم بسته و باز بار چند رو هام چشم مرتضی بادیدن که

 ..میبینم

شد چی نفهمیدم دیگه و رفت تاریکی سیاه وچشمهام چرخید سرم دور دنیا آن یک تو . 

 

: مرتضی  

که میکردم فکر ساره حرفهای به داشتم و بودم ایستاده آپارتمان در یقدم چند  
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پر گلی دسته شد پیاده ماشین از خانمی وبعد وایستاد خیابون کنار ماشینی   

 

بود گرفته دستش تو رو گل دسته طوری. بود دستش رنگی رزهای از   

 

شدم اش خیره همین برای کیه ببینم شدم کنجکاو..نبود مشخص صورتش اصال که   . 

 

ی بادیدنش که.جاکرد به جا دستش تو رو گل دسته شد نزدیک ساختمون به  

 

داره من قدمی چند تو االن که دختر این که شد نمی باورم اصال زد خشکم لحظه   

 

کردم صداش..باشه نازنیین میزنه قدم  . 

 ..نازننین--

 

کوتاه ی لحظه چند وبعد.زد خشکش جاش سر و کشید زدن قدم از دست  

 

من به ومتحیر لغزید اشک چشمهاش تو دیدنم با که چرخید من سمت   
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افتاد زمین روی و گرفت سرش به رو دستش دفعه ی که شد چی نمیدونم.. میکرد نگاه  .. 

 

شد اینطوری چرا. میکردم چیکار باید و شد چی ،نمیدونستم شدم دستپاچه .. 

 

رفتم بیمارستان سمت وبه ماشین تو وگزاشتمش گرفتم بغل رو نازنیین سریع ****** 

 

دیده عصبی شوک ی فقط.خوبه حالش:گفت معاینه از پس دکتر بود بیهوش هنوز نازنیین .. 

 

نیستم متنفر ازش چرا..چرا نمیدونم....نشستم نازنیین تخت کنار ومن رفت دکتر .. 

. جلوی ورق به ورق داشتم که خوبی های خاطره تمام دوباره دیدنش با  

 

داد می دلتنگی بغض از نشون بود گونم روی که اشگی. اومدن هام چشم   

 

معصومیت همون هم هنوز کردم نگاه اش چهره به... ساله یک دلتنگی یک   

 

کرد چیکار من با این ولی هستم و بودم دختر این عاشق من...داشت رو همیشگی   

...  مبرد هام لب نزدیک و گرفتم دستم تو رو دستش..کرد لهم و ورفت گزاشت تنهام

ببوسمش میخاستم  
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تصمیم زدم پس رو احساساتم.اومدم خودم به آن یک تو ولی   

 

رفتم پنجره سمت وبه شدم بلند تخت کنار از.بگیرم تصمیم عقلم با گرفتم   

 

که میشد ساعتی نیم..داشت باریدن خیال بود گرفته دلش من مثل آسمون   

 

کردم زمزمه لب زیر شعری شدم خیره خیابون به.. بود بیهوش نازنیین  ... 

 

" بودی کنارم که لحظه وان ساعت وآن روز آن تا....."پژمرد آرزوهایم گل رفتی که تو  . 

بودن من با هم جسمت روح و وخیال فکر ... 

زدی ورق را زندگیت از ای صفحه من بدون که همین اما ... 

گرفتی من از نیز را ات خاطره و فکر بلکه را خودت تنها نه . 

... ندارم چیزی اشکهایم از زده سیالب دفتر این رد تو از دیگر ... 

کنم مرور را آن گاه هیچ نمیخواهم دیگر که گرفته غبار و سیاه ی صفحه چند جز   .. 

پژمرد آرزوهایم گل رفتی که تو..نیست آن در ودروغ وجدایی خیانت جز چیزی زیرا  . 

کردنش گریه با دلم. .اومده بهوش فهمیدم نازنیین های گریه های باصدا  
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روی اشگهای. نبودم بلد رو بودن بد ولی باشم بد میخاستم میگرفت اتیش   

 

نازنیین چرخیدم سمتش به. نشست شونم روی دستی که کردم پاک رو گونم   

 

گرفت آغوش تو منو بود رسیده هیچ به فاصلمون..میزد ولبخند ریخت می اشک   

 

 .. لحظه هرچند واسه ستمخوا گرفتم بغلش منم شد پیروز عقلم مقابل در دلم  

 

ومنطق عقل با فقط بعدش اما بگیرم تصمیم دلم با کوتاه ی   .. 

 

آغوشی بود شده تنگ آغوش این برای دلم قدر این چرا نمیدونم زدم لبخندی  

 

گزاشتم دلم رو پا خیانت فکر با..کرده خیانت من به میکنم فکر ساله یک که   

 

من اینکه از قبل و بیرون کشیدم لمبغ از رو نازنین.دادم عقلم دست به ودست   

 

مرتضی ای زنده تو.. تو:وگفت کشید گونم روی رو دستش بگم ای کلمه  .. 
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سمت به نداشتم رو هاش اشک طاقت.زد می وحرف ریخت می اشک نازنین  

 

این تو که سیگاری.کردم وروشن آوردم در جیبم از سیگاری چرخیدم پنجره   

 

 باهاش رو نازنیین نداشتن درد بتونم شاید که میکشیدم بابا و مامان دست از دور سال یک 

بدم تسکین . 

 

باشم مرده داشتی دوست خیلی:وگفتم گرفتم ازسیگارم محکمی پوک  

 . .مرتضی--

--- شد خیره من به متعجب نیینناز..نشده تموم حرفم.نازنیین باش ساکت   

---  کم..چرخیدم دورت به کم. شدم تو خیانت الیق که نازنیین بودم چیکار من... بودم بد من

عاشقمی میکردی ادعا که منی با...کردی رو کار این بامن چرا..من با چرا..کردم محبت ... 

--- مرتضی میگی داری چی ... 

 میتونی کردی فکر..نازنیین میگی چی م؟تومیگ چی من:وگفتم زدم عصبانیت روی از ی خنده

 هه...کنی خامم هات دروغ با نکن سعی پس.نازنیین میدونم رو چیز همه من..بزنی گولم

 زنگ بهت بار ده از بیشتر حاال همین تا شدی بیهوش که ای لحظه از..نه مگه محمده اسمش..

 .زده
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--- مرتضی میکنی اشتباه ... 

 ناالیق یه تو خاطر به که کردم روزی رو اشتباه:وگفتم باال بردم رو صدام و شدم عصبانی

شناختم رو تو اینکه از خوشحالم..خوشحالم اما..کردم ترک رو ام خانواده  .. 

 به میری تنه ی.بزنم حرف منم بده اجازه:وگفت گرفت رو کتم ی یقه و شد نزدیکم نازنیین

برگردی راضی که قاضی ... 

 دادم هولش عقب وبه زدم اش سینه روی رو دستم دمکر ای خنده وهیستریک عصبی دوباره

 کلی خودش یعنی این رفتی، یکسال... بگی میتونی چی اصال...بگی میخای چی:وگفتم

 من به رو تو واقعی ی چهره و کرد باز حقیقت به رو چشمم آرشام که خوشحالم..حرف

داد نشون .. 

--- یمرد تو که گفت من به ارشام...دروغه مرتضی بخدا دروغه .. 

 شدم نزدیکش کرد برخورد دیوار به دادم هولش عقب وبه زدم اش سینه به رو دستم دوباره

میبره نفعی چه هان..دروغ این از میبره نفعی چه:وگفتم رسوندم هیچ روبه فاصلمون .. 

بود کرده سکوت میکردو لمس رو هاش گونه تند تند اشگهاش شد خیره هام چشم به نازنیین   

--- بزنی نداشتی حرفی دیدی..دیدی.. هه ... 

 اون. نکردم خیانت تو به من: گفت و داد تکون رو سرش تند تند نازنیین حرفم شدن تموم با

 نظر بودم زنت که من به ارشام..ارشام..برسه من به تا مردی تو گفت من به عوضی ارشام

 ..داشت
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 زدم بهش یدهن تو یک محکم دست پشت وبا دادم دست از رو کنترلم حرفش شدن تموم با

شد پاره لبش ی گوشه که طوری. ... 

