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   رماندسته بندی :  

 بده جان نیمه به جان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربرزهرابهاروندنویسنده  

 اجتماعی عاشقانه،ژانر: 

 موفق:  رمان سطح

  ق.کیمیا: تاییدکننده نام

 الف. یاسمین: ویراستار

 شاین الکا:  طراح

 ads/181189/http://forum.negahdl.com/threمنبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

http://forum.negahdl.com/threads/181189/


 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 2 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه :

 

 رد پایشان رد که اشتباهاتی اند؛گذاشته جا به خود یگذشته در را زیادی اشتباهات که است هاییانسان سرگذشت داستان، این

 .است شده پررنگ هاآن کنونی زندگی

 و خود نخست روزهای وریِشعله به هم هنوز آتشش ها،سال گذشت از پس که عشقی تالطم؛ از پر ولی پاک، عشقی سرگذشت

 .است مانده باقی ترسوزنده شاید

 .ستعاشقی یقصه من، داستان
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 :مهم ینکته

 من. بسیاره بد و خوب قومی، هر در که نداره رو خاصی قومیت به توهین قصد رمان این عزیز، هایدوست

 زندگی برای رو دزفول شهر و لُر قوم شدم، بزرگ دزفول تو و هستم لُر اصالتاً خودم که این خاطربه

 .نگرفته صورت توهینی هیچ باشید داشته توجه پس کردم؛ انتخاب هامشخصیت

  

 :مقدمه

 برایم؛ بودند حیات اکسیرِِِِ هایت،چشم

 .تپیدمی همیشه از تندتر قلبم کردی،می نگاهم که عاشقانه

 .دلم چهاردیواریِِ از بستبرمی رخت غم زدی،می که لبخند

  .بود امزندگی آرامبخشِِ موسیقیِِِِ صدایت، طنینِِ

  !دادم دست از را آرامش همهاین و تو که روزی از آخ و... قلبت صدای

 ...برسد قلبمان دادِ به خدا، کاش

*** 

  «اول فصل»
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 راهی مرا سَر آخر مرد، نای که مطمئنم. دهممی تکان نفهمزبان مستوفیانِِ جلوی عصبانیت با را دستم

 به خیره ام،کرده کنترلش زور به که صدایی با و عصبانیت از پر! کندمی تیمارستان کم دستِ یا بیمارستان

 :غرممی سبزرنگش چشمان

 ای انبوه تولید و دوخت زیر بره مسخره طرح این گیرممی تصمیم من مستوفیان، جناب مدیرم من اینجا-

 رو این اصالً شما. برهمی سوال زیر رو من اعتبار بره،می سوال زیر رو ما برند اعتبار طرح این. نه

 چی؟ یعنی اعتبار فهمینمی متوجهین؟

 راستش گوش در که سوزنی یگوشواره و تمیزشده ابروهای آن به اندازم،می جلفش تیپ به نگاهی

 :گویممی و اندازممی اسکلتش طرح تیشرت و پاره لی شلوار به پوزخندی. انداخته

  !نیست هم بعید طرحی همچین شما مثل کسی از البته -

 خم کارم میز روی. شوندمی کور ایگره اشتیره ایقهوه و پر ابروهای و کندمی غلیظی اخم خودم مثل

 وجود به شرایط از ناراحت. کنممی حس را هایشنفس هرم. دوزدمی نگاهم به را هایشچشم و شودمی

 :گویدمی و زندمی دراریحرص پوزخند که کشممی عقب را خودم نیست، رضایتی آن در برایم که آمده

 به من یقیافه و تیپ ضمن، در. اینجا قدیمی هایطراح از قسمتم، این مدیرهای از هم من نره یادتون-

 !الغیر و مربوطه خودم

 :گویممی امباالرفته صدایِِ تُن یمالحظه بدون حتی تند، و سریع

 !نره یادتون رو این هم شما منم، نهایی یگیرندهتصمیم و بخش سرپرست ولی-
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 رخ به وقتهیچ من دارد، هم حق. فهمممی ایَشدفعهیک کشیدنعقب از را این خورد،می جا

  کشیدم؛نمی

 که االن اما کردم؛می رفتار عادی کارمند یک مثل امکان حد تا. را پُستم نه را، طراحی در امتوانایی نه

 .دانستمنمی جایز را سکوت شدند،می گرفته نادیده من تصمیمات

 دورِِ از ساده هایآدم و بودنتاحمق و ساده پایِِ به گذارندمی گرسوءاستفاده جماعتِ این باشی، که خوب

 !همیشه خارجند، همیشه روزگار بازی

 و کشممی ایکالفه نفس. رودمی رونبی اممتریهجده کار اتاق از و کندمی گردعقب حرفی، هیج بدون

 را امبینی استخوان و دارممیبر صورتم روی از کند،می پاترهری شبیه مرا فرناز قول به که را گردم عینک

 .دهممی ماساژ شستم و اشاره انگشت با

 از هایش،جیب و هاسرآستین که- را رنگمایپسته نخی مانتوی و شوممی بلند دارمچرخ صندلی روی از

 مدیربودنم مثالً با سنخیتی هیچ که البته و دارد ول و شل خودمان قول به مدلی و است گلدار ایپارچه

 .کنممی مرتب -ندارد

 غلیظی اخم پوشند،می براق و صوف و صاف و مشکی شلوار و کت مدیر، مردهایِِ ها،آدم ذهن در همیشه

 و دارند مثلثی یچانه و کشیده صورت هم مدیر هایزن. بینندمی شانبینی نوک از را همه اجالتاً و دارند

 هک پوشندمی تیره رنگ به و رسمی مانتوهای گیرند،می باال را سرشان اشهمه سفیدبرفی نامادری مثل

  «!داداش کنیممی قاچ را هندوانه ما برو تو! زکی:» گویدمی چاقو به هایشانآستین سر اتوی خط
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 که پاشنه بدون و تخت هایکفش این رنگارنگ، ریز هایگل و رنگایپسته نخی مانتوی این با من اما

 بیهش بیشتر ندارم؛ مدیر یک به شباهتی هیچ چروک و بلند شال این کنند،نمی ایجاد ایمقتدرانه تقتق

 !امشده هنر یجوزده دانشجوهای

 هک رنگیایقهوه عکس قاب به. دارمبرمی را موبایلم و سوییچ و زنممی هایممدیرمدیرکردن به لبخندی

 گونهنوازش را دستم و کنممی نگاه عکس درون پسرِِ دل ته از لبخندِ آن به است، میزکارم بخشزینت

 !مانندشگرگ خاکستریِِ هایچشم کشم؛می هایشچشم روی

 :زنممی لب آهسته باشد، هایمحرف کردنگوش مشغول و اینجا حاال همین که انگار او، به رو

 شدم؟ موفق دیدی -

 !امدیوانه ندارد، دم و شاخ که دیوانگی. گیردمی عمق لبخندش کنممی حس اما ؛امزده توهم که دانممی

 خندی؟می -

 از و دارمبرمی است، فرناز هنر حاصل که را امدوزیمنجوق یطرفهیک کیف و دهممی تکان را سرم کالفه

 .هستند رفتن حال در توک و تک کارمندها. شوممی خارج اتاقم

 جناب قرارهای و زندمی حرف تلفن با دارد که آرایش خروار چهار آن با سبزواری خانم برای را سرم

 .شوممی خارج شرکت از و دهممی تکان کند،می هماهنگ را رئیس

 کهینا مثالً دهد؟می نشانشان زیباتر غلیظ، آرایش کنندمی خیال دخترها بعضی چرا کنممی فکر خودم با

 همراه به زیبایی چه شود، مالیده لبت دور ماکارونی چربی مثل لبت رژ و کنی سیاه را هایتچشم دور

 .دارند چهره بر محوی و الیت آرایش همیشه خارجی، سوپراستارهای و هامدل بیشتر دارد؟
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 سرباال، بینی و کردهپف هایگونه و هالب همه اند؛شده هم شبیه همه امروزی، دخترهای اینجاست جالب

 از دَم هاهمین. است زیبایی برعکسِِ حاصلشان، که دیگر زیبایی عمل و بال هزارتا و تاتوکرده ابروهای

 کند؟می هادلقک به شبیه را خودش اصیل، ایرانیِِ دختر! زنندمی آریایی هویت و فرهنگ

 آهنگ آن و آسانسور آورخفقان فضای به را پلهراه و دهممی تکان سری خُردکناعصاب افکار این بیخیال

 .دوممی را طبقه چهار عین و دهممی ترجیح مزخرف کالم بدون

 هایقسط از چهارتا که اماقساطی و نازنین شش و دویست سمت به رفتن قصد شرکت، ساختمان جلوی

 .ردمگبرمی سمتش به شدت با اش،گرفته و خش از پر صدای شنیدن با که کنممی مانده باقی اشلعنتی

 !زندمی گریه زیر و کندمی پرت آغوشم در را خودش هوابی یکهو،

 :گویممی است کرده پیدا جریان مستأصلم حرکات و صدا در که نگرانی با

  شده؟ چی فرناز؟ -

 ایمردانه انگشت چهار جای و اشگونه کبودی متوجه کنم،می که دقت. داردبرمی امشانه روی از را سرش

 .شوممی اندکرده خوش جا سفیدش پوست روی رحمیبی با که

 لب ناراحتی با و کنممی نگاه خیسند که رنگشآبی چشمان به. کشممی اشگونه روی آرام را دستم

 :زنممی

 محمده؟ دستای جای -

 یک و محمد اصالً اش؟عزیزکرده زدن و محمد شود؛می سوال از پر ذهنم. دهدمی تکان را سرش درد با

 !لنگدمی اساسی کار جای یک آیند؛نمی در جور پازل هایتکه این دادزدن؟
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 زیبا هایشانگشت با و نشیندمی راننده کمک صندلی روی. شوممی سوار و چرخانممی قفل در را سوییچ

 اناطمین با و کنممی باز لب زنم،می استارت که طورهمان. باردمی حرکاتش تکِ به تک از استرس. کندمی

 :گویممی

 فرناز؟ شده چی. نیست شبچه زدنِِ اهل محمد -

  !کشدمی مرا آخر دختر این. گیردمی شدت هقشهق

 دست از طاقت محمد که شده چیزی یک دانممی. رانممی فهیمه و محمد یخانه سمت به حرص از پر

 .کرده کبود را اشدانه یک یکی صورت و داده

 کنی؟می کارچی من پیش تو شده دعواتون اگه -

 :گویدمی و کشدمی باال صدا با را اشبینی

 ...تو پیش اومدم هم من. کنه آرومش تا تراس تو بردش مامان بود، عصبی بابا -

 .کنممی عوض را دنده

 خب؟ -

 :گویدمی ترس با

 ...کشهمی...خاله کشهمی رو من بابام -

 محمد کنم،می فکر کمی زند؟می پدرش کشتار و کشت از دم که محمد و فهیمه یعزیزکرده کرده چه

 !است بعید فرناز از! نه نه... هم آن است گیرسخت چیز یک روی فقط
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 پارک محمد ویالیی یخانه جلوی. شوندمی مغزم یزمینهپس فرناز ریز هایگریه خانه به رسیدن تا

 .روممی رنگنیلی آهنی در سمت به اند،افتاده رعشه به هایشدست که فرناز همراه و کنممی

 شویم،می که خانه بزرگ نسبتاً حیاط وارد. چرخانممی قفل در و گیرممی دستش از را فرناز کلید

 به را زیادی دقایق بود، حاضر حال جز دیگری وقت هر اگر که یاسی و نرگس هایگل به توجهبی

 .گیرممی پیش را ورودی در راه شدم،می سرمست عطرشان از و ایستادممی تماشایشان

 هایحمایت همین که آخ. کنممی وارد آن به خفیفی فشار و دهممی جا دستم میان را فرناز لرزان دست

 داشته باورت نفر یک کهاین حسِِ! کنندمی گرم هاسختی با رویارویی زمان را آدم دل که هستند کوچک

 !نیست توصیف قابل اصالً باشد

 هاشیشهخُرده آن با سالن رنگایقهوه پارکت. شوممی وارد و کشممی را در یدستگیره آزادم دست با

 !غیرتش و محمد دست از آخ. ندارد تناسبی هیچ

 کِرِِمِِ دیوارهای که شکلمستطیلی نشیمن اتاق سمت به و شویممی رد هاشیشهخُرده روی از کفش با

 هایشانه که درحالی گریان را فهیمه ورودمان، محض به. رویممی دهندمی آدم به خوبی حس دارشگل

. کشدمی عمیق هاینفس و گذاشته قلبش روی را دستش هم محمد. بینممی دهدمی ماساژ را محمد

 هک شودمی باعث همین. رسدمی است شوهر و زن این محبت از مملو که قلبم به و دواندمی ریشه نگرانی

 :گویممی نگرانی با و زنممی زانو پایش جلوی. بروم محمد سمت به سرعت با و کنم رها را فرناز دست

 خوبی؟ داداش -
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 چپش پلک. کنممی نگاه دهندمی نشان را عصبانیت آن، مقابل در و عجز که رنگشمشکی چشمان به

 .کندمی نگران را من و پردمی عصبی

. دوزدمی ایستاده فرناز که جایی درست و سرم پشت به آن، از بعد و هایمچشم به را اشعصبی نگاه

 به فرناز جیغ با. بردمی هجوم ایستاده دیوار یگوشه که کزکرده فرنازِِ سمت به و شودمی بلند دفعهیک

 و شوندمی تداعی ذهنم در خودم یگذشته ناگوار هایصحنه. ایستممی مابینشان و روممی سمتشان

 .دکننمی تلخ را کامم و شوندمی زهر که تلخی خاطرات... بیداد و داد سیلی، کشد؛می عصبی تیرِِ اممعده

 :غردمی محمد و شودمی قایم سرم پشت فرناز

 !رو دختر این کنم آدم بذار برو...بانوگل کنار برو -

 :زنممی لب کنم متقاعدش دارم سعی که حالی در و آرام

 شده؟ چی! محمد باش آروم -

 ورد عصبی و کشدمی دستی کرده، سفید را هایشانشقیقه عمر گذر که رنگشمشکی موهای بین کالفه

 :زندمی فریاد و کندمی باز طرفش دو را هایشدست. زندمی چرخی خودش

 کهاین از بدتر بانو؟گل این از بدتر! قرار سر رفته ماشینیجوجه یه با بشه؟ خواستمی چی دیگه -

 آورده؟ برام رو عکسش و دیده قرتیبچه اون با رو دخترم کارمندم

 برای اتفاق این شود، ممکن اگر هم غیرممکن محمد؟ غیرتِ با بازی و فرناز قرار؟ و فرناز گزم،می را لبم

 .ماند خواهد باقی غیرممکن و محال همچنان فرناز

 .اندازدمی خط افکارم روی است، امانبی هایگریه حاصلِِ که فرناز خش از پر صدای
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 محلش من خدا به. مونمدرسه در دمِِ اومدمی روز هر اون! نشدم دوست باهاش من قرآن به بابا -

 کنارم اومد و کرده تعقیبم پسرِِ این دیدم نیومد، که بودم مهرنوش با قرارم سر من هم صبح دادم،نمی

 ...دیده شما کارمندِ یهو انگار که...که نشست؛

 ار این نیست، دروغ اهل فرناز. کند آرامش کندمی سعی و کندمی بغلش و آیدمی فرناز سمت به فهیمه

 نزنی؟ دم و شود بازی غیرتت با و باشی لُر مرد ولی داند؛می هم محمد

 :گویممی نجواگونه و آرام روم،می سمتش به

 هسالهیفده دختر یه پدرِِ واسه سالهوهفتسی توی گفتم دیدی! عزیز یپسرعمه کن کنترل رو خودت -

 ای؟بچه زیادی بودن

 به. روممی فرناز سمت به و کنممی گردعقب. شده آرام کمی زند،می محوی لبخند و کندمی نگاهم

 :گویممی و شوم می خم سمتش

 داری؟ رو ماشینیجوجه بابات، قول به این یشماره -

 .کندمی باز لب فهیمه کند،می نگاهم مات

 گلی؟ بکنی خوایمی کارچی -

 و شوممی خیره برده ارث به را رنگشان هم فرناز که رنگشآبی چشمان به و کنممی نگاهش وارمسخره

 :گویممی

 لیگ نکن؟ مخفف رو من اسم نگفتم مگه! بگیر رو ما فرناز این بیا بگم خدمتشون برم خیر امر برای -

 مگه؟ ظرفشوییه مایع تبلیغاتِ... گلی
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 .کشدمی رسندمی اششانه پایین تا که رنگشبلوطی موهای به دستی و دهدمی تکان ابرو و چشم

 .آورده گیر وقت موقعیت این تو! توام حاال خب -

 تکه و ردبمی رنگارنگش پشتیکوله سمت به را دستش. کنممی نگاهش منتظر و گردمبرمی فرناز سمت به

 خط با کنم،می باز را کاغد. هددمی دستم به و آوردمی در اشکناری جیب از را ایشدهمچاله کاغذِ

 !نوشته را رندش العادهفوق یِِشماره ایقورباغه خرچنگ

 است، هم در هایشاخم و داده تکیه فرناز و فهیمه رویروبه دیوار به که محمد به رو و شوممی بلند

 :گویممی

  .مونیمی پوزیشن همین تو برگشتنم، تا -

 :گویممی وارتاکید. کندمی نگاهم صامت

 اُکی؟ -

 :گویدمی ایکالفه لحن با و دهدمی تکان را دستش

 !بابا باشه -

 درون و کنممی طی دو با را حیاط. روممی بیرون نشیمن از عقبعقب و زنممی بخشیرضایت لبخند

 .نشینممی عزیزم ماشین

 بودنسرخوش به شود،می پخش که شادی و هشت و شیش پیشواز آهنگ گیرم،می موبایلم با را شماره

 :دهدمی جواب لحظه چند از بعد! کندمی مطمئنم ماشینیجوجه آقای
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 جانم؟ -

 سال چند مگر. خورَدنمی هاماشینیجوجه به اصوالً! است مردانه چقدر کنم،می تعجب بَمش صدای از

 !باشد فرناز خود سال و سن هم کردممی فکر من دارد؟

 ...آقایِِ -

 گرفته امخنده هم خودم که حالتی با نپرسیدم؟ را اسمش چرا گیج منِِ بود؟ چه اسمش!  خدا وای

 :گویممی

 هواس بذار رو هاتجانمجانم پس! نیست دادی شماره بهش که کسی زد، زنگ بهت که ناشناسی هر ببین -

 !هااون

 :پرسدمی ریخته کالمش به که آشکاری تعجبِِ با نهایت در شود،می برقرار سکوت لحظه چند

 !نیاوردم جا به-

 :گویممی حال همان در. افتممی راه و زنممی استارت

 !ببینمت باید آدرس؟ بهش، دادی پیچسه گیرِِ که فرنازی هرچیِِ عمه، خاله، -

 !قرتی پولدارِِبچه را؟ راه همه این برود که. دهدمی را آبادسعادت حوالی جایی آدرس گنگی با

 همین. سالشانزده فهیمه و دارد سن اختالف فرناز با سالبیست تنها محمد! محمد و فهیمه بیچاره

 لد در عاشقانه ازدواج یک حاصل ما فرنازِِ. شده هم نابلدیشان باعث بینشان، صمیمیت بر عالوه موضوع
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 گرا که مطمئنم. پرستناموس و است غیرتی دارد، که قومیتی اقتضای به محمد. است کوچک شهرستانی

 .کردمی اشتکهتکه دیدمی را ماشینیجوجه این فرناز جای به

 .اندازممی باال ابرو رویمروبه بزرگ یخانه دیدن با رسم،می که آدرس به

 من؟ به میدی رو تخونه آدرس! نترس! شجاع پسرِِ -

 :رسدمی گوشم به بَم صدای همان. دهممی فشار را زنگ و روممی جلو

 .خدمتتون رسممی االن -

 :گویممی آهسته

 !شادوماد هست که مودبم -

 !شکستمی را گردنم بود اینجا محمد اگر کنممی فکر و

 ساعت به نگاهی. گذارممی هایمچشم روی را امآفتابی عینک و دهممی تکیه ماشینم شاگردِ سمت درِِ به

 .اندازممی است جانخانم یادگاریِِ و دور روزهایِِ یادآور که امقدیمی

 !خانمگلیگل پَر نهار نیم، و پنج -

 بتنی دیواری وزنِِ رویم پیشِِ تصویر دارم،میبر که را عینکم. آورممی باال را سرم در، بازشدن صدای با

 .شودمی آوار سرم روی و کندمی پیدا

 هاقدیم که ایکشیده بینی و معمولی هایلب اش،گندمی پوست و رنگمشکی هایچشم دیدن با

 اش،ورییک و رنگمشکی موهای دیدن با نکرده، ظاهراً و «کنممی عملش روز یک باالخره: »گفتمی
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 با نیست؛ بهتر من از حالش. شودمی سرازیر دلم به دلخوری حتی و عالقه دلتنگی، بغض، از وسیعی حجم

 .زندمی زل هایمچشم به شدهمسخ هایآدم مثل و کندمی نگاهم تعجب

 روی ببرد، پی بودنمواقعی به بخواهد که انگار آرام، را راستش دست آید؛می جلو قدم چند نهایت، در

 :زندمی لب لرزان صدایی با. کشدمی امگونه

 گلی؟ -

 :گویممی و خندممی تلخ اشک بین. شودمی جاری اشکم یقطره اولین

 گلی؟ نه بانوئهگل اسمم نگرفتی یاد سال همه این بعدِ -

 اشسینه روی را سرم و گیردمی آغوشم در هوابی. کندمی پاک را اشکم گذاشته، امگونه روی که دستی با

 آدم این بدونِِ را سال همه این چطور که کنممی فکر و دهممی گوش قلبش امانبی کوبش به. گذاردمی

 آوردم؟ تاب

 معرفتی؟بی خیلی دونستیمی -

 در و شوند جاری آوریسرسام سرعت با هایماشک شودمی باعث که گویدمی واضحی دلخوری با را این

 .شوند گم آدیداس مارک آن با رنگشایسرمه شرتتی آغوش

 :نالممی بغض با و کنم می حلقه کمرش دور را دستم

 داره؟ درد چقدر اجباری رفتنِِ دونیمی -

 :گویدمی هایمچشم در خیره و کندمی جدایم آغوشش از
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 و روز هر دونیمی گلی؟ چی یعنی سردرگمی دونیمی داره؟ درد چقدر خبریبی دونیمی چی؟ تو -

 داره؟ دردی چه کشیدنعذاب ساعت

  !دارد حق دهم،می حق. نکند تنگ این از بیشتر را دلم دلخورش هایچشم که دزدممی را نگاهم

 :گویممی و زنممی تلخی لبخند کنم،می پاک را هایماشک دست پشتِ با

 خوبی؟ خودت خیال،بی. ستکنندهناراحت کمیه هاحرف این زدن چهارسال، از بعد -

 زایدالوصفی تعجب با باشد، آمده یادم چیزی انگار یکهو. کندمی نگاهم وارمسخره و کشدمی پوفی

 :پرسممی

 زدم؟ حرف باهاش که هستی اونی تو! هی _

 :گویدمی شیطنت با و اندازدمی باال ابرو

 !ها ندادم شماره بهت مطمئنم ولی ؛آره -

 !است آدم این ذات در پررویی. نگیرد امخنده تا گزممی لب

 جونش؟ به انداختی رو باباش و بدبخت فرنازِِ به دادی شماره تو نشدی؟ آدم هنوز تو آرمین؟ -

 .شوندمی نگران هایشچشم و شودمی عوض نگاهش رنگ کنممی حس

 شناسی؟می کجا از رو فرناز تو اصالً مگه؟ شده چی -

 جا که فرمان پشت. شود سوار هم او کنممی اشاره شوم،می ماشینم سوار که حینی در و کنمنمی معطل

 .کندمی فوت را اشکالفه نفس و نشیندمی دستم کنار گیرم،می
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 ،خوردنمی چشم به شهری پایین جنبدگان خالصه و کالغ و پرنده و گربه آن در که بزرگشان خیابانِِ از

 .انگار دارد فرق چیزشهمه شهر، شمال. کنممی عبور

 :گویممی و کنممی تر زبان با نمانده رویشان بودم زده صبح که ماتی لبِِ رژ از اثری که را هایملب

  یادته؟ رو من یمعصومه عمه -

 پدر مراسم توی. کردمی زندگی آبادخرم و بود کرده ازدواج لُر مرد یه با که! نباشه یادم میشه مگه -

 داره؟ فرناز به ربطی چه حاال. دیدمش خدابیامرزت

 :دهممی را جوابش و کنممی عوض را دنده. است چپش پایِِ ریزِِ هایتکان از ترکالفه صدایش

 رو نعکستو! تعصبیه زیادی هم نمور یه کم،یه آتیشیه. عممه یپسربزرگه میگم، رو فرناز بابای محمد، -

 ...زده رو فرناز هم اون بردن، براش کردی دعوت رو خودت جنابعالی که صبحی قرار سر

  .پیداست وجناتش از استرس گردد،برمی سمتم به نگرانی با

 ...خدا... خدا وای زده؟ چرا آخه! بهش شدم گیر خودم من نبود، من با که اون چرا؟ زده؟ -

 !نداشتم را نگرانی همه این انتظار راستش پرند،می باال ابروهایم تعجب از

 ابلق محمد، به تو توضیح با اونم که...فقط بوده سیلی یه کشتتش، که نگفتم! پسر باش آروم! هی -

 !جبرانه

 :گویدمی قاطع و شودمی خیره جلو به

  !نیست چیزی که پدرش کردنِِقانع میرم، هم قاف یقله تا خاطرشبه من -
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 و مزنمی کمرنگی لبخند. دهممی رویم پیشِِ خیابان به را حواسم دوباره و کنممی نگاه کوتاه را رُخشنیم

 :گویممی

 !بچه؟ شدی عاشق همهاین چطوری تو -

 :زندمی کنایه و گذاردمی لبش پشت را دستش. گویممی تعجبم نهایت با را این

  .بریدی دل تو که طوریهمون -

 که منی بریدم؟ دل من. گیردمی زهر یمزه دهنم و شودمی بد حالم. ریزندمی سرم روی جوش آب انگار

 هک نبریدم دل من نه، است؟ ممکن عاشق برای بریدندل مگر بودم؟ بَر از را عاشقی که منی بودم؟ دلداده

 همان با عشق، ذهنم در تا کندم دل نگیرد، نفرت بوی دلم در کردهرخنه عشقِِ تا کندم دل کندم؛ دل

 !دارد توفیر بریدندل با کندندل. بماند باقی اشزیبایی

 چه کردنتعریف را افسوس بارِِکوله و حسرتند که قلبم؛ در چرکینند یغده که زنمنمی را هاحرف این

 سود؟

 روانه دنبالش و زنممی محوی لبخند. شودمی پیاده من از زودتر آرمین. کنممی پارک محمد یخانه جلوی

 :داردبرمی فهمیمه که زنممی را آیفون. شوممی

 گلی؟ اومدی -

 اسمم بگویم فهیمه به تا ندارم کلکل یحوصله که است خراب حالم قدرآن مالم،می کالفه را هایمچشم

 !گلی نه بانوستگل

 .حیاط توی بیاد بگو هم محمد به بزن، رو در فهیمه -
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 .بنددمی را در و آیدمی سرم پشت آرمین و روممی حیاط داخل. شودمی باز تقی صدای با در

 کنارم آرمین دیدن با شویم،می که نزدیکش. شودمی ظاهر ورودی در درگاه در محمد بعد، لحظه چند

 ،کوبدمی آرمین صورت به که مشتی صدای و کرده تند قدم سمتش به بیایم، خودم به تا و کندمی اخم

 .دهدمی خراش را گوشم

 است، زمین به نگاهش ولی فشارد؛می هم روی را هایشلب و کرده مشت را دستش که آرمین به زدهبهت

 و کنممی بلند را صدایم شود،می آرمین ییقه بندِ محمد دست. شده خونی لبش یگوشه. کنممی نگاه

 :غرممی عصبی

 !بسه محمد، بسه -

 روانه دنبالش زده،باران گنجشکی مثل که بینممی را فرناز و زند می بیرون خانه از فهیمه صدایم با

 .شودمی

 .گیردمی حسرت رنگ نگاهش و شودمی باز مشتش و شودمی کشیده فرناز سمت به آرمین نگاه

 :گویممی و کنممی محمد به رو

  حسابی؟ مردِ ممکنه مگه دفاعیه شنیدن بدون قضاوت آخه! بزنه حرف بدبخت بذار -

 افص را گلویش. کند شروع کنممی اشاره ابرو و چشم با آرمین به بزند، حرفی محمد بگذارم کهاین بدون

 !است شرمسار اش،ذاتی پررویی یهمه با. شودمی خیره محمد پیراهن یدکمه به و کندمی

 بدی قصد که قسم خدا به ولی مقصرم؛ من. منه گردن شهمه تقصیرها تقصیره،بی دخترخانمتون -

 .خیره نیتم و ندارم و نداشتم
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 :زنممی جیغ تقریباً و بندم می را هایمچشم رود،می باال دوباره که مشتش. خوردمی را محمد خونِِ خون،

  !محمد ها نشه بلند من داداش روی دستت-

 :گویدمی و اندازدمی را دستش تعجب با محمد

 آرمینه؟ -

 :گویممی کالفه. شده تکمیل تکمیلِِِِ ظرفیتم دهم،می تکان را سرم

 با عداًب خونه، میرم نیست خوب حالم من. ببخش تو کرده بچگی آرمین خب؟ تقصیره،بی فرناز ببین! آره -

 باشه؟ زنیم؛می حرف هم

 .دهدمی تکان سر آرام ولی است؛ مبهوت همچنان

 :گویممی آرمین به خطاب

 .بریم بیا -

 !حسرت دارد، حسرت فرناز به آخرش نگاه

*** 

 و دکنمی نگاه را اماثاثیه و اسباب هایکارتن آرمین. دهممی تکیه امخانه مانندال مبل پشتی به را سرم

 :گویدمی

 میری؟ داری یا اینجا؟ اومدی تازه -
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 :دهممی را جوابش نجواگونه و دهممی فشار هم به را هایمچشم

 هم جوریشهمین که بگیرم محمد از خوامنمی و ندارم و خوادمی بیشتر رهنِِ کرده، جوابم خونهصاحب -

 .خونهب جیبم با که جایی یه. کنم پیدا رو جایی یه تا کردممی جمع کمکم داشتم...بهش مدیونم دنیادنیا

 :گویدمی جدی خیلی. شوممی مواجه گرشتوبیخ نگاه با کنم،می باز که چشم

 .ندارن تمومی هاتحماقت -

 .آوردمی در رنگشآبی جین شلوار جیب از را موبایلش و دهدمی تکان تاسف به سری

 مکث ایلحظه چند. گذاردمی گوشش کنار را گوشی و گیردمی را ایشماره کردن پایین باال کمی از بعد

 :گویدمی سپس و کندمی

 ...قربانت خوبم هم من داداش؟ خوبی! سالم الو؟ -

 :گویدمی بلندبلند حال، همان در و رودمی آشپزخانه سمت به و شودمی بلند

 داداش؛ باشه... خواهرم. باهامون بیای کنار رو رهن باید فقط دارم، مشتری تخونه واسه داداش راستش -

 .خدانگهدارت فعالً قربانت،. شیش ساعت پس

 .شوندنمی گردتر این از مطمعناً هایمچشم. کندمی نگاهم پیروزمندانه و کندمی قطع را گوشی

 ساعت گذاشتم قرار میده، اجاره اینجا رو شخونه و اصفهان میره داره رفیقم. نداری غم داری رو من تا -

 .ببینیم رو شخونه بریم شیش

 :گویدمی قاطعانه که کنم باز مخالفت به لب خواهممی
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 بذار ور مخالفت پس بکنم؛ رو کاراین تونممی که دونیمی. گردونم برت مجبورم بکنم، برات کاری نذاری -

 !کنار

 :پرسممی و کنممی نگاهش. شوممی سالح خلع من، و

 خوبن؟ داییزن و دایی -

 :نالممی و بندممی دوباره را هایم چشم که کندمی تنبیهم نگاهش با انگار کند؛می نگاهم عمیق

 .خودمن مادر و پدر مثل من برای تو مادر و پدر وگرنه بودم، مجبور من. نکن نگاهم جوریاون -

 .نداره وجود اجباری هیچ نخواد، آدم تا -

 :گویممی و کنممی اشاره خودم به. کنممی نگاهش و نشینممی صاف کالفه

 .نمیده بهت انتخاب فرصت و رحمهبی دنیا. نبودی من جای تو -

 :دهدمی را جوابم و دهدمی تکان هوا توی را دستش

 دارم خودم جای از من! آره نبودم، تو جای من! رو ایکلیشه و غاز یه من صد هایحرف این کن بس -

 از خالی و خشک خبرِِ یه دادن الیق حتی تو و بود نگرانت تموم، چهارسال که کسی جای از زنم،می حرف

 !نبودی بهش خودت

 :گویممی و کشممی ایکالفه پوف. ریزدمی هم به را اعصابم دلخورش لحن

 رهآ هست؟ گذشته زمینِِ زدنشخم به نیاز نکنه ها؟! رفته یادت کهاین مثل نبودم، صددرصد مقصرِِ من -

  رو؟ روزها اون رفته یادت آرمین؟
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 را دستم روی دلجویانه. گیردمی را دستم و نشیندمی کنارم درست. آیدمی سمتم به و شودمی بلند

 :کندمی نوازش

 خوایمی کِی تو من، عزیزِِ ولی ندارم؛ فراموشی من ندونستی، برادر رو من که تو برعکس. نرفته یادم -

 نیک زندگی تصور این با خوایمی کِی تا نمیشه؟ رفعش یا حل باعث مشکل، از فرارکردن که بشی متوجه

 میشه؟ فراموش چیزهمه کنی، فرار اگه که

 یشماره. روممی خانه ثابت تلفنِِ سمت به و شوممی بلند جایم از. نیست بدهکار هاحرف این به من گوش

 :گویممی آرمین به رو و گیرممی است مانمحله هاینزدیکی همان که را پیتزایی

 .قدیم مثل دیگه؟ مخلوط -

 :گویدمی و دهدمی تکان برایم تاسف ینشانه به سری

 !سنگ در آهنین میخ نرود! کردی فرار بازم -

 سفارش نوشابه و ساالد با مخلوط دوتا گیردمی سفارش که پسری به خطاب و اندازممی باال را هایمشانه

 .دهممی

*** 

 «دوم فصل»

 دادمی جان. آوردمی لبم روی را لبخند آشپزخانه گرد اپنِِ. چرخانممی جدیدم یخانه دور تا دور را نگاهم

 از باشد پُر جلویت بگذاری، دستت کنار داغ شیرکاکائوی لیوان یک بنشینی، چهارزانو رویش که

 !بزنی طرح هی و آچار کاغذهای
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 و شودمی ولو مبل روی خستگی با. گذاردمی آشپزخانه داخل هم را ظرف یجعبه آخرین آرمین

 :گویدمی

 !بودم نکرده کار قدراین عمرم تو -

 :گویممی و خندممی

 !شازده میاد خوشش کاری مرد از محمد -

 .اندازدمی غبغبش به بادی و نشیندمی جایش سر صاف

 من؟ از بهتر کی -

 :گویممی و نشینممی کنارش

  .بگیری پس ازم باید رهنم روی گذاشتی که رو پولی -

 :گویممی معترضی لحن با و دهممی ماساژ را اشضربه جای! سرم توی زندمی یکی

 !ها میره هرز دستت چته؟ -

 :دهدمی را جوابم و کندمی نگاهم خستگی با

 کنم؟ نصفت بزنم کنی؟می پولپول هی که داریم تو و من شعور،بی یدختره آخه -

 :پرسممی باشد آمده یادم چیزی انگار یکهو. خندممی اششاکی لحن به
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 که هم قرارداد نیومد؟ کنیم نگاه رو خونه اومدیم که روزی چرا خونهصاحب همین دوستت، راستی -

  .بیام من نذاشتی و کنیمی هماهنگ خودش با گفتی

 :دهدمی را جوابم و کشدمی ایخمیازه

 هب هم قرارداد. اصفهان رفت اومد پیش براش مهمی کار ببینیم، رو خونه بیایم خواستیم که روزی همون -

 بدونی؟ خوایمی رو مبلغش نداره، ربطی تو

 رویروبه درست حاال که هاییعکس قاب به را نگاهم. کنممی نثارش ادبیبی و زنممی بازویش به یکی

 .دوزممی بودند شده نصب شد،می باز آن به رو ورودی در که دیواری

 :پرسممی اما خواهم؛نمی خدا به

 موفقه؟ -

 :گویدمی آرام و کندمی نگاهی رخمنیم به

  !موفق -

 :گویممی بغض از پر

 شده؟ داروساز آره؟ شد، تموم درسش -

 !شده داروساز -

 :زنممی لب ابلهانه

 خوشبخته؟ -
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 مانند هایمبغض وحشتناکی طرز به کند، پیدا ادامه بحث اگر که فهمدمی وارمزمزمه صدای از کنم فکر