 بازهم نمیندازه کنتور که دروغ:وگفتم زدو موهام به چنگی کالفه شدم دور نازنیین از قدمی

 خودتو هم زندگیم از همیشه برای میخام. ببینمت دیگه نمیخام...نازنیین بسه دیگه..بسه...دروغ

 و خودم الیق که کسی با.نه تو با اما کنم شروع نو از میخام..بزنم خط رو ات خاطره هم

نبودی من الیق تو..باشه عشقم .  

 پشت با رو بود کرده پیدا امتداد چونش زیر تا لبش از که خونی رد شد نزدیکم نازنیین

 تو به من..مردی تو گفت من به ارشام نمیگم دروغ مرتضی بخدا:کردوگفت پاک دستش

نکردم خیانت .. 

 بیمارستان اتاق واز رفتم در سمت به.لرزید دلم لحظه یک راچ نمیدونم خورد که قسمی با

بیرون زدم  

 

 ویک دادم کش ماشین ظبط سمت به رو دستم میکردم رانندگی خیابون تو وسرگردون  کالفه

خوردم عاشقیمو چوب... باال بردم رو صداش آخر وتا کردم پلی آهنگ .. 

آوردم کم جوری بد . 

. بردم یادگاری تو از..رو تلخ های گریه این من .. 

. افتادم تو چشم از تا  

. بادم در ای ناله مثل . 
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. میمانی دلم در گاهی . 

.. یادم از میروی گاهی . 

.. تبعید در همش که ابرم  

سرگردون فقط که بادم ..  

تشنه کویری مانند   

.. باروووون از ام ادهافت دور .. 

دوره من لب از لبخند   

ناجوره ی وصله عشقت  . 

. دلتنگی این از مردم . 

. دلشوره این از مردم . 

.. خوردم عاشقیمو چوب  

آوردم کم جوری بد    

رو تلخ های گریه این من  

بردم یادگاری تو از    

تبعید در همش که ابرم  .. 

سرگردون فقط که بادم . 
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تشنه کویر مانند   

بارون از ادمدورافت . 

 پیشش برم نمیدونستم بودم دل دو دیدم ارشام ی خونه جلوی رو خودم که شد چی نمیدونم

نه یا .. 

 درصد یک فقط درصد، یک وفقط زدم دریا به رو دلم خودم با رفتن کلنجار از پس باالخره

پرسیدم می ارشام واز رفتم می باید کردم اعتماد نازنیین حرفهای به . 

"  دقیقا االن من خودت نجات برای بگردی کورسویی دنبال به ناامیدی اوج تو شده حاال تا

 گوشیم روی بابا اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم که شدم پیاده ماشین از"امیدیم نا اوج تو

دادم جواب سریع . 

-- بابا جانم . 

--- بیا زود بیاد عاقدم که االنه..اومدن مهمونها ی همه مرتضی کجایی .. 

--- ماومد  باشه .. 

 خونه سمت به سریع همین برای دیدم می رو ارشام امشب همین باید کردم قطع رو گوشی

زدم رو آیفون زنگ برداشتم قدم ارشام ... 

 صندلی روی ارشام شدم خونه وارد و گذراندم رو حیات شد باز در کوتاه ی لحظه چند بعد

بود نشسته شومینه کنار ایش گهواره   

 سالم--
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--- زینت.. زینت..افتادی من یاد سال کی بعد که شده چی .. 

-- آقا بله . 

-- بیار بردار چایی دوتا  . 

--- برم و بپرسم سوال دوتا فقط اومدم بخورم چیزی نیومدم من  

شنوممی بپرس وگفت من به کرد رو وبعد.. بره که گفت زینت به دست ی اشاره به ارشام .. 

دیدی؟ کی رو نازنیین تو:وگفتم شدم نزدیکش  

-- پرسیمی رو سوال این چرا .. 

-- دیدیش کی کالم یک...نده جواب سوال با رو سوال لطفا . 

کرد فرار که روزی همون:کردوگفت متوقف رو صندلیش ارشام .. 

-- میگه ای دیگه چیز که نازنیین ولی . 

دیدیش مگه:ومیگه میشه خیره من به متعجب ارشام .. 

-- چرا؟..مردم من که گفتی نازنیین به تو دیدمش اره  

میره راه پاتیناژ من ی نداشته اعصاب رو سکوت این و میکنه سکوت من حرف با شامار .. 

زدی بهش رو حرف این چرا توام با ... 

--  حال از.. دیدمش من اره...ببینیش نداری دوست دیگه  خیانت اون از بعد کردم فکر چون

 هک اولی وزهایر که نرفته یادت ببینیش باشی نداشته دوست شاید گفتم خودم با پرسید تو
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 شاید گفتم خودم با...گیر گوشه و افسرده آدم یک بودی شده. شدی حالی چه رفت نازنیین

دیدیش؟ کجا حاال..شدی فوت تو که گفتم همین واسه بیفتی حال اون به ببینیش دوباره اگه  

-- ببینمش نمیخام دیگه که اینه مهم میکنه فرقی چه .. 

 خدافظ

 امشب جور بد رفتم خونه سمت وبه بیرون زدم ارشام خونه از ای دیگه سوال پرسیدن بدون

 کنار رفتم بودند نشسته خونه گوش تا گوش میمونها شدم خونه وارد بود گرفته دلم هوای

عصبانیه دستم از خیلی اینکه مثل کرد اخمی دیدنم با مامان.. بابا و مامان .. 

 باالی رو سفیدی تور دونفر.. بودن نشسته عقد ی سفره پای که کردم نگاه محسن و ساره به

 با هم محسن و ومیخوند بود دستش قرآن ساره..میسایید قند هانیه و بودن داشته نگه سرشون

بود شده خیره قرآن به لبخند  

 فلیس سنتی عن  رغب فمن..سنتی النکاح:عقد ی خطبه خوندن به کرد شروع عاقد

 کالم جلد ویک گل شاخه سه با وکیلم بنده آیا کاویان ساره خانم سرکار مکرمه دوشیزه...منی

 ماه دائم عقد و همسری به شمارا آزادی بهار تمام سکه یکصدوچهارده تعداد و مجید اهلل

دربیاورم بیات محسن داماد .. 

--- بچینه گل رفته عروس . 

بیاره گالب رفته عروس:گفت هانیه اینبار و کرد تکرار دوم بار برای عاقد .. 

-- وکیلم؟ خانم عروس نممیک عرض سوم بار برای  
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بله... مجلس وبزرگان ومادرم پدر ی اجازه با: وگفت وبوسید بست رو قرآن ساره .. 

 رفت محسن و ساره سمت وبه شد بلند عاقد..زدن ودست کشیدن کل به کردن شروع همه

کنند امضاء تا گرفت سمتشون به رو دفتری  .. 

 به مامان و بابا همراه. دادن می رو وکادوهاشون اومدن می مهمونها نشون زد امضا بعد

 بغل رو ساره بود شده جمع چشمهاش تو شوق اشک که حالی در مامان. رفتیم سمتشون

بشی خوشبخت الهی وگفت گرفت ... 

-- جون مامان ممنون . 

 مواظبش. .میسپارم تو دست به رو دخترم بعد به این از:وگفت زد محسن ی شونه به بابا

بشین خوشبخت امیدوارم..باش . 

هستم مواظبش حتما چشم:گفت زدو لبخند محسن .. 

 که تو بابت از:وگفت کشید دخترش ی ه کرد دوزک بزک صورت به دستی ذوق سر از مامان

بگیره سروسامون که مرتضاست نوبت حاال. شد راحت خیالم  

فهمیدم خوب رو منظورش که انداخت هانیه به نگاهی حرفش از بعد مامان . 

 غصه با رو خوبش حس نبود درست ولی بزنم حرف امشب اتفاقات از ساره با داشتم دوست

کرد نگاهم بردو خرابم حال به پی خودش ساره...بگیرم ازش هام . 