 :گویدمی بحث کردنعوض برای و همین خاطربه کنند؛می سرباز تازه، هایزخم

 .داره فاصله خیابون دوتا اینجا با من یخونه -

 .بزنم پس را بغضم تا کشممی عمیقی نفس

 ؟...دیدمت جااون اول بار که آبادسعادت یخونه اون پس -

 که هاتحرف از بودم کرده تعجب قدراین زدی، زنگ تو که پیشش بودم رفته. بود دوستم مالِِ جااون -

 .بهت دادم رو جاهمون آدرس و کشهمی طول خودم یخونه برم تا گفتم

 :گویممی مهربانانه و زنممی لبخندی

 ش؟دیدی چطور تو ببینم،. باشه فرشته هم باید فهیمه و محمد دختر! محشره نه خوب خوبه، خیلی فرناز -

 درآوردی؟ تهران از سر چطور تو اصالً. منظورمه باراولین یعنی

 :گویدمی و خاراندمی را سرش هاپسربچه مثل

 !ها گرفتی گازتخته بگم، تا بپرس یواش -

 :گویدمی و کندمی باز لب از لب. خنددمی هایشچشم. کنممی نگاهش منتظر و خندممی

 عشق. اومدمی داشت روروبه از شدم که پیاده. شد خراب ماشینم که شدم رد شونمدرسه دم از اتفاقی -

 ...دیگه هاحرف این از و نگاه یک در

 :کنممی نگاهش کنجکاوی با
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 خب؟ -

 .کندمی صاف را صدایش

 !کن باور... دارم دوستش فقط من -

 .زنممی کالمش در ریخته صداقت همه این به لبخندی

 باور روزها آن هم من. سادگی از پر قدرهمین خالصانه، قدرهمین کرد، اعتراف طورهمین هم او باراولین

  .نبودیم او و من فرناز، و آرمین ولی کردم؛

 چی؟ اومدنت تهران. کنممی باور -

 :گویدمی و کندمی رنگیکم اخم

 .شدم مشغول افزاریسخت شرکت یه توی جاهمین شد تموم که هم درسم کرج، زدم انتقالی دانشگاه -

 .خورممی را حرفم اما کجاست؟ او بپرسم، که آیدمی زبانم روی تا

 :گویممی روم،می آشپزخانه سمت به که طورهمان و شوممی بلند

 لِِد که رو هرکی شکنهمی نیست؛ من صبوری به هم محمد نیست، من محکمی به فرناز. نشو اون مثل تو -

 .بشکنه رو دختر

 را صورتم و کنممی باز را آب شیر. ایستممی شوییظرف سینک جلوی و اندازممی آشپزخانه در را خودم

 رمس پشت از را صدایش بندم،می که را شیر. شودمی تازه نفسم. کنممی غافلگیر سرد آب مشت یک با

 .شنوممی
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 !نکردی فراموشش -

 :گویممی مصرانه

 !کردم فراموشش -

 یگوشه که گردی میزِِ سمت به را دستش و شودمی ظاهر جلویم. گردمبرمی هال به توجهبی و گردمبرمی

 .گیردمی اوست و من پدرم، هایعکس از پر رویش و امگذاشته هال

 ینقطه تا نکردی کاریهیچ چرا زندگیت؟ وسط کنهمی کارچی عکسش کردی، فراموشش که کسی -

 کنی؟ قطع رو اتصالتون

 اتصال ینقطه بگذارم؟ کجا را صدا لرزش این اما شوم؛می موفق هم حدودی تا بخورم، را بغضم خواهممی

 کنم؟ چه را او و من

 هک رو کسی من. کنم فراموش بودم عاشقش که رو کسی نتونستم وقتهیچ ولی کردم؛ فراموشش من -

  !بودم عاشقش که کسی نه کردم فراموش آورد سرم رو بال بدترین

*** 

 :گویممی رویمروبه یدندهیک و غد مردِ به رو کالفه

 !نیست مناسب مردونه کت ییقه برای پارچه این -

 و اردیبهشت نوزدهم درست! دانممی طرحم، به بزند گند خواهدمی. است من از مصرتر اما مستوفیان

 !بشوم پشیمان آمدنم دنیا به از که کردمی کاری داشت تولدم روز وسط
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  .کنید فعالیت بانوان طراحی بخش برید بهتره شما. مناسبه هم خیلی مَرد، منِِ نظر از -

 دو زور به گریه و خاطره تجدید کلی از بعد که دیشب از آن. کنممی مشت را هایمدست و شوممی حرصی

 شکل بدترین به دارد که مستوفیان از هم این نگذاشتم، هم روی چشم نماز از بعد و خوابیدم ساعت

 .گیردمی را حالم ممکن

 به امروز ولی نشاندم؛می کرسی به را حرفم و ایستادممی جلویش بود، حاال از غیر دیگری زمان هر اگر

 :گویممی و کنممی نگاهش بود، افتاده جانم به که بغضی با ها،این یهمه جای

 .میدم استعفا امروز همین -

 من است این حقیقت اما قوی؟ دختر آن کجاست گویدمی خودش پیش البد کند،می نگاهم بهت با

 امساختگی یپوسته از تا امبوده تلنگر یک منتظر انگار هاسال این یهمه من. امنبوده قوی وقتهیچ

 جان او بدون مُرد،می پدرش بدون که واقعی خودِ بدهم، نشان را ضعیفم و واقعی خود و بیایم بیرون

 .دادمی

 گین؟نمی که جدی سماوات؟ خانم -

 دختر یه بیکارشدن باعث بدونید ولی میرم؛. ندارم کار محیط تو رو تشنج تحمل دیگه جدیم، اتفاقاً چرا -

 !مرد خودتون قول به مستوفیانِِ آقای شدین تنها

 زدنحرف مشغول تلفن با. روممی سبزواری خانم میز سمت به حالیبی با و زنممی بیرون کارش اتاق از

 .نیامده امروز رئیس آقای که فهمممی هایشصحبت از و است

 .زنممی بیرون شدهخراب آن از و دارمبرمی را کیفم و روممی خودم کار اتاق سمت به
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 .خواهممی آرامش! ایعقده مستوفیانِِ سر فرق وسط بخورد مردانه لباس طراحی بخش مدیر

 دیدن شوم، ماشین سوار خواهممی و رسممی که پارکینگ به. روممی پایین سرعت با شرکت هایپله از

 زیر از را گل تعجب با. کندمی جلب را توجهم ماشین کنپاکبرف زیر دقیقاً قرمزی، رز گل شاخه

  .کندمی جلب را توجهم هم قلب شکل به کوچکی پستالکارت که دارمبرمی کنپاکبرف

 داخلش که است آماده هایکارت این از. کنممی بازش و دارمبرمی را کارت تعجب و بهت نهایت با باراین

  «.عزیزم مبارک تولدت: »خوانممی را نوشته تعجب با. اندکرده چاپ را اینوشته

 .کندمی کم را بود مستوفیان هایگوییخزعبل حاصل که عصبانیتم از کمی اشتازگی کنم،می بو را گل

 فاطمه کار البد کنممی فکر حین همان در شوم،می خارج پارکینگ از و نشینممی ماشین فرمان پشت

 .بود فاطمه کار فقط آورشگفتی خودش قول به و غریب و عجیب کارهای این است؛ بوده

 لمس را سبزرنگ یدکمه. خوردمی زنگ امگوشی همزمان که کشممی عمیقی نفس و زنممی لبخندی

 :پیچدمی ماشین کوچک فضای داخل شادش صدای که زنممی را آیفون یدکمه و کنممی

 ...مبارک تولدت مبارک، مبارک، مبارک، تولدت تولد، تولد، -

 :گویممی و کنممی ته از ایخنده دفعهاین

 !آینده مادرِِِِ احوال به به -

 :گویدمی و خنددمی هم او

 !هاخانمخانم سالم -
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 .بوده حساس کردنسالم روی همیشه زنم،می لبخندی

 شما؟ چطوری! خانمفاطمه سالم -

 :رسدمی گوشم به باشد بحث حال در انگار که صدایش خط سمت آن از

 !وراون برو امیرحسین، دیگه نکن... اَه -

 :گویممی شیطنت با

 !رو گرام همسر برسون سالم -

 :دهدمی را جوابم کالفه

 ...ستبچه انگار زنه،می ناخنک هی کنممی درست ساالد دارم -

 :کندمی رها نصفه را حرفش سریع باشد، آمده یادش چیزی انگار بعد

 !ها تولدته ناسالمتی! سرت رو خرابم امشب ببینم، بده رو تخونه آدرس راستی -

 .دارممی نگه خیابان کنار را ماشین

 شیفتن؟ امشب محترم همسر -

 :گویدمی سوزجان و کشدمی آهی

 !شیفته چنار این هم زایمانم وقت دونممی که من! آره -
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 جلوی سانتی نود و صد قد و مردانه هیبت آن با امیرحسین یچهره و گیردمی امخنده چنار لفظ از

 فاطمه از حال همان در روم،می فروشیشیرینی داخل و شوممی رد خیابان از. گیردمی شکل چشمم

 :پرسممی

 خشک؟ یا ایخامه -

 :گویدمی که زنممی لبخندی. شنوممی هم خط پشت از را ملوچش و ملچ صدای

 !ایخامه درست، دستت -

 حساب را پولش و گیرممی ایخامه شیرینی جعبه یک. کنممی قطع را گوشی و خداحافظی خنده با

 .روممی بیرون سراشیرینی از و کنممی

 تهروق: »فرستممی مضمون این با پیامکی فرناز برای کنم، حرکت کهاین از قبل و شوممی ماشین سوار

 «!یو سی نره، یادتون تولد کادو! زنکی خاله دورهمی جدیدم یخونه امروز. اومدین خوش اومدین،

*** 

 و خنددمی فهیمه. شوممی مانندشتوپ شکم یخیره من و نشیندمی مبل روی هن و هن با فاطمه

 :گویدمی

 !جونفاطمه شکمت شده بزرگ چه -

 :پرسدمی هیجان با و زندمی لبخندی فرناز

 براش؟ کردین انتخاب اسم -
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. دهدمی انجام باشد گرمش وقتی را عادت این. بنددمی دوباره و کندمی باز را بلوندش موهای فاطمه

 و کشدمی پوفی باشند، شده رها بند از که کسانی مثل. کنممی روشنش و دارمبرمی را کولر کنترل

 :گویدمی

 .شدممی خفه داشتم مرسی، وای -

 :دهدمی را جوابش فرناز به رو بعد

 !امیرعباس کردیم، انتخاب آره -

 خوادمی دلم: »شودمی اکو ذهنم در صدایی اما چرا؛ دانمنمی ناگهان و کنممی زمزمه را اسمش لب زیر

 شه،ب آویزون پام از شونیکی میام سرکار از وقتی که قد نیم و قد همچین! بانو باشم داشته بچه تاپنج

 بچه جین یه من! بانو وای! بگرده آبنبات دنبال رو کتم جیب یکی اون بگیره، رو کیفم شونیکی

 «!خواممی

 :گویممی و آیممی خودم به فاطمه دست هایتکان با

 ها؟ -

 :گویدمی فهیمه

 گلی؟ کنیمی گریه تو؟ کجایی -

 هم به کنندمی را حالم مراعات همه که این از حالم. کندمی اشاره فهیمه به و گزدمی را لبش فاطمه

 هب لعنتی و کنممی پاک دست پشت با را هایماشک. روممی آشپزخانه سمت به و شوممی بلند. خوردمی

 .فرستممی بختم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 35 

 بیرون دومش یطبقه از بود آورده خودش با فهیمه که را شکلیقلبی کیک و کنممی باز را یخچال در

 .کشممی

 عزیزانم سمت به بعد چهره، به را شادی نقاب و زنممی «مبارک تولدت گلیگل» یجمله به لبخندی

 .روممی

*** 

 کندمی باز را موهایش که طورهمان. کشممی دراز امانداخته خودم برای فاطمه تشک کنار که تشکی روی

 :گویدمی و کندمی اشاره خوابم تخت به

 !ها میشه داغون کمرت صبح تا تو میشم، اذیت فسقلی این با تو ینفره یه تخت روی من -

 و دهممی جواب اندفرستاده آرمین و محمد که را تولدی تبریک هایاساماس و گویممی «بابایی نه»

 :پرسممی و چرخممی سمتش به. گذارممی سرم باالی را گوشی

 نه؟ یا سرکار میای اومد دنیا به فسقل این -

 :گویدمی و زندمی گره نگاهم به را رنگشمیشی هایچشم. کندمی نگاهم

 .بفرستم براتون و بزنم طرح خونه تو شاید کنم، کار شیرخواره که وقتی حداقل تا خوادنمی دلم نه -

 نذاشته؟ چرخت الی چوب خبر؟ چه مستوفیان از راستی

 در که بود چهارسال این در امصمیمی دوست فاطمه! پررو مردکِ یادآوری از کشممی ایکالفه پوف

 فهمید که وقتی درست پیش ماه پنج از که بود ما بخش طراحان از یکی. بودم شده آشنا او با شرکت
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 آن از بود؛ انتظامی نیروی سروان هم امیرحسین، شوهرش،. گذاشت کنار و بوسید را کار است باردار

 .خورندمی قسم سرش روی محل یک که واقعی مذهبی مردهای

 :گویممی باشد آمده یادم چیزی انگار بعد. کنممی تعریف برایش را مستوفیان ماجرای کالفه

  .بود باحالی سوپرایز گل، واسه مرسی راستی، -

 :کندمی نگاهم تعجب با

 شدی؟ نماخواب سوپرایز؟ گل؟ -

 :کنممی نگاهش شگفتی با

 نبود؟ تو کار پستال کارت و رز گل اون -

 :کشدمی خودش روی را پتو

 !نه -

 بندش؟پشت عزیزمِِ و تبریک آن بوده کسی چه کار پس. شودمی سوال از پر ذهنم

 اولین. کنممی جابهجا دستم داخل را گلدسته. آرمین یخانه است، خودش. کنممی نگاه را واحد پالک

 از ساعت این البته و امنداده خبر چون ندارد؛ را دیدنم انتظار دانممی. آیممی اشخانه به که است باری

 و خانه جان به افتادم آمد، فاطمه دنبال امیرحسین کهاین از بعد صبح. باشم شرکت بایستمی روز

 هایدخالت به اعتراض ینشانه به هم آن بروم سرکار نبود قرار چون هم بعد. چیدم را ماندهباقی یاثاثیه

 .بیایم آرمین دیدن به گرفتم تصمیم مستوفیان،
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 یخ بدنم هایسلول تمام رویم،روبه مرد یچهره دیدن با و شودمی باز در ناغافل که بزنم در خواهممی

 .زندمی

 .شوندمی گم هایمنفس و رودمی یادم از بازدم و دم

 هایچشم همان با سیما،خوش و جذاب قبل سال چهار مثل طورهمان ایستاده، رویمروبه درست اینجا او،

 زمان یاد مرا و اندشده کوتاه سانتی یک موهایش. باال به رو هایمژه و کشیده ابروهای و خاکستری

 بین پیش روز چند هم من آیدمی یادم و زندمی سفیدی به هایششقیقه کنار. اندازندمی اشسربازی

 کمی اشکشیدهِِ بینی ام؟داشتنیدوست اویِِ و من ایمنشده پیر زیادی. دیدم سفید موی چندتا موهایم

 .آورده سرخودش را بال این بوکسرینگ وسطِ بگویم توانممی بستهچشم. شده کج

  «نخورده؟ غذا نکنه: »که شودمی اکو صدایی مغزم در و زنندمی خشکی به هایشلب

 قدش شده، ترچهارشانه. امشده تردلتنگ حد از بیش کمی تنها من و شده ترمردانه اشچهره کمی تنها

  .خوردمی چشم به صورتش روی ایمردانه ریشِِته و شده بلندتر سانتی هشت یا هفت

 بودنش حاال و امکرده مغزم یدیکته را نبودنش هاستسال من،. امکرده گم را زمان آیم،نمی خودم به

 !تفاوتیبی امتحان در امشده مَردود! است داده هدر را هایمزحمت تمام

 دستم از که گلیدسته به توجهبی و روممی عقبعقب باشم، داشته خودم روی تسلطی هآنکبی اراده،بی

 و شوممی ماشینم سوار آوریسرسام سرعت با. شوممی سرازیر طبقهسه ساختمان هایپله از افتد،می

 .آیندمی دنبالم و شوندمی بلندیشاسی ماشین سوار شتابان او سپس و آرمین که بینممی

 !باید بروم، باید من. شوندمی تند هایمنفس
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 خواهممی. اندازممی قفل داخل را کلید و کنممی تند پا مانطبقه سمت به سرعت با رسم،می که خانه به

 .زندمی را چشمم آشنایش یحلقه برق. شودمی مانع دستی که کنم قفل را در

 :نالممی ناراحتی با آرمین به رو. شوندمی داخل آرمین و او روم،می کنار ارادهبی

 بود؟ نقشه شهمه -

 :گویدمی دلجویانه آرمین

 !بودم مجبور تواسه خونه جورکردن خاطربه من خب -

 !دوم پتک هم این رود،می و آیدمی نفسم

 :گویممی ناباور

 ...مالِِ... مالِِ اینجا -

 :گویدمی و کندمی نگاهم جدی چشمانی با. چرخدنمی زبانم روی اسمش

 !منه مالِِ اینجا -

 است، خیلی چهارسال! میشنوم را صدایش که است چهارسال از بعد. گیراست و بم قدرهمان صدایش

 نه؟ مگر

 .نشوم آوار تا گیرممی کنارم دیوار به را دستم

 :گویممی شوندمی یادآور را امناتوانی عمق و اندشده سرازیر هایماشک که حالی در آرمین، به رو
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 بگیری؟ ازم رو آرامشم اومدی -

 بغض با. روممی عقب قدم یک و گیرممی جلویش صاف را دستم که آیدمی جلو دلجویی قصد به آرمین

 :نالممی

 .نیا جلو -

 را دستم. آیندمی چشمم جلوی هاآبروییبی یهمه ها،تهمت تمام کوتاه فیلم یک مثل لحظه، یک

 :زنممی لب و کشممی مانده امپیشانی روی که زخمی جای به ناخواسته

  !بیرون بکش من زندگی از رو پات! متنفرم خسروی، آبانِِ متنفرم ازت -

 اما من شوند،می گذشته معصومیت به هایش چشم. خوردمی سُر زخمم روی نگاهش کند،می نگاهم مات

 .ندارم باور دیگر را او معصومیت

 میز کشوی از را امشناسایی مدارک کیف و اعتباری کارت. روممی خواب اتاق سمت به ها،آن به توجهبی

 .گردممیبر هال به و زنممی چنگ توالت

 .نیست آرمین حق در دوست یک لطف خانه، این نفهمیدم که بودم خر زیادی هم اول از

 .شودمی سبز جلویم مستأصل آرمین

 گلی؟ میری کجا -

 :غرممی و کنممی نگاهش حرص از پر

 میای؟! قبرستون -
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 :گویممی شده دیوار روی خودم و خودش هایعکس قاب محو حاال که او به

 !شما برای مثبت امتیاز یه. کنی مآواره دیگه بار یه شدی موفق! میگم تبریک بهت -

 :گویدمی و کندمی غلیظی اخم. گیردمی خودش به ایجدی یچهره و گرددبرمی سمتم به

 کردی؟ کاله و شال کجا -

 وزر چند از بعد انگار کهاین از نیفتاده، اتفاقی هیچ انگار کهاین از گیرد؛می حرصم خونسردی همه این از

 !بیندمی مرا که است

 :گویممی و زنممی پوزخندی

 ها؟ چه؟ تو به اصال کدومش؟ هان؟ بابامی؟ یا مفتشی بدم؟ پس جواب بهت باید -

 صورتم درد از زند،می چنگ را بازویم خشونت با و آیدمی سمتم به. شودمی قرمز عصبانیت از اشچهره

 :زنممی داد کنم جدا چنگش از را دستم کنممی تالش که طورهمان. شودمی جمع

  !بردار سرم از دست آشغال، کن ولم -

 :زندمی داد عصبانیت با. سوزاندمی را اشکم از خیس هایگونه داغش هاینفس شود،می خم صورتم روی

 هان؟ کیم؟ من نرفته که یادت -

 .زنممی زل زنند،می فریاد را عصبانیت درونش قرمز هایرگه که اشخاکستری چشمان به و مانممی مات

 .بردمی باالتر را صدایش و دهدمی فشار را دستم
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 رفته؟ یادت! نفهم شوهرتم من -

 اشفراموشی در سعی تمام چهارسال که حقیقتی کند؛می سرخ را گوشم سیلی مثل کالمش حقیقتِ

 یقتِحق. بود کرده علم قد جلویم حقیقت خودِ بود، ایستاده جلویم ممکن شکل بدترین به حاال و داشتم

 .بود آبان من، زندگی تلخ

 .کندمی جدا بازویم از را پسرعمویش دست و کندمی مداخله آرمین،

 .بزنید حرف بعداً فعال، برو بیا شما، هستی عصبانی االن داداش -

 و زیباکولی درِِِِ به زنممی و شوممی یاغی! نماند بعدنی تا چیزهمه از کَندَم من مانده؟ هم بعدنی مگر بعداً؟

 :کنممی جیغجیغ

 .نَمونه بعدی تا میرم شدهخراب این از االن همین من چیه؟ بعداً! توام بابا برو -

 گوشم متریمیلی در درست را صدایش. شودمی کشیده پشت از شدت با دستم دارم،میبر که قدم یک

 .کنممی حس را نفسش که نزدیک قدرآن شنوم؛می

 .نریختم رو خونِت تا جات سر بتمرگ آدم یبچه مثلِِ -

 گذشتِ از بعد که مَردی از! ترسممی مرد این از من! بودنمحق همه این از کالمش، جدیت از! ترسممی

 ماست درگیری شاهد مستأصل و کالفه که آرمین به رو! ترسممی است، محق پشیمانی جای به چهارسال

 :گویدمی و کندمی

 .برو تو آرمین -
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 ...دا ولی -

 !بیرون -

 پشت را در و کندمی ترک را خانه سرعت با! بدبخت آرمین به برسد چه گرخممی هم من دادش صدای با

 که روممی در سمت به دوباره و کنممی حرکاتم خرج جرأت کمی. آیممی خودم به تازه. بنددمی سرش

 .کندمی دستانش اسیر را هایمشانه شدت با بار این

 .شودمی بلند آخم که کوبدمی دیوار به را کمرم محکم

 ...آخ -

 .چسباندمی من به را خودش تقریباً من، کمر درد به توجهبی اما، او

 قفل سرم باالی دستش یک با را دستم دو و گذاردنمی که کنم فرار دستش زیر از خواهممی ترسم از

 خواهد؟می چه من جان از مرد این. اندازدمی چنگ گلویم به رحمانهبی بغض. کندمی

 .کن ولم -

 :گویدمی است شده دورگه عصبانیت شدت از که صدایی با او و لرزدمی ناتوانی از من صدای

 هان؟ کیتم؟ من گفتی -

 .گیردمی بر در را اندامم خفیفی لرز و شودمی تزریق بدنم سلول به سلول ترس

 :غردمی و شودمی خم صورتم روی

 هوم؟ کیم؟ من بیارم یادت خوایمی -
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 از پر و آرام و کنممی پیدا خاطرات پَستویِِ در را صدایم که شودمی وارد من به شوک انگار لحظه یک

 :زنممی لب بغض

 آبان؟ -

 زمزمه بغض با! آبانی و پاک ساده، شود؛می قبل چهارسال مثل درست نگاهش رنگ. کندمی نگاهم

 :کندمی

 جانم؟ -

 و وقت هی شنیدنش برایِِ که همانی! است همان که خدا به است، قدیم گفتنِِجانم همان جانم، این

 !زدممی صدایش بهانهبا و بهانهبی وقت،بی

 :گویممی و دوزممی دارشنم نگاه به را نگاهم. شوندمی جاری و کنندمی پیدا را خودشان راه هایماشک

 !نکن اذیتم خدا رو تو -

. ندارد را هایماشک طاقت گفتمی همیشه خودش. فهمممی هایشچشم لرزش از را این شود،می قراربی

 .چسباندمی امپیشانی به را اشپیشانی و کندمی پاک را هایماشک هایشانگشتسر با

 آبان؟ زندگیِِ بودی کجا -

 دختر خاطرات گیرند،می جان امساله سه و بیست یچهره پسِِ در خاطرات و لرزدمی لرزد؛می دلم،

 .وچهارسالهبیست دانشجویِِ پسر و سالهنوزده
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 همان واقعی، منِِ حاال و ساختگی منِِ یِِریشه به زنندمی تیشه و گیرندمی جان و گیرندمی جان خاطرات

 چطور فهممنمی و شوندمی سست زانوهایم. دهدمی نشان را خودش دهدمی جان آبانش بدون که منی

 ار من و نشیندمی فرش یا موکت از عاری زمینِِ روی گیرد،می را بغلم زیر. کنممی آزاد سقوط که شودمی

 را سرم. شده بیشتر وسعتش که آغوشی در مانممی ایمتولدشده تازه نوزادِ سانِِ به. کشدمی آغوش در

 .کنندمی خیس را رنگشآبی پیراهن و گذارندمی مسابقه هایماشک. دهدمی تکیه اشسینه به

 مثل. کنممی باز شکایت به لب و اندازممی چنگ پیراهنش به شکلممربعی و بلند نسبتا هایناخن با

 :گویممی باشد دلگیر اشموردعالقه عروسک نخریدن برای پدرش از که ایبچه

 اومد؟ سرم چی دونیمی کشیدم؟ چی دونیمی -

 نوازش اندزده بیرون رنگمزیتونی شالِِِِ زیر حاال و امکرده رنگشان کاراملی که را کوتاهم هایچتری

 :گویدمی و کندمی

 محفوظه کادوتم اومد؟ خوشت گل از راستی! شده قشنگ چه رنگشون. اومدمی بهت همیشه چتری -

 ...ها

 :زنممی لب بغض از پر. بوده خودش کار گل پس

  !دونینمی _

 رتمحکم و گذاردنمی که بکشم بیرون آغوشش از را خودم خواهممی مرد، این مقابل در امناتوانی از کالفه

 این و ندارم صلح قصد من. ویران را هایمساخته و کندمی امدیوانه تنش، عطر. آورددرمی اسارت به مرا

 .داد خواهد شکستم جنگ
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 .برم خواممی کن، ولم -

 :گویدمی آرام

 بری؟ کجا -

 .امانگاشته هیچ به را دریدربه چهارسال این تمام بزنم اگر که زنم؛نمی را دلم حرف

 .نباشه تو مالِِ که ایخونه نباشی، تو که جایی -

 عطرِِ دستِ از را خودم تا شودمی جور موقعیتی. شودمی مانع موبایلم زنگ که بگوید چیزی خواهدمی

 .بدهم نجات اشلعنتی

 «مستوفیان» اسم دیدن از. آورممی بیرون را موبایلم و روممی افتاده ترطرفآن کمی که کیفم سمت به

 لمس را سبزرنگ یدکمه آبان از دورماندن کمی برای اما ندهم؛ را جوابش خواهممی و افتممی بحثمان یاد

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس. کنممی

 بله؟ -

 .خوردمی گوشم به آرامَش صدایِِ

 پایین؟ بیاید میشه -

 :دهممی را جوابش بهت با پایین؟. شوممی متعجب

 مستوفیان؟ آقای خوبه حالتون -

 :گویدمی مانندالتماس و کالفه
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 پایین؟ بیاین میشه آپارتمانتونم، پایین من -

 باز را در. شوممی رد کنارش از آبان، کنجکاو هایچشم به توجهبی و کنممی قطع را تماس تعجب با

 :پرسدمی و آیدمی سرم پشت. زنممی بیرون خانه از و کنممی

 میری؟ داری کجا -

 :گویممی حال همان در و زنممی دهدمی سوق هاپله سمت به مرا که میلم برخالف را آسانسور یدکمه

 .نداره ربطی تو به -

 مرینت حاال همین از را سردبودن و تفاوتیبی باید ولی شود؛می تکهتکه قلبم. شوندمی دارغم هایشچشم

 !که ندارد دم و شاخ بودناحمق. باختم «جانم» یک به پیش دقیقه چند که بودم احمق. کنم

 همراه به را من هایاشک خیسی از ردی رنگشآبی یمردانه پیراهن. آیدمی هم او. شوممی آسانسور وارد

 پالکِ گردنبندِ همان. دهدمی نوازش را چشمم آشنایی رنگِاینقره برقِِ و شده باز اولش یدکمه. دارد

 از ترقشنگ حتی دارند، قشنگی ریتم هایشنفس. انداختم گردنش عقد روز خودم که است «اللّهی»

 !تکرار غیرقابل موسیقی یک است؛ پخش حال در که پیانویی صدای

 یانمستوف زنم،می بیرون که اصلی در از. شوممی پیاده گوینده، زن نازک صدای توسط پارکینگ اعالم با

 ار دستم آبان که دارمبرمی قدم سمتش به. بینممی پرادویش یبدنه به زدهتکیه و رویمروبه دقیقا را

 .کندمی همراه من با را خودش و گیردمی

 عنیی مستوفیان؛ به خودش دادنِِنشان یعنی گرفتن مرا دست این و هنوز است غیرتی. زنممی نیشخندی

 کنم؟نمی جدا را دستم چرا احمق منِِ و گود از اطرافیانم کردنخارج
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 .شودمی دستانمان چفت کوتاه یثانیه چند فقط نگاهش شویم،می مستوفیان نزدیک

 !سالم -

 سالم جواب. بود گذاشته ماراتن دویِِ من اعصاب روی که بود دیروز همین. کارممی امپیشانی روی اخمی

 :دهممی را جوابش اخم همان حفظ با. است واجب اما

 ...چط رو جا این شما.سالم -

 :گویدمی تندتند و شکندمی قطع را حرفم

 مقدم خانم از رو آدرستون بدبختی و زور به و جونم به افتاد وجدانعذاب شرکت، نیومدین امروز وقتی -

 .گرفتم

 :گویدمی عصبی آبان که هنوز امنکرده باز دهان! لقدهن یفاطمه و دانممی من

 میاری؟ گیر رو من زن یخونه آدرس -

 ینب بهت با را نگاهش و شوندمی گرد مستوفیان سبزرنگ هایچشم! نسبتش اثبات دومش، تیر هم این

 تا نبوده دستم هم ایحلقه حتی همکاریم که دوسال این یهمه دارد، هم حق خب. چرخاندمی آبان و من

 !متاهلم کند فکر کسی حداقل

 .خوردمی خفیفی تکان. گذارممی بازویش روی را دستم آبرو، حفظ برای

 !لطفا جان،آبان -

 :گویممی هویداست آن در دلخوری که لحنی با و کنممی مستوفیان به رو سریع
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 !رئیسه میزِِ رو استعفام فردا من -

 .امخورده دل خونِِ چندسال شغلی همچین به رسیدن برای من حرف، این از سوزدمی دلم

 :گویدمی و کشدمی روشنش ایقهوه موهای بین دستی کالفه

  .نیست کارها این به نیاز برگردین، بگم اومدم من سماوات، خانم -

 :گویممی و کنممی ترغلیظ را اخمم

 نکردین قبول هنوز نکردین، قبول رو من سِمت هنوز شما! جنگه میدون کارمون محل که وقتی تا هست -

 .بگیرم رو شما جای نخواستم و نبوده من تقصیر بخش سرپرست عنوان به من انتصاب

 :گویممی و زنممی پوزخندی

 !رو شما خیالی جای البته -

 را تمدس آبان. کند مثل به مقابله و برود در کوره از داشتم انتظار کنم،می تعجب. زندمی مهربانی لبخند

 .دهدمی فشار

 رانجب. کردم اذیتتون و بودین سرپرست که ماه چند این تموم بابت خواممی معذرت من شما، برگردین -

 !قرآن به کنممی

 :گویدمی و زندمی مستوفیان یشانه روی حقیرانه را دستش شود،می عصبانی آبان

  !نداره کارکردن به نیازی بعد به این از من زن! کارِِت رد برو عموجون، برو -
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 هایچشم از را این انگار؛ است بدتر من از مستوفیان کنم،می نگاهش گنگ آبان واکنش از متعجب

 حاال که نداشته را اشغیرتی نوع از هم آن من، شوهرِِ نماییِِرخ انتظار بیچاره. فهمممی اشگردشده

 .چرخدنمی حرفی گفتن برای زبانش و مانده باز دهانش

 در ار مستوفیان و روممی دنبالش واراردک. شودمی کشیده آبان توسط دستم که بگویم کالمی خواهممی

 تقریباً مرا پیش چهارسال خشونت مثل خشونتی با. گذاریممی جا مبهوت طورهمان هایمان،قدم پشت

 احاطه قرمزی از ایهاله را هایشچشم خاکستریِِ. زندمی را طبقه یدکمه و کندمی پرت آسانسور داخل

 .است شده حمله یآماده گرگِ یک به شبیه حقیقتاً و است کرده

 جلف؟ یمرتیکه این بود کی -

 دورش که مو مدل آن با مستوفیان بخواهی، را راستش خب. گیردمی امخنده آبان، جدیتِ همه این وسط

 رتِِِشتی نبود، پارگی بدون هم جایش یک که یخی شلوارلیِِ آن با گذاشته، بلند را اشکله وسط و زده را

 ساعت و چرم دستبند ترمهم همه از و سفید هایِِکتانی آن بود، شده طراحی اسکلت رویش که مشکی

 فجل زندمی تیپ مردانه خدا، یهمیشه که آبانی نظر از هم باید گردنش دورِِ اینقره زنجیر و بزرگ صفحه

 !باشد

 .اندازدمی خانه داخل و کشاندمی خودش دنبال مرا و ایستدمی آسانسور. کندمی اشحرصی امخنده

 آره؟ خندی؟می من به -

 :گویممی عصبی. کنممی اخم. شودمی جمع امخنده سرعت به
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 !ندیدی رو من چهارساله که انگار نه انگار کنیمی وانمود طوری که متنفرم! متنفر آبان، متنفرم ازت -

 !اومدم من سالم میگی داری و برگشتی هفته آخر تعطیالت از انگار

 :نالدمی عاجزانه و گیردمی دستش دو با را بازوهایم شود،می نزدیکم

 !لعنتی نبوده چهارسال چون -

 :گویدمی ترعاجزانه که کنممی نگاهش گیج فهمم،نمی را حرفش معنی

 !عاشقمی هم هنوز که بگو -

 .بکشم خط را چیزهمه دور باید کنم نگاه اگر! نبازم که کنمنمی نگاه کنم،نمی نگاه را هایشچشم

 .داشته ورت خیاالت -

 ها،وقتآن. دهدمی قلقلک را گوشم یالله هم شال روی از اشکالفه هاینفس و کندمی ظریفی اخم

  !کردمی اذیتم و گرفتمی بُل بودنمقلقلکی سرِِ چقدر

 توش از من اسم کردنپاک واسه تالشی چهارساله که ایشناسنامه اون دیوار، رو هایقاب این پس -

 میگن؟ چی نکردی

 غلطی، هر دادنانجام چون: »دهممی را جوابم خودم نکردم؟ غلطی هیچ چرا چهارسال این. شوممی مات

 که... نبودی کردنشتموم به حاضر بودنش،غلط یهمه با که ایزندگی از کامل محوشدن شدمی

  «!عیار تمام احمق یه بانو،گل احمقی یه تو! آبانی زنِِ هم هنوز که کنی خوش دل خواستیمی

 .متنفرم ازت داشتنم،دوست یهمه وسط -
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 !کُشدمی اش،گونه چالِِ مرا کُشدمی و زندمی لبخند که آیدمی خوش زیادی مذاقش به امجمله انگار

 اعالم که کار اول همین من. خورده خیس هایماشک نمِِ از من، باروتِ انبارِِ و دارد سالح آمده، جنگ به

 با جنگی هایتاکتیک از پر و قوی اما، او. کنم شدنتسلیم اعالم و ببرم باال سفید دستمالِِ باید شده جنگ

 !آوردنمی تاب آورد،نمی تاب بانوگل و آمده مبارزه به من دل

 .باشی داشته دوستم دوباره تنفرت، یِِ همه وسطِ کنممی کاری یه -

 د؛گیرمی را وجودم تمام بخشیلذت شیرینی جمله این با که نگویم اگر است دروغ! است مطمئن لحنش

 !شودنمی امچهارساله آتشِِ روی آب جمله این ولی

 روممی در سمت به دارم،برمی را پارکت روی افتاده سوییچ و کیفم کنم،می جدا بازوانم از را هایشدست