 

شد نمی باورم اصال بود خراب حالم کردم وگریه ریختم اشک مرتضی رفتن با   
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النتی ارشام این نمیدونستم...کنه رفتار باهام رحمانه بی اینقدر مرتضی که  

 

گفته مرتضی به چی نمیدونم..برداره؟ زندگیم و من سر از دست میخاد کی   

 

کردن فکر از گوشیم خوردن زنگ با بود اعتماد بی من به نسبت اینقدر که بود   

 

شد تشدید عصبانیتم محمد اسم دنبادی که برداشتم رو گوشیم و کشیدم دست   . 

 

از بیشتر...نه مگه محمده اسمش:گفت که افتادم مرتضی حرف یاد و  

 

 میخای؟چرا چیه؟چی:وگفتم زدم رو اتصال ی دکمه باعصبانیت...زده زنگ بهت بار ده 

داری؟ نمی بر سرم از دست  

متما داشتم وسط این چرا نمیدونستم میریختم اشک و میزدم رو حرفها این  

 

میکردم خالی محمد سر رو  مرتضی از وعصبانیتم حرص  .. 

 

--- نازنیین باش آروم . 
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-- محمد باشم آروم میتونم چطور ... 

 

حال دیدن با شد اتاق وارد پرستاری افتادم هق هق به گریه شدت از  

 

کرد شروع و گرفت دستم از رو گوشی وبعد آورد برام آبی لیوان خرابم   

 

اتاق وارد ملیحه و محمد که بود نگذشته ساعت نیم. دمحم با کردن صحبت به   

 

سد رو گلوم راه چرکی دمل یک مثل که بغضم این دوباره دیدنشون با شدن   

 

کردن پیدا هام گونه روی راهشو اشک و کرد باز سر بود کرده   . 

 است زنده من مرتضای..ملیحه..است..زنده...ز:گفتم هام گریه الی البه و گرفتم بغل رو ملیحه

ولی.. دیدمش امروز..میکشه نفس و است زنده او.. مرده میکردم فکر که کسی .. 

 

کسی که انگار کردم خفگی احساس داد هق هق به دوباره رو خودش جای گریه  

 

کنه خفم بخواد باشه انداخته گردنم دور رو دستهاش  . 
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لب هدوبار شد بهتر حالم که وقتی.. بود شده تموم سنگین برام مرتضی حرفهای  

 

کردم تعریف محمد و ملیحه برای رو چیز همه و زدم  .**** 

 

های حرف به راه تو رفتیم من ی خونه سمت به محمد و ملیحه با بعد ساعت نیم  

 

نبود ومرحم بود درد اش کلمه به کلمه که حرفهایی میکردم فکر مرتضی   

 

 اینکه آوری یاد با.؟ برداره من زندگی از رو نحسش ی سایه میخاد کی ارشام این نمیدونم 

کنه فراموشم میخاد مرتضی  

 

افتادم گریه به کنه شروع ای دیگه کسی با رو جدید زندگی ویک   .. 

 

نبود وسنگدل رحم بی اینقدر من مرتضی.. نمیشناختم رو مرتضی این من  

 

 .  که بود شده همونی ودقیقا خون ی کاسه بودن شده خوشرنگش، چشمهای ،اون چشمهاش

بودم دیده کابوسم تو .... 
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کردم عوض رو ولباسهام رفتم اتاقم سمت به شدیم خونه وارد ملیحه و محمد با  

میکردن صحبت بودن نشسته هم کنار ملیحه و محمد.. بیرون زدم اتاق از وبعد   . 

کنم درست چایی تا کردم روشن سماور زیر و رفتم آشپزخونه سمت به  . 

 

مرتضی پیش فکرم و روح ولی بود پیششون مجسم نشستم ملیحه محمدو کنار رفتم وبعد . 

 . از و بود شده داغ بدنم تمام.نمیشدم زدنشون حرف متوجه اصال که طوری  

 

میخواستم خورد گیج سرم که شدم بلند مبل روی از. میسوختم داشتم درون   

 

شد ازافتادنم مانع کمرم دور محمد ی شده گره دستهای که زمین بیفتم   

 

وفشارشون گزاشتم هام شقیقه روی رو دستهام سر، ردد از نشستم دوباره   

 

نیست خوب اصال حالت کن استراحت اتاقت تو برو پاشو:گفت محمد که میدادم    

وگفتم زدم درد از پر لبخندی : 

-- نیست چیزیم خوبم نه ... 
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ریختم چایی تا سه و رفتم اشپزخونه سمت وبه پاشدم مبل روی از دوباره  

 

سینی داخل از رو چایم استکان  نشستم مبل رو ودوباره برگشتم رو رفته وراه   

 

از قلوپ یک وقتی که بود چقدرگزشته نمیدونم  گرفتم دستم وتو برداشتم   

 

ی خیره هردو کردم نگاه ملیحه محمد به بود شده سرد کامال خوردم رو چایم   

 

هب که ای قیافه چه این:گفت ملیحه که شد کج تلخم پوزخند از لبم بودن من   

 

برگردونده تو به دوباره رو مرتضات خدا. باشی خوشحال باید االن تو.. گرفتی خودت  . 

 

باشم؟ خوشحال چطور.. هه:وگفتم شد کج تلخم ی خنده از لبم دوباره  

 

گودم این داخل ومن وایستادی گود بیرون تو   .. 

بودم وفادار هم اش مرده به من حتی که کسی مرتضی که ببینی نبودی تو  

 

خیانتکارم ی مرتصی چشم تو االن من نگفت، من به که ها چی  ... 
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 کرده گناهی چه نمیدونه خودش حتی که خیانتکاری..نیست ببخشش قابل که خیانتکاری ی

گناهی چه وبه  

 

باشم خوشحال چطوری...باشم خوشحال چطوری...شده جدایی به محکوم   

 

 اصال رو کینه از پر چشمهای ،واین زدنش حرف لحن این مرتضی، این من وقتی 

نبود این من مرتضای.نمیشناسم .  

  

-- تو گذروندی هم رو تری سخت روزهای تو ولی.. میگی درست تو اره  

 

باشی صبور باید فقط کنی ثابت رو گناهیت بی میتونی  .. 

خوش خیلی تو:گفت محمد که گرفت بغلش تو رو ومن شد نزدیکم ملیحه  

 

بدی انجام گناهیت بی اثبات برای رو تتالش میتونی تو.. نازنیین شانسی   

 

ندارن رو شانس این ها خیلی که درحالی   

کردم نگاه داشت آغوش تو رو اشک از ای هاله که چشمهاش به کرد سکوت محمد  . 
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ناخواسته خودم که گناهی با من:گفت داشت لرز که صدایی با دوباره   

 

اثبات برای کردمن پیدا فرصتی هیچ و دادم دست از رو زهرا شدم مرتکب   

 

برای باید داری دست رو مرتضی واقعا اگه تو...میتونی تو ولی.. گناهیم بی   

میکنم کمکت منم.برداری راهت سر از رو موانع بهش رسیدن دوباره  . 

 

که طوری.برداشت لرز داغم بدن  میشد خرابتر لحظه به لحظه حالم  

  

شد چی که نفهمیدم دیگه و شد خارج دستم از کنترلش  . 

 

******  حضور از شدم متعجب. خوابیده تختم کنار راحله دیدم که کرد باز رو هام چشم

 ...راحله

 

نازنیین؟ خوبی:وگفت دیدنم وبا کرد باز رو چشمهاش راحله که اومدم پایین تخت از  

 

-- خوبم اره:گفتم ای گرفته باصدای . 
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--- میسوزی تب تو داری که شبه دو تو کنی استراحت هنوز بهتره . 

 

گرفت خودش به تعجب رنگ ودوباره شد گرد راحله حرف از هام چشم  

 

نمیاد یادم چیزی اصال که من..دوشب:وگفتم   

-- نشدی ما حضور ی متوجه اصال که بود خراب حالت اینقدر تو نیاد یادت بایدم  

 

 بخش آرام بهت میشد مجبور محمد میسوختی تب وتو ریختی می اشک مدام دوشب این تو 

کنه تزریق . 