 :گویممی و

 .نمیشه جبران که چیزیه تنها آدم عمر -

 صاحبش از ترلعنتی ساختمانِِ آن از سریع و شوممی ماشینم سوار کنم،می پرت تقریباً هاپله از را خودم

 .شوممی دور

 زندب اصالً کند، تعقیبم لجوجانه ماشینش با مقصد خود تا خواستمی دلم احمقانه من و آیدنمی دنبالم

 حماقت؟ ندارد که دُم و شاخ احمقم،! کند تحمیل را خودش و گوشم توی

*** 

  «سوم فصل»
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 را این و نخوابیده. امکشیده دراز شود،می پذیرا را ما هردویمان الغریِِ سبب به که تختش روی فرناز کنار

 !دارم درازی و دور خاطرات بالشت خیسی با من فهمم،می بالشتش خیسیِِ از

 گلی؟ خاله -

 خواهدنمی ریشه و رگ که نزدیکی نسبتِ این برای بودن، اشخاله برای رودمی در جانم. زنممی لبخندی

 .ستدلی و

 نوازش را رنگشتیره ایِِقهوه فرِِ موهای. کنممی نگاه است رفته فهیمه به که رنگشآبی هایچشم به

 :گویممی و کنممی

 خاله؟ جانِِ -

 نه؟ بده، خیلی شَک -

 از انتظارت و داری دوستش که کسی شکِ! خیلی است، بد خیلی شک. کشممی هایمدرد وسعت به آهی

 که را عمرم روزهای از چهارسال که منی را این. بدتر خیلی است؛ بدتر است خالص اعتمادِ فقط و فقط او

 خوب دادم، دست از آبانم شک خاطربه ،«مَردم» شکِ خاطربه باشد روزهایم ترینعاشقانه توانستمی

 !خوب! فهمممی

 نزده حرف کام تا الم فهیمه و محمد با فرناز بود، داده فیصله را مسئله و آمده آرمین که روزی همان از

 .آمدم جا این به راستیک آبان، با دعوای از بعد هم من. بود

 حکم که امپسرعمه دختر غم در من، و کرده بُغ فرناز بود شب هفت ساعت که حاال تا موقع آن از

 مشغول نیز فهیمه و بود شرکت هنوز محمد. بودم سوخته داشت، را امخواهرزاده بلکم و برادرزاده
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 بین را عشق زبانِِ که شودمی سالی پنج-چهار و دارد ادبیات لیسانس فوق. دانشگاه در تدریس

 .کندمی تدریس دانشجوها

 در آبان حضورِِ از صددرصد داند،می را بانوگل زندگیِِ پوک و جیک که محمدی! ببینمشان اگر که آخ

 وم،شمی افکارم خیالبی. را سکوت برای دلیلش کنم کشف باید و نگفته من به و بوده باخبر هم تهران

  .است فرناز من مهمِِ فعالً

 :گویممی و شوممی خیره سرم باالی سفیدرنگ سقف به. گذارممی سرم زیر را دستم

 از هک منی واسه دونی،می. عصبی شوک شدت از بودم، بستری بیمارستان هفته یه مُرد، بابام که وقتی -

 ،پدرم مادرم، رفتن یعنی بابام رفتن ببینه، رو من نخواست مادرم بگم بهتر یا ندیدم؛ مادر روزِِگی یه

  .میگم رو آرمین بابای داییم؛ بابام، فوت از بعد! کَسَمهمه رفتن... برادرم خواهرم،

 :پرسممی اشزدهبهت یچهره به رو

 منه؟ پسردایی آرمین دونستیمی راستی -

 :گویدمی و دهدمی تکان نفی ینشانه به را سرش زدهبهت

 زدی؟ صداش داداش چرا پس من؟ جانِِ -

 .زنممی کمرنگی لبخند

 یه برادریم، خواهر جورایی یه. خوردم رو داییمزن شیر. ترهبزرگ سالی یه من از تازه تو، جانِِ به -

 .برادریم خواهرً شرعا نه، که هم جورایی
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 :گویدمی هیجان با و کندمی سرش گاهتکیه را دستش مچ

 ست؟پسره همین پسرعموی شوهرت، یعنی -

 !ادرمبر بیچاره! پسرِِ این گویدمی او به فرناز و بسته دل آرمین! برادرم بیچاره و آیدنمی خوشش آرمین از

 یول کنم؛ زندگی باهاشون برم کردن اصرار داییمنز و دایی! گفتممی داشتم خب،...هستن پسرعمو آره -

 یزندگ. پدریم یخونه توی موندم و برم و کنم ول بود بابام یخاطره از پر که رو ایخونه تونستمنمی من

 و رفته که چهارساله... فرناز نبوسیدم رو دستش وقتهیچ... خاطراتمون با بابام، هایعکس با کردممی

 کردمی درو زمین و چیدمی گندم که رو دستی نبوسیدم چرا برسرخاک منِِ که مونده دلم به حسرت

  !من واسه

 .چکدمی چشمم یگوشه از اشکی

 هم من واسه حتی که داری رو محمد. مادربودن برای بهترینه من نظر از که ایفهیمه داری، رو فهیمه تو -

 و میای خودت به روزی یه! نذار! شه خراب تونرابطه شک یه سرِِ نذار. بوده پدر جای چندسال این

 .پشیمونی بینیمی

 :گویدمی و کندمی پاک سرانگشتش با را اشکم

 بریدی؟ کَسِتهمه از شک سرِِ خودت چرا پس -

 نخواند؟ را حرفم حاال که امگفته بچه این برای را امزندگی یقصه یهمه چرا من. کنممی غمگینی یخنده

 :گویممی دارغم یخنده همان با

  .برهنمی خوابم ولی بلدم؛! فرناز الالییه همون یقصه -
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 :گویدمی و نشیندمی تخت روی. کشدمی عمیقی نفس

  .گفتمی مامان به چیزهایی یه بابا -

 :آورممی زبان به را فکرم نبودند؟ قهر مگر هااین اصالً چیزهایی؟ چه شوم،می کنجکاو

 مثال؟ چی -

 صدایش در و است خدادادی که نازی با. زندمی گوشش پشت را موهایش و کندمی نازک چشمی پشت

 :گویدمی مشهود،

 یدرباره. شنیدم رو صداشون آشپزخونه در پشت از بیرون، اومدم سالن از وقتی. باهاشون قهرم که من -

 .صحبتشون بود تو

 دوتا سر روی کنممی حس که فعال قدرآن اند؛شده فعال زیادی هایمشاخک و امنشسته هم من حاال

 :گویممی هیجان با! خوردنندتکان حالِِ در حاال که امآورده در شاخک

 !خب خب، -

 ستقهاری گیرِِرشوه شناسم،می خوب را نگاهش این. اندازدمی باال را ابروهایش و زندمی ینیشخند

  !محمد دختر

 .هامحرف داره خرج -

 :گویممی کالفه و چرخانممی حدقه در را هایمچشم نگفتم؟. کشممی ایکالفه پوف

 خوای؟می چی -
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 :گویدمی شور و هیجان با

 داره؛ سگ هاشچشم تیپه،خوش سوپراستاره، که همون اومد؛ خوشگلَتون مدلینگ اون که روز یه... اوم -

  .خودت با ببری هم رو من

  .پیش چهارسال منِِ از تربچه است، بچه زیادی دختر این! برادرم بیچاره آرمین، بیچاره

 !نرم دیگه بوده قرار و همکارم با داشتم کنتاکت هرچند برمت،می! اتفاقاً میاد فردا همین کنم فکر -

 .کوبدمی هم به را هایشدست و کشدمی جیغی شوق سر از

 !جونآخ -

 :گویممی و کشممی را فِرَش موهای از ایدسته. باردمی رویم و سر از کالفگی و خورممی حرص دستش از

 !بنال خاله فرناز -

 :گویدمی و شوند خارج دستم از موهایش تا کشدمی عقب را سرش

 که هم هنوز که عاشقشه بانوگل گفتمی زد،می حرف دوباره فرصت یه یدرباره مامان با داشت بابا -

 آبان گفتمی. بشن جبران که میشه بخواد، بانوگل اگه هاسال این یهمه گفت نگرفته؛ غیابی طالق هنوزه

 !شده عوض

 :گویممی و کشممی آهی

 دادم دست از که رو باارزشی چیزهای گردونه؟می بر رو من یرفته عمر چهارسال آبان، شدنِِعوض -

 گردونه؟برمی
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 :کنممی زمزمه. پیچدمی حیاط در ماشینی صدای بدهد، را جوابم خواهدمی تا

  .اومدن اینا بابات -

 :گویممی و اندازممی باال ابرو اتاقش، درِِ به ایاشاره با

 ...و برهنمی که خوابی و من الالییِِ و کنونآشتی جریانِِ -

 :گویدمی حین همان در و کندمی تند پا در سمت به خندد،می

 !خاله عاشقتم -

 متس به رود،می بیرون اتاق از که فرناز. نشیندمی امپوستهپوسته هایلب روی دل ته از و واقعی لبخندی

 از تماس پنج آرمین، از تماس ده کنم؛می روشنش. روممی امانداخته پاتختی روی که خاموشم موبایل

 یشماره این لرزد؛می دلمِِِِ دست. ناشناس خطِ یک از تماس پنجوسی و فروش،آدم محمدِ از تا ده فهیمه،

 .دارد آشنایی بوی ناشناس،

 زد گول مرا روز چهار-سه این و دانستمی او یعنی. گرفته بدجور آرمین از دلم ماجراها این یهمه وسط

 برای که روزی چرا پس بود، آمده جلو نیت و قصد با اول از اگر اما، کرد؟ او اهدایی یخانه گرمِِ را سرم و

 یعنی دانستهنمی اگر کرد؟ بُهت هویتم فهمیدن از و نشناخت مرا اول از رفتم، سراغش به فرناز جریان

  .بگیرم نادیده توانمنمی را گفتنشدروغ این اما ندارد؛ تقصیری هیچ وسط این واقعاً

 ستمد ناخودآگاه،. کنممی باز را اینستاگرامم و کنممی بغل را کوسن. نشینممی فرناز تخت روی خیال،بی

 نای یهمه. مانممی نتیجه منتظر تابانهبی و نویسممی را فامیلش و نام غیرارادی. رودمی سرچ سمت به
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 در حتی و آشنا و فامیل از چه بودم، کرده ممنوع خودم برای را او از خبری هرگونه گرفتن ها،سال

 ...حاال اما! هاصفحه یبقیه و فیسبوک

 پروفایلش عکس از را این است؛ خودش یصفحه دقیقاً اولی آیند،می باال اسمشهم یصفحه چند

 ...گیرنفس گیر،نفس. فهمممی

 شلوارِِ و کت عکس، اولین در. کنممی باز تکبهتک را هاعکس و شوممی واردش نیست، قفل اشصفحه

 روپوش عکس دومین. دارد هایشچشم با عجیبی هارمونی رنگشخاکستری پیراهن و پوشیده مشکی

 دلِِ و زده کجی لبخند کند،می خودنمایی چشمانش روی آزمایشگاه مخصوص عینک و دارد تن بر سفید

 .رقصدمی من دلِِ رقصد،می من

 عکس پروفایلش که دختری کامنت شوم، حل اشخنده در کهاین از قبل رسم،می که عکس سومین به

 ایموجیِِ یک کنارش!« دنیا همکار بهترین: »نوشته. رودمی مخم روی است، شده بلوند موهای با خودش

 .گذاشته هم قلب

 نای کنممی فکر و زنممی نیشخندی. آوردمی درد به را دلم آن نیشتر و کشدمی تیر قلبم خودِ تا مغزم

 !نبوده خالی من جای هم چندان هاسال

 و ارمبگذ عکس یک مستوفیان با من اگر کنممی فکر و آیممی بیرون اشصفحه از زنم،می تلخی پوزخند

 چیست؟ العملشعکس ببیند، او

 :کنممی زمزمه تلخ و کشم می امپیشانی راستِ سمت شکستگی روی دستی

 رفته؟ یادت رو پیش چهارسال -
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 کشندهترین و تریندردناک و ترینمزخرف این. دارم دوستش هنوز اما متنفر او از منِِ. گیردمی درد قلبم

 !است من پی و رگ در ریخته حس

 را مانتوام هایدکمه. اندازممی سرم روی و دارمبرمی امانداخته تحریر میز صندلی روی که را شالم

 قصد که بینممی اول یپله روی را فهیمه روم،می پایین که هاپله از. روممی بیرون اتاق از و بندممی

 :گویدمی و زندمی لبخندی. دارد آمدنباال

 .کنم صدات اومدممی داشتم -

 :ویم می کنایه به و خندممی تلخ

  .دارم کارتون هم من اتفاقاً -

 هم کنار فرناز و محمد. روممی دنبالش. رودمی سالن سمت به من از جلوتر و کندمی وجورجمع را خودش

 روی آشتیشان از کوتاهی لبخند. شده حلقه محمد گردن دورِِ فرناز دست و اندنشسته دونفره مبل روی

 دستم. کارممی امپیشانی روی غلیظ اخمی فهیمه، و محمد هایکاریپنهان یادآوری با اما ؛نشیندمی لبم

 :ایستممی جلویش طلبکارانه و زنممی کمرم به را

 کنی؟ کاریپنهون خواستیمی دیگه وقت چند تا داد،نمی نشون رو خودش اگه -

 :گویدمی فرناز به قبلش اما بزند؛ حرفی خواهدمی

 .اتاقت برو پاشو شما باباجان -

 :گویممی ترحرصی و زنممی پوزخندی
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 !دیگه نیست بچه! شده دخترت عاشق ناتنیم برادر -

 .رودمی راه قدم چند کالفه و شودمی بلند کند،می رنگیکم اخم

 !پشیمونه آبان -

 .برممی باال را صدایم و کشممی جیغ. آیدمی بدم پشیمانی این از. متنفرم جمله این از

 هان؟ دونی؟می اون از چی تو -

 :گویدمی من از تربلند

 .خودش و خودت هایتعریف رو، چیهمه -

 رو! شوهرم از شهرم؟ از بکنم دل شد باعث بالیی چه داندنمی مگر شود؟نمی سرش منطق مرد این

 :گویممی ملتمسانه و فهیمه سمت به کنممی

 نه؟ مگه فهمی،می رو من حرف تو فهیمه -

 خودش. نشاندممی مبل روی و گیردمی را دستم آید،می جلو. دهدمی تکان سری من، قراریِِبی از قراربی

 :گویدمی دلجویانه و گیردمی آغوشش در را سرم. نشیندمی کنارم هم

 .فهمممی برم، قربونت آره -

 :گویممی و کنممی نگاهش. دهدمی عشق بوی دهد،می مهر بوی آغوش، این. شوندمی جاری هایماشک

 نه؟ مگه دیدی کشیدم، درد چقدر من دیدی که تو فهیمه -
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 :زندمی لب بغض از پر

 !دیدم -

 :گویدمی و زندمی زانو زمین روی رویمانروبه آید،می سمتمان به کالفه محمد

 .بانوگل کنه جبران خوادمی آبان -

 :گویممی و کنممی محمد به رو گالیه از پر. شوممی جدا فهیمه آغوش از

 کنه؟می جبران رو چی -

 دستی! شودنمی جبران من عمر سالچهار که داندمی خوب هم او. گیرندمی افسوس رنگ هایشچشم

 :گویممی درد از پر. کشممی امپیشانی زخم جای روی

 کنه؟ جبران تونهمی رو هااین -

 صحبت به شروع است، زیاد زیادی صبرش و کندمی نصیحت را فرزندش که پدری مثل شمرده، و آرام

 :کندمی

 نیست؟ بس میده، رو اشتباهات تاوان داره چهارساله اون -

 :گویممی و کنممی قطع را حرفش توجهبی

 تو؟ سراغ اومد کِی از -

 این در چیزها، این من و کند قطع را حرفش کسی آیدمی بدش. نشیندمی اشپیشانی روی رنگیکم اخم

 !نیست امحالی تشویش از پر یلحظه
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  .پیش سال دو -

 .گیردمی را حرفش یادامه و خواندمی را انتظارم کنم،می نگاهش منتظر

 ...شدم آشنا شرکتش با پیش، سال دو -

 آبان؟ شرکتِ خورم،می جا

 یعنی؟ همکارته داروسازی؟ شرکت داره؟ شرکت مگه -

 :دهدمی ادامه و دهدمی تکان تایید به سری

 .کیم من دونستمی قبل از اون اما کیه؛ فهمیدم کاری یجلسه اولین توی-

 :گویممی پرحرص و کنممی غلیظی اخم کند،می که سکوت

 دونست؟می چطوری! دیگه بگو خب خوای؟می زیرلفظی -

 :گویدمی و زندمی لبخندی

  .گیرهمی رو سراغت و عمه پیش آبادخرم میره رفتنت، از بعد -

 :گویممی و کشممی امپیشانی به دستی کالفه

 !نزنه؟ حرفی سراغش رفت آبان اگه بود نداده قول عمه مگه! وای -

 :گویدمی و اندازدمی باال را هایششانه

  .کجایی تو میگه بهش موقع همون... خوادمی رو خیرت! دیگه مامانه -
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 !بدیلشبی هایخیرخواهی و است معصومه عمه. دهممی تکان سری

 چطور... ببینم اصالً نزدی؟ حرف تموم سال دو و فروختی رو من که گفت؟ بهت چی دیگه... خب -

 نبود؟ ازش خبری ولی داشت؛ خبر من جای از چهارسال

 :گویدمی حال همان در و رودمی کارش اتاق سمت به و شودمی بلند کالفه

 !من نه کنه، تعریف برات خودش بهتره-

 :گویدمی فهیمه به رو و نشیندمی کنارم فرناز. دوزممی چشم اشخیالیبی این به ناباور

 .شرکتشون برم خاله با قراره فردا مامان -

 :گویممی فهیمه به رو و کنممی نگاهش حرصی

 کن تکمیل و بزن حرکتی یه هم خودت. وضعتخُل دختر از هم این کرد، مدیوونه که شوهرت از اون -

 !رو تونخانواده کلکسیون

 :گویدمی و دهدمی سر بلندی یخنده

 .پشیمونه آبان -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 .کشمتمی! فهیمه -

 :گویدمی و کندمی تند پا محمد کار اتاق سمت به خندد؛می بلندتر

 !کنم کاملش گفتی خودت -

 :گویممی بلند و زنممی نیشخندی

 !حرکات این زشته تونبچه جلو! کارش اتاق رفته مثالً -

 از رپ و کشدمی را مانتویم آستین فرناز بندد،می که را در. شودمی اتاق وارد و گویدمی «کوفتی» خنده با

 :زندمی را حرفش هیجان

 بپوشم؟ چی فردا خاله -

  !کشت خواهند مرا نفر سه این کنم،می عصبی یخنده

 !دونممی میشم، دیوونه من! خدا ای -

*** 

 امخنده طرف یک از. گرفته کار به را مخم و گویدمی هنرپیشه آقای جذابیت از گوشم کنار مدام فرناز

 .است کباب آرمین برای دلم طرفی از و گرفته

 سمت به که طورهمان و کنممی قطع چرخدمی درآمدش و بازیگری محور حولِِ که را حرفش خنده با

 :گویممی دهممی هلش میزم کنار رنگشکالتی هایمبل

 !وقت یه نشی خفه بگیر، نفس -
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  .خنددمی بلند و نشیندمی نفرهیک مبل روی

  !کنم خالی رو هیجانم چطور دونمنمی وای -

 :گویممی تعجب با و کنممی گرد را هایمچشم. پرندمی باال ابروهایم

 !هِی برم رو روت بابا هیجانت؟ نشد تموم زنی،می حرف ازش بند یه داری و رفته بدبخت اون ساعته یه -

 را امخنده و گویدمی آرامی «آخیش. »دهدمی تکیه مبل پشتی به را سرش و کشدمی عمیقی نفس

 :گویممی و شوممی بدجنس. کندمی بلندتر

 میری؟ بازیگر آقای این یصدقهقربون جوریاین هم تعصبی محمد جلوی تو ببینم، -

 !است منفی سوالم پاسخ قطعاً. زنممی قهقهه که نشیندمی صاف هول با

 !کنهمی مخفه بابا نه، وای -

 :گویممی او به رو و روممی در سمت به. شوممی بلند جایم از و دهممی تکان سری

 .گردمبرمی دیگه کمیه من -

 رد راهم، سر. گذاشت را اسمش شودمی نظارت نوع یک ببینم، را هاخیاط کارِِ تا تولیدی قسمت بروم باید

 از خواهممی و کنممی اخم. بینممی را مستوفیان شود، می متصل کارگاه قسمت به که طویلی راهروی

 .زندمی صدایم که شوم رد کنارش

 سماوات؟ خانم -

 .چرخممی سمتش به نارضایتی با
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 :گویممی جدی و خشک

 امرتون؟ -

 :گویدمی پشیمان

 رو؟ عذرخواهیم نکردین قبول! خواستم معذرت که من -

 مقابلم آبان که کاری است، تحسین قابل گذاشته پا زیر را غرورش بخشیدن برای طوراین کهاین خب

 .آورد درد به بیشتر را قلبم و نداد انجام

 بشود راحت خیالش که طوری شوم، دور او از کهاین از قبل. کنممی کج را راهم و زنممی محوی لبخند

 :گویممی

 .اینجام االن که کردم قبول -

*** 

 :گویممی که شود پیاده خواهدمی فرناز. دارممی نگه محمد یخانه جلوی را ماشین

 .میام بعد بردارم، خونه از لباس دست چند میرم من فرناز -

 را جوابم زندمی موج آن در شیطنت که لحنی با شود،می پیاده که طورهمان و دهدمی تکان سری

 :دهدمی

 !بگذره خوش -
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 مرور به محتاج شدیداً کنممی فکر روزها این. افتممی راه او یخانه سمت به و زنممی تلخی پوزخند

 خاطراتی. امکرده چالشان قلبم و مغز تهِ در جایی که خاطراتی هستم؛ امگذشته یخوردهخاک خاطراتِ

 نشان خود نگذاشتم رسندنمی هم دست هایانگشت تعداد به که دفعاتی جز ها،سال این یهمه که

 که میانی در یکی هایکابوس و هاخواب این با حاال اما بزنند؛ هم بر را امزندگی نسبی آرامشِِ و بدهند

 کتاب سطر به سطر یدوره و مرور به نیازمندم برآورده، جانم خاکِ از سر که قدیمی حسِِ این با بینم،می

 .امزندگی خوردگیخط از پر

 وشتم؟ن غلط را کتاب این کجای ببینم دیگر بار یک باید. کنم مرور باید هاستاره خاموشی از قبل امشب،

 تالطم از پر قلب از سر چگونه خاکستری هایچشم آن و نفهمیدم؟ را آن کجای خواندم؟ غلط را کجایش

 درآوردند؟ من

 زدن از بعد. شوممی خارج ماشین از و دارمبرمی را کیفم کنم،می پارک مجتمع ساختمان کنار را ماشین

 رد نگهبانی اتاقک کنار از خواهممی و روممی که قدم چند. دارمبرمی قدم ساختمان سمت به دزدگیر،

 .کندمی جلب را توجهم صدایی که بشوم

 دکتر؟ خانم -

 !ساختمان این در داریم هم دکتر پس

 را توجهم است ساختمان نگهبان به متعلق گمانم به که صدا همان دوباره که دارممیبر را امبعدی قدم

 .کندمی جلب

 خسروی؟ خانم دکتر؟ خانم -
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 .گردمبرمی روشن آبی پیراهن آن با نگهبان سمت به شدت با حیرت و بُهت شدت از

. اندبخشیده او به روحانی ایچهره رنگشسفید هایریش. شوندمی مهربان رنگش،ایقهوه هایچشم

 :گویدمی و گیردمی چشمانم جلوی را آشنایی کلیددسته که اممانده جدیدم لقب بهت در طور همان

 .بهتون بدم اومدین شما وقت هر گفتن دادن رو این خسروی دکتر آقای -

 تشکری و گیرممی را کلید دسته. گذاشتم جا را آن دیروز که آیدمی یادم است، خودم کلیددسته

 .پرسممی او از را ذهنم در افتاده سوالِِ که بروم خواهممی. کنممی

 دکتر؟ خانم گفتین من به چرا ببخشید، -

 :گویدمی و کشدمی محاسنش به دستی. کندمی کوتاهی یخنده

 !دیگه دکتر خانم شیدمی شما خب. کردین ازدواج تازه و هستید همسرشون گفتن دکتر آقای واللّه -

 نجوا لب زیر. شودمی گم اتاقکش راه امتدادِ در و دهدمی تکان کنممی نگاهش گیج که من برای سری

 :کنممی

 !خسروی خانم دکتر، آقای -

 .روممی باال هاپلهراه از و زنممی پسش غلیظی اخم با شودمی جاری هایمرگ به که را شیرینی حس

 .خوردمی زنگ موبایلم گذارم،می که دوم یپله روی پا

 من و کنممی نگاه افتاده صفحه روی اسمش که به و کشممی بیرونش رنگمایسورمه مانتوی جیب از

 .ندارم خوبی حس ای،دفعهیک نزدیکیِِ همه این به نسبت عجیب
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 مستوفیان؟ آقای بله -

 :گویدمی است جدید برایم که لحنش در نهفته آرامشِِ از پر

 .سماوات خانم سالم -

 .کنممی سالم و زنممی امپیشانی به آرامی یضربه

 ...بفرمایید! سالم -

 .دارم دوست را خصوصیتش این زند؛می را حرفش اصل سریع رود،نمی طفره

 میارین؟ تشریف بکنم دعوت یه ازتون من اگه ببینم خواستممی -

 را ایاجازه همچین خودش به که امشده نرم زیادی کنم فکر! دعوت یک جز داشتم را حرفی هر انتظار

 کلید با که طورهمان ام،رسیده خودمان یطبقه به. زندمی هاحرف این از و دیده را آبان است خوب. داده

 :گویممی روممی ور قفل و

 ...وقتـ... بیام تونمنمی! مستوفیان آقای خیر -

 باعث و زندمی را چشمم اشحلقه برق. گیردمی جانمبی و کشیده هایدست از را کلید مردانه دستی

 .شودمی وارد اول خودش و کندمی باز را در. کنم نگاه امحلقه از عاری دستِ به ناخودآگاه که شودمی

 :کنممی کامل را حرفم منتظر مستوفیانِِ به خطاب

  .خیربه وقتتون -
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 رو. روممی خانه پذیرایی سمت به و بندممی سرم پشت را در. شوممی خانه وارد و کنممی قطع را گوشی

 و یدهپوش رنگیلجنی سبز ورزشی شلوار. است من به پشتش و ایستاده پذیرایی سرتاسری یپنجره به

 هک کنممی نگاهش خیره طورهمان. گذاشته نمایش به را اشورزیده بازوهای خوب رنگشایپسته تیشرت

 .داندازمی گیر را مشتاقم نگاهِ و گرددمیبر دفعهیک

 :پرسدمی و اندازدمی باال را راستش ابروی

 ست؟جلفه پسر همون مستوفیان _

 کش اگر که پرسیده اشکنجکاوی برای فقط و فقط مطمئنم ظنی،سوء نه و دارد وجود شکی نه لحنش در

 !بود هوا روی صدایش االن داشت

 !خوب همکار یه... آره -

 و اینستاگرامش پست آن به خطاب امکنایه که است آن از ترباهوش. گیردمی مهربانی رنگ نگاهش

 :گویدمی شیطنت با و ایستدمی رویم به رو سینه به دست آید،می جلوتر. نفهمد را دختر آن کامنت

 حسودی؟ و بانو -

 من اخم باشد طلبکار هی و نکند ساده خواهیمعذرت یک حتی وقتی تا اصالً است، غیرارادی اخمم

 وریشعله قصد تازه که خاموشم احساساتِ یریشه به تیشه و شوممی زمانی هر از ترتلخ. نیست بازبشو

 .زنممی دارند

 !حسادت به برسه چه کنم، فکر حتی بهت راجع بخوام که نداری ارزشی برام -

 .زندمی جانم به آتش و کندمی خون را خودم جگر همه، از اول دروغم که نیامده من به هم گوشدندروغ
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 دست با و کندمی فرو شلوارش جیب در را دستش یک اندازد،می را هایشدست. شودمی تیره نگاهش،

 :زندمی لب کالفه. کشدمی موهایش میان دارد، آشنایی یحلقه برق که دستی همان دیگرش،

 ندارم؟ راهی هیچ واقعاً یعنی -

 ارکن بگذار را طلبکاری همه این فقط داری، برگشت راه! چشمانت فدایِِ به بانو داری! داری: »گویدمی دلم

 .کنار بگذار را دانستنمحق را خودت همه این! من مغرور مردِ

 یک با که منی کن باور. بود شده تنگت دلم بانوگل بگو کلمه یک! نخواستم هم خواهیمعذرت اصالً

  «من؟ مرد محقی قدراین چرا. روممی خدا عرش تا جمله این با بازممی را خودم گفتنت «جانم»

 :آیندمی در رقـــص به هایملب روی ناخواسته معکوس،ِِ کلمات اما

 !نداری راهی هیچ نه، -

 نگاهم خیره. گیردمی درد او یکردهگره مشت از بیشتر خودم قلب. بینممی را دستش شدنمشت

 هخفت هایحسرت از است پر ناگفته، های «دارم دوستت» از است پر که سکوت ثانیه چند از بعد. کندمی

 :کندمی باز لب نگاه، در

 .فرستممی برات رو طالق درخواست -

 هایسرامیک روی هایمناخن. شوممی آوار در خوردن هم به صدای با من، و شودمی رد کنارم از سریع

. شوندمی اشک از پر بودند، «من عسلِِ» او قول به که هاییچشم یکاسه. اندازندمی چنگ سنگی و سرد

 !بارممی من، و خوردمی زنگ گوشم در صدایش
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 به. شودمی باصدا نیز هقمهق شود،می امگونه مهمان که اشک خیسیِِ و بارممی را چهارسال این یهمه

 من که... من که درک به! بدهد طالقم خواهدمی که جهنم به شنود،می و است روییروبه واحد در که درک

 !دارم دوستش هم هنوز

 سمت به و شوم می بلند جایم از سریع کنم،می حس دهانم سمت به را اممعده محتویات هجوم

 را عشقم یهمه را، هایمترس یهمه را، خاطراتم یهمه روشویی، سفیدِ سنگ میان. دوممی دستشویی

 .افتندمی رعشه به امشناسنامه در اسمش جای بودنخالی تصور از هایمدست. آورممی باال و زنممی اوق

 و کنممی پرت کاناپه روی را خودم. گردمبرمی پذیرایی به و زنممی آبی را رویم و دست بدبختی با

 .فشارممی هم به را دردناکم هایچشم

 !کندمی درد هم هنوز زخمش جای که ایگذشته مرور بعد و مطلق تاریکی

*** 

  «دزفول قبل، چهارسال»

 حمل سختی به کنم کامل خانه در خواستممی که را لباسی کاورِِ که طورهمان و زدم بیرون مزون از

 .گرفتم پیش در را روپیاده راه کردم،می

 من به مهندس خانم یک اسمم از قبل و شوم مهندس من خواستمی دلش که پدرم بیچاره زدم، لبخندی

 یطراح رشته انتخاب برای دبیرستان، اول فیزیک و ریاضی در خوبم هاینمره وجود با من اما بچسبانند؛

. بودم رنگی هایپارچهتکه و سوزن و نخ با رفتن ور عاشق بچگی همان از چون کردم؛ انتخاب را دوخت

 الدنب بروی تا داری بهتری حال خیلی نشوی، موفق اگر حتی بروی، داری که ایعالقه دنبال اگر نظرمبه

 امالتحصیلیفارغ از بعد خواستممی. کنی کسب موفقیت اگر حتی نداری؛ دوست که چیزی یا کار رشته،
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 در الًفع دادم ترجیح بود، کم هم امتجربه البته و نتوانستم گزافش هایهزینه خاطربه چون که بزنم مزون

 .کنم کار مزون یک

 زمین روی از تا شدم خم سریع. شد رها دستم از لباس کاور ناگهان که کردممی فکر خودم با طورهمین

 اب و کردم بلند را سرم بود، آشنا برایم ساعتش. برداشت را آن من از زودتر ایمردانه دست که دارم برش

 :گفتم همزمان و بگیرم را کاور تا کردم دراز را دستم. بست نقش هایملب روی خجلی لبخند دیدنش

 !ممنونم من، به بدینش... سالم -

 شلوار و کرم اسپرت پیراهن کردم، نگاهش تعجب با. افتاد راه من از جلوتر و کشید عقب را دستش

 طورهمین. بود اششانه روی دانشجویی کیف و مشکی یساده هایکفش. بود پوشیده کتانی مشکی

 .برگشت سمتم به ایستاد که کردممی نگاهش

 بیای؟ خواینمی -

 چیزی! شانه به شانه دقیقاً. افتاد راه هم او رسیدم، که کنارش. کردم تند قدم خجالت با و آمدم خودم به

 .کردمنمی تصور هم خواب در که

 کرد؟می چه اینجا او اما داشت؛ فاصله چهارراه یک حدوداً و نبود زیاد ما یخانه تا مزون مسیر

 !نبود اطراف این که دانشگاهش

! تاس مهم برایم کردمی فکر خودش پیش وقت یک حاال. شدم پشیمان بعد اما بپرسم؛ را سوالم خواستم

  «نیست؟ مهم: »زد نهیب دلم و زدم نیشخندی

 خوبی؟ -
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 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب. کشیدم رنگمسبز شال یگوشه به دستی صدایش، شنیدن با

 چطورین؟ شما. ممنون _

 هستی؟ راضی خوبه؟ کارِِت مزون توی. شکر -

 .ودب خوشبختی ته ته برایم نگرانی این و بود کارم نگرانِِ! بود افتاده تولوپتاالپ به خوشحالی از دلم

  .شکر راضیم من -

 .شد خیره روروبه به دوباره و انداخت هایمچشم به کوتاهی نگاه

 چیه؟ آینده واسه تبرنامه -

 :گفتم بود امبرنامه به فکرکردن اثرِِ که صدایم در ناشدنیوصف ذوق با

 !بزنم عروس لباس مزون خواممی -

 :گفت دلنشینی لحن با و رفت فرو اشچانه. نشست لبش روی زیبایی لبخند هیجانم از پر صدای از

  .تونیمی مطمئنم -

 .شد آوار سرم روی دنیا حرفش با که بود نکرده خوش جا لبم روی لبخند هنوز

 .بخرم تو مزون از رو زنم عروس لباس باشه یادم -

 .کردم سکوت و گرفتم رُخشنیم از را نگاهم. شد خشک هایملب روی لبخند

 شدی؟ چی -
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 :گفتم و کردم آغشته غاز یک من صد هایدروغ به لب

 !یهو خواست رو مادرم دلم -

 :داد را جوابم من از ترسوزجان و کشید آهی. شد ترغمگین من از او صدای

 ...بشه تنگ دلم باید روز هر من پس -

 :کردم زمزمه غمگین

 نمیشه؟ -

 :گفت دادمی نشان اشساله32 خودِ از تربزرگ سال چند را او که لحنی و آرامش با کرد، نگاهم مهربان

 هاشنداشته افسوس خوادمی دلش کمتر...میفته گذشته یاد کمتر بعد به جایی یه از آدم بانو، دونیمی -

 دلش هایزخم روی نمک خودش یادآوری، با خوادنمی دلش فقط! نه ها، کنه فراموش که این نه. بخوره رو

 ...بپاشه

 .داد ادامه و کرد قشنگش هایحرف چاشنی لبخندی

 گذشته مرور با اگه نظرت به. دارن رو مخانواده حکم که دارم رو آرمین و فرزانه عموزن حمید، عمو من -

 ان؟راضی مادرم و پدر کنم، تلخ کامم به رو زندگی خاکم، زیر مادر و پدر و

 :شدم کار به دست او از زودتر که بگوید چیزی خواست. دادم تکان نفی به را سرم
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 تو چی داییزن و دایی از شما کنه، فرق خاطراتتون نوع شما هم باید... شدن فوت داییزن و دایی ولی -

 که مادری از یادمه چی چی؟ من اما کُنَکه؟دلخوش هم یادآوریشون که هاییقشنگی و خوبی جز ذهنتونه

 من؟ به داد ترجیحش مادرم و کردن جدامون که برادری از یادمه چی رفت؟ و کرد ولم روزِِ چند

 از خودش قول به که فرزانه داییزن کرده، پدری عمویی، جای به حقتون در که دارین رو حمیددایی شما

 ...کرده مادری براتون آرمین از بیشتر االن تا تونسالگیپونزده

 :گویدمی دلجویانه و کندمی قطع را حرفم

 و جون با که دختری دخترشی؟ تو رفته یادت! داری رو داییزن هم تو. بانو کنم ناراحتت خواستمنمی -

 داده؟ شیر بهت دل

  «!دارد فرق آدم مادرِِ: »گویدمی من منطق. دهمنمی را جوابش

 قدم یک. رسیدیم خانه در به. شدم غرق زدنقدم اششانه به شانه شوق در و کردم سکوت کرد، سکوت