شدم خارج اتاق از ای کلمه گفتن بدون  

علی بغل تو کوچلو سارا دیدم که  

 

بود شده مچاله خودش تو جنین مثل سرما از اتاق ی گوشه هم محمد و خوابیده  . 

انداختم محمد روی و برداشتم پتویی برگشتمو اتاق به   . 

 

هم مثل محمد منو جورایی ی سوخت نافرجامش عشق و مرد این حال به دلم  
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کثیفشون عشق خاطر به که داشتیم رو کسانی زندگیمون تو دو هر  بودیم   

 

محمد زندگی ملیسای دقیقا من زندگی ارشام. بودن ونیرنگ حیله به حاضر   

 

همیدنف نمی وعاشقی عشق از هیچی که کسانی بود  . 

  

تنم رو پالتوم همین برای نبود یخچال داخل هیچی رفتم آشپزخونه سمت به   

 

خیابون خیس واسفالت بود ابری هوا بیرون زدم خونه واز کردم   

 

مرتضی فراق وتاب تب تو من وقتی گذشته شب که بود این ی دهنده نشون   

 

خریدم نون وچندتایی رفتم نانوایی سمت به.. اومده بارون میسوختم   

 

. دلم لحظه ی. مدرسه برن تا اومدن می بیرون هاشون خونه از کم کم ها بچه  

 

 ساره کنار  که های بچگی.بود تنگ هام بچگی واسه دلم چقدر که آخ کرد رو مدرسه هوای 

میزدیم لبخند ای وغصه غم هر از فارغ سه وهر بودم ومرتضی    
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کل تو.برگشتم خونه سمت وبه خریدم رو صبحونه لوازم محل سوپری از   

 

بکنم گناهیم بی اثبات برای رو تالشم تمام باید گفت که کردم فکر ملیحه حرف به مسیر    

بشم مجازات شکل بدترین به گناهی بی درعین که نبود من حق این . 

 

و بود هفت ساعت.  کردم آماده رو صبحونه وسائل شدم خونه وارد   

 

امروز از باید منم.. کار سر رفتن می علی و محمد باید دیگه ساعت یک  

 

بود نمرده که دنیام بود شکسته رویام..میگرفتم سر از رو زندگیم دوباره و شرکت میرفتم  . 

 

وبه زدم چونم زیر رو ودستم  نشستم خوری ناهار میز چوبی صندلی روی  

 

کوچه تو داشتم کنم ثابت رو گناهیم بی زودتر چه هر بتونم تا بودم راهی فکر   

 

اومدم بیرون فکر از محمد باصدای که میزدم قدم افکارم های چهکو پس  . 
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--- بهتری؟..سالم  

  

-- خوبم اره سالم . 

. 

-- بودی فکر تو اینقدر که میکردی فکر چی به . 

میکنم فکر چی به دارم میدونی بهتر که تو:وگفتم  زدم درد از پر لبخندی . 

 

ریختم چایی شبرا و شدم بلند نشست من صندلی روی روبه دقیقا محمد  

 

داری؟ رو ارشام خونه آدرس:گفت که   

--- چی؟ برای.. بلدم اره  

 

--- دیدنش بریم باید . 

 

--- پیشش بریم باید چرا:وگفتم شدم خیره محمد چشمهای به . 

 

--- ارشامه کنه ثابت رو گناهیت بی میتونه االن که کسی تنها چون . 
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--- کنه نمی اعتراف هاش دروغ به وقت هیچ ،اون شناسی نمی رو اون تو . 

 

--  گناهش به بشه خبر با اینکه بدون خودش که میکنم کاری من یعنی.میکنه اعتراف. چرا

کنه اعتراف . 

-- داری؟ ای نقشه  

-- دارم های فکر ی  

اصال کنم پیچش سوال اینکه از محمد میدونستم چون نپرسیدم سوال دیگه  

 

از وبعد کردم ندبل خواب از هم رو وراحله علی و شدم بلند. نمیاد خوشش   

 

بیرون زدیم خونه از همه خوردن صبحونه  . 

 

نشستم میزم پشت. بودن نیومده کارمندها هنوز شدم شرکت وارد . 

 

 وهلما شراره برای تربیش همه از بود تنگ فضا این تو کارکردن و اینجا برای دلم خیلی 

بودم دلتنگ . 

رفتم خونه آبدار سمت به.مرخصی رفتن هردوشون بود گفته آقا علی که حیف  
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چایی خوردن بعداز شدم خوردن مشغول و ریختم خودم برای چایی لیوان ی   

 

رو سرم کرد برخورد سختی جسم با که بیرون برم خونه آبدار در از میخاستم   

 

دیگه هم به ناباورانه دو هر خورد گره مرتضی نگاه با نگاهم که آوردم باال   

 

بودم فکر تواین کرد می چیکار اینجا او.بیرون اومدم بغلش از.شدیم خیره    

 

کاویانه مرتضی جدید حسابدار اسم.بود گفته شراره که اومد یادم که  .. 

 

 با که یکردمم فکر موضوع این به داشتم.میکرده کار شرکت این تو مدت این تو مرتصی یعنی

شستم کردن فکر از دست مرتضی حرف . 

 

-- میکنی؟ غلطی چه اینجا تو . 

 

کردم نگاهش درگیر رو ونگاهم شدم اش خیره  .  

-- داری؟ نمی بر زندگیم منو سر از دست  چرا. توام با     

 ...مرتضی--
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-- ببینمت؟ نمیخام دیگه نگفتم بهت مگه  

میکردن نگاه مرتضی منو به تعجبم همه و میشدن شرکت وارد یکی یکی کارمندها  . 

میکنن نگامون دارند ،همه آرومتر وگفتم زدم لب آروم . 

 

برد رو صداش قبل از بیشتر مرتضی  

نیست مهم برام اصال:وگفت باال   

 

گرفت خواهش و التماس رنگ هام چشم...هستی کی تو بفهمن همه بزار   

 

بزنم حرف باهات بزار تورخدا:وگفتم  . 

-- ندارم حرفی ههرز تو با من .. 

 

 کلمه این تحمل کرد سد رو گلوم راه بغضی شدو فشرده قبل از بیشتر قلبم مرتضی حرف از

نداشتم رو   

 

 رو داشتم  مرتضی به که احساساتی تمام و و زدم مرتضی گوش تو کشیده ی همین برای

وگفتم زدم پس : 
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کنی مجازات نکرده گناه خاطر به منو که نمیدم اجازه تو به من باش زدنت حرف مراقب . 

 

کن ثابت میتونی اگه..نکرده گناه هه:گفت وبعد کرد  نگام باخشم مرتضی . 

 

-- بشه ثابت من گناهی بی که روزی بدون رو این فقط.. میکنم رو کار همین  

 

 قبل(وگفتم زدم اش سینه به رو ام سبابه انگشت) نمیبخشمت دیگه ،مرتضی نمیبخشمت من 

میزنم پس رو تو من بزنی پس تزندگی از منو تو اینکه از . 

میشه عوض وتو من جای که وقته اون  بشه ثابت  من گناهی بی که روزی از بترس پس .. 

رفتم میزم سمت به بودم انداخته وجودش تو که ای زلزله و مرتضی به توجه بی   

. کنم دعوا زمان و زمین با داشتم دوست که بودم عصبانی اینقدر  .. 

 های دیوار خاطر وبه بود میزمن روی به رو دقیقا که اتاقی  شد شکار اتاق وارد مرتضی

ببینمش میتونستم ایش شیشه .. 

شد نزدیک من میز وبه شد شرکت وارد دختری که گذشت دوساعت یکی  

 

نباشید خسته سالم:وگفت  ... 

-- بفرمائید سال   
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-- کجاست؟ اتاقشون داشتم کار کاویان آقای با  

 

اینجاست وگفتم زدم اشاره روم روبه ای شیشه اتاق به .. 

 ممنون--

اتاق سمت رو نگاهم  داشت چیکار مرتضی وبه بود کی دختر این نمیدونم  

 

اومد لبهاش روی لبخند دختر این دیدن با مرتضی دیدم که دادم کش مرتضی   

 

 از کوتاه لحظه چند وبعد شد زدن حرف مشغول و رفت سمتش به شد بلند میز پشت واز 

 با من بگین جوادی آقای به:گفت مرتضی و شدن نزدیک من میز سمت وبه مدناو بیرون اتاق

میگردم بر دیگه دوساعت یکی و بیرون میرم  نامزدم .. 

  چشمهام تو اشک داشت رو آزارم قصد و بود من به نسبت وفایی بی از نشون که حرفش با

میشکستم این پیش نباید من کردم کنترل رو خودم ولی شد جمع . 

-- گفتم؟ چی نشنیدی  

میگم بهشون باشه:وگفتم دادم قورتش زور به رو بغضم . 

 منو راحتی این به مرتضی که شد نمی باورم اصال کردم وگریه شکستم ومن رفت مرتضی

کنه فراموش ... 

https://telegram.me/romandoni


 

. بدم علی به خبری اینکه بدون. میکرد خفم تداش بود گلوم تو که بغضی   

 

خورد زنگ گوشیم که میزدم قدم داشتم و اومدم بیرون شرکت از . 

. 

--- بفرمائید بله  

  

--- بهشتی؟ خانم سالم  

.  

 بله---

-- هستم صولت مهدی سرگرد جناب . 

 

-- هستید خوب صولت آقای سالم . 

 

-- کردیم دستگیر رو هاشدست زیر از دوتا و صفدر ما که بگم خواستم..ممنون  

 

هم شما..کردن اعتراف آریان رسول نام به دستهاش زیر از یکی خوشبختانه   
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منطقه کالنتری بیاین زودتر هرچه بهتره  ..  

 

--- میام االن من باشه .. 

 

**** به هاش نوچه و صفدر اینکه از بودم خوشحال اومدم بیرون کالنتری از  

 

تصادف که گفت مهدی که تیوق رسند می اعمالشون سزای به زودی   

 

میکردم اش تاخفه بود همونجا صفدر داشتم دوست بوده صفدر کار هم مرتضی   . 

. کشید بیرون فکر از منو گوشیم زنگ صدای  ... 

-- محمد جانم  

 

-- کجایی؟. نیستی شرکت اومدم نازنیین سالم   

 

-- منطقه کالنتری ... 

 

-- دنبالت میام باش همونجا باشه  . 
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 ..باشه---

 

نشستم محمد منتظر خیابون ی گوشه نیمکت روی و کردم قطع رو شیگو  

 

 . ی بگم بهتره کنم عرض چه که آدم. ..آدم یک باالخره که بودم خوشحال  

 

 سنگ از رو هام چشم ماشینی ممتد بوق باصدای.میشه محو زمین روی از زودی به حیوون 

گرفتم رو پیاده فرش   

 

شدم بلند میده تکون دست برام داره محمد ماشین داخل از ملیحه دیدم که  

 

شدم سوار و رفتم ماشین سمت وبه  .. 

--- خوبین؟ سالم  

 

-- میکردی؟ چیکار اینجا سالم   

 

شد دستگیر صفدر باالخره:گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی . 
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جرمی؟ چه به...واقعا:وگفت چرخوند سمتم رو سرش محمد  

 

--  و من فرار بعداز روز چند دقیقا پیش ساله یک که گفته صفدر..من پدر قتل اونم... قتل

کشتدش  مرتضی ... 

 

 آدرس:گفت میکرد رانندگی که همونطور افتاد راه محمد شدم خیره خیابون وبه کردم سکوت

پیشش بریم باید بده رو آرشام . 

 

 االن؟--

 

--- تهفنی جدایی مرتضی و تو بین این از بیشتر تا بریم زودتر هرچه باید بریم؟خوب کی پس . 

 

-- بهتره بریم زودتر هرچه میگه درست محمد نازنیین، اره .. 

 

کرده سکوت سه هر مسیر کل تو رفتیم  آرشام ی خونه سمت وبه دادم رو آدرس  

 

 من آزار قصدش فقط روزها این که مرتضایی میکردم فکر نامزدش و مرتضی به ومن بودیم 

 .بود
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 به کردم رو  شدیم پیاده ماشین از ملیحه ومنو کرد پارک خیابون ی گوشه رو ماشین محمد

نمیای؟ تو:محمدوگفتم   

 

-- بهتره برین خودتون نمیام نه . 

-- چرا؟ آخه  

 

-- هستم منتظرتون جا همین من.  نمیزارم زنده رو ارشام باش مطمئن بیام من اگه  .. 

 

 باشه--

 

بود گرفته رو وجودم تمام استرس برداشتیم قدم ارشام خونه سمت به ملیحه با  

دیدمش می باید نبود ای چاره ولی بشم رو روبه ارشام با نداشتم دوست وجه هیچ به   . 

 

زدم رو آیفون زنگ و کشیدم عمیقی نفس  

 بله؟---

--- ؟ هستند کامیاب آقای سالم  
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-- شما؟ هستند بله  

 

-- ببینمشون باید.. آشنا ی .  

 

--- داخل بفرمائید .. 

 

شدم خونه وارد بود باز در شتمبردا قدم خونه در سمت وبه شدم حیات وارد  

 

هیچ کاش ای افتادم اومدم  مرتضی با که اولی روز یاد  خونه این بادیدن   

 

شد نمی باز شده نفرین خونه این به  مرتضی و من پای وقت   . 

 

 بزرگ ومادر بزرگ پدر ونه سپیده نه نبود کس هیچ از خبری میکردم نگاه اطراف به داشتم

 ..ارشام

 

 وبه اومدم بیرون  آشپزخونه از مسن زن یک که موندیم منتظر در کنار ونطورهم لحظه چند

شد نزدیک ما سمت  

 

https://telegram.me/romandoni


 ..  فرار  خونه اون از من تا بود آورده ارشام که همونی بود خوش اره. شناختمش

زینت...نکنم  

 

--- میارن تشریف االن آقا  بفرمائید... خانم سالم   

. 

استرس شدت از نشستیم هم کنار بلم روی و شدیم پذیرایی وارد ملیحه با  

 

میجویدم تند تند رو لبم وکنار دادم می فشار دستم کف به رو انگشتام    

 

شدم بلند گرفت رو بدنم های اندام تمام لرز شنیدم سرم پشت از که صدایی با  

 

به وبعد کشیدم عمیقی نفس بندازم نگاهی سرم پشت به اینکه از قبل و   

 

؟..خودتی نازنیین:وگفت شد نزدیک من به قدمی دیدنم با شامار..چرخیدم ارشام سمت   

 

نشو نزدیک من به:وگفتم زدم داد بلند اینبار که برداشت سمتم قدمی دوباره .. 

  

گرفت دستش تو رو ودستم شد نزدیک من به لرزانم دستهای بادیدن ملیحه  
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من سر به چی فرارت با نازنیین میدونی تو:گفت دوباره ارشام که   

 

 که تو کردی ترکم چرا نازنیین...نکردم که ها چه کردنت پیدا برای سال یک این تو..آوردی 

من میدونستی .. 

  

وگفتم پریدم حرفش وسط... میخورد هم به مقابلم مرد این از حالم داشت دیگه : 

 برام نمیشه حالیت مردونگی از هیچی که نامرد ی تو که اینجا نیومدم من. .آرشام شو ساکت 

بزنی حرف . 

 

مرده؟ مرتضی گقتی دروغ به چرا که  بپرسم اومدم فقط من  

 

--  وادار منو تو خواستن تب...چرا نمیدونی تو یعنی:وگفت کرد روشن سیگاری کالفه ارشام

 تحویلم هم یکبار حتی تو ولی گفتم تو به بارها. نازنیین داشتم دوستت من. کرد دروغ به

 ..نگرفتی
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. میخورد بهم مرتضی اون از حالم داشت دیگه..من مرتضای من مرتضای گفتیمی اش همه

 که داشت چی باال بکشه تنهایی نمیتونست روهم دماغش آب حتی که مرتضی اون نمیدونم

دادی می ترجیح من به رو اون . 

 

. دارم و داشتم دوست چون..بگم روغد که شدم مجبور من . 