 .ماندم منتظر و فشردم را خانه کوچک زنگ. شد در بازکردن منتظر و ایستاد من از ترعقب

 نداری؟ کلید -

 :گفتم و دادم تکان سری لبخند با

  .کنم باز برات رو در خودم خوادمی دلم نبر، کلید میگه. ستخونه و اومده روستا از موقع این بابا. نه -

 :گفت و انداخت باال را راستش ابروی زد، مهربانی لبخند

 کمه؟! داری رو پدرت تو -
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 فکر خودم با و دادم فشار را زنگ دیگر بار یک. شدم غرق نگاهش خاکستری در و زدم بزرگی لبخند

 !نکند باز را در اول زنگ با پدر نداشت سابقه که کردم

 !نشد باز که دری و چهارم زنگ سوم، زنگ

  .نیومده هنوز حتماً -

 ار پیراهنش هایآستین. گذاشت در کنار هم را کیفش و داد من دست به را لباس کاور گفت، آبان را این

 :گفت ایبامزه لحن با که کردم نگاهش تعجب با. زد باال

 !نکرد کاری و موند در پشت شعمهدختر نگن بیارم در قیصربازی کمیه -

 باال را خودش حرکت، یک با و کرد حیاط کوتاه دیوار آجرهای بندِ را هایشدستش. کردم نگاهش گیج

  .کشید

 لبخندی. رسید گوشم به حیاط هایموزاییک روی پریدنش صدای و پرید طرف آن دیوار یلبه روی از

  «!من ورزشکار: »کردم زمزمه و کرد جاخوش لبم روی

 .داشت ایقوی بدن و کردمی کار بوکس سالگیشانزده همان از

 :گفتم برسد گوشش به که بلندی صدای با. نشد خبری اما کند؛ باز برایم را در تا بودم منتظر

 کنین؟نمی باز رو در چرا پسردایی؟ شد چی -

 .زدم صدایش دوباره زدهبهت و متعجب. نیامد صدایش

 آبان؟ پسردایی -
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 .رسید گوشم به مرتعشش صدای

 ..ن..اال..ا -

 به آتش نمناکش هایچشم و پریده رنگ کرد، باز که را در شده؟ چه! شدندنمی گردتر این از هایمچشم

 یگوشه تخت روی. شدم حیاط داخل و زدم کنارش بود دستم که کاوری با. دادمی بدی گواه دلم زد، دلم

 :زدم صدا و ایستادم تخت کنار رفتم، جلو. بود گرفته خوابش هاپشتی به زده تکیه پدر حیاط،

 بابا؟ -

 خوابش اینجا که بوده خسته قدرآن! عزیزم. خورد اشنخوردهدست چای استکان به چشمم. نداد جواب

 یشانه روی گردنش! شد خم زدم، اششانه به. دارد هم خستگی کشاورزی زمین روی کار خب گرفته،

 !مُردم هزاربار من، و کرد یخ تنش سرمای از دستم. افتاد چپش

 ایمهدفعیک ترس از حاصل که لکنتی با. زد آتش را دلم اشاشکی هایچشم. برگشتم آبان سمت به ناباور

 :زدم لب بود

 خوابیده؟ اینجا...ای...بابام چرا...چ -

 کند؟می تَر گونه آبان چرا پس کند؛نمی گریه که مرد. چکید اشکش یقطره

 حس بی قدرآن بود؛ حسبی. دادم تکان دستم دو با را پدر و زدم زانو تخت روی برگشتم، پدرم سمت به

 .افتاد آغوشم در که

 .شد قرارمبی دل نصیب سکوت، و بودم تولوپشتاالپ صدای منتظر گذاشتم، قلبش روی را سرم
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 .آمبوالنس بزنیم زنگ باید... پاشو بانو، کرده تموم -

 :غریدم و رفتند رژه مخم روی اول یدوکلمه

 !بگیر گاز رو زبونت -

 !بانو -

 !جانشبی جسمِِ بست، یخ جسمش سرمای از تنم گرفتم، آغوش در محکم را پدر

 :نالیدم و بوسیدم را سفیدشنیمه موهای روی

 !برم قربونت پاشو -

 :زدم هق و دادم فشار را جانشبی هایدست

 ...شم فدات شو بلند بابایی؟ -

 .کشیدم دست اشبسته هایپلک روی

 کنی؟نمی باز رو هاتچشم بانو؟ عشقِِ -

 ضجه و ملتهبم هایگونه شد خیس شد، جاری اشک و گرفت دردم. زد صورتم به سیلی تلخ، حقیقتِ

 :زدم

 ...بابا... وش بیدار خدا به رو تو بابا! شدنمیتیم واسه زوده قرآن به بابا. رو هاتچشم کن باز بابایی! بابایی -
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 جسم و خوردممی تکانتکان. باریدم گرید،می مادر فراق در که کودکی چون و گرفته آغوش در را پدرم

 .گذاشتمی دلم روی داغ پدر، سرد

 داییزن کرد، جدا من از را پدرم که پرستاری رسید، که آمبوالنسی کرد، خبر را هاهمسایه که آبان صدای

 ادد که آبانی فریاد و آزاد سقوط چرخید، سرم دور که دنیایی آمد، سمتم به پوشمشکی لباس که فرزانه

 :زد

 !بانو-

 .مطلق سیاهیِِِِ و بود سیاهی فقط، آن از بعد و شنیدم که بود چیزهایی آخرین

*** 

 اهناخودآگ شدنبسته باعث رسید، هایمچشم مردمک به که سفیدرنگی نور. کردم باز درد با را هایمچشم

 و ودب چسبیده دهانم سقف به زبانم. بودند کرده وصل کیلوییده یوزنه یک سَرَم به انگار. شد چشمانم

 .بود شده خشک تشنگی از گلویم

 اتاق یک. آورم دست به اطرافم از درکی تا چرخاندم را نگاهم گشودم، را چشمانم احتیاط با و کمکم

 تازه. ردکمی بد را حالم و پیچیدمی امبینی زیر که الکلی و بتادین بوی و رنگآبی دیوارهای شکل،مربعی

 .شدم سِرُم سوزن سوزش متوجه

 ااینج من. زدمی زار الغرم و نحیف تنِِِِ به بیمارستان کمرنگِ صورتی هایلباس انداختم، خودم به نگاهی

 کردم؟می چه

 .کنم پیدا حالم برای دلیلی تا آوردم فشار مغزم به کمی
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 ات. کردم نگاهش تعجب با. شد نمایان چهارچوب در آبان، قامت و شد باز اتاق در که شوم خیزنیم خواستم

 روی ار دنیا بود بسته نقش صورتش روی که کمی ریشته و رنگمشکی هایلباس بیایم، خودم به خواستم

  «بابا: »شد اکو ذهنم در کلمه یک فقط و شد کوبیده سرم روی پُتکی مثل حقیقت. کرد آوار سرم

 داریخش صدای با و آرام و انداخت سِرُم به نگاهی. ایستاد تختم کنار و آمد جلوتر کرد، نگاهم غم با

 :گفت

 .بیاد بگم رو پرستار برم! که شده تموم اینم -

 روحمبی و ظریف دست به نگاهی برگشت،. شدم مانع و گرفتم را پیراهنش آستین که بود نچرخیده کامل

  «!ندارد جان آدم، این: »زدمی داد دور از و بود زده بیرون رویش هایرگ که دستی انداخت؛

 :گفتم مانندزمزمه و آمدمی در چاهی ته از انگار که صدایی با

 کو؟ بابام -

  .گرفت دستم از را نگاهش

 را درپ نبودن علت فهمیدم،می را سکوتش. کرد امتناع مستقیم نگاه از و کشید دست موهایش بین کالفه

 کی به هاوقتگاهی آدم. نداشتم را امپشتوانه تنها نبودن منطقِِ من،! نداشتم منطق فقط فهمیدم؛می هم

 اوهام. خیال و اوهام به کندمی خوش دل و بنددمی بندد،می هاواقعیت روی را چشمش که رسدمی جایی

 حیاط، توی و گرددبرمی بعدازظهر است، کار مشغول مانکشاورزی زمین روی پدر گفتمی من خیال و

 :زندمی صدا و دهدمی هاپشتی به را اشتکیه. نشیندمی تخت روی

 میاری؟ برام چایی یه باباجان! بانوگل-
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 قرمز گل قندانِِ یک کمرباریکش استکان کنار. ریزممی داردارچین چایِِ برایش من گفتمی من خیالِِ

 را سینی بعد. امکرده پُر رژیمی هایکشمش و قند سفید هایحبه با را داخلش که قندانی گذارم،می

 از و اندازممی عقب را موهایم بافت نکند، گیر پایم زیر تا گیرممی باالتر کمی را دامنم گیرم،می دستم

 نپایی کنندمی وصل هم به را خانه و حیاط که ایپله دو از. کنممی عبور شکلمانمستطیلی و کوچک هال

 جلویش را سینی روم،می پدر سمت به پوشم،می را رنگنارنجی و پالستیکی هایدمپایی روم،می

 :گویممی و گیرممی

 !دنیا بابای بهترین واسه عطر،خوش و رنگخوش دارچینی چایی یه هم این-

 .رودمی امصدقهقربان و داردبرمی را استکان هم او و

 منِِ رخِِ به را اشرحمیبی و شد آوار و چرخید دنیا و شد چیره من خیال و اوهام بر حقیقت آبان، حرف با

 .کشید تنها

 !بانو حقه مرگ -

 :شد ریخته قطره اولین و لرزید صدایم شد، پُر هایمچشم یکاسه

 من؟ بابای حقِِ -

 :گفت و زد تلخی لبخند. کرد نگاهم مهربان

 !ماها یهمه حقِِ -

 .کرد اخم اما چرا؛ دانمنمی دزدید، را نگاهش. گرفتند سبقت هم از هااشک و لرزید امچانه
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 اینجام؟ من روزه چند -

 :گفت طوالنی مکثی از بعد! کرد گم را کلمات انگار

 ...شده وارد بهت عصبی شوک گفتن دکترها... هفته یه -

 کردند؟ خاکش شد؟ چه پدر ام؟شدهخراب این در من که است هفته یک هفته؟ یک. کردم نگاهش ناباور

 من؟ بدونِِ بست؟ چشم پدر رفت؟ پدر

 :نالیدم و چیدم هم کنار را کلمات درد با

 کردین؟ خاکش -

 جانِِ نیستند، اشک ها،اشک این. گذاشتم سرم روی را آزادم دست! ترغلیظ اخمش شد، مشت دستش

 رفت؟ پدر! نیست تن در که جانی رسیده، نیمه به که جانی هستند؛ بانو

 تشییع؟ موقع نبودم من -

 ندک کم را عذابش از کمی ندیدنم با بخواهد و بکشد زجر دیدنم از که انگار من به پشت شد، دور کالفه

 .ایستاد

 .دادممی جان و کشیدممی زجر کردم،می گله زدم،می حرف خود با من. بودند شده مانندزمزمه هایمحرف

 رفتنت؟ موقع نبودم من چرا رفتی؟ چرا بابا -
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 ار سِرُم هراسان، و عصبی. بود پدر بدون بانویِِگل فاجعه، عمق. امکرده درک را مصیبت و فاجعه عمق تازه

 مغز ات درد و کرد رنگین را دستانم سپیدی خون. گفتم ضعیفی آخ. برید را امانم دردش کشیدم، دستم از

 .رسید استخوانم

 مسمت به هراسان و کرد شکار اشخاکستری نگاه با را دستانم سرخی برگشت، سمتم به شدت با آبان

 و گرفت را دستم. برداشت بودند تخت کنار کوچک میز روی که را هاییکاغذیدستمال شدت با. آمد

 :گفت عصبی و کالفه. کشید زخم روی را هادستمال

 روانی؟ کنیمی کارچی -

 :گفتم کرده را اشرفتهماموریت پدر هوایِِ که ایبچه مثل بغض از پر

 ...بابام پیش برم خواممی -

 .رفتمی ضعف هایشچشم برایِِ دلم که شد آبانی همان شد؛ مهربان و کرد نگاهم کشید، کار از دست

 جوری؟این ولی خودم؛ برمتمی -

 دمب افتادندمی پایم جلوی و شدمی پدر به رسیدن مانع که هاییسنگ این از. کرد هایملباس به ایاشاره

 .آمدمی

 بیاری؟ لباس برام میری -

 ایاشاره. غم و بود غم فقط اما، او چشمان در. شده برانگیزترحم و آرام زیادی لحنم دانستممی هم خودم

 .کرد اتاق یگوشه کمدِ به
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 .بپوششون پذیرش میرم من تا. کمده توی آوردم، برات داد فرزانه داییزن -

 و کرختی با. رفت بیرون محکمی هایقدم با و زد کوتاهی لبخند. دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

. انداخت خط اعصابم روی جیرجیرش صدای و کردم باز را درش رفتم، رنگایقهوه کمد سمت به سستی

 یادآور را روزهایم این تلخ حقیقت رنگمشکی شلوار و شال و زد ذوقم توی بلند، رنگِمشکی مانتوی

 روی را شالم. کردم تعویض انگیزرقت و گشاد هایلباس آن با ریختم، که هاییاشک همراهِ را هالباس. شد

 .پوشیدم بودند کمد داخل که را رنگممشکی تخت هایکفش و کردم تنظیم سرم

 من. نداشتم دوست را بیمارستان تردد از پر راهروی. زدم بیرون اتاق از و کردم بند دیوار به را دستم

 .سَمکَبی حقیقتاً االن، من و کندمی القا را کسیبی حس آمد،می بدم الکلش بوی و بیمارستان از همیشه

 رویروبه ایستاده آبانِِ و پذیرش سمت به جانمبی هایقدم با کردم سعی و گرفتم دیوار به را دستم

 .بروم بود معلوم جاهمین از که پرستار،

 را ضعف این. شدندمی کشیده زمین روی هایمکفش برداشتن، قدم بار هر با و بودند کوتاه هایمقدم

 نیاز را کسی ام،مانده پدر بدون که حاالیی که قوی قدرآن باشم؛ قوی خواستمی دلم. نداشتم دوست

 انیج که افسوس! افسوس اما باشم؛ کوه خودم برای که قوی قدرآن شود، کارهایم پیگیر تا باشم نداشته

 .بود نمانده برایم

 ویر سرسری امضای و گفت پرستار به چیزی تندتند. دید مرا که برسم کنارش تا بود مانده قدمی چند

 و کرد ریزی اخم. رساند من به را خودش بلند قدم چند با. زد بودند، گذاشته رویشروبه که ایبرگه

 :گفت آمیزسرزنش

 کمکت؟ بیاد بگم پرستار به نذاشتی چرا -
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. کردمی امهمراهی بادیگاردها مثل. آمد دنبالم هم او و گذشتم کنارش از. دادم تکان طرفین به را سرم

 .گردن و سر یک دقیقاً بود؛ تربلند قدش

 :گفت و داد نشان را خیابان طرف آن دستش با شدیم، خارج که بیمارستان از

 هوم؟. بیارم رو ماشین من تا بمون سختته اگه. کردم پارک جااون رو ماشین نبود جا -

 وداًحد. رفت خیابان طرف آن به کوتاهی، نگاه از بعد. ماندم منتظر حرفبی و کشیدم خیابان کنار را خودم

 ودنب مهم برایم. نشستم زمین روی حالبی و سست و رفت گیج سرم دفعه،یک. بود مانفاصله متریسی

 .نکنم سقوط خواستممی فقط خیابانم، کنار

 خوشگله؟ شده چی -

 پشت بود پیدا وجناتش از آشوب که هاآن از ،33-32پسرِِ. برگشتم عقب به مضحکی صدای شنیدن با

 یدهندهنشان حرفش البته و اشقیافه. زدمی ذوق توی اشگونه روی یبخیه جای. بود ایستاده سرم

 قدم هنوز. بروم آبان سمت به گرفتم تصمیم و شدم بلند جایم از ندادم، اهمیتی. بود خرابش جنس

 ار دستم کردم سعی داشتم بدن در که جانی یهمه با و شد چندشم. گرفت را بازویم که بودم برنداشته

 .کنم آزاد

 ...عوضی کن ولم -

 مردم مردک؟ داری دختر این با کارچه بگوید و بیاید شدنمی پیدا نفر یک شلوغی آن به خیابان در

 بودند؟ شده تفاوتبی قدراین

 .رسید گوشم به آبان صدای متعاقبش و ماشینی ترمز وحشتناک صدای
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 شرف؟بی کنیمی غلطی چه -

 صورتش در مشتی و کرد جدا من بازوی از شدت با را پسر دست. شد گشاد هایمچشم دادش شدت از

 .خواباند

 بود نشسته پسر یسینه روی آبان! بودم شده شوکه

 !طفق بود من برای زورش نداشت، را آبان با مقابله توان ریقو پسرکِ. آمدندمی فرو قدرت با هایشمشت و

 :گفتم تشویش و استرس با و رفتم آبان سمت به آمدم، خودم به

 !کن ولش کشتیش، -

 ساعت هر و روز هر که انگار شدند؛می رد تفاوتبی و کردندنمی کاری هیچ مردم که بود جالب برایم

 !نداشت دردسر یحوصله انگار کسی هستند، تصاویر دست این شاهد

 نم سمت به دفعهیک. رفت ماشین سمت به و شد بلند پسرک روی از بود، شده خنک دلش انگار که آبان

 :زد داد بلندی صدای با و برگشت بودم ایستاده هنوز که

 !شو سوار برده؟ ماتت چرا تو -

 .آمدنمی خوشم بکشد هوار بانو سر که آبانی از کردم؛ بغض بود، شده آوار سرم بر که بلندش صدای از

 ستانقبر به. بود بینمان حرف تنها سکوت زهرا بهشت به رسیدن تا و نشستم ماشین در کردهبغ و دلخور

 .شد مچاله قلبم لرزاند، را تنم قبرها سردی و شدم که پیاده رسیدیم، که
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 نارک تنم و دادند دست از توان زانوهایم. بودیم پدر خاک سر بعد دقیقه چند. افتادم راه به آبان سر پشت

 در پدر عکس. شد منتقل تنم هایسلول تکتک به اشسردی کشیدم، خاک روی را دستم. شد آوار خاک

 .آورد درد به را قلبم منحوس ربان آن با رنگ،مشکی قاب آن

 به بانوگل کجایی بشمارم؟ را پلکت کنار هایچین من و بزنی لبخند که کجایی برایم؟ بخندی که کجایی

 بنشینم؟ نظاره به را هایتچشم عسلیِِ که کجایی پدر؟ هم و باشی مادر هم برایم که کجایی فدایت؟

 و بودم زده زل عکس به مسکوت طورهمان. بریزد که نداشت اشکی من چشم بودند، خشکیده هایماشک

 سانِِ به یادآوریشان که شیرینی خاطرات شدند؛می مرور پدر پرواز قبل تا کودکی خاطرات ذهنم در

 !مُردن گسِِ حس از پر دردناک، ایشکنجه بود، شکنجه

 از آمد یادم تازه. تکاند را شلوارش خاک و شد بلند رویمروبه از آبان، که گذشت ساعت چند نفهمیدم

 .گویدمی لب زیر ذکرهای و دوخته چشم پدرم خاک به آشکار غمی با نشسته، رویمروبه ایمآمده وقتی

 :گفت زدمی موج آن در مهربانی که صدایی با و آرام

 .میفتی پا از دوباره وگرنه کنی استراحت باید. بریم شو بلند نیست؟ بس بانو -

 :زدم لب ناراحتی با

 بمونیم؟ هم دیگه کمیه نمیشه -

 همین اصالً. دارد را خودش زندگی و کار نیست، من پرستار که او خب: »گفتم خودم با. کرد نگاهم دارغم

 هک حاال. نیست خوبی چیز پرتوقعی! الغیر و بوده اشمهربانی و لطف سر از بوده همراهم هم اینجا تا که
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 از م،شو بلند باید. بدوزم یاری و کمک برای کسی هر دست به چشم و شوم نفس عزتبی نباید رفته پدر

 .شود امزندگی وارد ترحم بگذارم نباید! ثانیه همین حاال، همین

 بلند باید. ستنزدیکی همین در که خدایی دارم، خدایی اما درست؛ کَسَم،بی درست؛ ام،شکسته من

 «!بیاورد طاقت پدر بدون که منی دیگر؛ منِِ یک بشوم باید شوم،

 زمزمه «یاعلی» لب زیر برخاستن، هنگام پدر همیشگی نجواهای یاد به و زدم رمقمبی زانوی به را دستم

 .بردمی اوجش به و گیردمی را ناتوان دست موال گفتمی همیشه پدرم. برخاستم و کردم

 کرد،می سنگینی نحیفم هایشانه بر که غم از کوهی با و انداختم پدر سردِ و ابدی آرامگاه به را آخرم نگاه

 .افتادم راه به قبرستان خروجی سمت به

 از کمی. نیامدم خودم به کرد، حرکت آبان و گرفتم جا ماشین در وقتی تا که بود مشغول قدرآن فکرم

 :زد صدایم ایگرفته صدای با که بودیم رفته را مسیر

 بانو؟ -

 .بود شب سیاهی به موهایش،. زدم زل رُخشنیم به و گرفتم گذرش در هایآدم و خیابان از چشم

 !شدم دیوونه لحظه یه گرفت، رو دستت پسرِِ اون دیدم زدم، داد سرت که ببخشید -

 را امدلخوری آنی به که بود آتش روی آبِِ انگار اصالً. حرفش این از رفت غنج دلم بخواهید، را راستش

 .بود گرفته آبان از دلم انگار نه انگار و کردم فراموش

 .شدم عذابت باعث من... ایخسته هم تو نیست، مهم -
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 :زد تشر پیچید،می راستمان سمت خیابان در که طورهمان و کرد غلیظی اخم

 !سری تاج تو چیه؟ دردسر و عذاب! ها رو حرف این نشنوم دیگه -

 دوست را آدم این من. آمد در رقـــص به دلم و آبان بودنِِ سر تاجِِ از نشست لبم روی محوی لبخند

 .داشتم

 رد هنوز. بگیرم خانه در دم تسلیت هایپرده از چشم کردم سعی و شدم پیاده کرد، توقف که خانه جلوی

 :گفت که بودم نبسته را ماشینش

 خرجش. هستم من بود، که ساعتی هر داشتی، مشکلی هر... باش خودت مراقب داخله، تمعصومه عمه -

 باشه؟. فقط زنگه یه

 .بودند کرده ترخم را هایمشانه سیاه هایپرده این بزنم، پس را بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

 .مشکالتم کردنحل تنهایی به کنم عادت باید نیست، الزم -

 هاییدست با.کرد امبدرقه خانه سمت به لبی زیر خداحافظیِِ با و داد تکان سری. شد غمگین نگاهش

 به انگار بارید؛می غم کنجش، توتِ هایدرخت و حیاط از. شدم خانه وارد و انداختم قفل در را کلید لرزان

 .بود روحبی چنین که بودند پاشیده غم گرد جاهمه

 هک اشکم یقطره اولین. شد زنده چشمم جلوی پدر جانبی تصویر و افتاد حیاط یگوشه تخت به چشمم

 باریدم؛ را پدر نبودن و تنهایی غمِِ یهمه و شد باز طوالنی هقیهق و بعدی هایقطره برای راهی چکید،

 . ...کنخرابخانه و شور بارانی

*** 
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  «چهارم فصل»

 خودِ از ترسخت مراتب به آن، غمِِ با کنارآمدن اما است؛ فرساطاقت و سخت خیلی عزیز، دادن دست از

 مرگ رنگ زندگی و شودمی تاریک خانه نباشد، که پدر. است خانواده ستون و گاهتکیه پدر،. است اندوه

 .گیردمی

 بعد از! چیزمهمه دادن دست از بود، خواهرم و برادر مادر، دادن دست از پدرم، دادنِِ دست از من، برای

 این را، غم این تا داشتم مادری خواستمی دلم. کرد را مادرداشتن هوای دلم همیشه از بیشتر پدر، مرگ

 .بیاوریم تاب هم کنار و هم با را، عظیم مصیبت

 ،دارم مادری که دانستممی من اما بیاید؛ کنار نبودنش با تواندمی ترراحت مُرده، مادرش بداند آدم وقتی

 یک در دخترش که نبود هم خیالش عین و کردمی زندگی داشت کشور همین آسمان زیر که مادری

 !مانده کَس بدون چهاردیواری

 االن من برد،نمی خودش با را برادرم و گرفتنمی طالق مادر اگر کردممی فکر که بود وقتی آن از بدتر

 مه مثل مانخانوادگی نام که نفر یک خودم، همخون کسی داشتم؛ برادرانه آغوشی وسعت به گاهیتکیه

 .بود بهداد نامش که برادری باشیم، کرده هجی هم با را خانواده الفبای و باشد

 خودت که این. لنگیدمی کار جای یک انگار همیشه اما بود؛ برادر هم خیلی بود، برادر من برای آرمین،

 .است فاجعه اوج باشی، کَسبی حال عین در و باشی داشته خانواده

. شد اشخانه و آبادخرم راهی غیره و باشم خودم مواظب که سفارش کلی با روز چند از بعد معصومه عمه

 کودکی در. بودند هم وکارکس تنها عمه و پدرم. داشت سن سالیشصت و بود پدرم بزرگ خواهر عمه،

 شده فوت سال چند از بعد هم او که عمویشان پیش و بودند داده دست از ایزلزله در را مادرشان و پدر
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 فرش تاجر که شغلش خاطربه دزفول در و بود آبادخرم اهل که لر مرد یک با عمه. بودند شده بزرگ بود،

 و دختر دوتا هم ازدواجشان حاصل. مکان نقل شوهرش شهر به و کندمی ازدواج داشته، آمد و رفت بود

 تربیش بودم؛ راهنمایی بودمشان دیده که باری آخرین نداشتم، خاطر به زیادی چیز هاآن از. بود پسر دوتا

 .زدمی سر ما به که بود عمه

 بیرون هایمغصه و تنهایی الک از کمی توانستم باالخره حمیددایی و داییزن آبان، و آرمین هایکمک با

 ینقطه همین و کردم شروع دوباره مزون در را کارم بیمارستان، از شدنممرخص از هفته دو از بعد. بیایم

 داشتم، دوست را کارم عمیقاً و بودم لباس طراحی عاشق که منی برای. بود حالم شدنِِخوب برای عطفی

 پا سر توانستم چهارماه، گذشتن از بعد باالخره. بود درمان مثل مُد دنیای در شدنغرق و مزون در کار

 پدرش خاطرات از پر ایخانه در تنها، و ترسیدنمی تنهایی از که بودم سالهنوزده دختری حاال،. شوم

 بودم داده قول خودم به من ولی کنم؛ زندگی همراهشان که کرد اصرار خیلی داییزن. کردمی زندگی

 .نلرزد بادی هر با و باشد قوی باید گفتمی پدرم که بانویی بشوم و نشکنم

 را روزهایش دوباره بعد و بیایم کنار غمم با من تا کردنمی صبر و بود گیرسخت معلمی زندگی هرحال، به

 !خواستمی قوی آدمِِِِ زندگی،! کند پِِلِی برایم

*** 

 و شدم خم و بستم سرم پشت را در. افتاد داخل به در الی از سفیدی پاکت کردم، باز که را حیاط در

 که ایلهجم دیدن و پاکت پشت دیدن با. کردم نگاه تمبر بدون یِِنامهپاکت به تعجب با. برداشتم را پاکت

  «دنیا بانویِِ گُلترین برای: »شدند گرد هایمچشم بود، شده نوشته زیبایی خط با
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 گرنقرمز هایپشتی به و نشستم بخاری کنار. رفتم خانه داخل به و درآوردم پا از را هایمکفش تعجب با

 طر،ع. پیچید امبینی زیر آشنایی و مالیم عطر کردم، باز که را خورده تا آچار کاغذ و پاکت در. دادم تکیه

 .آبان عطر بود؛ او عطرِِ

  .انداخت قلبم میان را تو عشق که خدایی نام به»

 !سالم بانوجانم،

 هایچشم وقتی چون باشد؛ خوب همیشه حالت کن تالش گویممی باشد، خوب حالت امیدوارم گویمنمی

 .بگیرند غم رنگ هایتچشم امگذاشته و امزنده که آیدمی بَدَم خودم از بینم،می را غمگینت

 شبیه که شده متولد من در آبانی روزها، این ولی آید؛نمی من به زیاد زدن،حرف جوریاین که دانممی

 !تازه و بکر است، نو و جدید آبان، این انگار نیست؛ وچندسالبیست این آبانِِ

 .اندبرده تاراج به را دنیایم که عسلت رنگِ به هایچشم بگویم؛ هایتچشم از برایت باید بانو

 شاعرم که کنم چه اما آید؛نمی داروسازی دانشجوی یک به نوشتناستعاره و زدنحرف نوع این دانممی

 و بنویسم نامه برایت شده، مُد و اآلنی هایعالقه ابراز یهمه برخالف خواستمی دلم که! ایکرده

 .بگویم عشق از رودربایستیبی

 قلبم ولی بگویم؛ را هاحرف این االن نباشد درست شاید و ایداده دست از را پدرت تازه دانممی بانوجان،

 برای که دارم غریبی حالِِ یک ندارم، را اتدوری طاقت بخواهی را راستش. کوبدمی امانبی روزها این

 .ناآشناست هم خودم
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 دیوانه منِِ این هم تو و امفهمیده درست اگر ام،کرده تعبیرش عشق به که امدیده چشمانت در چیزی من

 .بیا امنوشته که آدرسی به هفت، ساعت حوالی امروز، داری؛ دوست را

 لم؛د پیش کن روسفیدم بگویم، برایت رودررو را هاعاشقانه این آمدی اگر که کنممی تمرین دارم صبح از

 ...بیا

 «آبان داشت، خواهد همیشه و دارد دوستت که کسی

 یا هستم هاپشتی به زدهتکیه و خانه در االن دانستمنمی. امایستاده کجا دانستمنمی خواندم، که را نامه

 آبان عاشق بودم، شناخته را خودم وقتی از من که بود این حقیقتش! خوشبختی کرانِِبی آسمانِِ در که

 هایسال ها آدم از بعضی بینیمی و آییمی خودت به هاییوقتیک کِی؟ از و کجا از دقیقا دانمنمی. بودم

 !باشد حواست که این بدون اندکرده خوش جا دلت در که است سال

 نکردند قطع پدر و من با را کمکشان و ارتباط مادری یخانواده مادرم، و پدر طالق وجود با که این شاید

 و ببینم آقاجان یخانه و حمیددایی یخانه در را آبان روز هر من که این. شد نزدیکی همهاین باعث

 .شوم دقیق رفتارهایش و حرکات به ناخواسته

 دوست را اشهمیشگی بودنِِجدی حتی و رفتارها هایش،عادت داشت؛ من برای جذابی شخصیت آبان

 است، ناراحت خیلی وقتی دانممی مثال که امشده دقیق رفتارهایش به قدرآن سال، چند این. داشتم

  .شدکمی عمیق نفس هم سر پشت است، کالفه وقتی مثال یا بخورد، را بغضش تا جودمی را لبش یگوشه

 و جدی اخالق آن با آبان،. باشد داشته دوست مرا آبان کردمنمی را فکرش وقت هیچ ها،این یهمه با

 و است بیگانه زندمی فانتزی یعاشقانه هایحرف و کندمی بازینامه که آبانی این با زیادی آقامنشانه

 !نیستی آنچه شدنِِ است، همین عشق رسالت شاید که بودم خوانده جایی
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 هاستمدت که کسی بفهمی وقتی. بزنم فریاد خوشی از خواستمی دلم که داشتم خوبی حس قدرآن

  .کنیمی درک را عشق معنی تازه دارد؛ دوستت افتاده، دامش در دلت

 بگذار. گذاشتم پدرم حافظ دیوان وسط هم بعد و پاکتش داخل و کردم تا بها،گران شیئی مثل را نامه

 !بفهمد هم حافظ را آبان هایعاشقانه

 ستددست نباید داری دوست را کسی وقتی من نظر به. بروم بود نوشته برایم که آدرسی به خواستممی

 رشعط که بود، عاشق که آبانی دیدم،می را آبان و رفتممی باید من. برود تاراج به بینتان عشق تا کنی

 .بود مانده جا نامه روی

 اماییزهپ شال. پوشیدم بود زانویم روی تا و بودم دوخته خودم که را نفتیآبی کتان مانتوی. رفتم اتاقم به

 و رنگطوسی شرتسویی برداشتن از بعد و بودپوشیدم طوسی و سفید و ایسرمه هایرنگ مخلوط که را

 حیاط رد از گفتناللّهبسم با و پوشیدم را رنگممشکی اسپرت هایکفش. زدم بیرون اتاق از ام،دستی کیف

 .زدم بیرون

 چه که پسر. بود پیر زنی که دیوارمان به دیوار یهمسایه پسر. دیدم را اردالن رسیدم، که کوچه سر

 و بود شده بازداشت شتم و ضرب خاطربه پیش ماهشش-پنج! خودش برای بود شارالتانی کنم، عرض

 !بود شده آزاد زندان از یعنی این و دیدمشمی شدمی روزی سه دو حاال،

 :شنیدم را صدایش شدم رد که کنارش از کردم، ترتند را هایمقدم و گرفتم هیزش نگاه از چشم

 !پرنسس خیرعصربه -
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 آن به لعنت. رفتم بیرون کوچه از بیشتری سرعت با و کردم نثارش «بیشعوری» لب زیر کردم، اخم

 !کردیمی خراب اتنحسی با را روزم بهترین تا شدیمی آزاد باید االن که نحست یقیافه

 خوشبختی احساس جاآن در عمیقاً که جایی بود؛ خودم آرامشِِِِ مأمن بروم، تا بود گفته آبان که جایی

 شهر، بازار ابتدایی خیابان وسط در ایزادهامام. بود داده پناهم همیشه مهرش، با که ایزادهامام. کردممی

 سَبزِِِِقَبا زادهامام گیر؛دست و رئوف قدرهمان هم خودش و بود السالمعلیه رضا امام برادر که ایزادهامام

 .السالمعلیه

 گذاشتن برای که جایی داخل از و شدم وارد بود هاخانم مخصوص که دری از رسیدم، که زادهامام به

 حیاط وارد و کردم سر را چادر. برداشتم داشت رنگیایفیروزه هایگل که را سفیدی چادر بود، چادرها

 .شدم زادهامام باصفای و بزرگ تقریباً

 داخل به آقایان در از که دیدم را آبان تر،طرفآن کمی. رفتم جلوتر و دادم سالم لب زیر هاگلدسته به رو

 .افتادیم راه به حرم سمت به هرکدام و زد لبخند زدم، لبخند! کرد نگاهم کردم، نگاهش. آمد حیاط

 ضریح سمت به. شد جاری اشکم کردم، حس که را زمین کف هایسنگ سردیِِ گذاشتم، حرم داخل که پا

 پدر برای که اشکی کردم، پاک را اشکم. خریدم دل و جان با را گالبش خوشِِِِِِ عطر و بوسیدمش و رفتم

 :کردم نجوا لب، زیر. خواندمی امن یزادهامام این در همیشه را مغربش نماز که پدری بود؛

 بابا بعد کن کاری یه میدم، قَسَمت پناهمه که زادهامام همین به. بیار برام خیره که هرچی خدایا»

  «...کنم لمس رو خوشبختی

 .آمدم بیرون و کشیدم حرم گالبِِ بدیلِِبی عطر از نفسی
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 که داشتم را عاشقی احساسِِ. بود نشسته سردی عرق هایمدست کف و کوبیدمی امانبی قلبم،

 من عاشقِِ کردم،می فکر که آبان به اما چرا؛ دانستمنمی! ببیند را خود معشوق هاسال از پس خواستمی

 .گرفتممی گُر کردم،می تصور که را بودنش

 نگاهی. بود شده آقاتر مشکی کتان شلوار و رنگایسرمه یمردانه پیراهن آن با... دیدمش صحن، داخل

 !بودیم کرده هم ستی چه انداختم، خودم هایلباس به

 پیدا را صدایم رویاهایم، و فکرها بین. رساند امقدمی یک به زودتر را خودش رفتم، سمتش به قدم چند

 :گفتم و کردم

 !سالم -

 .آمدمی هایشچشم به عجیب بود، مهربان لبخندش

 خوبی؟! سالم -

 و رفت در دستم از کالم یرشته زد که حرف بخواهید، را راستش. خوبم یعنی که دادم تکان را سرم آرام

 :گفت و چرخاند اطراف به را نگاهش. کردم گم را صدایم باز

 موافقی؟ هوم؟ بزنیم؟ حرف و بشینیم جایی یه بریم نظرتبه _

 .برود یادم را حرفم باز مبادا که گرفتم هایشچشم از را نگاهم و کردم صاف را صدایم

 .بریم موافقم،. اوهوم -

  .بینمتمی بیرون پس -
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 سمت به و برگشت برود، بیرون کامل کهاین از قبل. افتاد راه آقایان خروجی سمت به و گفت را این