  

 نیومدم من ارشام ببند دهنتو: وگفتم باال بردم رو صدام آرشام ی عالقه ابراز از عصبانی دوباره

بگی من به نسبت کثیفت احساس از تو که . 

 

.  متنفر من از که گفتی دروغی چه  مرتضی به...بدی جواب وتو کنم سوال اینجا اومدم من

  شده؟

 نازنیینم--

--- نیستم تو نازنیین من . 

-- کنی فراموش رو گذشته بهتره...بگی تو هرچی باشه . 

 

. دارم دوست رو تو من کنم جبران رو گذشته میدم قول من  . 

بدنش سمت یک به گردنش تند وتند شد شروع عصبیش تیک دوباره ارشام  
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تو از عکس تا چند فقط نگفتم مرتضی به چیزی تو از من:وگفت  شد کشیده   

 

نداری اونها از اطالعی هیچ خودتم حتی که عکس تا چند دادم نشونش   

 

-- میگم مرتضی به رو چیز همه من..ارشام ازت متنفرم  . 

تنم به رعشه هاش خنده صدای که شدم دور ارشام از قدمی و زدم رو حرف این  

 

نمیکنه باور خانم نازنیین ؟نه میکنه باور کردی فکر:گفت وبعد انداخت   . 

 

 بپره نیست حناق که دروغ میگم، دروغ بهش بازهم من بگو، بهش برو داری دوست چیهر تو

گلوم تو  . 

 گناهیت بی اثبات برای تو.توچی ولی دارم مدرک گفتم مرتصی به که های دروغ خاطر به من

داری؟ چی  

 

مرتضی میگفت راست او شد آوار سرم روی دنیا دوباره ارشام حرفهای با  

 

کنه باور بخواد که برسه چه کنه گوش هام حرف به حتی نیست حاضر  . 
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داده دست از کامل رو اعتمادش من به نسبت او ... 

 و  هیستریک های قدم با ملیحه با. بریم بهتره: وگفت گرفت دستش تو رو دستم ملیحه

زدیم خونه از ناامیدانه  

 

 مدمح به کرد رو ماشین تو شدن سوار محض به ملیحه شدیم ماشین وسوار بیرون 

شد تموم:وگفت . 

 

 مرتضی کردین فکر شما شد؟ تموم رو چی چی: گفتم ملیحه خیالی خوش این از عصبی

میکنه؟ باور رو شما یا من حرفهای  

 هم روی رو دندونهام شدم عصبی رفتارشون از خنده زیر زدن ملیحه محمدو من حرف با

چی؟ رو ارشام یحرفها ولی.. نمیکنه باور رو ما حرفهای: گفت محمد که دادم فشار  

 

.  بفهمه خودش اینکه بدون ارشام که میکنم کاری گفتم..گفتم بهت چی صبح که نرفته یادت

گناهش به کنه اعتراف .. 

 

 عین نکن نگاه طوری اون:گفت که شدم محمد وخیره گرفت خودش به سوال رنگ هام چشم

خندید حرفش به خودش وبعد.میشی ها مونده عقب . 
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شنیدن با زد رو پلی ی ودکمه آورد در کیفش از کوچیکی صوت ضبط ملیحه  

زدم ذوق سر از جیغی بودنم گناه بی بر مبنی ارشام اعتراف و خودم صدای   

کردم بارون بوسه رو ملیحه ی وگونه شدم خم ماشین جلوی سمت وبه  . 

کنم ثابت رو گناهیم بی راحتی این به میتونستم اینکه از بودم خوشحال خیلی  

 

 و خودم و بردیم بیمارستان به رو ملیحه بود مانده باقی دیگه ساعت یک اداری ساعت تا  

رفتیم شرکت سمت به هم محمد .. 

 گرفتم رو دستم که بشم پیاده ماشین از میخاستم کرد پارک خیابون ی گوشه رو ماشین محمد

 ارنمی دست به ارزون که رو چیزهایی قدر ها آدم.بیاره دستت به ارزون مرتضی نزار:وگفت

 التماست بهت داشتنت دوباره وبرای. بکشه رو نازت مرتضی تا بیار ناز پس. نمیدونن رو

نازننین نبخشش راحتی این به.کنه . 

 هام غصه تمام اندازه به که دردی از پر ی خنده و انداختم نگاهی محمد مردونه ی چهره به

نمیبخشمش ها زودی این به من: وگفتم زدم بود . 

شدیم شرکت وارد محمد همراه وبه شدم پیاده ماشین واز زدم رو حرف این  

رفتم مرتضی اتاق سمت به ومن نشست من میز پشت محمد  . 

 

: مرتضی  
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میکردم نگاه نازنیین خالی جای به داشتم و بودم نشسته کارم اتاق تو  .. 

 

ای لحظه چرا نمیدونم بودم، متنفر زدم نازنیین به که حرفهایی خاطر به خودم از  

 

نمیبخشمت وقت هیچ بشه ثابت گناهیم بی اگه: گفت نازنیین که   

 

اورد می در پا از منو داشت درون واز جونم به افتاده خوره مثل ترسی یک   

 

. داشت داعتما خودش به خیلی انگار که زد می حرف طوری نازنیین .. 

 

دیدم که کردم نگاه شرکت در وبه گرفتم نازنیین خالی ازصندلی رو نگاهم  

 

داشتند می بر قدم هم ودوشادوش شد شرکت وارد ساله سی تقریبا مرد یک با نازنیین    

 

 ی مزه که طوری دادم وفشارش گرفتم دندون به رو  پایینم لب عصبانیت زور از دیدنش با

خوبی به رو خون شوری  

 

نشست نازنیین میز پشت مرد واون اومد اتاقم سمت به نازنیین.کردم حس   
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بود گرفته حرصم درون از ولی کردم میز روی کاغذهای سرگرم رو خودم  . 

 

نازنیین سمت به رو وصندلی انداختم پام روی رو پام زد در به ای تقه  نازنیین   

 

شد اتاق وارد نازنیین  گرفتم خودم به جانبی به حق قیافه دادم چرخ   

 

نشست مقابلم مشگی چرم تمام صندلی روی من به توجه وبی  . 

 

گذاشت میز روی  رو بود دستش که صوتی ضبط وبعد  . 

 

-- چیه؟ دیگه این .. 

 

شدم حرصی قبل از بیشتر رفتارش بااین.. ندیده منو اصال که انگار نداد جوابی  

میزد حرف داشت که بود نازنیین صدای داد فشار رو پلی دکمه   

 

ابراز نازنیین به داشت که ارشام شنیدن صدای با..شد بلند ارشام صدای وبعد  
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میزد ارشام که ای کلمه هر با..میخورد رو خونم خون داشت میکرد عالقه   

 

وشرمندگیم موندم ومن کرد اعتراف ارشام میشد بیشتر عصبانیتم  .. 

 

رفتم نازنیین سمت وبه شدم بلند  

از نازنیین که تادمایس نازنیین پای جلوی  

 

رفت در سمت به کنه نگاه من به اینکه بدون و شد بلند صندلی روی   

 

من  نازنیین،:وگفتم گرفتم رو دستش  ... 

سمتم که بود نشده تموم جملم هنوز  

 

گفتم بهت صبح بشنوم، چیزی نمیخام مرتضی، شو ساکت:وگفت چرخید   

 

وتو من جای که روزه ،اون بشه  ثابت من گناهی بی که روزی از بترس :  

 

جدیدت زندگی و برو.شد عوض جامون زودی این به که خوشحالم.میشه عوض   
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 اعتماد اون وفای به امیدوارم نداشتی اعتماد که من وفاداری به کن شروع بانامزدت رو 

باشی داشته  . 

 

 من بین گفتم دروغ. ندارم نامزد من:گفتم وقفه تندوبی که چرخید در سمت به دوباره نازنیین

نیست هیچی دختر واون . 

 

کرد مکث بچرخه من سمت به حتی اینکه بدون ای لحظه حرفم باشنیدن نازنیین  

 

هم رو صدام اصال انگار ولی کردم وصداش رفتم سمتش به. رفت وبعد   

 

مرد همون که بردارم سمتش به قدمی میخاستم دوباره. شنید نمی   

 

 باهات باید من باشه راحت بزار: وگفت گرفت رو مدست بود شده شرکت وارد نازنیین با که 

بزنم حرف . 

 

 نازنیین

 نمیدونم. رفتم پیاده رو خونه تا شرکت مسیر کل وتو بیرون زدم شرکت از بغض دنیا بایک

 وقتی ولی. بودم خوشحال داره نامزد بود گفته دروغ وبه تنداش نامزد مرتضی اینکه از چرا
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 می خودش به اشک نم هام چشم کرده توهین من به چطور که میفتادم حرفهاش یاد

 اینکه بدون ورود محض به رسیدم خونه به روی پیاده ساعت یک از پس بالخره.گرفت

 رو وتنم نشستم گرم آب دوش وزیر رفتم حموم سمت به کنم خارج تنم از رو لباسهام

 خودم که بعد ساعت نشستم،نیم وان داخل آوردم در تنم از رو لباسهام.کردم لذت از ماالمال

 رفتم گوشیم سمت به بود شب هفت نزدیکهای ساعت بیرون اومدم حموم از شستم کامل رو

 وبه انداختم مبل روی رو گوشی اومد صدا به آپارتمان زنگ که بگیرم تماس راحله به که

 در پشت گل دسته بایک مرتضی دیدم که کردم نگاه بیرون به در ازچشمی رفتم در سمت

نه هم کنم باز روش به رو در داشتم دوست هم  کنم چیکار نمیدونستم.. ایستاده ... 

--- خانمم بزنم حرف باهات باید کن باز رو در لطفا شنویمی رو صدام داری میدونم نازنیین . 

بودم کلمه این دلتنگ چقدر شد رو یروز دلم خانمم ی کلمه گفتن با .. 

-- خورمنمی تکونم جام واز  میشینم همینجا صبح تا نکنی باز اگه کن باور.. کن باز  نازنیبن .. 

 دیوار گرفتم،وبه درفاصله از سریع خودم و کردم بازش آروم و رفت در دستگیره سمت دستم

 گزرایی نگاهی. نبود لبهام روی لبخندی من شد،اما خونه وارد بالبخند  مرتضی زدم تکیه

 گرفت سمتم رو گل دسته شد نزدیکم.. کرد داغونم و شکست منو مرد این. انداختم بهش

بهترین به تقدیم وگفتم ..   

 که  صبح وحرفهای پریدم حرفش بین و اتاق ی گوشه کردم وپرت گرفتم ازش رو گل دسته

 رو وغرورم شد تموم برام تسخ که حرفهایی دادم تحویل خودش به رو بود زده من به

 ..شکست
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--  خوب بردار، زندگیم من سر از دست نگفتی مگه میکنی؟ موس موس من دنبال ؟چرا.چیه

 شد نزدیک من به ریختم،مرتضی اشک و برداشت ترک  داری؟بغضم نمی بر چرا تو برداشتم،

نازنیینم:وگفت . 

 بهم صبح که همونیم من کن اهنگ من به..نازنیینم..هه: وگفتم گرفت ام خنده مرتضی حرف از

هرزه گفتی . 

-- خانمم کردم اشتباه من .. 

نفس یک قد شد فاصلمون و  شد نزدیکم مرتضی .. 

 مرتضی تو.. تو. میخای چی:وگفتم دادم هولش عقب وبه زدم اش سینه روی محکم رو دستم

 کس اب نو از رو زندگیت میخای گفتی تو.(زدم سینش به ای ضربه دوباره.) کردی ترک منو

 چشمهات با من شدن شکسته اومدی. ..چیکار اینجا اومدی حاال..کنی شروع ای دیگه

 تو. شدم خرد هرزه گفتی وقتی. کارشکستم خیانت گفت وقتی شکستم، مرتضی،من اره.ببینی

 رو دستم مچ..)گذشت چی سال یک این تو من به که میدونی چی تو.. میدونی چی من از

 بهش اینکه واسه کار خیانت میگی بهش تو که زنی بین،اینب(گرفتم مرتضی چشمهای جلوی

زد خودکشی به دست نشه تعرض ...  

 ضربه اش سینه روی پیاپی و ریختم اشک.گزاشت سینش روی رو سرم و کرد بغلم مرتضی

 همه محمد..نفسم میدونم..میدونم..خانمم میدونم:گفت داری بغض باصدای مرتضی که میزدم

نازنیینم بخشب منو گفت من به رو چی .. 
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 خودش به پشیمونی رنگ که مرتضی چشمهای وبه کردم جدا بغلش از رو خودم زور به

من ولی..شنیدی فقط تو نمیدونی هیچی تو وگفتم شدم خیره بود گرفته .. 

 

 بوسیدنم به کرد وشروع گزاشت لبهام روی رو لبهاش مرتضی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 رابطه هم وبا بودم تخت روی مرتضی بغل تو اومدم ودمخ به وقتی که چیشد نمیدونم

.. پاشو:گفتم باشم اومده خودم به تازه که انگار بیرون کشیدم بغلش از رو خودم.. ..داشتیم

بیرون برو مرتضی پاشو . 

نازنیین: وگفت کرد نگاهم متعجب مرتضی . 

--  یمرد من.نگرد بر کنی پیدا اعتماد من به نتونستی که وقتی تا و برو مرتضی، بشنوم نمیخام

 اعتماد من به شرایطی هر در که میخام مردی من..نکنه عوض رنگ راحتی این به که میخام رو

نره قاضی به تنه وی باشه داشته ... 

 اومد در سمت به مرتضی...بیرون بره گفتم بهش اشاره وبا کردم باز رو ودر رفتم در سمت به

نازنیین وگفت ایستاد در گاه در وتو .. 

-- رومیخام کاملت اعتماد من. برگرد کنی اعتماد من به تونستی که وقتی و برو مرتضی . 

 میدونستم خوب رو این نه؟ولی ویا دادم انجام رو درستی کار نمیدونستم ومن رفت مرتضی

 مرتضی....میره بین از من به نسب اعتمادش راحتی این به که کنم زندگی مردی با نمیتونم که

 هم باز گذشت هفته دو نمیومد هم شرکت حتی نشد خبری ازش و شتگذ هفته یک...رفت

 عادت نبودش به دیگه و گذشت هفته چهار..نشد خبری بازهم گذشت هفته سه نشد خبری
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 دارم دوست مدام که روزه چراچند نمیدونم شدم بلند خواب از آپارتمان زنگ باصدای کردم

 تخت از.میکشند سرک سرم تو مدام که باشه هایی فکر از کردن فرار دلیشش شاید. بخوابم

 گلی دسته محمد دیدم که کردم نگاه بیرون به در چشمی واز رفتم در سمت وبه اومدم پایین

ایستادن در پشت وراحله علی همراه وبه. شیرینی جعبه یک با دستشه . 

 

بعد چهارماه ... 

قد ی اینه وبه کردم تن به رو بود من به محمد هدیه که رو تابستونیم مانتوی  

 

شد می بیشتر داشت روز به روز شکمم برجستگی. شدم خیره اتاق ی گوشه   

 

باردارم فهمید می دید می منو نگاه اولین با هرکی که طوری  . 

 

آوردن رو تشریفشون نمخا عجب چه: گفت محمد که اومدم بیرون اتاق از  . 

 

دارم کار کلی امروز من که بریم نازنیین باش زود .. 

 

نمیاد بهت اصال که نزن غر قدر این حاال خوب: وگفتم زدم شیطنت سر از لبخندی . 

اصال که من وگرنه گرافی سنو بریم باید امروز حتما که گفتی خودتم خوبه  
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بفهمم اومد دنیا به وقتی داشتم ستدو دختر یا پسره توراهیم بدونم نداشتم میلی  .. 

-- ساعت نیم تا که بریم بیا. شد شروع تو مال شد تموم من زدن ،غر حاال خوب  

 

بده نوبت کی دوباره نیست معلوم نرسیم اگه. دکترته وقت دیگه  .. 

 

پسر؟ یا باشه دختر داری دوست: گفت محمد که  شدیم ماشین سوار محمد با  

 

میخام چیز ی فقط نداره فرقی..وگفتم چرخوندم سمتش رو سرم    . 