 .رفت بیرون بعد و شد خم احترام ینشانه به کمی داد، سالمی زادهامام هایگلدسته

 المس و برگشتم رفتنم بیرون از قبل و رفتم خانمها قسمت سمت به هم من نشست، لبم روی لبخندی

 از یکی کنار که آبان سمت به. زدم بیرون و کردم مرتب را شالم و گذاشتم جایش سر را چادر. دادم

 :گفت و زد لبخندی. رفتم بود ایستاده هامغازه

 بریم؟ کجا -

 .انداختم باال ندانستن ینشانه به را هایمشانه

 !فقط نباشه اینا و شاپکافی دونم،نمی-

  !نباشه؟ -

 :کردم نگاهش هاخنگ مثل. بود شده متعجب صدایش

 چیه؟ -

 .شد کج باال سمت به لبش

 نباشه؟ کافه _

 .کردم جمع شنوممی آوریچندش حرف که انگار را صورتم

 تاریک؟ و کنندهخفه فضای یه توی بشینی چیه! متنفرم شاپهکافی چی هر از من! خدا رو تو نه! وای -

 ...نیست عاشقانه هم اصالً نظرمبه
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 را دستم و کشیدم «هیع» و امگفته چه فهمیدم تازه. پریدند باال ابروهایش رسیدم، که حرفم اینجای به

 .گذاشتم دهانم روی

 االن دانستممی. نشوم آب خجالت از تا دزدیدم را نگاهم من و نگیرد اشخنده تا گرفت گاز را لبش

 !مظلوم هایمچشم و اندشده گلی هایملپ

 :گفت و کرد اشاره بود پارک ترطرفآن کمی که ماشینش به زد،می موج آن در خنده که صدایی با آبان

 !عاشقانه جای یه بریم تا شو، سوار بفرما پس-

 هب مسیرمان در. کردم تند پا ماشین سمت به حرفی هیچبی و خجالت از شدم آب کلمه واقعی معنای به

 :گفت معترض آبان که بودم ساکت قدرآن کجاست، دانستمنمی که جایی سمت

 !بابا بزن حرفی یه -

 :داد ادامه بشنوم من که طوری اما لب؛ زیر بعد و

 بگه؟ خواد می دارم دوستت یه چطوری! گفته چی انگار حاال -

 سرفه هم سر پشت. گرفت امسرفه که شد چه دانمنمی و شدند گشاد هایمچشم پروایشبی حرفِ از

 :گفت هم سر پشت و تندتند بود، شده هول که آبان. شدنمی هم تمام و کردممی

 ...دختر بکش عمیق نفس خوبی؟ بانو؟ شدی چی شد؟ چی -

 و کردم صاف را صدایم گرفتم، آرام که کمی. دادم بیرون پرشتاب را بازدمم و گرفتم عمیق دم چند

 :گفتم آهسته
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 !خوبم خوبم، -

 .داشت وا تالطم به را قلبم بود، خیال آسودگی سر از که عمیقش نفس

  ...خداروشکر! هوف-

 :داد ادامه که زدم محوی لبخند

  هستی؟ خجالتی قدراین چرا تو دختر آخه -

 :کردم عوض را حرف ممکن شکل ترینناشیانه به

 ریم؟می داریم کجا-

 :گفت کردمی عوض را دنده که طورهمان و زد گشادی و گل لبخند

  ...که آخرش -

 :داد ادامه و خورد را حرفش

 ادبیات؟ توی گفتنمی بهش چی... برام تلخه هم بهم میده آرامش هم که جایی ریممی -

 :گفتم سریع بود، مسلط ادبیات به

 !پارادوکس -

 کردمی خارجمان شهر از داشت کمکم که ایجاده به را نگاهش دوباره و انداخت سمتم به نگاهینیم

 :دوخت
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 ...است آتش روی آبِِ خود، و کشدمی آتش به که تو، هایچشم یعنی پارادوکس -

 بیرون به را نگاهم و بدود صورتم پوست به خون شدمی باعث آبان، زبان از شنیدنشان و هاحرف این

 .بدوزم

 خارج منطقه یک بود؛ شَهیون یجاده جاده،. شد روشن برایم رو پیشِِ مسیر و شدیم خارج شهر از کمکم

 سرسبز همیشه منطقه این. بود نبرده خوزستان خشکِ و گرم وهوایآب از بویی انگار که دزفول شهر از

 .کردمی مدهوش را آدم اشتازگی و طراوت بوی و بود

 به شباهتبی پیاپی، هایپیچ آن و بودند کرده احاطه را دورش تا دور که درختی و دار همه آن با اشجاده

 داشت وجود منطقه این اطراف که روستاهایی از یکی در هم پدرم کشاورزی زمین. نبود چالوس یجاده

 .کردیممی تازه نفسی و دل و آمدیممی اینجا به پدرم همراه هاوقت خیلی. بود واقع

 آرامشش محل هم اینجا چرا بگوید برایم و بزند حرف خواستمی دلم. فهمیدمنمی را اینجا به آبان ربطِ

 به رسیدن تا آبان انتهایبی حرفِ سکوت، اما گیرد؛می سرچشمه آنجا از غمش که محلی هم و است

 .بود مقصدمان

 بلند یهتپ یک پایین بودیم، که جایی. کرد توقف و کشاند جاده کنار به را ماشین بعد، دقیقه بیست حدود

 از سرش پشت شد، که پیاده. درخت و درخت و بود جاده کردمی کار چشم تا نگاهمان، امتداد در. بود

 .شد خیره جاده به و داد تکیه کاپوت به. آمدم بیرون ماشین

 اینجا و بودیم هفته وسط چون نبود؛ شلوغ چندان. کردندمی عبور کنارمان از توک و تک ها،ماشین

 .داشت رونق عیدها و هاهفته آخر معموالً
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 دمِِ بعد، لحظه چند. درآوردم اسارت به هایمجیب حصارِِ در را هایمدست و ایستادم فاصله با کنارش

 :کرد صحبت به شروع و گرفت هوا از عمیقی

 یه بساطِ گذشته، هایشنبهپنج یهمه مثل داشت و بود شده بیدار خونخروس صبحِِ از مامان روز اون -

 .کردمی وجورجفت رو خانوادگی نیکِپیک و ناهار

 حال و طبیعت دلِِ به زدیممی تایی سه که بودیم هاییهفته آخر عاشق. بود سالم پونزده زمان اون

 قدراون باید روز اون گاران اصالً. بود بهتر قبلی هایشنبهپنج یهمه از چیزهمه شنبه،پنج اون! کردیممی

 رو هاشجوجه بابا که ناهاری اون مثالً نشه؛ بیخیالم ابد تا و من ذهن توی بشه خاطره که شدمی خوب

 خونگی هایشیرینی و زغالی چایی اون خوردیم، خنده با رو سوختهنیمه هایجوجه همون و سوزوند

 !ریزهمی هنر یه انگشتش هر از زنم گفت و کرد تعریف ازشون کلی بابا که مامانم

 خاطربه گفتمی هم اون و بردم من رو هادست یهمه و کرد بازی باهام بابام که والیبالی دست چند اون یا

 من تا بازونهمی رو خودش و منه از ترایحرفه بابام دونستممی هام،بردن یهمه ته من و درازته قدِ

 .کنم بودنقوی احساسِِ

 ماشین اون جوریچه اصالً شد، چی نفهمیدیم اما برگشتن موقع بود، خوب نهایتبی روز اون چیزهمه

 آخرین. شد سوار ماشینمون روی بار وانت اون که شد چطوری و برید ترمز جاده پیچِِ از قبل المصبمون

 توی هایگریه هست هرچی بعدش و «آبان» گفتمی جیغ با که مادرمه صدای مونده، یادم که چیزی

 یمعجزه یه موندنشزنده گفتنمی و دادنمی نشونش دست با همه که پسری و خاک سرِِ و بیمارستان

 .الهیه
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 از قلبم. صورتش روی وارکالفه را دستش و کشید عمیقی نفس رسید، که هایشحرف اینجای به

 جاده این تصادفشان محل دانستمنمی من. شد مچاله بود، کرده رخنه صدایش ته که غمی از هایش،حرف

 .آمد بدم خودم از بودم، غافل آن از و کشیدمی آبان که عذابی خاطربه و بوده

 :گفت ملتمسانه و کرد «نچی» یکهو که شد چه دانمنمی کرد، نگاهم

 !بانو نکن گریه خدا رو تو -

 آبان غمِِ فهمیدم تازه کرد، خیس را سردم هایدست اشک که زمانی و کشیدم صورتم به دستی متعجب

 :گفتم و کردم پاک را هایماشک دست پشت با. است باریده چشمانم از

 ...کرده خوش جا دلت توی غم همهاین دونستمنمی من -

 .داد نشان تربراق را اشخاکستری چشمان زد، که لبخندی

 بهشون فکرکردن که خاطراتی دارم، ازش شیرین خاطرات کلی که جاییه اینجا چون اینجا؛ آوردمت -

 دشای. باارزشه برام کشیدن، رو هاشوننفس آخرین مادرم و پدر که جاییه اینجا. میاره هاملب روی لبخند

 .میده رو مادرم و پدر بوی اینجا کنممی حس اما شدم؛ دیوونه بگی

 پدرم وجود گرمای از سرشار مانخانه هم هنوز نظرمبه که منی برای. بودند لمس قابل برایم هایشحرف

 :گفتم و دادم تکان نفی به را سرم. بودند بدیلبی عشقی ینشانه نه؛ که دیوانگی ینشانه هاحرف این بود،

  .نکرده کمرنگش هم مرگ حتی که میده عمیق عاطفی یعالقه یه از خبر نیست، دیوونگی هااین... ابداً -

 کاپوت از را اشتکیه. کردمی مزهمزه را حرفش داشت انگار کشید، لبش یگوشه شستش انگشت با

 :گفت حالت همان در و گرفت بازی به را ایریزهسنگ کفشش نوک با. ایستاد رویمروبه برداشت،



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 104 

 خواسته؟ خدا از رو تو هاش،نداشته یهمه جایِِ که بشی آدمی یه زنِِ تونیمی -

 .بیفتم پس جاهمان بود نمانده چیزی و بود کرده عرق هایمدست کف. شنیدممی را قلبم صدای

 حتی داشتم، دوست را آبان من. بود من جانب از حرفی منتظر و کردمی نگاهم منتظر چشمانی با آبان،

 او کنار بدهد، فرصت مرگ که هرکجا تا را امزندگی روزهای باقی خواستمی دلم عمیقاً و خودم از بیشتر

 :گفتم و کردم تر زبان با را هایملب. کنم سپری

 ...نمیگه نه هاش،بنده دلِِ ته از هایخواسته به خدا -

 ماشین کاپوت روی دست کف با خوشحالی از که شد چه نفهمیدم. کشید صورتش روی دست با و خندید

 :کشید فریاد تقریباً و زد

 !مخلصتم خدایا -

 :کردم زمزمه پیچید، گوشم در که صدایش انعکاس و

 !شکرت خدایا -

*** 

 هب ممکن، شکل ترینسریع به داشتم سعی و کردممی طی را آشپزخانه و اتاق بین مسیر تند، و تند

 به و خارج آشپزخانه از. گذاشتم سینی داخل را فرانسوی دارِِپایه هایاستکان. برسم کارهایم یهمه

 :شد بلند آرمین اعتراضِِ صدای که کردم تند پا اتاقم سمت
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 ننم بابای ننه! نیستن فضاییآدم هاتمهمون کن باور من؟ خواهر خبرتهچه بابا! تریواش جدت سرِِ گلی -

 !خودمون دِیالقِِ آبانِِ و

 به که او سمت به. خوردمی را جانم داشت استرس طرف یک از و بود گرفته امخنده طرف یک از

 :گفتم و برگشتم بود ریخته دورش هایشجزوه و زده تکیه پذیرایی هایپشتی

 و نه دیالق هم بعدش! پذیرایی وسط از کن جمع رو دستکت و دفتر اون ثانیاً بانو،گل و نه گلی اوالً -

 !قدبلند

 و کردم جمع را امخنده. انداخت خنده به هم را من غشش و غلبی خندیدنِِ طرز آن و خنده شلیک

 :گفتم

 نم تمرکز هیچ، کنینمی که کاری پالسی؟ جااین خونخروس صبحِِ از چرا تو ببینم، اصالً چته؟! زهرمار -

 !زنیمی هم به هم رو

 مثالً لحن با. خورد سرم پشت دیوار به و دادم جاخالی که کرد پرت سمتم به را بود دستش که خودکاری

 :گفت بود ساختگی تمامش که دلخوری

 اومدم زدم دانشگاهم و درس از که باش رو من زنم؟می هم به رو تمرکزت من! دیگه نکنه درد دستت -

 دستِ هِی! نگیرن چیزی استرسی نکردهخدایی یهو و نباشن تنها شونخواستگاری روز مادمازل تا جااین

 !هی نمک،بی

 :گفتم و زدم کمرم به را دستم. خوردم را امخنده

 !نزن حرف کننمی غرغر ناخلفشون یبچه دست از که هاییزن مثل -
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 شیر آن قداست به اما نبود؛ خونی برادر که کسی به بودنش، به بود قرص دلم اما آوردم؛نمی زبان به

 رفت،می هرکداممان پای به خار اگر که بود زیاد چنان بینمان مهر بود، شده سهیم من با که مادری

 .کردمی رسوخ استخوانش مغز تا درد هم دیگری

 درست کند،می کوک را نماندنش سازِِ بعدش و آوردمی دنیا به مرا مادرم که زمانی کردمی تعریف پدرم

 را بهداد برادرم دست و نشده خشک طالقش مُهر مادر، اسم به زنی و امبوده روزه چند نوزادی وقتی

 من دادِ به افتاده؛ آسمان از ایفرشته همچون فرزانه، داییزن شوند،می نامعلوم مقصدی راهی و گیردمی

 شیر من به داییزن من، ایِِنیمه و سال یک تا و بوده ساله یک و شیرخوار آرمین زمان آن. رسدمی

 .دادهمی

 به نشستم آمد،می اسمش که هاییوقت یهمه مثل و بودم افتاده امندیده مادرِِ یاد کشیدم، آهی

 خرج مادری هم آبان و من برای که خود فرزند برای تنها نه که را فرزانه مثل زنی اگر. انداختنچرتکه

 رها برایش اسمی انتخاب بدون حتی را اشروزه چند فرزند که را حمیرا مثل زنی نامند،می مادر بود کرده

 !است زیاد زیادی ایعاطفهبی زن چنین برای مادرم یواژه نامند؟می چه رودمی و کندمی

  .دادمی تکانم و بود گرفته دست در را بازویم آرمین آمدم، که خودم به

 چی؟ برای گریه من خواهر... بانوجانگل یهو؟ شد چی خوبی؟ گلی؟ -

 و زدم زل بود برده ارث به داییزن از که رنگششب چشمانِِ به اشکی هایچشم با. کشیدم باال را امبینی

 :گفتم وارناله

 هباش حواست کنه گوشزد و باشه کنارم باشه؟ کنارم مادرم االن دخترها یبقیه مثل نیست من حق چرا -

 واستح توئه، یآینده این بگه و کنه نصیحتم تا نیست کنارم پدری چرا! نریزی نعلبکی توی رو هاچایی
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 هایآدم ترینمهم کمبود چرا دارم؟ کمبود همهاین من چرا آرمین؟ چرا نکنی؟ بنا کج رو هاشپایه باشه

 ور آبجیم باشه حواست که بکشه نشون و خط آبان واسه تا باشه االن نباید بهداد چرا دارم؟ رو زندگیم

  ...بشه غیرتی روم که نکنی، اذیت

 با. گذاشت اشسینه روی را سرم و کشید آغوشم در آرمین. کنم قطع را حرفم شد باعث امگریه هقهق

 :گفت بود شده دارخش که صدایی

 .بگیره ازت رو هاتداشته وجودِ خوشحالیِِ حسرتشون، نذار نکن، فکر هاتنداشته به -

 :داد ادامه کند، آرام کمی را من تا است ساختگی اششادی دانستممی که لحنی با بعد

 ...رو داروسازمون چهنیم کنممی خطیشخط که کنه، اذیت رو تو کنهمی غلط آبان -

 امراحتی هایلباس به ایاشاره و کرد جدایم آغوشش از آرام. آمیخت هم در هایماشک شوری با لبخندم

 :زد

 برسی؟ داغونت وضع و سر به خواینمی -

 .کوبیدم بازویش به آرامی مشت

 داغونه؟ کجام -

 .داد هلم اتاقم سمت به و خندید

 سرخاب و اتوکردن دنبال نیفتی نود دقیقه بپوش لباس برو بیا! شونصدم الیزابت شما! پرنسس شما بابا -

 !سفیداب
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 مشغول گونهوسواس. بودم ایستاده اتاقم یآینه جلوی آماده، و پوشیده لباس که بود هفت ساعت

 لیز لَختم موهای روی از مدام داشت که ساتنی جنس خاطربه. بودم رنگمشیری روسری یلبه کردنِِصاف

 :پرسید ترس با و انداخت اتاق داخل را خودش وال و هول با آرمین که کشیدم جیغی کالفه. خوردمی

 شدی؟ چی -

 :گفتم و کردم اشاره امروسری به اخم با

 ...اَه! کرده مکالفه نمیشه، درست لعنتی این -

 و کوبید خودش صورت روی نمایشی سر آخر. چرخاند روسری و من صورت بین را چشمانش لحظه چند

 :گفت ناله با و وارضجه هازن مثل

  !بده نجاتم شوهرندیده یکوتوله یدختره این دست از بکُش رو من خدایا -

 :کشیدم جیغ و کردم مهار سختی به را امخنده

 ست؟کوتوله کجام من کوتوله؟ -

 .کرد اشاره پایم تا سر به دست با

 بلنده؟ نصفی و وجب چهار -

 :گفتم غلیظی «ایش» با

 .خوبم هم خیلی !156 -
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 .کردم نثارش ایغرهچشم و آمد یادم را حرفش یادامه دفعهیک

 .تهعمه هم شوهرندیده -

 و کرد درست را اشلبه ماهرانه خیلی. کرد مرتبش سرم روی دوباره و کرد باز را امروسری و آمد سمتم به

 :گفت حین همان در

 !دختر خودته یننه که معمه آخه -

 .کرد اسیر را هایمدست جایش به و برداشت روسری روی از را دستش

 !نریزی مایی چایی بابام ننه روی درک، به آبان میرن؟ ویبره هاتدست چرا تو -

 :گفتم و رفتم ترعقب کمی. کردم نازک برایش چشمی پشت

 چطورن؟ هاملباس -

 .گذراند نظر از را خودم دوخت شکالتیِِ کت رنگ،کرم کتان شلوار

 !خوشتیپی و رفتی جونت داداش به... هوم -

 با. آمد در صدا به خانه زنگ که بودیم کلکل مشغول. کردم نثارش ایخودشیفته و زدم نیشخندی

 :گفتم و کردم نگاه آرمین به استرس

 ...اومدن! آرمین وایی -

 آن در خنده که صدایی با. شد رد کنارم از ریلکس و کرد مخفی جینش شلوار جیب در را هایشدست

 :گفت زدمی موج
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 ...باش آروم بابا! بکشنش ببرن جون، از دور اومدن انگار -

. ودب چسبیده را گلویم بیخ و بود افتاده جانم به استرس اما من. شد حیاط وارد و رفت در سمت به بعد و

 چیزهمه نکند که انداختمی چنگ دلم به غریب و عجیب یدلشوره یک. داشتم را آینده هراسِِ من

 !دانمنمی بودم، شده حساس زیادی من هم شاید بنوازد؟ برایم را ناکوکش سازِِ زندگی نکند شود؟ خراب

 ورودی در کنار. کند عرق هایمدست کف و بکوبد معمول حد از تندتر قلبم شدمی باعث بود، که هرچه

 بود، اشسبزه و گرد صورتِ الیَنفَکِ جزء که مهربان لبخندی با داییزن بعد، لحظه چند. ایستادم خانه

 .بودم شده اسیر یاسش عطرِِ از پر و مهربان آغوش در بیایم، خودم به تا و کردم سالم. شد وارد

 :گفت زنانه ریزِِ صدای آن با گوشم درِِ

 !بینممی رو آبان و تو خوشبختی دارم من که خداروشکر. دخترکم ماهت روی به سالم -

 که را حمیددایی هایچشم. کردم دعوتش پذیرایی سمت به و پاشیدم رویش به استرسی از پر لبخند

 به ار پشتم و بوسید را امپیشانی پدرانه. گرفت آرام قلبم شد، گرم نگاهش تهِ اطمینانِِ به که دلم دیدم،

 .کرد قرص بودنش

 داشت، قشنگی هارمونی چشمانش با که رنگخاکستری وشلوارکت آن با. آمد دایی از بعد آبان،

 شدست که نرگسی گل دست! کردممی زندگی را دلدادگی بود وقت خیلی که منی از بُردمی دل رحمانهبی

 آغوش به را سبزرنگ هایساقه و بود شده پاپیون ماهرانه دورش رنگآبی ربان گرفت، سمتم به را بود

 و آمد جلوتر. بود فهمیده کجا از آبان دانمنمی و بودم نرگس عاشق همیشه. بود کرده دعوت یکدیگر

 .کرد مزین لبخندی به را هایشلب

 .عطرشه و نرگس عاشق بانوگل گفت پرسیدم، آرمین از -
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 از آرامی تشکر با را ها گل. خواندمی نگاهم از نگفته را هایمحرف کهاین بابت بودم خوشحال چقدر

 هب را شیرینی یجعبه و بست را در. شد وارد سرش پشت آرمین رفت، که خانه داخل به. گرفتم دستش

 :گفت ایبامزه لحن با. داد دستم

 .رفت ضعف دلم که ظرف توی بذار برو زود. من هم داری دوست تو هم که بیاره ایخامه گفتم آبان به -

 ریختن کار، سخت جای. رفتم آشپزخانه به و کردم نثارش «شکمویی» دادم، تکان برایش سری خنده با

 .دستانم لرز مهارکردنِِ و بود چای

 داریپایه ظرف داخل را هاشیرینی. ریختم ها استکان درون را زعفرانی هایچای بود، که مشقتی هر به

 چشمانش ها،شیرینی ظرف دیدن با. آمد اسمش از زودتر خودش که بزنم صدا را آرمین خواستم و چیدم

 :گفتم و برداشتم را چای سینی. قاپید هوا روی از را هایشانلعاب و رنگخوش آن از یکی و زد برق

 .بیار رو ظرف اون دستت، قربون -

 !چشمم رو -

 به خواستگار نقش در حاال که رفتم آشنایی سه سمت به آرام، هاییگام با و گفتم لب زیر «ایاللّه بسم»

 زمزمه و آورد گوشم کنار را سرش. نشستم آرمین کنار کردم، تعارف که را هاچای. بودند آمده امخانه

 :کرد

 .کردی رحم هم آبان جوونیِِ به که نسوزوندی، رو بابام ننه تنها نه! نکنه درد دستت -

 و آمد ابرویی و چشم برایش داییزن. کشید عقب را سرش و گفت آخی که کوبیدم شکمش به آرنج با

 :گفت
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 !پسر نکن اذیت رو عروسم -

 :گفت و داد جلو سینه جانب، به حق آرمین

 ...هم بعدش! بودنه درِِگوشی جهتِ صرفاً ما درِِگوشی مسائل توی! عروسم یخانواده جزو االن من خانم -

 :زد آبان به نیشخندی و انداخت باال ابرویی

  شما؟ دیالق پسرِِ به میدم رو گلمدسته خواهر من گفته کی هم بعدش -

 اججابه دستش میان را تربتش تسبیح بود، آورد هایشلبش روی را خنده آرمین هایپرانیمزه که دایی

 :گفت و کرد

 کنم؟ صحبت بنده فرمایینمی اجازه! خانومعروس محترمِِ فامیلِِ! خانآرمین -

 :شد خم کمی و گذاشت اشسینه روی را دستش چاپلوسانه آرمین

  !ترباریک مو از من گردن! حمیدخان اختیارید صاحب شما -

 :گفت من به رو و داد تکان سری خنده با دایی

  .گرفته ازت هم ایبله چهنیم یه انگار و زده حرف باهات که گفت بهم آبان! دایی بانوجان،گل -

 نوک و انداختم پایین را سرم کشیدم، خجالت دایی از. بود دل ته از که ایبله چهنیم آن برای رفت دلم

 :دادمی ادامه داشت دایی. کشیدم شلوارم کتان یپارچه روی را هایمانگشت

 هک دورانی همون از بچگیش، از آبان. میگم من اما باشه؛ داشته تعریف به نیازی آبان که نکنم فکر -

 پای روی باشه؛ شاد پدرت روح مثل روحشون شاءاللّهان که رفتن، خدا رحمت به داداشزن و داداش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 113 

 و بود مستقل پسر یه اما کرد؛می زندگی کنارش جون،خانم فوت تا زمان اون درسته. وایساده خودش

 باشگاهش و لباس و مدرسه خرج کفاف که نیست قدریاون گیرهمی که ایبیمه پول دونستممی. هست

 آبان گفتمی هم جونخانم که بود این ترعجیب و رفتنمی بار زیر اما دادم؛ پول بهش چندبار. بده رو

 ...روز یه کهاین تا. گیرهنمی پول هم اون از حتی و نمیاره کم وقتهیچ

 با را نگاهش که داییزن انگار اما دادیم؛می گوش دایی هایحرف به کنجکاوی با داشتیم آرمین و من

 حرفش وسط آبان که انداخت ایوقفه صحبتش بین دایی. داشت خبر ماجرا از بود دوخته آبان به لبخند

 :گفت و پرید

 .نیست گفتن به الزم. لطفاً جان،دایی -

 :گفت و زد اششانه به دستی دایی اما

 .پسرم بدونه تآینده زن بذار -

 را سرش آمده، وجود به شرایط از ناراضی آبان. آمد خوشم بود داده نسبت من به دایی که مالکیتی از

 آبان. بود خانواده زبانزد همیشه ترشبزرگ به احترام این. نزد دایی حرف روی حرفی اما انداخت؛ پایین

 ردمَ باید، که سنی از زودتر بود، چشیده را بزرگی مصیبت و غم نوجوانی همان از که شرایطش اقتضای به

 .بود شده

 :گفت و کرد هایشحرف چاشنی لبخندی دایی

 مشغول شاید که بودم زده حدس نمیاره؟ کم مخارجش و خرج توی آبان چطور بود عجیب برام همیشه -

 و بود مدرسه ظهر تا صبح از آبان خب! نمیاد در جور عقل با دیدممی کردممی فکر وقتی ولی کاریه؛
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 یفرضیه این داشتم کمکم دیگه. کردمی کار بوکس و باشگاه رفتمی غروب نزدیک تا هم بعدازظهرها

 رایب بنگاه اومد کردمی کار شهرداری توی که قدیمم رفقای از یکی روز یه که ذاشتممی کنار رو کارکردن

 چیه؟ مبرادرزاده اسم پرسید ازم باشه اومده یادش چیزی انگار یهو هاشحرف وسط. ماشین یمعامله

 فامیلش روی از سرکار، شهرداری میاد چندماهه که هست نوجوون پسر یه گفت مگه؟ چطور آبان، گفتم

 نیست چیزی اسمش شدم؛ مطمئن گفتی رو اسمش که االن باشه، مرحومت برادر پسر شاید زدم حدس

 گفت عوض در و کاری چه نگفت کردم اصرار چقدر هر! کردم تعجب هم خیلی کردم، تعجب. بره یاد از که

 داشت و بود تنش شهرداری لباس که دیدم رو آبانی رفتم، که شب. ببینش و فردوسی خیابون سر بیا شب

 همب که فشاری. ببینتم تا نرفتم جلو شب اون. کردمی خالی شهرداری ماشین توی رو هاسطل هایآشغال

 برادرم یادگار به و بزنم پرسه شهر هایخیابون توی شب هاینیمه تا که بود زیاد قدراون بود، شده وارد

 بد لشغ این کهاین نه. کنه جمع آشغال شب هاینیمه تا سعید یروردهنازپ پسر بود سخت برام. کنم فکر

 ودب سالهشونزده پسر یه فقط آبان ولی ست؛قضیه اصل درآوردن حالل نونِِ و محترمه شغلی هر! نه باشه،

 .بخره جون به رو کارکردن سختیِِ بخواد بود زود براش و بود شده سبز لبش پشت تازه که

 لبخندی دیدم تعجب کمال در و بود انداخته پایین را سرش. شد آبان یخیره نگاهم کرد، سکوت دایی

 بخندل همان با. بود مرد من، آبانِِ. شد عزیزتر ماجرا این شنیدن با و بود عزیز برایم. بسته نقش لبش روی

 :کرد نگاه دایی به

 !ها خواستگاری اومدیم جان،دایی -

 :گفت ایخنده ته با و کرد بود نشسته مات که آرمین به ایاشاره

 !درمیاد صداش خانمعروس یخانواده االن -
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 :کرد من به رو دایی. برگشت کوچکمان جمع به خنده

 هب که خانمی؛ چقدر که آوردم؛ زبون به آبان پیش تو از رو، کردم تو پیش آبان از که هاییتعریف همین -

 بار خانم رو تو پدرت اما مادرت؛بی و کرد مهریبی خواهرم که ریزه؛می هنر یه انگشتت هر از فرزانه قول

 .ادبی بانوگل که نمیشی خوشبخت قدریاون زندگیت، تو بیاد بانوگل از غیر گفتم بهش حتی. آورده

 :گفتم دایی تعریف از زدهخجالت و کشیدم روسریم یلبه به دستی

 !نیستم تعریفی هم قدرهااون من دارین، لطف -

 باباجان؟ نه یا میدی رو بله ما به حاال. دخترم حقیقته -

  :گفت خوشحال داییزن که انداختند گل هایمگونه احتماالً

 پُرحیا؟ یبله یه جز باشه تونهمی چی شدنسرخ و سکوت این -

 شقلب به. بود کرده نفوذ قلبم عمق تا رنگشخاکستری چشمان با که دیدم را آبان آوردم، باال را نگاهم

 :زد لب آرام و کرد اشاره

 !جاستاین جات -

*** 

  «پنجم فصل»

. زدم هم را گاز روی کوچک یقابلمه درون محتویات مالقه با و داشتم نگه امشانه و گوش بین را موبایلم

 .زدمی را خودش حرف هم هنوز خط، سمت آن از آبان
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 .کنی زندگی تنها خونه اون توی تو که بقبولونم خودم به تونمنمی من بانو، ببین -

 لحن با و بستم را قابلمه در. گذاشتم بود گاز کنار کابینت روی که سرخی گل بشقاب روی را مالقه

 :گفتم آبان به ایکالفه

 .نیست جدیدی چیز این و کردم زندگی تنها خونه این توی بابام فوت از بعد من کنی، قبول بهتره -

 .نداشت بیشتر پا یک مرغش و رفتنمی مغزش در حرف. شنیدم وضوح به را اشکالفه پوف

 ات دلم هم هاوقت همون نباشی؛ تنها تو که بکنم غلطی هیچ تونستمنمی موقع اون نبودم، من موقعاون -

 که عاشقتم قدراین متوجهی رو؟ من نگرانی کنینمی درک بانو. اومدمی و رفتمی راه هزار صبح خود

 بمونی؟ تنها خونه اون توی بذارمت تونمنمی

 بازی مشغول موهایم یدنباله با و نشستم آشپزخانه یگوشه. رفت ضعف صدایش خستگی برای دلم

 .شدم

 عروسی ندارم دوست بابا سال تا اون از جدا ندارم، رو مشترک زندگی یه شروع آمادگی االن من! آبان -

 وبخ حاال. کشیدم خجالت کلی کنیممی عقد داریم گفتم و زدم زنگ معصومه عمه به که همین. بگیریم

 هم تو. خجالت از مردممی وگرنه بیاد؛ مراسممون واسه نتونست و مریض خودش و بود سفر شوهرش شد

 میشه؟! کن درک رو من کمیه

 :گفت تند و پرید حرفم بین

 من بانو. واجبه من برای تو پدر حرمت داشتنِِنگه بانو، فهمممی حرمت من زدم؟ عروسی از حرف من -

 ...کنیم کاری یه اصال،... بریده رو امونم تنهایی و خونه اون و تو از نگرانی میگم دارم
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 :انداختم وقفه حرفش بین کنجکاو

 !ها ندی وجق عجق پیشنهاد -

  .جااین بیا -

 :گفتم متعجب

 کجا؟ -

 :گرفت اشخنده امخنگی از

 .دیگه من یخونه -

 .ردک مکان نقل جاآن به اشسالگیبیست تقریباً از جان،خانم مرگ از بعد که گفتمی را اشپدری یخانه

 رنهوگ! دختر بود هول بگویند و کنم قبول ترسیدممی داشتم، هراس بقیه واکنش از. کردم من و من کمی

 .خوردمی هم به تنهایی همه این از حالم خودم

 وقت؟ یه نباشه زشت... که میگم -

 :شد جدی صدایش

 تو کی مگه اصالً! نکن توجه بهش زد مفت حرف هم هرکی. قانونی و شرعی منی، زنِِ تو باشه؟ زشت چرا -

 به عقد روز از عمو خود که هستن فرزانه عموزن و عموسعید یه کنه؟ دخالت بخواد که هست ما زندگی

 .خودت پیش بیار رو اون یا بانو، پیش برو تو یا گفت من

 :گفتم و کردم خاموش را گاز زیر برخاستم، جایم از. شد بلند امخنده
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 !انداختین راه توطئه مظلومتون عروس علیه خانوادگی پس -

 .برم مظلوم عروس این قربون من الهی -

 .نبود سرد و مغرور آبانِِِِ آن عشق در که نداشت؛ کردنشانپنهان در سعی که احساساتی به شد گرم دلم

 جا؟این میای کردم، درست فسنجون نهار... که خدانکنه -

 :داد را جوابم شادی لحن با

 پرسش؟ و نیکی -

*** 

 .دادم جای رنگمزرشکی چمدان درون و برداشتم خانه از که چیزی آخرین شد پدرم، عکس قابِِ

 شد باعث سرم، پشت از آبان صدای یکهوییِِ شنیدنِِِِ. شدم بلند زمین روی از و کشیدم را چمدان زیپ

 .برگردم عقب به و بکشم خفیفی «هین»

 .ترسوندیم -

 .انداخت باال ابرویش

 مگه؟ ترسناکم -

 .کردم نازک چشمی پشت برایش و خندیدم

 !بیاره رو سفیدبرفی دخلِِ خواستمی که ندازیمی شخصیتِ اون یاد رو من آره، -
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 درچق اشخنده طنینِِِِ که کردم اعتراف بار هزارمین برای دل در. بگیرد را بلندش یخنده جلوی نتوانست

 .شودمی رو و زیر دلم کنممی احساس خندیدنش هنگام که است؛ بخشزندگی برایم

 لبخند وقتی که جایی همان گذاشت، امچانه کنارِِ جایی را اشاشاره انگشت. اشخنده به زدم لبخندی

 .افتادمی ریزی چال خندیدممی یا زدممی

 .بینممی رو کوچولو چال این و خندیمی وقتی میره ضعف دلم -

 :گفتم زنندمی برق دانستممی که چشمانی با و گرفتم را دستش

 !آقا داره راه دل به دل -

 :گفت و کرد بلند را چمدانم و شد خم. زد لبخندی

 بریم؟ -

 کشوی و رفتم رنگکرم چوبی دراور سمت به آخر یلحظه درست و چرخاندم اتاق دورتادور را نگاهم

 .کردم باز را اولش

 یهصفح در درست کردم، که بازش. برداشتم را قدیمی هایعکس آلبوم تاشده و تابستانی هایلباس زیر

 لمث سفیدش پوست. زدمی لبخند من به داشتند، عسلی هایرگه که سبز هاییچشم با زنی آلبوم اول

 دوربین به کرده اخم ایقهوه موهایی و رنگ همان به چشمانی با خردسالی پسرک آغوشش در. بود بلور

 .گذاشتم چمدانم بیرونی زیپ داخل آبان متعجب هایچشم جلوی و برداشتم را عکس. کردمی نگاه

 بیاریش؟ خوایمی -
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 با اما آبان؛ نشه باورت شاید. باشم نداشته دوستش نمیشه دلیل رفت، و کرد ول رو من اون که این -

 صداش مادر خودم خلوت توی حتی چرخهنمی زبونم روی کهاین با دارم، ازش که عمیقی دلخوری وجود

 .دارم بهش نسبت عمیقی کشش یه قلبم تهِ ته اون ولی کنم؛

 :زد لبخندی مهر از پر و گذاشت قلبم روی را دستش

 خانم؟ بریم. هاستحرف این از تربزرگ مهربون قلب این -

 :زدم لب و گرفتم محکم را دستش. زدم کنار بود کرده خوش جا گلویم کنج که را بغضی

 .بریم -

*** 

 اطرافش و دور هایشجزوه و بود نشسته بخاری جلوی که آبان به نگاهی و شدم خم آشپزخانه اپن روی

 .بود کرده هالک رسماً را خودش که بود روز چند و داشت ترممیان امتحان فردا. کردم بود پخش

 :گفتم و بردم باال را صدایم

 .حاضره شام! آبان -

 :داد را جوابم کردمی یادداشت دستش جلوی کاغذ روی را چیزی تندتند که طورهمان

 .میام االن -
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 ندیدخ ریزریز. گرفتم جا آرمین کنار صندلی روی و برگشتم آشپزخانه وسط کوچک مربعی میز سمت به

 :گفت و

 .بخورم غذا بیام زنهمی صدام صدبار مامان و دارم امتحان که هاییوقت افتادم، خودم یاد -

 :گفتم آرمین به رو بودم کرده کوله و کج که دهانی با. شد بلند آخش که کوبیدم شکمش به آرنج با

 !نخوری چشم! پسر تو بانمکی چقدر -

 :گفت بود کرده نازک که صدایی با. گرفت چپش دست با را شکمش

 ساختن؟ نداریت با سالبیست از بعد من مزد اینه... نگذره ازت خدا! مَرد سنگینه دستت چقدر -

 ریزشده هاییچشم با. نشست من رویروبه صندلی روی و آمد هم آبان رفت، هوا که مانخنده شلیک

 نپایی به بلندی یک از کردم احساس یکهو اما چرا؛ دانمنمی نداشتم، دوست را نگاهش نوع. کرد نگاهمان

 .دیدمنمی خوبی چیز آبان نگاه تهِ. شدم پرت

 سرِِ و کنم خوش را دلم خواستممی هرچقدر و گرفت زهر یمزه برایم شب آن شام. ماسید لبم روی خنده

 !شدنمی که شدنمی که شدنمی ام،کرده برداشت اشتباه را نگاهش که بمالم شیره خودم

 .شد من نصیب اشخاکستری هایتیله از که بود چیزی سوءظن، و شَک

*** 

 .گرفتم ترصاف را کیک یجعبه و جاجابه دستم در را خرید هایپالستیک و کردم ترتند را هایمقدم
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 ازارب به کنم، غافلگیر را آبان کهاین برای. کردم تمام را کارم زودتر و بودم گرفته مرخصی مزون از امروز

 .کشید طول بود، دو نزدیک ساعت که االن تا خریدکردنم و رفتم

 هخان در. ارزیدمی آبان، تولد سورپرایز به درد این تحمل ولی بود؛ بریده را امانم درد، معده و بودم خسته

 .بود خانه آبان پس بود، شده پارک آپارتمان پارکینگ یگوشه ماشین. شدم داخل و کردم باز را کلید با را

 به که گرم هوای. انداختم خانه راهروی داخل را خودم و کردم طی عجله با را ورودی به مانده قدم چند

 .شدم بیرون سرمای متوجه تازه خورد، هایمگونه

 صدای که رفتم آشپزخانه سمت به صدا و سر ایجاد بدون آهسته، و آرام دستم، در هایخرید همان با

 .کرد غافلگیرم سر پشت از آبان،

 بودی؟ کجا -

 دمز اخمالویش یچهره به لبخندی. برگشتم سمتش به متعجب. بود عصبی اما چرا؛ دانمنمی صدایش، تُن

 :گفتم و

 !بداخالق آقای سالم -

 رام و گرفت محکم را راستم بازوی. رساند من به را خودش بلند، قدم یک با و گرفت حرصش بودنمآرام از

 .بیفتند زمین روی خریدهایم شد باعث حرکتش همین که کشاند، خودش سمت به

 :غرید و داد بازویم به فشاری ام،رفته هم در یچهره به توجهبی

 هان؟ بودی؟ قبرستونی کدوم میگم -
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 .شد بسته هایمچشم دادش صدای از

 .شد خارج دهانم از ضعیفی «آخ»

 !شکوندی رو دستم... آبان آخ، -

 بانو؟گل بودی آشغال کدوم با گوری، کدوم رفته؟ نُه ساعت از گفتن دنبالت اومدم که بودی کجا -

 ت،گرف تهمت این از قلبم. سرازیر اشکم و شد شکسته بغضم. شدم شَکش از پر چشمانِِ یخیره زدهبهت

 :نالیدم درد از پر! نداشت اعتماد

 .کن ولم -

. شدم آوار زمین روی جا همان. خورد آشپزخانه در به پهلویم که داد هلم و کرد ول را بازویم محکم

 :گفتم گریه با و کردم پرت سمتش به را بود افتاده پایم جلوی که کیکی یجعبه

  !کنممی متر رو بازار دارم صبح از تو خاطر واسه بدم حال این با خر منِِ -

 .کشید گند به را آشپزخانه رنگکرم فرش و ریخت بیرون جعبه از کیک

 .دیدمی را اطرافش داشت تازه انگار. بود زده زل میوه هایپالستیک و شده ریخته کیک به ناباور آبان،

 :گفت آمدمی چاه ته از انگار که صدایی با و برداشت سمتم به قدم یک

 ...من بانو، -

 :گفتم گریه با و کشیدم جیغ که بود نرسیده بازویم به دستش

  !نزن دست من به -
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 .بردم پناه اتاق به و گذشتم کنارش از باریدندمی که هاییچشم با. کرد نگاهم پشیمان

 را اتاق در. کند خرجم صدقهقربان راه به راه که خواستممی را خودم آبانِِ خواستم،نمی را آبان این من

 مسابقه که انگار هایماشک. کشیدم آغوش در را زانوهایم و شدم آوار در پشت. کوبیدم هم به سرم پشت

 شدمین باورم. افتادندمی دلم آتش روی نفت مثل و شدندمی هایمگونه اسیر هم سر پشت باشند، گذاشته

 زا حرف راحت قدراین و کند شک خودش به نسبت من عشق به همه از ترمهم و نجابتم به پاکیم، به آبان

 .است مانزندگی در طوفان آغاز ها،کردنشک این دانستمنمی روزها آن. بزند دیگر کسی

 .زدمی در به آهسته که بود آبان. آورد خودم به مرا در متداوم صدای

 ...برم قربونت کن باز رو در بانو؟ -

 .کرد بدتر را حالم بغضش از پر و آرام صدای

 محکومم ترراحت تا بگرد مدرک و سند دنبال برو بودم؟ کجا و کی با نگفتی مگه! کن ولم. خوامنمی -

 .کنی

 و آروم آتیش روی اسفند مثل اومدم مزون از که وقتی از قسم قرآن به. گفتم چیزی یه کردم غلط من -

 !رو در کن باز... عزیزدلم کردم اشتباه! نداشتم قرار

 د،ش باز که در. کشیدم پایین آرام را دستگیره و شدم بلند در پشت از. کشیدم باال باصدا را امبینی

 .شد اتاق وارد و آمد ترجلو قدمی. شد نمایان اشگرفته یچهره

 کوتاهی یفاصله به. گرفتم بودند، حیات اکسیر مثل برایم که رنگشخاکستری هایچشم از را نگاهم

 :گفت نجوا از ترآرام. کرد پاک را امگونه روی هایاشک سرانگشتانش با. ایستاد رویمروبه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 125 

 .نباشه دنیا خواممی گیری،می ازم که رو نگاهت -

 .کشیدم عقب را سرم لجوجانه

 ببخشیم؟ که کنم کار چی -

 !اعتماد -

 :زدم لب ایگرفته صدای با دادم، پیراهنش اول یدکمه به را نگاهم

 .کن اعتماد بهم -

 .کرد بغلم ترمحکم و نگذاشت که شوم جدا آغوشش از خواستم. آمدم در بازوانش حصار به دفعه،یک

 :کرد زمزمه گوشم در ایشدهبم صدایِِ با آرام و کرد نوازش را موهایم

 ...فرشته تمشرمنده _

 .شد مچاله قلبم آبان یگریه فکرِِ از کردم، حس گوشم یالله روی را اشکی قطره سردی

 را مدل هایشصدقهقربان که بود باری اولین این کنم، هضم توانستمنمی را تهمتش. بود شده بدتر حالم

 را خودم بیرونی هایلباس همان با و شدم بلند زمین روی از. کردم جدا آغوشش از را خودم. نکرد نرم

 :گفتم گریه از دورگه صدایی با و کشیدم سرم روی را پتو. کردم پرت تخت روی

 .کنهمی درد سرم کن، خاموش رو چراغ -

 ...بانو -
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*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :نالیدم و کردم او به را پشتم

 .کن خاموشش -

 خرآ لحظه در اما آورد؛ بود پتو زیر که سرم نزدیکی تا را دستش که فهمیدم حتی شد، نزدیکم کردم حس

. کردم خفه گلو در را هقمهق شنیدم، که را اتاق در شدنبسته صدای. کرد خاموش را چراغ و کشید عقب

 .سوزاندند را هایمگونه هایماشک. ریختمی هم به را روانم و خوردمی چرخ سرم توی هی آبان حرف

 رودمی در جانش گفتمی که زد؛می عاشقی و عشق از دم که آبانی! کند شک من به آبان نداشتم انتظار

 .چرخیدمی زبانش روی حرف آن راحتی همین به نباید لبخندهایم؛ برای

 ـیانـت خــ تأخیر چندساعت مگر. برود بیرون هقمهق صدای مبادا تا گرفتم دهانم جلوی را دستم

 کردم فکر که کردم اشتباه من اصالً... آه... مگر بود؟ ـناه گـ بازاررفتن خبربی مگر شد؟می محسوب

 .بود گذشته گندیِِ به چیزهمه هنوز شده، کوک من دل با سازش زندگی

*** 

 و تادمفرس گوشم پشت را امنشدهشانه موهای. فرستادم پایین گلویم از شیرین چای زورِِ با را پنیر یلقمه

 بلند نهارخوری میز صندلی روی از بود، امخیره چشمش کوتاهم یصبحانه اول از که آبان به توجهبی
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 جلوی سفیدرنگ یکاناپه روی را خودم و رفتم خانه متری32 پذیرایی سمت به سالنهسالنه. شدم

 .بود کرده صبح جااین را شبش آبان. کردمی کجیدهن کاناپه یگوشه پتوی. کردم پرت تلویزیون

 گریه صبح خود تا زد،می سوز هایمچشم. بودم زده زل تلویزیون خاموش و سیاه یصفحه به طورهمان

 .شدم کنارم نشستنش متوجه رفت، پایین که کاناپه. بودم کرده

 کوتاهآستین شرتتی لغزید، بازویم روی نگاهم. شده خیره راستم بازوی به که دیدم چشم یگوشه از

 ستمپو روی آبان دست جای. دادمی نشان را سفیدم بازوی کبودی خوبی به بودم پوشیده که رنگیمشکی

 .بود مانده

 رویروبه من، چپ سمت. شد بلند جایش از و کشید موهایش بین دستی کالفه گزید، را لبش که دیدم

 به ار نگاهم شد باعث شنیدم، که ایتقه صدای. کرد باز را آن و ایستاد پذیرایی شکلمستطیل یپنجره

 زد، که پُکی اولین. کرد گشاد را هایمچشم بود، شده روشن که فیلترش و سیگار. بچرخانم سمتش

. نشست کنارم و آمد سمتم به تند. درپیپی هایسرفه آن از بعد و من خشک یسرفه با شد مساوی

 دستشوییِِ سمت به و زدم پسش دست با. کرد بدتر را حالم دودش. بود انگشتانش مابین هنوز سیگار

 هاینفس با کردم سعی و پاشیدم صورتم به آب مشت چند. داشتم آلرژی دود به من دویدم، هال یگوشه

. مانداخت امچهره به نگاهی روشویی، باالی گرد یآینه از آمد، بند که امسرفه. کنم بهتر را حالم درپیپی

 دیروز که دختری به شباهتی آویزان، هایلب و پیچیده هم به موهای نمناک، چشمان با دختر این

 نآبا صدای متعاقبش و خورد در به ضربه چند. نداشت کند غافلگیر تولدش برای را همسرش خواستمی

 :رسید گوشم به

 شد؟ چی بانو بانو؟ -
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 .زدم زل نگرانش چشمان به و کردم باز را در

 وقته؟ چند -

 :زد لب چشمانم یخیره

 وقته؟ چند چی، -

 :نالیدم نزار حالی با

 کردی؟ پنهون ازم رو چی دیگه سیگار جز به -

 وانهر دنبالش سمج. نشست کاناپه همان روی و رفت پذیرایی سمت به و کشید دست صورتش روی کالفه

 :بردم باال را صدایم و شدم

  !بده رو من جواب -

 :ایستادم طلبکارها مثل و کمر به دست جلویش

 !خسروی جناب بودم شما با... زنمنمی حرف که دیوار با -

 :کرد زدنحرف به شروع آرام صدایی با و انداخت پایین را سرش

 تنها تنهای که دراز و الغرمُردنی یپسربچه یه. بودم دبیرستان اول گرفتم، دستم سیگار که باریاولین -

 که بود دوازده ساعت حوش و حول شب یه یادمه. بودن کرده خاک قبر یه توی رو مادرش و پدر که بود؛

 مادرم و پدر و گذشته به یادم شب اون. بود شده تموم شهرداری ماشین توی هازباله کردنخالی کارِِِِ

 تا بود زنده بابام خواستمی دلم. بود کرده رو نمازش چادر یاسِِ عطر و مامانم بغلِِ هوای دلم. بود افتاده
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 ودمب شاکی آدم و عالم از. نمیارم در اون مثل سبیلی عمراً که بذاره سرم به سرم و بده تاب رو سیبیالش

 خونه هاینزدیکی. موندم زنده لعنتی تصادف اون توی چرا که بودم شاکی خودم از حتی شب، اون

 سیگارش فیــلتــر سرخی. دیدم دیوار کنار رو جون،خانم همسایه پسر بابک، رسیدم؛ که جونخانم

 درست دعوا تا چهار سه ایهفته که اینا از بود، شری پسر بابک. بود قرمز چراغ مثل تاریکی توی

  :گفتم بهش. رسیدم کنارش وارفته و شل. بود خونی دماغشون همیشه و کردنمی

 کشی؟می چرا-

 :گفت و کرد نگاهم

  .کنهمی آرومم -

 درست؛ بود، کم سنم. نمیاد دست به مزخرفات این دودکردن با دائمی آرامشِِ دونستممی زدم، پورخند

  :پرسیدم ازش و زدم پوزخند. ایَنلحظه اون، شبیهِ و سیگار آرامشِِ تمدونسمی ولی

 بره؟ یادت هاتغم که کنهمی آروم قدریاون-

 :گفت و سمتم گرفت رو سیگارش یبسته. زد پوزخند

 !بره یادش غماش که کنننمی آروم رو آدم قدراون چیزها این! رفیق نه-

  :گفتم بهش. کردنمی پیداش و بود آرامش دنبال من مثل هم اون. کردم نگاه فقط شدرازشده دست به

  کشی؟می چرا پس-

  :گفت حالت همون توی و کرد روشنش فندکش با و درآورد سیگار نخ یه
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 !کنهمی آرومم که بزنم گول رو خودم بزنم، گول رو خودم خواممی چون-

 :گرفتم ازش رو سیگار

 !داره درد خیلی خودت زدنگول... دونیمی-

 از بعد! شدم آروم که کردم خیال شدم؛ آروم بعدش اما بود؛ مریه و حلق به آتیش ریختن مثل اولش پُک

 .کنار بذارمش نتونستم دیگه اون

 :زدم لب ناخواسته. شد آشوب دلم. لرزیدمی نگاهش خاکستری. کرد نگاهم هایش،حرف شدنتمام با

  .دارم حساسیت دود به من -

 :کرد زمزمه قبل از ترآرام و دزدید را نگاهش

 !نیست چیزی که سیگار کنار، ذارممی خودمم تو خاطربه -

. برید را امانم صاحبم،بی دلِِ اما کنم؛ فراموش را کارش و بدهم وا زودی این به خواستمنمی که بود درست

 به لب کرد، فرار چشمانم حصار از که اشکم قطره اولین. گرفتم را هایشدست و نشستم پایش جلوی

 :گشودم سخن

 !کنار بذار رو اعتمادیتبی نه، رو خودت -

  .بهت نیستم اعتمادبی من -

 :گفتم و کردم نگاهش غم با. کردم رها را هایشدست

 ...نیست اطمینان نگاهت تهِ! هستی -
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 .داد باال دست با را رنگشمشکی موهای کالفه

 داغون دارم خودم. مغزم دور پیچهمی شهمه تردید یه شده، چم دونمنمی... نیست خودم دستِ! بانوگل -

 .خورهمی هم به زدم بهت رو هاحرف اون کهاین خاطربه خودم از حالم... میشم

 بود؟ آمده آبانم سرِِ بالیی چه گزیدم، را لبم

*** 

 از غافل دید؛می داشتندوست و عشق در را خوشبختی یهمه که بودم خامی و جوان دختر من روزها آن

 .است پرتالطم اما عاشقانه زندگی از ترموفق عشق، بدونِِ اما آرامش؛ با زندگیِِ کهاین

 .مشکلمان حل برای نشدم پاپیچ که داشتن؛دوست پایِِ گذاشتم را آبان رفتار که شد چطور دانمنمی

 !دانممی کردم، محض حماقت

 و بودم احمق. بودم داده تن مداومش هایکردنچک به آمدنش، دنبالم به مزون، تا آبان همراهی به دیگر

 یک به قاعدتاً و سوم نفر یک وجود به روزها آن ما اما شود؛می کم هایششک از طوراین کردممی فکر

 .داشتیم نیاز مشاور

 مانع داشتم آبان به که عشقی اما شدم؛می اذیت. بودم نکرده که عادت اشهمیشگی هایکردنچک به

 دیوانگیِِ. است محض ـیانـتِ خــ بیاورم کم راه ینیمه کهاین کردممی حس. کنم اعتراضی تا شدمی

 خودش به تکراری روتینِِ ریتمِِ یک چیزهمه. شودمی بهتر زمان گذر با آبان کردممی فکر که بود محض

 ...روز آن کهاین تا بود گرفته
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 در. مبخوری غذا هم با تا بیاید بودم منتظر و بودم پخته را ناهارم. آمدنمی سه ساعت تا و بود دانشگاه آبان

 .شدم مواجه آرمین با که کردم باز را در شده تمام زودتر کالسش حتما کهاین خیال به شد، زده که خانه

 .بود شده تنگ برایش حسابی دلم و بودمش ندیده که بود روز چند

 .بخوریم غذا تاییسه و بیاید آبان تا کردیم صبر

 نآ اما بود؛ این حالم بود چندروزی البته. داشتم تهوع حالت مدام. شد بد حالم چندبار بود آنجا آرمین تا

 هک بپوشم لباس و بروم اتاق به خواستم برویم، دکتر به تا شوم آماده گفت آرمین. بودم شده بدتر روز

 فراموش دارم عمر تا که داد انجام را رفتاری دید، هم کنار را ما وقتی. آمد که وقتی از امان و آمد آبان

 نآرمی به رو پرخاش با و بود شده عصبی باشد دیده ـیانـت خــ هنگام را زنش که کسی مثل. کنمنمی

 :غرید

 کنی؟می غلطی چه اینجا -

 هب بخواهد که بود محض نامردیِِ. بگویم چه دانستمنمی بود، مانده باز آبان منطقیبی این از دهانم که من

 ...برادرم و من به! کند شک آرمین و من

 و زد آبان یشانه روی. بودم کرده تعریف برایش خودم بود، آبان هایرفتار جریان در کم خیلی آرمین

 :بیاورد هم را ماجرا ته و سر شوخی با کرد سعی

 !سرت به زده بودی، سرکالس زیاد داداش -

 :زد داد و گرفت مشت در را آرمین ییقه که بود منطقیبی و یاغی مردِ! نبود آبان اما، آبان

 کنی؟می غلطی چه من زن کنار نیستم، من وقتی من یخونه تو -
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 :زد لب ناباور آرمین

 !داداشتم... داداششم من احمق -

 :زد فریاد من، به رو. کند تمامش که بدهم قسمش ایآیه چه به دانستمنمی. بود شده سرازیر هایماشک

 رو؟ این فهمینمی! مَردها روی کنی باز رو در نداری حق نیستم من وقتی -

 توانستمنمی بود، گرفته را وجودم تمام خشم. رفت باد به آنی به امماهه چند صبرِِ تمام تحملم، یهمه

 هک شد چطور دانمنمی و رفتم سمتش به. بیاورد زبان روی را گذردمی مریضش ذهن در هرچه تا کنم صبر

 :زدم هق گریه با. نشست صورتش روی راستم دست

 .مونمنمی خونه این تو هم لحظه یه دیگه! روانی مریضِِ یه! مریضی تو -

 به .کشید و گرفت شدت با را دستم کنم، جمع را چمدانم تا بروم اتاق به خواستم و کردم گردعقب وقتی

 :غرید و داد هلم که کنم جدا دستش از را دستم خواستم و برگشتم سمتش

 !سرجات بتمرگ -

 وصل هم به را پذیرایی و نشیمن که ایپله دوتا از و لغزید پایم که شد چه دانمنمی و رفتم عقبعقب

 ممشک و فقراتستون توی بدی درد و خورد پذیرایی هایمبل عسلی میز یگوشه به کمرم. افتادم کردمی

 میگر. کردندمی نگاهم شده شوکه آبان و آرمین که افتاد اتفاق لحظه در چنان هااتفاق این یهمه. پیچید

 شلوارک که خونی دیدنِِ از شد، کشیده پاهایم سمت به که نگاهم. کردم حس پاهایم بین را مایعی

 .کردم وحشت بود، کرده سرخی غرق را سفیدم
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 وصل هم به امچندروزه یسرگیجه و هاتهوع حالت و ماهانه افتادنِِِِعقب پازل، یک هایتکه مثل ناگهان

 هک صدایی با و گذاشتم کردمی گزگز درد شدت از که پهلویم روی را دستم. لرزید تنم فکرش از و شدند

 .زدم صدا را آبان آمدمی در چاه ته از

 و یدچرخ سرم دور زمان و زمین که بود نرسیده من به هنوز کرد، تند پا سمتم به بیاید خودش به که انگار

 .رفت سیاهی چشمانم

*** 

 :گفت و کرد جاجابه اشعملی بینی روی را عینکش. دوختم دکتر به را نگاهم درد با و گزیدم را لبم

 یدتوننمی دیگه شما میده نشون سونوگرافی و معاینات و هاآزمایش اما زنم؛می رو حرف این که متاسفم -

 .بشید داربچه

 ادامه دکتر شد، سرازیر چشمم یگوشه از اشکی یقطره. دیدم چشم یگوشه از را آبان دست شدنمشت

 :داد

 .شده جنین سقط باعث شده زده که ایضربه البته و نداره رو جنین داشتننگه توانایی شما رَحِم -

 راهروی از کشیدمشانمی زمین روی که پاهایی با و زدم بیرون اتاقش از که بود دکتر حرف وسط

 و خونریزی علت به بیمارستان در بودنبستری روز دو. رفتم ورودی در سمت به و شدم رد بیمارستان

 .بزنم آخر سیم به که بود کرده متشنج را اعصابم قدرآن دکتر هایحرف حاال

 و آرام. بود گذر در نمناکش چشمان بین نگاهم. رفتم بود داده تکیه آبان ماشین به که آرمین سمت به

 :زد لب پشیمان
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 !ببخش... منه تقصیر -

 خودش دست با که بود آبانی مقصر بود، آبان بدبینی و شک مقصر! ابداً بود؟ آرمین تقصیر. نگفتم هیچ

 .بود کرده نابود را زندگیمان

. ستمگری را خانه خود تا و نشستم عقب صندلی بدهم اهمیتی نگرانش هاینگاه به کهاین بدون آمد، وقتی

 و کردم جمع را چمدانم آرمین و آبان یزدهبهت چشمان جلوی رسیدیم خانه به وقتی که بود روزهمان

 حال اگر تا آمد همراهم آرمین. برگشتم امپدری یخانه به داشتنم، نگه برای آرمین اصرار یهمه مقابل

 .مدار نیاز را دورشدن و تنهایی این دانستمی انگار بود، کرده سکوت آبان. باشد کنارم شد بد امجسمی

 اکیخ چه است قرار ببینم کردممی فکر باید. کردم فکر و کردم فکر و کردم فکر تمام یهفته یک دقیقاً

 داغ طرفآن از کردند،می تکه تکه را قلبم که بودند ایبُرنده تیغ مثل آبان هایتهمت. بریزم برسرم

 آرزویی بود، مادرشدن حسرت دیگری طرف و کردمی سنگینی دلم روی پدرم داغ مثل روزه چند جنینی

 !دیدمشمی خواب در باید دیگر که محال

 و دبرو بودم فرستاده بود دوروزی را آرمین. گرفتم را تصمیمم که بود مشترکمان خانه ترک از هفتم روز

 به چندروز برای گفت که اشمسخره وجدان عذاب یا بود آبان با رونشدنروبه خاطربه دانمنمی هم او

 .رودمی اشخاله یخانه و شوش

 خون از جنینی بود، زده برادرم و من به ـیانـت خــ انگ بود، زده تهمت آبان. بودم کرده را فکرهایم

 یهمه با اما بماند؛ دلم به عمر یک شدن مادر حسرت بود شده باعث بود، کرده نابود را خودم و خودش

 !کردممی کاری باید و بودم عاشقش احمقانه هااین
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 کار ؛کردممی اشراضی طالق به تهدید با کردمی مخالفت آبان هم اگر رفتیم،می روانشناس یک پیش باید

 .کردممی کاری باید باشم، هردویمان نابودشدن بیشتر شاهد و بنشینم شدنمی. بود همین درست

 را امشب. بود شده تاریک هوا. شدم بلند جایم از و کشیدم گردنم به دستی مستاصل، و کالفه

 و حالبی شدت به. شدم ولو تخت روی و رفتم اتاقم به. گشتمبرمی آبان یخانه به فردا و خوابیدممی

 .بودم داده دست از که بود خونی خاطربه هااین یهمه و بودم کسل

 را هایمچشم است گربه کهاین خیالِِ به و کردم نچی. آیدمی حیاط در پایی صدای کردم احساس یکهو

 آرمین یا آبان بودم مطمئن. انداخت اندامم به لرز هال، در چفتِ صدای بعد، لحظه چند. گذاشتم هم روی

 .کشید سوت مغزم دزد، آمدن فکرِِ با... پس. ندارند را خانه کلید

 هایچراغ و هال تاریکی میان. رفتم هال سمت به آهستهآهسته و شدم بلند جایم از لرز و ترس با

 روی را سردش هایدست و آمد سمتم به که کشیدم جیغی وحشت از. دیدم را مردی یسایه خاموش،

 .گذاشت دهانم

 پشت را دستم دو مچ دیگرش، دست با که کنم آزاد را خودم تا زدم پا و دست. دادمی عرق تند بوی تنش

 .بود نشسته کمرم یتیره روی سردی عرق. کرد قفل سرم

 !بردارم رو دستم تا شو خفه -

 ،اشچهره دیدنِِِِ از. کرد روشن را المپ برداشت، که را دستش. کردم پایین باال را سرم باشه معنی به آرام

 :شدم آوار زمین روی. ریخت قلبم

 ...تو... تو -
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 یازده حوالی ساعت. بود نشده پیدا اشکله و سر عقدمان زمان از درست که لعنتی مزاحم این بود، اردالن

 .محل این یسالخورده اهالی یهمه بودنخواب یعنی این و بود

. داد فشار و گذاشت دهانم روی محکم را زمختش و بزرگ دست که بود شده باز کشیدنجیغ برای دهانم

 رهایی بلکه انداختم چنگ بود، دهانم روی که دستش به هایمدست با و شدند گشاد ترس از هایمچشم

 نای از. چسباند خودش به و کرد بلند مرا و گرفت را کمرم دیگرش دست با و زد آوریچندش لبخند. یابم

 تپش دم، در همه و کشیدممی جیغ. بودم گرفته تهوع حالت خورد،می صورتم به که هایینفس و نزدیکی

 .شدندمی خفه بود، کشیده زنجیر به را صدایم که دستی

 یرز باریدمی آن از ـهـوت شـ که لحنی با. سوزاند را صورتم اشک و شدند برده تاراج به هایمنفس کم،کم

 :کرد زمزمه گوشم

 ...خوشگله آوردم گیرت باالخره -

 را دستش. کند نگاهم حتی کشیدنمی میلش کسی که بودم زشت قدرآن کاش کردم آرزو بار، اولین برای

 هم سر پشت و عمیق هاینفس. دارد معنایی چه کشیدننفس فهمیدم تازه و برداشت دهانم روی از

  .انداختم چنگ گلویم به و کشیدممی

 هک شلوارکی و تاب. لرزید بارید،می رویش و سر از رذالت و کثافت که اردالنی به نزدیکی همه این از تنم

 .کشاند اتاق به خودش دنبال و گرفت را دستم. زدمی دامن بدم حال به داشتم تن به

 که کردند وصل هایمعصب به را برق جریان که انگار. نداشتم فرار برای توانی که بودم حالبی قدرآن

 .آمد فرود خانه سکوت سر بر و شد جیغ صدایم
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 !ننداختم راه داد و جیغ تا گمشو. من یخونه از بیرون گمشو کنی؟می غلطی چه آشغال کثافتِ -

 جانم مغز تا درد و خورد کمد یگوشه به زانویم. کرد پرت اتاق یگوشه مرا و کشید ترمحکم را دستم

 .برگشتم سمتش به و خوردم شدیدی تکان اردالن، توسط بازوهایم گرفتن با. رفت پیش

 .کن ولم -

 :گفت وارزمزمه و آورد ترنزدیک را سرش

 .آوردم گیرت تازه -

 :کردم ناله ملتمسی لحن با

 خوای؟می جونم از چی داری؟برنمی سرم از دست چرا دارم، شوهر من! برو خدا رو تو -

 .خوردمی بهم چشمانش از حالم. بود هایملب به نگاهش

 میاد؟ کنار اصالً میاد؟ کنار چطور قضیه این با شده، دستمالی زنش بفهمه شوهرت اگه نظرت به -

 این هم آن حریمم، در ام،خانه در کنارم، بودنش بودم فهمیده تازه انگار. کردم نگاهش ناباوری و بهت با

 .است خطرناک چقدر شب وقت

 شتانگ نوک تا درد شد، حبس نفسم. بود دیوار به کمرم شدنکوبیده بازخوردش، که رفتم عقب قدم یک

 .دورتر قدم دو بود؛ تخت روی گشتم، امگوشی دنبال چشم با. کرد رسوخ پایم
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 گوشی دیدن با را قصدم که او اما کردم؛ دراز را دستم رساندم، تخت نزدیک را خودم سریع قدم یک با

 و کشیدم بلندی جیغ. پیچاند و برد سرم پشت به و گرفت هوا روی را امدرازشده دست مچ بود، فهمیده

 .آمد حرف به او

 هوم؟ نفهمه، چیزی تاتوکشیده شوهر اون میدم قول اصالً نشو، وحشی! بودی آرومی دختر که تو! نچ -

 .خوشگلم بیا راه من صاحاببی دل با فقط تو

 دهان در زبانم. نشست فقراتم ستون و هایمدست کف سردی عرق. شد سیخ هایشحرف با تنم موهای

 .بودم شده الل عصبی شوک این از انگار چرخید،نمی

 دنبال ذهن در و بستم را هایمچشم درد با. درآورد را پیراهنش حرکت یک با و کرد پرت تخت روی مرا

 .بست برایم را فراری هر راه و انداخت رویم را خودش ناغافل که گشتممی فرار راه

 م؛بود نجاتی راه دنبال و زدممی جیغ زدم،می پا و دست. درید تنم از را کوتاهم آستین شرتتی وحشیانه

 .شدممی نابود باید انگار اما

 پا، و دستبی و ناتوان من و شدمی برده حراج به داشت هایمچشم جلوی رویاهایم یخانه و آرزوها آبرو،

 آینده روزهای تنهای و گریان دخترک خود چشم به که وقتی درست آخر، یلحظه. بودم آن نابودی شاهد

 :کردم زمزمه بود مانده بدنم در که توانی یهمه با لب زیر دیدممی را

 !بشم نابود نذار خدایا -

 کریه یچهره پس در اشچهره دیدن و آبان توسط اسمم صدازدن هال، و حیاط در بازشدن صدای با

 .ترنزدیک گردن رگ از بودنش و هست، کسی که شد ثابت من به بار اردالن،



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 140 

 :انداخت لرزه به را تنم چهارستون آبان فریاد صدای

 ناموس؟بی کنیمی چیکار -

 قدریآن امظاهری وضعیت. کوبید مقابل دیوار به محکم و کرد بلند تخت روی از را اردالن حرکت یک با

 .بزند سیاهی به خشم، از صورتش که کند کاری و برجسته را گردنش رگ که بود افتضاح

 من از را خشمگینش نگاه. کردم کز تخت یگوشه و پیچیدم خودم به و زدم چنگ را تخت روی یملحفه

 هق امزندگی گندکشیدن به برای دورتر قدم چند من و شدمی اردالن نصیب که بود لگد و مشت و گرفت

 :کشید عربده و آمد صدا به که بود اردالن این ها، فریاد و داد همین میان. زدممی

 .خواست خودش زنت،! شرفبی خواست، خودش -

 جان چشمانم پیش آینده، تنهای دخترک. لرزید آبرویم بردن تاراج به ناجوانمردانه همه این از من تن و

 صدای. کند باورم بود محال بود، بند نازک تارمویی به اعتمادش که آبانی من، شکاک آبانِِ و گرفت

 :شد خارج گلویم از ضعیفی

 ...غه...رو...د -

 !کرد وا برام رو در خودش -

 از منفس. چرخیدمی بود، قرمز خون از صورتش که اردالنی و من بین نگاهش. کشیدمی نفس تندتند آبان

 .کوبید اردالن شکم به محکمی لگد آبان و رفت تهمت همه این

 !کثافت رو دهنت ببند -
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 :گرفت را اراجیفش یادامه و کرد خفیفی یناله اردالن،

 غیرتت؟ به برخورده چیه،. وقته خیلی دخترمه،دوست زنت -

 .دادنمی آزارم آبان تردید از پر نگاهِ یاندازه به ولی بود؛ یعنی نبود، مهم برایم هایشحرف دیگر

 هب اردالن تهِ و سربی و مفت هایحرف صدبرابرِِ بود، شده دوخته من به اعتمادیبی با حاال که نگاهی این

 :زد صدایم وارزمزمه. انداختمی چنگ جانم

 بانو؟گل -

 .باختم هم مُفت باختم، را امزندگی یهمه من نبودم، «بانو» برایش دیگر وقتی ،«بانوگل» گفت وقتی

 نمیگی؟ چیزی -

 :انداخت خط آبان بغضِِ از پر صدای روی اردالن صدای

 !خودش بود راضی که، گفتم -

 دست زیر از اردالن چطور نفهمیدم بعد، یدقیقه چند. کردمی خون از پر را اردالن دهان که بود مشت و

 .گذاشت فرار به پا و زد چنگ زمین روی از را پیراهنش کرد، فرار آبان

 .ایستاد سرم باالی نشسته خون به هایچشم با آبان،

 .نیاوردم خودت و خودم سر بالیی یه تا بزن حرف. بانوگل بزن حرف -

  «عزیزم؟ پسرداییِِ نیست بال اتاعتمادیبی این بال؟» بگویم خواستم
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 یگوشه. فهمیدم کرد کج چپ سمت به را سرم که محکمی سیلیِِ از را این کرد، ترشجری سکوت

 شگو فریادم و زدم تلخی پوزخند. سوزاند را پلکم گرم، خونِِ و خود تخت فلزی تاج به محکم امپیشانی

 :کرد کر هم را خودم

 .نداری اعتماد بهم سرسوزن قدِ که خورهمی هم به خودم از حالم -

 :کرد ناله و زد زانو پایم جلوی درماندگی با

 بود؟ راست حرفاش -

 التِ یک حرف چهارتا با که عشقی همه این از خورد هم به حالم. اعتمادیبی همه این از گرفت اوقم

 .چکید چشمم یگوشه از اشکی. بود گرفته خود به اعتمادیبی رنگِ پا، و سربی

 رو؟ هاشحرف کردی باور -

 .ندادم خودمون دست کار تا کن قانعم بده، توضیح برام -

 .بود اعتمادیبی و شک تردید، بود، هرچه دیدم؛نمی عشقی دیگر کردم، نگاه هایشچشم به

 .کردی باور رو هاشحرف پس خواستی؛نمی توضیح ازم داشتی باورم اگه -

 گوشم به حیاط آهنی در خوردن هم به صدای بعد دقیقه چند و شد بلند جلویم از شد، مشت هایشدست