--- ؟ چی  

-- باشه تو چشمهای عینهو چشمهاش دارم دوست .. 

واقعا؟: وگفت زد لبخندی بچه محمد  

 

--  شب سیاهی به ورنگش باشه داشته سگ تو چشمهای مثل چشماش دارم دوست. واقعا اره

 ..بزنه

 

 چشمهای این تو که ما: فتوگ شد خیره چشمهاش به آینه تو واز زد لبخندی محمد دوباره

نمیبینیم سگی غوریمون بابا  . 
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خنده زیر زدیم وهردو .. 

 

 رب بعد خودم من. برس کارات به برو تو:وگفتم شدم پیاده ماشین از رفتیم دکتر مطب سمت به

خونه میگردم .. 

 

-- بدی خبر من به حتما فقط.. باشه . 

 

--- میدم خبر..چشم .. 

 

 .خدافظ

 

--- نگهدار خدا   

 

میشد تر دور من از لحظه به لحظه که شدم ماشینش خیره ومن رفت محمد . 

 

زندگیم تو محمد مثل مهربونی آدم وجود از کردم شکر رو خدا لب زیر  ... 

 

مطب وارد و کردم طی بود دوم طبقه که مطب مقصد به یکی یکی رو ها پله  
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 نم نوبت کی تمداش قبلی وقت. هستم بهشتی:گفتم و منشی میز پشت رفتم راست ویک شدم 

 میشه؟

 

 اومدن در که مریض این: وگفت انداخت نگاهی دفترش به بود جوان دختر یک که منشی

داخل  بفرمائید شما . 

 

-- ممنون باشه  

 

شدم خیره بودن مطب داخل که های خانم وبه نشستم صندلی روی رفتم    

 

کردم سالم و شدم دکتر اتاق بعدوارد دقیقه چند   

 .. سالم--

گفت وبعد گرفت رو فشارم دکتر نشستم دکتر مقابل یصندل روی : 

 

بکش دراز تخت روی شو بلند  . 

شد نزدیکم دکتر رفتم تخت سمت به  
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رو شکمم وبعد زد باال رو ولباسم کرد باز یکی یکی رو مانتوم های ودکمه    

 

مالید شکمم روی رو  لزجی و سرد مایع انداخت بیرون وعریان لخت    

 

شد خیره روش روبه مانیتور وبه داد حرکت شکمم روی گوشی یک شبیه چیزی وبعد   . 

 

. اومد لبهام روی خنده. میزد پیاپی و تند شنیدم رو قلبی گرمپ گرمپ صدای  

 

سالمن هردو هات ،بچه شانسی خوش خیلی ومیگه لبخندمیزنه دیدم که کردم نگاه دکتر به    

 

-- دوقلوین؟: وگفتم شد گرد دکتر حرف از چشمام  

-- پسر هم ،یکی دختر یکی.،دوتا عزیزم اره .. 

*** رو گوشیم رسیدن محض به رفتم خونه سمت به دکتر مطب از خوشحالی با  

 

وگفتم زدم پیامک بهش همین برای. نداد جواب ولی زدم زنگ محمد به برداشتم   

دختر یکی پسر ویکی دارم بار دوقلو که  . 
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 باشه حامی باید پسره اسم بود نوشته وبعد خنده شکلک ی اومد پیامک جواب بعد لحظه چند

 محمد خود به اسم این چقدر که آخ گفتم خودم وبا زدم لبخندی..حمایتگر معنی به.باشم گفته

لیوان یک و رفتم اشپزخونه سمت وبه آوردم در تنم از رو لباسهام. میاد  

 

اومد صدا به آپارتمان زنگ که بخورم میخاستم ریختم خودم واسه انبه آب  . 

 

بود مرتضی. شدم شوکه مقابلم شخص دیدن با که کردم باز رو ودر رفتم در سمت به   ! 

کرد اشاره شکمم به سرش با وبعد انداخت من به نگاهی مرتضی  

 

باشه مبارک وگفت پاشید صورتم روی تلخی ولبخند  . 

کردم نگاهش چرخید سمتم دوباره که شد دور من از قدمی و زد رو حرف این  

 

مرده ارشام:گفت. میزد وجم نگاهش تو غم  ... 

زمین بیفتم میخام که میکردم احساس آن وهر شد حس بی پام دستو . 

  

--- رفتم ارشام خونه سمت به. برو گفتی و کردی بیرون خونت از منو که شبی  

 

بود باز درحیات رسیدم وقتی رفتم خونش سمت به همین برای.. دیدمش می باید    
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نبودم اطرافم دور متوجه اصال نبود حالیم هیچی بودم عصبانی . 

 

شدم اش خونه وارد افتاده اتفاقی چه اطرافم و دور که دیدم نمی   

 

چاقویی رفتم سمتش به نشسته صندلیش روی که دیدم رو ارشام رخ نیم  که   

 

خودم سمت رو صندلی شدم نزدیکش برداشتم رو بود افتاده زمین روی که   

 

خونه غرق آرشام دیدم که شکمش وت بزنم رو چاقو میخاستم دادم چرخ   

 

اومدم خودم به تازه انگار بود  خون غرق اونم کردم نگاه دستم چاقوی به ترسیدم   

زمین روی رو چاقو بود ریخته هم به جا همه کردم نگاه خونه اطراف به  

 

عنوان به ومنو اش خونه تو ریختن پلیسا که کنم فرار اونجا از میخاستم انداختم   

 

از یکی که اصلی قاتل که بود پیش روز چند همین.. کردن گیردست قاتل   
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کردن آزاد امروز رو ومن کردن دستگیرش مهران، اسم به بود ارشام دوستهای  ... 

 وگفت بود مشهود صداش تار تار تو بغض که صدای وبا رفت ها پله سمت به مرتضی

بشی خوشبخت امیدوارم . 

 

وگفتم رفتم سمتش لرزون های قدم با : 

 

نداری اعتماد من به هنوز تو.بشم خوشبخت رو چی چی  . 

 

نمیدم راه زندگیم تو رو ای دیگه مرد هیچ تو غیر من..گفتم که شد خیره من به مرتضی  . 

شدم منظورش متوجه که کرد شکمم به ای اشاره سرش با دوباره مرتضی  

 

گزاشتم شکمم روی رو دستم..نیست من زندگی تو مردی هیچ..وگفتم   

 

دادین آب به آخر شب اون شما خود که گلیه دسته اینم وگفتم  ... 

 

میگم رو محمد دارم دوستش برادر مثل که مردی هست زندگیم تو دیگه مرد یک فقط  . 

ملیحه اش عمه دختر با قراره..مه محمد دادش عروسی امشب خونه بیا زود  
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بخشیدی منو یعنی: گفت مرتضی که رفتم در سمت وبه زدم رو حرف این. کنه ازدواج  .. 

 

نمیکنم فراموش ولی بخشیدم گفتم لب زیر وبعد..بخشیدم اره وگفتم کردم مکثی . 

 

بشنوه که طوری بلند و گذاشتم باز مرتضی  برای رو در و شدم خونه وارد   

 

تضیمر خوشحالم:.گفتم  . 

 

. اینجا بیاد هفته آخر تا مامان قراره و کرده پیدا رو رعنا مامان محمدم داداش .. 

 

دوقلو من راستی.... میشیم جمع داریم هم دور همه دوباره که خوشحالم  

 

حامی بزاریم باید رو پسرمون اسم میگه پسر،داداشم یکی دختر یکی.  باردارم   

 

سمتش رو سرم شد خونه وارد رتضیم فهمیدم در شدن بسته با.چیه؟ تو نظر   

 

شد خیره هام چشم وبه کرد حلقه کمرم دور رو دستش مرتضی که چرخوندم   
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صبور معنی به  هلما بزاریم باید هم رو دخترمون اسم:وگفت   

 . لبهاش روی رو لبهام مرتضی حرف شدن تموم با...مادرش مثل درست  

.مداد فراموشی دست به رو کدورتها وتمام گزاشتم   

 

:..:: پایان :  
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