 .رسید

 از شد پر نگاهش وقتی چهار، در سه کوچکِ اتاق همان در بهمن، سردِ شبِِ همان لحظه، همان آبان،

 .مُرد برایم رفت، و کرد ول خراب حال آن با مرا وقتی اعتمادی،بی
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 .گرفتمی من از را آبان سراغ و زدمی زنگ داییزن

 اهواز در دوستش عروسی به آبان که کردممی توجیهش احمقانه من و است خاموش موبایلش گفتمی

 !شکسته هم اشگوشی و رفته

 با هبلک بود، نکرده باورم تنها نه آبان. مردممی ثانیه هر خط ور این خودم و آوردممی آبان نبود برای بهانه

 .بود کشیده نوپایمان زندگی روی خط رفتن این

 محض حماقت ندارد، باورت و خواهدنمی را بودنت همسرت و عشق وقتی ماندن،. بودم گرفته را تصمیمم

 .است

 زا یکی. رسید فروش به هستم، وارث من کردمی ثابت که سندی و برگه با پدرم، کشاورزی کوچک زمین

 آن در توانستمنمی اما را خانه. خرید من از خوبی قیمت به را آن بود، واقع آن در زمین که روستایی اهالی

 مدیرمان برای دروغ کلی و رفتم مزون به. بماند طورهمان گذاشتم و کردم قفلش پس بفروشم؛ کم مدت

 همسرم بگویم شدم مجبور نشد، قانع وقتی هم سر آخر. ندارم کارکردن قصد دیگر که کردم سرهم

 داد،می دستم را ماه آن حقوق که حینی داد تکان سر برایم افسوس با هم او. نیست کارکردنم به راضی

 .شکستم تایید این با خودم و کردم تایید را حرفش درون از هم من. نبوده ازدواجم موقع هنوز که گفت

 .بودیم بچه زیادی آبان و من اما نبود؛ بازیبچه زندگی

 دو گذشت، و اعتماد. آوردنمی بار به را موفق زندگی یک داشتن،دوست و عشق صرفاً که بودم فهمیده

 .بودم باخته را امزندگی بینش و فهمیدن این برای من. هستند زندگی هایستون از دیگر یپایه
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 که اویی او، و پدرم از عکس قاب چند و چندین و لباس از پر چمدان یک شد خانه، از سهمم یهمه

 .کند باورم نخواست

 .کردممی تمام را کار باید بود، نیامده تا. بود شوش هنوز آرمین

*** 

 .گرفتم محکم را چمدان یدسته و پیچیدم خود به بیشتر را سبزم پالتوی

 دوتامونه هر خاطر واسه»

 واینمیستم تو پای اگه

 نیست زندگیم تو تو، جز کسی

  «نیستم هیشکی عاشق تو جز

 تسم آن به و برداشتم نامطمئن هایقدم. رفتندمی اتوبوس در سمت به که بود جمعیت ازدحام به نگاهم

 .رفتم

 .شدم سوار و دادم تحویل راننده شاگرد به را چمدانم

 !کردمی درد قلبم

 دوتامونه هر خاطر واسه»

 بستم تو روی رو چشمام اگه
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 بمونی که تونینمی تو

 خستم یخسته که منی با

  «میرممی من

 یهتک سرد هوای از کردهعرق یشیشه به را سرم. نشستم بود پنجره کنار و وسط ردیف که امصندلی روی

 .را آبانم شهر، این در گذاشتممی جا را جانم داشتم من. کشیدم عمیقی آه و دادم

 دیدم مدت این تو من»

 دیدممی قصه اول از باید که چی هر

 صبح خود تا شبا

 میدم گوش غمگین آهنگای

 باشیم هم با تونیمنمی

  «فهمیدم تازه رو این

 وسط .بیفتد جانم به ترس شد باعث رویم، پیشِِ مسیر و آینده بودننامعلوم تازه کرد، حرکت که اتوبوس

 .کردمی دگرگون را حالم و پیچیدمی گوشم داخل نوزادی یگریه صدای دردهایم، یهمه

 توبی میرممی»

 زندونی یدیوونه من
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 تونیمی منم بدون حتی تو که دونممی

 اخرمونه و اول راه عشقم جدایی

 هردوتامونه خاطر واسه

  دونیمی

  «ابراهیمی میثم -جدایی

 کار چه امرفته بفهمد آبان اگر کردم فکر لحظه یک. را خوب روزهای هوای بود، کرده را آبان هوای دلم

 !رفتنمی و کردنمی ول شب آن خواستمی مرا اگر آمد یادم بعد کند؟می

 توی آب نگذارد و کند بغلم که خواست؛می را پدرم آغوش دلم. بود گرفته دردهایم تمام وسعت به دلم

 ...حضورش به بودنش، به باشد گرم پشتم که بخورد؛ تکان دلم

 .لرزیدم امغریبگی از. نه که هوا سردی از. گذاشتم بیرون ترمینال از که را پایم رسیدیم، که تهران به

 داشتم؟ کارچه کسیبی برهوتِ این در کردم؟می چه شهر این در من

 کشیدن،عذاب و ماندن بینِِ بودم؛ کرده انتخاب من. نبود برگشت راه اما شدم؛ پشیمان لحظه یک

 .بودم برگزیده را شدنجاننیمه را، دادنجان مردن، ذرهذره و فرارکردن

 که را کوچکی کاغذ پرسید، را مقصدم آدرس راننده و شدم سوار وقتی و دادم تکان دست تاکسی برای

 .گرفتم سمتش به بودم نوشته رویش را نظرم مورد آدرس و بود کیفم داخل
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 مکوچک شهر برای کشید پر دلم. نداشتند شهرم کوچک هایخیابان با شباهتی تهران طویل هایخیابان

 .بود من آوارگی بانیِِ و باعث آبان. شدنمی هم دوساعت تهش و سر که

 خیابان آسفالت روی کنارم و درآورد عقب صندوق از را چمدانم و شد پیاده راننده ایستاد، که تاکسی

 .کردم حساب را تاکسی پول و کردم تشکری. گذاشت

 آن و اپ این کمی. بود رویمروبه بزرگی ویالیی یخانه. برگشتم سرم پشت یخانه سمت به رفت، که وقتی

 زنِِ صدای بعد کمی و فشردم را زنگ. شدم در نزدیک و کشیدم خودم دنبال را چمدانم یدسته کردم، پا

 :آورد خودم به مرا جوانی

 بله؟ -

 :گفتم و کردم صاف را صدایم

 .بانوامگل سالم، -

 .اومدی خوش عزیزم، سالم -

 داخل که هاییگل عطر. گذاشتم خانه بزرگ حیاط به پا و دادم هل را در. شد باز تیکی صدای با در و

 .کرد سرمستم بودند کرده خوش جا باغچه

 یپله روی که را پایم. کردم رد ترتند را خانه ورودی در تا شنی مسیر و کشیدم خودم دنبال را چمدانم

 .آمد جلو بود، فهیمه گمانم به که جوانی زن و شد باز در. گذاشتم شدمی وصل اصلی ورودی به که اولی

 خوشرویی با را سالمم جواب اما او کردم،می غریبگی احساس. کردم سالم دوباره و زدم رنگیکم لبخند

 :گفت لبخند با و گذاشت کمرم پشت را دستش. گرفت آغوشم در و آمد جلو تعجبم کمال در و داد
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 .خودت یخونه هم اینجا عزیزم، نکن غریبگی -

 دل به را آرامش و بود آرام دریایی مثل رنگشآبی هایچشم زدم، زیبایش العادهفوق یچهره به لبخندی

 .کردمی تزریق آدم

 و گرفت را چمدانم یدسته فهیمه. چرخاندم خانه سالن دور دورتا را نگاهم. رفتیم خانه داخل هم با

 :گفت که کردم نگاهش. گذاشت ایگوشه

 .بخواب تخت روی جااون برو برات، کردم آماده اتاق یه بعد کن در خستگی کمیه بشین، بیا فعالً -

 گمانم هب فهیمه و نشستم رنگایفیروزه یدونفره مبل روی. رفتم شانخانه پذیرایی به دنبالش لبخند با

 .نشست کنارم تعارف از بعد و برگشت شکالت و چای سینی با دقیقه چند از بعد. رفت آشپزخانه به

 :پرسیدم و چرخاندم ساکت یخانه دورتادور را نگاهم

 تنهایین؟ -

 :گفت و انداخت بود پذیرایی یگوشه که داریپایه ساعت به نگاهی

 .بشه پیدا شونکله و سر که االنه بیارتش، زبان کالس از فرناز دنبال رفته محمد -

 :گفتم و نوشیدم عطرخوش زعفرانی چای از کمی

 سالشه؟ چند دخترتون -

 :داد را جوابم و انداخت باال را ابروهایش

 .فرناز سالشه سیزده -
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 :کردم نگاهش تعجب با و کردم کوتاهی یسرفه. پرید گلویم به چای

 !میگی دروغ -

 و کرد سرخوشی یخنده. کردم سرزنش را خودم اول برخورد در هم آن زدنحرف لحن این خاطربه بعد

 :گفت

 باشم؟ سالهسیزده دختر یه مادر نمیاد بهم چیه؟ خدا، به نه -

 :دادم تکان تایید به را سرم

 !ابدا و اصال -

 :گفت و نوشید را چایش از کمی. زد گاز را آن از کمی و کرد باز شکالتی

 .آوردم دنیا به رو فرناز هم سال یک از بعد بود، سالم پونزده فقط شدم محمد زنِِ وقتی من -

 :پرسیدم و دادم تکیه مبل پشتی به

 کردین؟ ازدواج زود قدراین چرا -

 .زد گوشش پشت را رنگشایقهوه موهای

 رو من باشه محمد بابای که عموم میام، دنیا به من که وقتی خب. محمدم دخترعموی من که دونیمی -

 .ندارم کاری غلطش و درست با حاال که ماست شهر توی قدیمی رسم یه این. کنهمی نشون پسرش برای

. شدیم هم عاشق واقعاً محمد و من ها،صحبت این و نشون بحث از خارج اما شدم؛ بزرگ من و گذشت

 سر برید وقتشه دیگه گفتن بابام و عمو بود، سالم پونزده من و کرد تموم رو سربازیش محمد وقتی
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 شروع رو مونزندگی ما و داد خونه یه بهمون خودش نزدیک داشت، خوبی مالی وضع عمو. تونزندگی

 و نکردم ول رو درسم من پیشنهادش به بود، شونمدرسه اول شاگرد بچگی همون از محمد. کردیم

 مانع هم فرناز اومدن دنیا به حتی. شد قبول شهرمون دانشگاه هم اون داروسازی. داد کنکور هم خودش

 خاطرشبه رو خدا که بود بزرگی نعمت هاشونکمک و هامونخانواده وجود البته. نشد جفتمون پیشرفت

 و تهران اومدیم و زده داروسازی شرکت یه عمو هایکمک با محمد که هست سالی پنج حدوداً. شاکریم

 .ستمعصومه عموزن یخونه به نیومدنتون خاطربه ندیدین االن تا رو من زیبا خانم شما کهاین

 :دادم را جوابش و زدم تلخی لبخند

 و کرده چیکار مادرم دونستنمی که بودن کسایی همیشه اومدم،نمی مادرم خاطربه راستش -

 .کردمی اذیتم نحوی به هاشونحرف

 :زد ایکنندهدلگرم لبخند

 .کنممی درکت -

 احترامشان به من و شدند داخل فرناز و محمد. پیچید خانه در دختری گفتن «مامان» صدای همزمان

 و کشیده صورت گش،رنمشکی هایچشم داشت؛ معصومه عمه به نظیریبی شباهت محمد،. ایستادم

 .بود رفته پدرش به اما بودنشچهارشانه و قدبلند. بود عمه به شبیه همه و همه مهربانش لبخند حتی

 و زدم لبخندی. داشت گذشته از آشنایی رد اشچهره اما گذشت؛می دیدارمان آخرین که بود هاسال

 :گفتم

 !پسرعمه سالم -
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 :داد را جوابم و شد باز هایشلب منحنی

 .راهتیم به چشم میای داری گفت و زد زنگ مامان وقتی از! اومدی خوش! دختردایی سالم -

 آبی چشمان همان با بود؛ فهیمه اصلِِ برابر کپی. دوختم فرناز به را نگاهم و زدم خجولی لبخند

 .ایقهوه فر موهای و اناری هایلب سفید، پوست رنگ،خوش

*** 

 .خانم بگیرید خونه شهر جنوب سمت باید دارین شما که پولی با -

 :مگفت بود جوگندمی موهای با مسنی مردِ که بنگاه صاحب به رو. کردم جاجابه پایم روی را کیفم کالفه

  .رنگه یه جاهمه آسمون نداره، فرق شهر بودن پایین و باال برام -

  «!بدبختم جاهمه من: »کردم اضافه دل در

 :گفت و زد پوزخندی مرد

 فهمیمی! سیاهیه از پُر شهر، پایین آسمونِِِِ ولی آسمونیه؛ آبی اینجا، شهرِِ شمال آسمونِِِِ دخترم، نه -

 رو؟ منظورم

  .بود کردممی فکر آنچه از ترناهموار رویم، پیش مسیر انگار. دادم تکان گیج را سرم

 روی که بدهد نشانم بود قرار که را ایخانه آدرس و آمد سرم پشت هم مرد. رفتم بیرون و شدم بلند

 .دادم راننده دست به را آدرس و گرفتم تاکسی. داد دستم به بود نوشته کاغذی
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. دارند فرق هاآسمان فهمیدم پایتخت در زندگی چهارسال با بعدها، اما نفهمیدم؛ را هاآسمان فرق روز آن

 یباال در یکی نالد،می اشخانه سوراخ سقف و موقعبی باران از شهر، پایین در یکی که خواندم جایی یک

 شهر، این در طبقاتی اختالف. باران نمِِ زیر مدلش آخرین ماشین با دوردور و خواهدمی باران دلش شهر

 !کردمی بیداد

 کسی محمد یا فهیمه جز. شد بلند اسماماس زنگ که بود گذشته ماشین حرکت از ایدقیقه چند

 جدیدی کارتسیم دیروز و بودم شکسته را خطم رسیدم تهران به که روزی همان. باشد توانستنمی

 .بودم گرفته

 ونهخ بیای که کفریه دستت از قدراون خونه، دنبال رفتی گفتم محمد به: »بود نوشته کردم، باز را پیام

  «!کالفه و عصبی نشسته رومروبه هم االن خودته، پای خونت

 خوردم ستهفته دو االن باشم، شما سربار عمرم آخر تا تونمنمی که من بگو بهش: »نوشتم برایش تندتند

  «!خوابیدم و

 .آمد در صدا به گوشی زنگ بعد دقیقه چند فرستادم که را پیام

 جان؟فهیمه جانم -

 .بدهم فاصله گوشم از کمی را گوشی شد باعث صدایش جیغ جیغ

 !مرض و سربار کوفت، و سربار -

 :گفتم و خندیدم

 !خدا به بعیده زشت حرف از حجم این ادبیات هم اون دانشگاه، استاد یه از! خانم باش مؤدب -
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 :داد جواب و کرد ایشی

  .نذارن کاله سرت بده، رو هستی که جایی آدرس میگه محمد -

 داشتمشان، که بود خوب. کشیدم عمیقی نفس کرد، که قطع. خواندم برایش را آدرس و گفتم ایباشه

  ...شکر

 :گفت جدی و شد نزدیکم. بود آنجا آمیخته هم در هاییاخم با هم محمد رسیدم، مقصد به وقتی

 .نمیشه حل باعث مشکل، از فرارکردن. برگردی باید میگم هم هنوز من -

 :نالیدم و کردم پوفی کالفه

. نگه رو جام و نزنه کسی به حرفی که کردم راضی زور به رو معصومه عمه! پسرعمه کن بس خدا رو تو -

 برگرده؟ و کنه جوریاین شوهرش بودی راضی! خودت فرناز فرناز، جونِِ از دور من کن فکر اصالً

 .انداخت کنارمان یچهارطبقه و کهنه ساختمان به نگاهی و کشید پوفی کالفه

 هخون بهتر جای یه و کنم مالی کمک بذار الاقل کنی، زندگی کنارمون که دونینمی قابل رو ما که تو -

  .بگیری

 !داشت پا یک من مرغ. شدم راهی بنگاه صاحب سر پشت و دادم تکان نفی به را سرم

 غریبِِ هوای و حال. بود شهر جنوب یچهارطبقه ساختمان یک در متریشصت واحدِ یک جدیدم، یخانه

  .کردمی بد را حالم خانه
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 ریدنخ از بعد فردا تا رفتم شانخانه به محمد با. گرفتم تحویل را کلید و بستیم را خانه قرارداد روز همان

 تگف فهیمه که بود شب همان. شوم جدیدم یخانه ساکن زمین، فروش از امماندهباقی پول با خانه وسایل

 .است باردار دوم بارِِ برای فهمیده امروز

 خودم مثل بختش که امنیامده دنیا به جنین برای دل در من! ترخوشحال فهیمه و بود خوشحال محمد

 .گریستممی بود سیاه

 این و افتاد شانخانه هایپله از فهیمه که گذشت ماه چند و نداشت دوامی محمد و فهیمه خوشحالی اما

 خودش و بود شده افسرده و نزد بیرون خانه از تمام، دوماه! بود اشماههپنج پسر دادن دست از یفاجعه

 صدایم خاله حاال که فرناز با و بودم کنارش ماه دو آن یهمه. دانستمی مقصر احتیاطیبی این برای را

 .کنیم سرپایش کردیممی سعی زد،می

 خرج هایمپول یماندهباقی از دارم ستزیادی مدت دیدم و آمدم خودم به تازه شد، بهتر که فهیمه حال

 .داشتم سررشته آن در که کاری گشتم،می کار دنبال باید! نمانده اتمامشان به چیزی دیگر و کنممی

 آن. شدم کار به مشغول بود، دوستانش از صاحبش که عروس لباس مزون یک در فهیمه، هایکمک با

 سیاه که بود آچار برگه امبیکاری هایوقت که بود رسیده حدی به لباس طراحی به امعالقه روزها

 هم خودم که بودم رسیده استقالل از حدی به. شدممی زده ذوق اماختراعی هایمدل دیدن از و کردممی

 !کنم زندگی تنهایی غریب شهر یک در امتوانسته شدنمی باورم

 فقط که داشتم ایپوشه داخل طراحی یبرگه کلی و کردممی طراحی مردانه شلوار و کت که بود مدتی

  .بود شلوار و کت به مربوط
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 فرناز پیش باال یطبقه خودم و بودم گذاشته جا فهیمه و محمد یخانه پذیرایی داخل را امپوشه روز، یک

 آنجا به بود هم محمد دوستان از که همسرش با همراه مزونمان، مدیر صدرایی، خانم روز آن قضا از. بودم

 معرفی داشت مد طراحی شرکت یک که- همسرش به مرا و بود دیده را هاطرح اتفاقی خیلی. بودند آمده

 خواهدمی او اما دارد؛ موقعیتی چنین صدرایی خانم همسر که بود کرده تعریف برایم قبالً فهیمه. کرد

 .زده مزون و باشد مستقل

 کارتازه طراح عنوان به اول. شد شروع معروفشان برندِ و صدرایی آقای شرکت در کارم بعد به روز آن از

 پیشرفت هایمانایده پرورش با و ریختیم دوستی طرح بود طراح من مثل که فاطمه با. کردم شروع

 طراحان سرهای توی سری کمکم بکر، و جدید هایمدل طراحی و امروزیشبانه هایتالش با. کردیممی

 .شدم مردانه هایلباس طراحی بخش مدیر که بود سال سه از بعد و درآوردم شرکت

. کردمی خون را دلم نبودنش و زدمی ذوق توی همیشه آبان خالی جای هایمموفیقت یهمه کنار

 ها،سال گذر حتی و بود هایمشب کابوس نوزاد یگریه صدای آن بود، گوشم توی هنوز هایشتهمت

 !گشتمبرنمی من. بود نکرده صاف را امکینه

*** 

  «حال زمان»

. روممی در سمت به و شوممی بلند کاناپه روی از سستی با. کشدمی بیرونم گذشته فکر از درزدن، صدای

 .بینممی را آرمین یگرفته یچهره کنممی باز که را در

 !بمون تو نمیاد، جااین دیگه گفت آبان -

 .خندممی تلخ
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 میره؟ کجا -

  .من یخونه بوده، مدت این که جایی -

 :شودمی داخل و زندمی کنارم

 دکتر؟ بریم گچ، مثل شده رنگت -

 از. شوندمی تداعی رویم جلوی دید، اشخانه در تنها را آرمین و من آبان که روزی و گذشته خاطرات

 به را هایمشقیقه کودکی، یگریه صدای! سوزدمی خودم برای دلم و گیردمی اوقم هایشحرف یادآوری

 .اندازدمی درد

*** 

 باعث درزدن صدای. چرخانممی کارم اتاق دور را نگاهم و دهممی دور را گردونم صندلی حوصلهبی

 .بایستم حرکت از شودمی

 !بفرمایید -

 .کرده برابر چند را اشبانمکی اشسبزه و گرد صورت. نمایان جوانی دختر خندان یچهره و شودمی باز در

 جلوی مبل روی تعارف بدون و شودمی میزم نزدیک. بود پیدا سبزش شال زیر از اششدهرنگ فرِِ موهای

 :نشیندمی میزم

 !سالم -

 :گویممی متعجب و پرندمی باال ابروهایم
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  .نیاوردم جا به ببخشید،... سالم -

 .گذاردمی اشکناری مبل روی را چرمش ایقهوه کیف

 .انداخت جلو رو من که شد این کنید،نمی قبول بگه بهتون خودش اگه گفت بهداد -

! رویمروبه سیاهِِِچشم دختر با ربطش به برسد چه آورم،نمی یاد به را نامی بهداد و آورممی فشار ذهنم به

 :کنممی زمزمه گیج

  بهداد؟ -

 :گویدمی تند و دهدمی تکان هوا توی را دستش

 .میگم رو مستوفیان آقای -

 هب خیره. نشینممی رویشروبه ینفرهتک مبل روی و شوممی بلند میزم پشت از. پرندمی باال ابروهایم

 :گویممی درخشدمی تیله دو مثل که چشمانش

 هستین؟ خواهرش -

 .گیردمی اشخنده

 .نه -

 :گویممی تعجب با

 !نامزد؟ -
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 :گویدمی و شودمی خم سمتم به کمی. شودمی تربلند اشخنده

 نه؟ مگه! بستن آسمون توی رو پسرعمو دخترعمو، عقد ولی بغداد؛ عموی دختر هستم، شیرین -

 .است سرخوش زیادی دختر این. خورممی را امخنده. زندمی چشمکی حرفش دنبال به و

 .مستوفیان آقای همکار هستم، بانوگل هم من! خوشبختم -

 :گویدمی شیطنت با

 !رئیسش -

 :زنممی لبخند

 !من با چیه کارتون نفهمیدم هنوز من... فقط! همکارش همون بخش، سرپرست -

 اشد؛ب نداشته بیشتر سالبیست شاید. دهدمی داخل را رنگشزیتونی موهای و کشدمی شالش به دستی

 کند،می منتقل شنونده به را هیجان که صدایی با. دهدمی نشان من سال و همسن موهایش رنگ با اما

 :کندمی زدنحرف به شروع

 گفت! انداخته راه دیبمبور دامبوری خودش برای هم ما لوس پسر این. بهداده تولدِ هفته آخر راستش -

 همسرتون با تا کنم راضی رو شما داشت اصرار اما چرا؛ دونمنمی کردین، رد ولی کرده؛ دعوت ازتون

 .بیارید تشریف

 تولد جشن به بروم؟ آبان با! دیگر روز دو همین یعنی هفته آخر. پرندمی باال هایشحرف از ابروهایم

 :گویممی کالفه! است نوبر دیگر یکی این مستوفیان؟
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 !بیام تونمنمی گفتم؛ هم خودشون به من جان،شیرین -

 :دهدمی ادامه تالشش به همچنان اما شوند؛می آویزان هایشلب

 ما! نیست هم مارتی پارتی نیست، دارهامایه بچه هایبازیجلف این از ما مهمونی خدا به چرا؟ آخه -

 ته و تجرد وجود با موهام کردنرنگ من خالف ته ته مامانم جون به! بهداد جون به هستیم خوبی هایبچه

 مختر دختر ببینه کنهمی چک میره بار یه ایهفته مامانش اونم که داشتنه مجردی خونه بهداد خالف

 !باشه نیورده

 دقیقا؟ آورده کجا از را جا یک نفسِِ از حجم این دختر، این! ماندمی باز اشدرپیپی هایصحبت از دهانم

 :گویممی و زنممی لبخند

 !میام میام بکش، نفس -

 :شودمی ولو مبل روی و کشدمی عمیقی نفس حرفم، شنیدن با

 .شد راضی خداروشکر! هوف -

  «.است شیرین زیادی دختر این: »کردم اعتراف دل در و خندیدم

 :پرسیدم کنم باز را حرف سر کهاین برای

 دانشجویی؟ -

 :گفت بزند حرف مسئله انگیزترینهیجان از بخواهد که انگار ذوق با. نشست صاف دوباره

 !خونممی شیمی مهندسی -
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 بانز به را فکرم. باشد هنر هایبچه از که آمدمی اشقیافه و تیپ به. کنممی نگاه را وضعش و سر تعجب با

 :گویدمی که آورممی

 مندلیف جدول لباسام روی امرشته خاطربه که تونمنمی! دیگه کنم کارچی. بهم میگن همه آره، -

 !بنویسم

 :گویممی بلند و کنممی جمع را امخنده. شودمی زده اتاقم در متعاقبش شود،می بلند که امخنده صدای

  .بفرمایید -

 .شودمی داخل در الی از مستوفیان یکله و شودمی باز در

  هست؟ اجازه -

 .البته -

 خواهممی و زنممی کردنشرعایت فاصله به لبخندی. نشیندمی کمی یفاصله با شیرین کنار و آیدمی

 :گویدمی ناراحتی لحن با او به رو و کندمی نثارم یواشکی چشمک شیرین که روممی اشمهمانی به بگویم

 !کنننمی قبول بهداد -

 :زد لب ترگیج و انداخت من به گیجی نگاه مستوفیان

 آخه؟ چرا -

 :بود شده میدان تازیکه شیرین
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 و ارشاد گشت به میشه ختم آخرش که هاستاون از هاشمهمونی مشخصه مستوفیان یقیافه از میگه -

 !تعهد دادن و بازداشتگاه از درآوردن جهت پدر خواستن

 با مستوفیان. بودم کرده امچهره چاشنی رنگیکم اخم ظاهر در اما خنده؛ از بودم رفته ریسه دل در

 :گفت و کرد اهمنگ گردشده هایچشم

 !کنهمی درست فِرنی برام هنوز مامانم من! خسروی خانم نیستیم اوناش از ما خدا به -

 :گفتم خندیدممی که طورهمان. دارم نگه را امخنده نتوانستم دیگر

 فرنی؟ -

 :گفت و خندید هم شیرین

 !کنهمی درست فرنی براش گاهی هنوز عموزن! خدایی میگه راست رو این -

 :گفت رنگیکم اخم با و نشست صاف مستوفیان

 مگه؟ چیه فرنی، دارم دوست -

 :داد را جوابش ایبچگانه لحن با هم شیرین

 !پسرم جونت نوش جون،خاله هیچی -

 گویندمی. بود فرناز دیدنِِ موقع آرمین چشمانِِِِ برق همان دیدم، مستوفیان هایچشم در که برقی

 !درخشیدمی مستوفیان هایچشم درخشد؛می و است براق عاشق، یک هایچشم

*** 
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 .خورد زنگ موبایلم که رفتممی پلهراه سمت به داشتم و بستم را خانه درِِ

 آرمین؟ جانم! سالم -

 :گفت باشد تنگ برایش زمان انگار تندتند،

 کجایی؟ االن بکنی؟ کاری یه تونیمی ببینم. گلی سالم -

 :دادم را جوابش و ایستادم جایم سرِِ تعجب با

 شده؟ چی. آپارتمانم توی هنوز محمد، یخونه رفتممی داشتم االن! حتماً بتونم اگه -

 :کشید راحتی نفس

 !پس جاییاون خداروشکر! هوف -

 .شدندنمی گردتر این از هایمچشم

 !شده چی ببینم بزن حرف درست -

 :گفت کند تفهیم را تخسی یبچه بخواهد انگار شمرده،شمرده

 افتاده یادش شجلسه شدنشروع از قبل ساعتنیم درست االن و داره مهم یجلسه یه آبان ببین، -

! من یخونه نیاورده خودش با و گذاشته جا خودش یخونه توی رو جدیدشون داروهای به مربوط یپوشه

 به دستم گلی! پَر جلسه یعنی این و کشهمی طول ساعتی دو جااون بیام تا و دانشگاهم االن هم من

 !دامنت

 :گفتم که شد چه دانمنمی و کشیدم ایکالفه پوف
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 !که ندارم کلید -

 :گفت باشد شده راحت من رضایت بابت از خیالش انگار شادی، لحن با

 .بگیر ازش برو داره، رو خونه یدک کلید سرایدار -

 :گفتم حال همان در و شدم سرازیر هاپله سمت به

 .بفرست برام رو شرکتش آدرس -

 .کرد قطع تندی خداحافظی با و گفت ایباشه

 آبان یخانه به پا و انداختم قفل در را کلید. برگشتم مانطبقه به و گرفتم سرایدار از را خانه یدک کلید

 .گذاشتم

 که اتاقی راهی. بود شده روشن تابیدمی داخل به اشسرتاسری یپنجره از که نوری با خانه پذیرایی

 بغض از وسیعی حجم و زد خشکم کردم، روشن که را اتاق چراغ. شدم باشد، آبان اتاق شاید زدم حدس

 .زدم هق و گرفتم دهانم جلوی را دستم و شد سرازیر چشمم از اشک. انداخت چنگ گلویم به

 را دیوار کل خودش و من از بزرگی عکس اش؛نفره یک تخت رویروبه دقیقاً رویم،روبه دیوار روی

 .کردمی دستم در را حلقه داشت آبان. بود خطبه خواندن از بعد عقدمان روز عکسِِ. بود پوشانده

 یادگاری عکسِِ یه»

 نداری خودتم که

 هامشب رفیق شده
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 تنهام خیلی که وقتی

  «فالحی مازیار

 من یمرواریددوزشده شلوارِِِِ و مانتو با که پیراهنی بود، تنش رنگیصدفی پیراهن با مشکی شلوار و کت

 کرده مسخره را هم به مانعاشقانه نگاه کلی بعدها و گرفته شیطنت با آرمین که عکسی همان. بود ست

 .بود

 امسینه درون را قلبم و بود انداخته دست انگار یکی. شدندمی سرازیر دیگری از پس یکی هایماشک

 .زدمی چنگ

 :دهممی جواب و کنممی وصل را تماس. آوردمی خودم به مرا گوشی زنگ

 بله؟ -

 :گویدمی تعجب با خط ور آن از آرمین

 گلی؟ خوبی -

 را صدایم. شودمی متوجه خوبی به آرمین را این و نیستم خوب که است معلوم امگرفته صدای از خب

 :بداند را بدم حال علت بخواهد و شود پاپیچ مبادا که کنممی عوض را حرف و صاف

 آرمین؟ کجاست پوشه این -

 :گویدمی که شودمی جمع حواسش انگار

 .شهپاتختی روی گفت آبان بگم؛ رفت یادم زدم، زنگ همین برای -
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 فرستادی؟ رو آدرس باشه، -

  .برات فرستادم آره -

  .فعالً پس -

 یشیشه به چشمم که دارمبرمی را رنگآبی یپوشه. روممی پاتختی سمت به و کنممی قطع را گوشی

 نفس بعد و زده دستم مچ روی آن از کمی و کنممی باز را درش. افتدمی پاتختی همان روی ادکلنش

 .بود پیش چهارسال عطر همان بود، نشده عوض. کشممی سردش و تلخ بوی از عمیقی

 .زنممی بیرون اشخانه هم بعد و اتاق از سریع نیایند، هایمگونه جنگِ به دوباره هایماشک کهاین برای

 و کنمیم رانندگی سرعت با هم باز ولی نداشت؛ فاصله بیشتر دقیقه بیست خانه تا شرکتش آدرس، طبق

 !برسانم دستش به دیر را پوشه خواستنمی دلم اصالً. کنممی پارک شرکت در دم ساعت ربع سرِِ

 که هم آبان یجلسه خاطربه دفعه این. بود طبقه بیست تجاری برج یک دوازدهم یطبقه آبان شرکت

 و سیریش منشیِِ نوبت آن از بعد. بدهم ترجیح پله به را آسانسور مزخرف فضای شدم مجبور شده

 رند،دا جلسه گفتمی مدام و دارم آبان با مهمی کار کهاین بابت نرفتنش بار زیر و بود اشکردهدوزکبزک

 !دارند جلسه

 زنگ بارچندین بودم کرده خاموش را امگوشی که روز آن که همان آبان، یشماره شدم مجبور سر آخر

 :گویممی حرص با اشمنشی یکردهآرایش چشمان جلوی شونم،می که را الو. بگیرم را بود زده

 !...و دونممی من یا تو، بیام بذاره و دارم باهات مهمی کار بفهمون منشیت این به یا آبان -
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 کوچک اسم با که هست نزدیکی یرابطه رئیسش و من بین فهمیده که دادمی نشان منشی، گرد چشمان

 !طلبکاری از پر لحنِِ این با هم آن و کنممی خطابش

 :دهدمی نوازش را روحم دلنواز و آشنا صدایی و نشیندمی امشانه روی دستی کنم،می قطع که را گوشی

 !بانو -

 :گویدمی و کندمی نگاهم تعجب با. افتدمی امشانه روی از دستش که گردمبرمی سمتش به

 کنی؟می کار چی اینجا تو -

 :گیرممی سمتش به را پوشه

 !حیاتی و برات مهمه گفت آرمین -

 :دهدمی جواب و گیردمی دستم از را پوشه بهت با

 .کردم کنسل رو جلسه و زدم زنگ هم من بیاره برام رو پوشه رسهنمی و دانشگاهه گفت آرمین -

 :گویممی و چرخانممی شرکتش شیک سالن دورتادور را نگاهم و کشممی پوفی

 !تازوندم سرعت 231 با الکی یعنی این -

 :دهممی ادامه و اندازممی باال را امشانه

 !رفتم من پس -

 :کشاندمی خودش سمت به و گیردمی را دستم که بروم شرکت خروجی سمت به خواهممی
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 .ببینم بیا کجا؟ -

 چرم، ایسرمه یدونفره مبل روی. بردمی اتاقش به خودش دنبال مرا منشی یگردشده چشمان جلوی و

 همه این از. نشاندمی خودش دست کنار مرا و نشیندمی بود رنگشبلوطی چوبی کار میز رویروبه که

 :پرسممی است عادی حالم بدهم نشان کهاین برای. افتدمی تپش به قلبم نزدیکی

 میارم؟ رو پوشه من نگفت بهت آرمین -

 کشدمی موهایش بین دستی و دهدمی تکان طرفین به را سرش

 .بیای نشی راضی شاید گفتم اما بگم؛ تو به رسید ذهنم به راستش! نه -

 :گویممی آشکاری تعجب با

 نشم؟ راضی چرا -

 :ناراحت و بود دلخور زد، حرف وقتی صدایش لحن

 میده؟ انجام کاری متنفره ازش که کسی برای آدم مگه -

 لب که شودمی چه دانمنمی. شوممی بود کرده کدرشان غم از ایالیه حاال که اشخاکستری چشمان مسخ

 :زنممی

 متنفرم؟ ازت من مگه -

 و دکشمی موهایش بین دستی کالفه. آیددرمی صدا به میزش روی تلفن گوشی که بزند حرفی خواهدمی

 .رودمی میزش سمت به و شده بلند جایش از
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 .بمونن منتظر بگید! خانم نه بله؟ -

 .کنممی پنهان شالم داخل بودند ریخته امپیشانی روی ناغافل که را هایمچتری و شوممی بلند جایم از

 .دیگه میرم من -

 :ایستدمی امقدمی یک و آیدمی سمتم به

 .حاال بمون کجا؟ -

 :گویممی و کنممی صاف امشانه روی را کیفم

 .برس کارت به هم تو محمد، خونه برم باید نه -

 بـ جای از امگونه بیایم، خودم به تا و گرفته را بازویم که برگردم خواهممی و زنممی کمرنگی لبخند

 .سوزدمی اشـوسه

 ...نیستی متنفر ازم که مرسی. اومدی 231 سرعت با من خاطربه که مرسی -

 رد سمت به! بود فرار فقط آن از آمدنبیرون که بودم رفته فرو ایخلسه در. کنممی نگاهش منگ و گیج

 .زنممی بیرون اتاقش از و کنممی پاتند

 .داشت نبض اش،ـوسه بـ جای

*** 

 سرخوشی یخنده. گیردشمی هوا روی که کنممی پرت محمد سمت به را بود دستم داخل که سیبی

 :گویممی و زنممی تشر که کندمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 169 

 نگفتین؟ زودتر چرا -

 :گویدمی و اندازدمی عزیزش شوهر بازوی دور دست فهیمه

 .دادم آزمایش دیروز همین فهمیدیم، صبح امروز هم خودمون -

 .بود چهارسالش حاال ماندمی زنده اگر آبان و من یبچه شود،می سرازیر دلم به عالم غم

 :گویممی و کوبممی هم به را هایمدست زنم،می خوشحالی نقاب هم باز

  !فنچولک من برم قربونش الهی! میشم خاله دوباره! وایی -

 :کندمی پرصدایی یخنده محمد

 !ممنوع بابا جیگر روی اسم هرگونه گذاشتن بگم، االن از -

 :گویممی و کنممی نازک برایش چشمی پشت

 دونه؟می فرناز ببینم... هست هم ایتحفه چه شبچه کرده فکر حاال! ایش -

 :کندمی نگاهم آویزان هاییلب با فهیمه

 .دید آشپزخونه میز روی رو آزمایشم یبرگه مدرسه رفتمی داشت که صبح -

 :پرسممی تعجب با

 !کنی؟می آویزون رو اتلوچه و لب چرا خب؟ -

 :گویدمی ناراحت لحن همان با
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 !نشد خوشحال -

 :کنممی نگاهش باز دهان با

 چرا؟ نشده؟ خوشحال -

 :دهدمی را جوابم و کندمی ایخنده محمد

 !بشین داربچه افتاده یادتون تازه شما وقت اون دانشگاه میرم امسال من میگه -

 :گویممی و اندازممی باال برایشان ابرویی و خندممی ریز

 !نمیگه هم دروغ خب -

 :زندمی تشر فهیمه

 !گلی -

 :گویممی آشکاری حرص با و کنممی نازک برایش چشمی پشت

 ای! گتشنمی کامل کسهیچ که داره سختی چه من اسم این دونمنمی. بانوگل و نه هم گلی خب؟ چیه -

  !بابا

 خواستمی دلم که بود آبان فقط. دارم دوست را آبان هایگفتن «بانو» چقدر که کنممی اعتراف دل در

 .بدهم محمد و فهیمه دلِِ به دل کنممی سعی و دارممی نگه سینه در را آهم. کند مخفف را اسمم

 و خواهر داشتن از کی اصالً! میشه شاد هم اون میره یادش دیگه روز چند نداره، اشکالی که این خب -

 باشه؟ دومیش فرناز که میشه ناراحت برادر
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 :گویدمی و زندمی لبخندی باشد، شده خوش دلش کمی انگار فهیمه

 !کنه خدا بگم؟ چی -

*** 

 مستوفیان. جوممی حرص از را لبم و کنممی نگاه بودمشان گذاشته تخت روی که امآماده هایلباس به

 پوف. بروم همسرم با هم حتما و نرود یادم را امشب مهمانی که بود کرده سفارش هزاربار سرکار امروز

 مخود به مرا امگوشی زنگ که شدممی منصرف مهمانی به رفتن از کمکم داشتم حتی. کشیدم ایکالفه

 کنممی لمس را سبزرنگ قسمت و کنممی صاف را صدایم. کردمی خودنمایی صفحه روی آبان اسمِِ. آورد

 :کشممی راست طرف به

 .سالم -

  .ندیده خود به طوفان رنگ هاستمدت که دریایی مثل است، آرام صدایش

 خوبی؟! سالم -

 و روممی ور رسندمی شانه روی تا که رنگمکاراملی موهای با و نشینممی آرایش میز یچهارپایه روی

 :دهممی را جوایش

 چی؟ تو خوبم، -

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس

  .خوبم االن -
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 حرف چهار ارادهبی! لرزدمی صدایم چرا دانمنمی آید،می چشمم یکاسه پشت تا اشک چرا دانمنمی

 :گویممی و کنممی هجی را اسمش

 آبان؟ -

 آبان؟ جانِِ -

 .بود تردید و شک آن بدون پیش، چهارسال عاشق آدمِِ همان انگار آبان. گزممی را لبم

 میای؟ باهام جایی یه تا -

 انمستوفی قول به یا آبان، با را من همه مهمانی آن در داشتم دوست دلم ته. گفتم را این ناخودآگاه خیلی

 .باشیم هم نزدیکِ مانفاصله چهارسال یهمه از دور به شب، یک داشتم دوست ببینند، همسرم

 :دارد شادی از هاییرگه کند،می زدنحرف به شروع وقتی صدایش

 .میام حرف بدون هم جهنم تا تو با من -

 :گویممی و زنممی شوق سرِِ از لبخندی

 بفرستم؟ برات رو آدرس! نیست جهنم -

 .بفرست آره -

  .فعالً پس -

 که گاران. کنممی سِند آبان برای و کپی بود، فرستاده برایم شیرین که را آدرسی و کنممی قطع را گوشی

 .شوممی شدنآماده مشغول تند باشد، برگشته تنم هایسلول به انرژی
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 رسیدمی پایم ساق تا قدش و شدمی کلوش بعد و بود تنگ کمر روی تا که را رنگیلیمویی پیراهن

 رنگیمشکی شلواری جوراب. بود شده کار ریزیگل یپارچه با رویش و خورْدمی چین هایشمچ. پوشیدم

 .کنممی پایم را امسوخته ایقهوه یپاشنه بدون هایکفش و پوشممی هم

 هایمپرت و خرت و برداشته را هایمکفش ست کیف و کنممی سرم هم را امسوخته ایقهوه دومتریِِ شال

 تا گرفتم را این. گذارممی داخلش امکرده کادو و گرفته مستوفیان برای که شیکی کراوات یاضافه به را

 !برداشت جلفش آبان قول به هایتیپ آن از دست و شد گشایشی شاید

 آپارتمان در جلوی ایدقیقه ده. روممی بیرون خانه در کردنقفل با و زنممی هم را گردم عینک آخر در

 .کنممی سالمی و شوممی سوار معطلی بدون. رسدمی آبان تا مانممی منتظر

 که بود پوشیده رنگیلیمویی اسپرت پیراهن کنم،می نگاهش. بود کرده پر را ماشین سردش عطر

 .کردمی برانداز مرا داشت هم او. سوخته ایقهوه و بود کتان شلوارش. بود زده تا آرنج تا را هایشآستین

 :گوییممی همزمان و هم با دفعه،یک

 !شدیم ست -

 یگونه آهنگ از قسمتی ناخودآگاه و افتدمی چال اشگونه. زندمی لبخند امخنده به و گیردمی امخنده

 من دلِِِِ اتگونه یچالهسیاه تو: »افتدمی یادم بود فرستاده برایم فرناز پیش روز چند که گالبامیرعباس

  «!شد حبس

 :کنممی زمزمه غیرارادی. بود داده مدل راست سمت به ژل با بودند، شده بلند حاال که را موهایش

  !شدی خوشتیپ -
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 :گویدمی و زندمی لبخندی

  .خوشگلی همیشه چون شدی؛ خوشگل نمیگم -

 .دارم دوست را اشخاکستری چشمان چقدر کنم،می نگاه

 بپرسم؟ سوال یه -

 :کندمی عوض را دنده

 !بپرس سوال صدتا شما -

 ...قدرهمان عاشق، قدرهمان قبل؛ چهارسال به ایمبرگشته دوتایمان هر امشب انگار

 آوردی؟ کجا از رو زدنشرکت یسرمایه -

 :شودمی رویشروبه یخیره دوباره و کندمی نگاهم

 گشتم، دنبالت رو جاهمه رفتی که تو. منه مال سهامش درصد 12نیست، خودم مال که جااون یهمه -

 .شخونه رفتم و هست ایمعصومه عمه یه گفتم و اومدم خودم به دفعه یه! جاهمه و آهنراه و لترمینا

 :پرممی حرفش بین تعجب با

 کجام؟ من دونستیمی موقع همون از تو یعنی -

 :کندمی خون را دلم کشد،می که عمیقی آه
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 یزندگ به و پام رو بندازم پا و بره کنه ول زنم که خیالمبی قدراون کردی فکر! دونستممی که معلومه -

 برسم؟ عادیم

 فرو خود در مرا و کند باز دهن زمین خواستمی دلم. کشممی خجالت اماحمقانه کار از باراولین برای

 .ببرد

  بعدش؟ خب -

 هم من و داد بهم بود گذاشته برام آقاجون که رو االرثیسهم حمیددایی فروختم، رو ماشین و خونه -

 .اومد و گرفت رو دانشگاهش انتقالی هم آرمین مدت یه بعد. تهران اومدم کردم جمع

 رو اونجا آدرس کردم،می نگاهت دور از و محمد یخونه در اومدممی قدراون اوایل. گرفتیم خونه یه هم با

 که بودم خورده قسم. بود داده بهم نشم نزدیکت کهاین شرط به و آیه و قرآن و قسم کلی با تعمه

 هب حتی! دیدنته دور از فقط ازت سهمم که بمیرم خواستمی دلم. نکنم مختل کردی پیدا که رو آرامشی

 زده یانتقال دانشگاه هم من! بری و بکشی پَر بازم تو و سراغت بیاد مبادا که بودم نگفته چیزی هم آرمین

 از دبع اساتیدم از یکی پیشنهاد به. بود نیومده پیش مشکلی بود آخرش هایترم که درسم برای و بودم

 ریکش داشت داروسازی کوچیک شرکت یه و بود تربزرگ من از سالی چند که پسرش با التحصیلیمفارغ

 شتال و دوییدن کلی بعد و دادیم گسترش رو شرکتمون کمکم و وسط گذاشتم داشتم پول هرچی. شدم

  .بینیمی االن که اینی شد

 :پرسممی و کشممی عمیقی نفس

 اتفاقیه؟ فرناز و آرمین آشنایی یعنی -
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 :دهدمی تکان آرام را سرش

 .فهمیممی بعداً رو حکمتشون که هاییاتفاق از پر عجیبیه، دنیای... آره -

 عجوالنه پیش چهارسال نباید من. بودم کرده بد آبان و خودم حق در من. آیدمی هایمپلک پشت تا اشک

 هاهمین و کردمی درد آبان هایتهمت زخمِِ از تنم بودم، امچندروزه کودکِ داغدار. گرفتممی تصمیم

 .بگیرم تصمیم احمقانه شد باعث

 :گویممی کنم کم بدم حال از کهاین برای

 داری؟ نگه فروشیگل یه جلوی میشه -

  .نگفتی هنوز ریم؟می داریم کجا ببینم! البته -

 :کنممی تعریف برایش تندتند امپرتیحواس از کالفه

 .برم همسرم با حتماً گفت و کرد دعوت ازم. دیدیش خونه در که همون همکارمه، تولد -

 :گویدمی هوابی

 !بره قربونت همسرت -

 :کنممی زمزمه او از هواتربی

 ...خدانکنه -

 ماشین درون خودم خواست به من و بخرد گلیدسته تا شودمی پیاده آبان رسیم،می که فروشیگل به

 .مانممی
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 :خوانممی را رویش و دارمشبرمی کنجکاوی با. خوردمی داشبورد روی کارتی به چشمم

 .روانشناس و مشاور مهابادی، رامین دکتر -

 فهمیدم را آبان مشکل که روزهایی همان پیش، چهارسال باید که همانی روانشناس؟. گزممی را لبم

. بزنم پس را بغضم کنممی سعی عمیق نفس چند با و گذارممی کیفم داخل را کارت رفتم؟می پیشش

 عمر یک بفهمی که نیست این از ترسخت چیزهیچ و امکرده قبول را حماقتم من که است این حقیقت

 !ایکرده خرج حماقت

 :گیردمی سمتم به قرمز رز ایشاخه و گذاشته عقب را گلیدسته شود،می ماشین سوار آبان

  .بانوجان برای -

 را هایماشک دستش گرمای. خوردمی اشکشیده انگشتان به دستم بگیرمش، خواهممی که دستش از

 :گیردمی باال را امچانه آزادش دست با و کرده هول. کندمی سرازیر

 .ببینمت بانو؟ کنیمی گریه -

 از هایسال برای داشتم. بدهم را بشجوا توانستمنمی که بود خراب قدراین حالم. گیردمی اوج هقمهق

 فکر ترعاقالنه کمی فقط و کمی گرفتنم تصمیم از قبل اگر که هاییسال گردم؛می زار امرفته دست

 اگر که هاییسال آبان؛ کنار عمرم هایسال بهترین باشد، عمرم هایسال بهترین توانستمی کردم،می

 هایسال رفت،نمی و کردنمی رها مرا کذایی شب آن و گذاشتمی کنار را شکش از درصد یک فقط آبان

 .بود مانخوشی

 :کنممی حلقه گردنش دور را دستم ارادهبی و کنممی رها را گل
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 ...آبان -

 .بودند کرده خیس را پیراهنش داغم هایاشک. نبود شدنیتمام هقمهق

 دفعه؟ یه تو شدیچی جانم؟ -

 فقط و بودم کرده گم را هاواژه. شدنمی باز زدنحرف به زبانم. کنممی گره گردنش دور ترمحکم را دستم

 .بودم بلد را آبان اسم

 :اندازدمی زارم حال به نگاهی. شوممی جدا آغوشش از

 .نیست خوب حالت خونه؟ برسونمت -

 .بودم داده رفتن قول شیرین به دهم،می تکان نفی به را سرم

 .برم دادم قول! نه نه -

 :زندمی لب نامطمئن

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 کاش. عزاداری امرفته دست از زندگی برای دل در و کنممی سکوت مستوفیان یخانه به رسیدن تا

 .برود و کند ترک را خانه آبان گذاشتمنمی وقت آن. برگردم کذایی شب آن و پیش چهارسال به شدمی

 اگر. امنداشته رذل اردالن آن با صنمی هیچ من کردممی ثابت شده هرطور و گرفتممی را جلویش
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 وقتآن دادم،می توضیح جایش به و زدمنمی سیلی زد تهمت آرمین و من به که روز آن اصالً گشتم،برمی

 ...گشتمبرمی اگر. بود کنارمان ایچهارساله پسرک یا دختربچه حاال شاید

 .رسیدیم -

  !مدادیمی انجام را اشتباه کارهای همان هم باز گشتیم،بازمی گذشته به ما یهمه اگر که بود این حقیقت

. ایستدمی کنارم دست به گلدسته آبان و شوممی پیاده برداشته، اگر و کاش ای از دست آبان صدای با

 :گویدمی و اندازدمی رویشروبه ویالیی یخانه به نگاهی

 خودشه؟ یخونه -

 :دهممی را جوابش و کنممی نگاه مهتاب نور زیر جذابش رخنیم به

 .خانوادگیه هم و دوستانه هم شونمهمونی گفتن. پدریشه یخونه نه، -

 :گویدمی و گرفته سمتم به را دستش. زندمی لبخندی

 بریم؟ -

 .شوندمی قفل گرشحمایت و مردانه دست بین انگشتانم

 .بریم -

 آغوش در را شیرین. آیندمی استقبالمان به خانه ورودی در جلوی مستوفیان سرش پشت و شیرین

 هک بزرگشان یخانه پذیرایی سمت به. گویدمی تبریک و دهدمی دست مستوفیان با آبان و گیرممی

 :بردمی سمتی به و گرفته را دستم شیرین. کنندمی مانراهنمایی بودند آن در مهمانان
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 .کنم آشنات مونخانواده با بیا -

 شانهخانواد ظاهراً که جمعی سمت به شیرین با و زنممی بود ایستاده مستوفیان کنار که آبان به لبخندی

 .روممی بودند

 که نزدیکشان. بودند صحبت مشغول و بود نشسته هاجوان از دورتر هم دور میانسال مرد و زن چند

 :گویدمی بلند شیرین شویم،می

 .کردم براتون رو تعریفش کلی که هستن دوستم ایشون آقایون، هاخانم -

 :گویممی و زنممی لبخندی جمع، یکهویی توجه از زدهخجالت

 ...هستم بانوگل -

 اخم زن. نشیندمی امپیشانی روی سردی عرق. شوندمی قفل سبزرنگ یتیله دو در هایم،چشم که

 دایص با. کشدمی تیر امشقیقه. کندمی نگاهم کند، کنکاش را چیزی بخواهد که انگار و کرده رنگیکم

 :نالممی ایخفه

 تو؟ -

 :پرسدمی و کندمی نگاهم تعجب با شیرین

 !شناسی؟می رو عموزن -

 گریستن موقع را پدرم شب هر من. بودم کرده زندگی زن این هایعکس با من. بود مسخره شناختم؟می

 .بودم دیده زن این از جامانده به هایلباس سر باالی
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 حاال بودم؛ بسته نفرین و لعن رگبارِِ به و بودم کرده متهم خود ذهن در بارها را زن این من شناختم؟می

 شناسمش؟می که پرسیدمی و ایستاده کنارم یکی

 کنار درست جایی قلبم کنممی احساس. ایستممی رویشروبه دقیقاً. روممی جلو لرزان هایقدم با

 با و کنممی دراز جلویش را دستم چشمانش به خیره. کنندمی عرق هایمدست کف. زندمی هایمشقیقه

 :گویممی مرتعش صدایی

  .هستم سماوات بانوگل -

 :نالدمی ترسان و زدهبهت و شودمی بلند جایش از. لرزندمی هایشمردمک که بینممی

 امیرحسن؟ دخترِِ -

 هاینفس. کشممی عقب را دستم! پدرم بیچاره امیرحسن، بیچاره. نشیندمی لبم روی تلخی پوزخند

 :گویممی تلخی با بعد و بدهم فرو را بغضم تا کشممی درپیپی

 !امیرحسن و توِِِِ دختر متاسفانه -

. رودمی فرو بارمرگ سکوتی در جمع. لرزدمی دلم نه شوممی نگران نه. رودمی قلبش سمت به دستش

 :زندمی جیغ شیرین

 ...مامانت! بهداد -

 چشمان رنگهم سبزرنگ، چشمان با ایموقهوه یپسربچه عکس و شودمی اکو مغزم در بهداد نامِِ

 داشتنش حسرت در عمر یک که برادری بود؟ من برادر بهداد. بنددمی نقش هایمچشم جلوی مادرش

 بود؟ من برادر بهداد بکشد؟ رخ به را بودنشکوه و باشد خواستمی دلم که برادری نزدم؟ دم و سوختم
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 هایچشم االن تا چرا بود؟ قشنگشچشم پسر نگران مرگش روز تا که امیرحسنی امیرحسن؟ پسرِِ

 !من بر وای بودم؟ نکرده رصد را آشنایش

 آب لیوان یک کرده تن فاخری شلوار و کت که جوگندمی موهای با مردی و نشیندمی مبل روی حمیرا

 .فروخت مرد این به را پدرم و من زنم،می نیشخندی. دهدمی ماساژ را پشتش و دهدمی دستش

 بانو؟ -

. شوندمی جاری هایماشک دیدنش با. آوردمی خودم به مرا کندمی نگاه را حمیرا زدهبهت که آبان صدای

 :کندمی زمزمه حمیرا به رو

 حمیرا؟عمه -

 لب آخر یلحظه در و رودمی تحلیل امانرژی. ندارم را پاهایم روی ایستادن توانایی دیگر کنممی احساس

 :زنممی

 ...آبان -

*** 

  «ششم فصل»

 یراه هم باز. کشممی عمیقی آه. پیچدمی امبینی زیر بتادین و الکل بوی و کنممی باز که را هایمچشم

 !شدم بیمارستان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 183 

 برای دلم. است خصوصی که ظاهراً اتاق. بینممی تختم کنار صندلی روی را آبان و چرخانممی چشم

 :زنممی صدایش آرام. رودمی ضعف برده خوابش صندلی روی نشسته طورهمان که اشخستگی

 آبان؟ -

 امنهگو روی را دستش. آیدمی کنارم و شودمی بلند. شوندمی باز هایشچشم سریع باشد، منتظر که انگار

 :گویدمی نگران و گذاردمی

 خوبه؟ حالت -

 :گویدمی کالفه آبان. کندمی تار را دیدم اشکم باشم، جمله همین منتظر که انگار

  !بانو نکن گریه قرآن رو تو -

 :کنممی زمزمه. بزنم پس را اشکم تا کشممی عمیقی نفس

 دیدیش؟ -

 :گویدمی نشیندمی که طورهمان و گذاردمی تختم کنار را صندلی

 مادرته؟ منظورت -

 :غرممی پرخاشگرانه

 !حمیراست منظورم نه، مادرم خیر، نه -

 :گویدمی و زندمی رنگیکم لبخند. بردمی باال را هایشدست
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  !آروم! باشه باشه -

 نت آغوش به و کنندمی عبور پالستیکی باریک یلوله از که هاییقطره و سرم باالی سِرُم به را نگاهم

 :کنممی زمزمه حسرت با. دوزممی روندمی امخسته

 بود؟ خوشبخت چقدر دیدی -

 بود؟ خوشبخت که مطمئنی کجا از -

 :گویممی حرص با و کنممی نگاهش

 چقدر دورش ندیدی چی؟ رو جدیدش یخانواده ندیدی؟ رو شوهرش ندیدی؟ رو درندشتی اون به خونه -

 بود؟ شلوغ

 :کندمی خوش جا لبش روی تلخی لبخند

 داشتم؛ برم و دور گرفته همکار و دوست از زیادی هایآدم بود، شلوغ دورم هم من هاسال این یهمه -

 .باشه شده جوننیمه که زمین روی افتاده گُلیِِ ماهی یه مثل بودم، تنها تو بدون اما

 .گزممی را لبم و شودمی سرازیر اشکم

 ولی کشه؛می نفس تنگ توی داره که بودم گُلی ماهی همون جفت مثل هاسال این یهمه هم من -

 !مردن ذرهذره مثل عذابه، مثل براش کشیدننفس

 :گویدمی و کشدمی دست امحلقه خالی جای روی. گیردمی را دستم
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 که ینش پشیمون بعداً اینه مهم نیست؛ مهم نبخشیش بعدش اگه حتی بزنه، حرف بده فرصت حمیرا به -

 .بزنه حرف نذاشتی چرا

 مدل ولی نیستم؛ حمیرا یدوباره دیدن به مایل اصالً دل در اما ؛«باشه» معنی به دهممی تکان آرام را سرم

 ...برادر یواژه گفتن برای بهداد، گرفتن آغوش در برای کشدمی پر

 .شد تموم هم سرم این -

 با. آوردمی در دستم از را سرم و آیدمی جوانی پرستار بعد، دقیقه چند و فشاردمی را سرم باالی زنگ

 ار شب دو که افتدمی دیوار روی گرد ساعت به نگاهم. کنممی مرتب را لباسم و شوممی بلند آبان کمک

 .دهدمی نشان

. چرخانممی آبان و او بین را نگاهم زدهبهت. بینممی را بهداد گذارم،می بیمارستان راهروی داخل که پا

 :گویدمی و اندازدمی باال ابرو آبان

 .تو نیومد کردم اصرار چقدر هر اومده، موقع همون از -

 :گویدمی آشفته لحنی با و آیدمی سمتمان به قدم چند. چرخانممی بهداد سمت به را نگاهم

 خوبی؟ -

 .کنیم باز هم روی به آغوش و بپریم برادریم، و خواهر ایمفهمیده که اولی لحظات در نداشتم که انتظار

 زا بعد داستان یگمشده دختر و دادندمی نشان هاسریال و فیلم داخل که نبود چیزی آن واقعی، زندگی

 برادر و خواهر بهداد، و من که بود این حقیقت. کردمی رفتار اشخانواده با چندساله آشنایی مثل هاسال
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 که سماوات خانم همان او برای و بود آشنا مستوفیان آقای یاندازه به بهداد من برای اما بودیم؛

  .بگیرد را جایش خواستمی

 ینا بیشتر هرچه نامردیِِِِ شاهد باید متاسفانه و امزنده هنوز که خوبم؛ کهاین معنی به دهممی تکان سری

 .باشم نالوتی دنیای

 :دهدمی جواب و خوردمی زنگ بهداد گوشی رویم،می بیرون که بیمارستان از

 بابا؟ جانم -

 کند؛ صدا بابا پدرمان، جز را کسی نداشت حق بهداد. گیردمی تلخ زهری یمزه دهانم و کنممی اخم

 .رفتنش به راضی و بود شده تسلیم حمیرا مقابل مظلومانه که پدری

 برادر کرد،می صدا را حمیرا شوهر که بهدادی. گیرممی جای آبان ماشین درون و شودمی ترغلیظ اخمم

 .نبود من

 به عدب و دهدمی دست بهداد با آبان که بینممی ماشین یشیشه پشت از و دهممی تکیه صندلی پشتی به

 .آیدمی ماشین سمت

 :گویدمی آیدمی در پارک از که طورهمان و زدمی استارت شود،می سوار

 یهو؟ شد چی -

  !پدرم بیچاره. چکدمی چشمم از اشکی قطره

 بابا؟ گفت دیدی -
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 :گویدمی کند دلجویی خواهدمی که لحنی با و کندمی نگاهم آبان

 بهش؟ نمیدی حق -

 من به کسی شده که هم بار یک چرا بدهم؟ حق باید که منم این امزندگی تمام در چرا. شوممی عصبی

 :گویممی پرخاشگرانه دهد؟نمی حق

 !نداره حق کنه، صدا بابا پدرش از غیر رو یکی نداره حق اون حقی؟ چه حق؟ -

 :گویدمی ریزدمی تنم هایسلول به را آرامش که صدایی با

 .بزنه صداش پدر که طبیعیه. دونهمی خودش پدر رو ایدیگه مرد چندساله و بیست اون -

 .کنممی نگاهش تعجب با

 !نداشته؟ خبر هیچی از یعنی -

 بود؟ شوکه چقدر بیچاره پسر ندیدی... گشتمی واقعیش هویت دنبال وگرنه! نه که معلومه خب -

 .دهممی تکیه شیشه به را سرم حالبی. شودمی کم دلم آتش و حرص از کمی فقط کمی،

 ماشین داخل مهدوی علیرضا صدای. کندمی روشنش و بردمی ماشین پخش سمت را دستش آبان

 :زندمی دامن بدم حال به و پیچدمی

 بندیمی داری تو»

 چشاتو عشق این رو
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  «تو با میشه عوض حالم که ندیدی

 :کندمی زمزمه آرام

 .شد کوچیک شهر رفتی، وقتی -

 نخیابا به را نگاهش دوباره و کندمی نگاهم کوتاه لحظه چند. شودمی قبل از بدتر بدم حالِِ. ریزدمی دلم

 :دوزدمی رویشروبه

 بعد میری، کار سر که کردممی نگاهت تخونه دم از و اومدممی روز هر رفتی، محمد یخونه از وقتی -

 !بودم راضی هم داشتنت نیمه و نصف همون به من. خودم کارهای دنبال رفتممی

 .روندمی فرو دستم کف بلندم هایناخن کنم،می مشت را هایمدست

 رو کردنتپیشرفت و بودی هامچشم جلوی کارکردن، واسه میشه بیشتر تالشت روز هر که دیدممی -

 و دز زنگ آرمین وقتی! نشد کنم، تحمل نتونستم دیگه دوسال از بعد. نداشتم ازت سهمی ولی دیدم؛می

. دونیمی خودت دیگه که هم بعدش! کرده پیدات فهمیدم خوام،می خواهرم برای رو خونه داداش گفت

 .هاسال این یهمه شدم جوننیمه من دادن، جون ذرهذره مثل سخت؛ خیلی بانو، گذشت سخت

 گذرهمی سخت تو جون به»

 بپره که نیست عطر مثل عشق

 وابستته که اونیم من

  «سرهیک فکرتم توی هنوزم
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 کنه؟می مدیوونه رفتنت و دارم دوستت چقدر دونستینمی واقعا -

 :گویممی و کنممی باز شکایت به لب. بودند گذاشته مسابقه دیگریک با هایماشک

 ونمبچه بودی شده باعث کهاین با من! کردیمی باور رو اردالن حرف نباید رفتی،می نباید شب اون تو -

 دکردیب... تو ولی پیشت؛ برگردم بودم گرفته تصمیم شب اون. بودمت بخشیده نشم، مادر دیگه و بمیره

 !بدکردی آبان،

 معنیهبی برام زندگی توبی»

 بقیه با تو داری فرق نفهمیدی

 هامدیوونه مثل درست آره

  «دلتنگیه تاثیرات از این

 از را نگاهش کهاین بدون و داردمی نگه فرمان روی را هایشدست. داردمی نگه را ماشین آپارتمان جلوی

 :گویدمی بردارد خالی خیابان و روروبه

 راحت من کنیمی فکر. نبودن خودش دست حرکاتش و هاشحرف که بیمار شکاک یه بودم، مریض من -

 رفتم؛ شباون من بانو! کشته رو خودش یبچه که دارم رو قاتل یه حس شهمه ها؟سال این یهمه بودم

 خواستگاری ازت که جاییهمون شهر، اطراف رفتم. کنم رفتار اون از بدتر خواستمنمی بود، بد حالم چون

 لیو برگشتم؛ کنه، ـیانـت خــ من بانوی محاله و بیمارم کردم قبول و کردم پیدا رو خودم وقتی. کردم

 میراح عمه چرا پرسیدم پدرت از که بود سالمبیست شاید بار،یه یادمه. دستم از بودی رفته! نبودی... تو
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 تهدیدش هابچه حضانت حق با شده حتی چرا بره؟ و ببره رو پسرت گذاشتی چرا نداشتی؟ نگه زور به رو

 بمونه؟ تا نکردی

 .زدمی را هاحرف این که بود باریاولین این کردم، نگاهش تعجب با

 گفت؟ چی دونیمی -

 گفت؟ چی -

 .سوزدمی قلبم. نشیندمی لبش روی دردناکی لبخند

 مثل باشه، ترس سرِِ از و اجباری که باشه؛ سرش باالی زور اگه داری دوستش که آدمی داشتننگه گفت -

 من فتگ. بمیره و بده جون دستات توی تا کشهمی طول چندثانیه فقط مشتته؛ بین قرمز ماهی یه گرفتن

 .بکشم عذاب هاشعالقگیبی با دیدنش، با روز هر و دارم نگه زور به رو حمیرا خواستمنمی

 کرده را هوایش دلم چقدر بود، شده تنگ پدرم برای دلم چقدر. شودمی مچاله هایشحرف شنیدن با دلم

  !بود

 :گویدمی است مشخص خوبی به حسرتش که لحنی با و کندمی نگاهم بار این

 .دارم نگهت زور به که خوامنمی و خواستمنمی من -

 :گویممی آرام و کشممی را ماشین یدستگیره دزدم،می را نگاهم

 .خیربه شب -

 !همیشه ام،کرده فرار همیشه من
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*** 

 .بودند کنار شیرین و بهداد. رویمروبه آرمین و است نشسته دونفره مبل روی چپم سمت فرناز

. بودم کرده دعوت امخانه به را بهداد و بودم زده زنگ امروز و گذشتمی حمیرا دیدن و شب آن از روز ده

 ندیده شب همان از که آبانی... آبان حمیرا، خودم، بهداد،! چیزهمه به راجع کردم، فکر تمام روز ده

 .کشیدمی پر هایشچشم برای دلم و بودمش

 :نیاوردم طاقت سر آخر. کردمی نگاه مرا شیطانی هایچشم با شیرین

 کنی؟می نگاه جوریاین چرا -

 :گویدمی و کندمی بهداد و آرمین سمت به ایاشاره. کندمی رها را اشخنده

 !داری قلچماق داداش دوتا حالت به خوش -

 اشداد» اسم روی و روممی مخاطبانم لیست به دارم،برمی را امگوشی. نشیندمی لبم روی کمرنگی لبخند

 :گویممی و زنممی ایضربه «محمد

  !هستم جات من کنار برو گفته بهش قلچماق ندیدی، رو یکی اون تازه -

 !برادرم بیچاره کند،می نگاهش زیرچشمی آرمین و خنددمی ریزریز فرناز

 سقط خاطربه فهیمه بودنمطلق استراحت از. زنیممی حرف هم با کمی و دهدمی جواب را گوشی محمد

 هچ که گیردمی آمار هم سر آخر. اندازدمی جانم به را نگرانی و گویدمی داشته پیش چهارسال که جنینی
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 مآرا فرناز کنم،می قطع که را گوشی. گویمنمی را آرمین اسم تمام بدجنسی با من و هست امخانه کسی

 :گویدمی گوشم کنار

 جاست؟این آرمینتون که بهش گفتی -

 :اندازممی باال را ابروهایم

 شدم؟ سیر خودم جون از مگه! نچ -

 خاله؟ -

 .شنوممی خوبی بوی زنم،می نیشخندی و گویدمی مظلومانه

 هوم؟ -

 ...که کنممی احساس... کنممی احساس -

 :گویممی و شوممی بدجنس

 میشی؟ آرمینمون عاشق داری که -

 :گویدمی یواش و کندمی اخم

 !کمیه اومده، خوشم ازش فقط -

 :که زندمی غر و پردمی هایماندرِِگوشی بین شیرین

 !ممنوع گوشی در -
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 :پرسدمی بهداد به رو و آوردنمی خودش روی به فرناز

 قضیه؟ با اومدین کنار آقابهداد -

 :زندمی تلخی لبخند و کشدمی گردنش پشت دستی. شودمی زوم بهداد سمت به مانهمه نگاه

 .میام کنار باهاش دارم یعنی اصلیم یشناسنامه دنبال افتادم کهاین -

 ادامه و کندمی نگاه من به. بهداد حق در هم بیشتر کرد، بد ما یهمه با حمیرا. کنممی نگاهش غمگین

 :دهدمی

 فقط که بودم مادربزرگی و پدربزرگ و عمه و عموها کنار عمر یه. کنار بذارم رو مخانواده تونمنمی من -

 العادهفوق مادر یه مامان حتی برام؛ بوده دوست یه همیشه پدربودن از جدا پدرم،. کردن خوبی حقم در

 واقعیم یخانواده کنار من اگه شاید. ببخشم تونمنمی گفته دروغ بهم هاسال این یهمه که رو این. بوده

 یه هک سخته خیلی هسخت نیست، تغییردادن قابل گذشته! دونمنمی... بودم ترخوشبخت شدم،می بزرگ

 .بفهمم رو حکمتش کنممی سعی دارم ولی بیام؛ کنار باهاش تونمنمی! باشی شنیده دروغ عمر

 دانستمی خودش حق را ایخانواده و بود کرده زندگی مستوفیان بهداد هویت با عمر یک بهداد، بیچاره

 اقوام جز ندارند او به ربطی هیچ دیگر، نسبت هزارتا و پدر و عمو و عمه آن یهمه بود فهمیده االن و

 .شده گم جنوب حوالی جایی اشریشه و مادرش شوهرِِِِ

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 میای؟ باهام... بابا خاکِ... خاک سر دزفول، برم سفر یه خواممی -
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 زنممی شتندادوست از پر لبخندی. دارم دوست را امپیداشدهتازه برادر چقدر کردم حس بار اولین برای

 :گویممی و

 خویش و قوم تنها اون باشه چی هر ببینی، هم رو عمه آبادخرم بریم تونیممی! داداش میام که معلومه -

 .میشه خوشحال دیدنت از مطمئنم که هست هم حمیددایی. مونهپدری

 :گویدمی و پردمی حرفم وسط آرمین

 من برسه بهت دستم بانوگل بگو گفت شدن، پیدا جفتی خواهرش هایبچه دادم خبر بابا به دیروز -

 !تو و دونممی

 است این حقیقت. زدم حماقت به دست اطرافیانم گرفتن نظر در بدون پیش چهارسال من. گزممی را لبم

 هب افتدمی دلشوره و شوندمی نگران نباشیم اگر و قائلند ارزش برایمان که داریم را کسانی ما یهمه که

 آید؟می چه داییزن و دایی آرمین، سر نبودم در نکردم فکر هیچ پیش چهارسال من اما جانشان؛

 :گویممی و خندممی تلخ

 .ببینم رو ماهشون صورت دیگه بار یه فقط گوشم، توی بزنن حاضرم که تنگه براشون دلم قدراین -

 تعجب با. خوردمی زنگ امگوشی که بدهم را شام ترتیب تا بروم آشپزخانه به و شوم بلند خواهممی

 :دهممی جواب و اندازممی «آقاامیرحسین» عبارت به نگاهی

 باشه؟ خیر. خانامیرحسین سالم -

 :رسدمی گوشم به شادش صدای
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 .اومد دنیا به بچه خیره،! سالم -

 :پرسممی ذهنی کتابحساب کمی با و نشینممی صاف سرجایم تعجب با

 شوخیه؟ مونده، دوماه هنوز -

 :گویدمی و خنددمی صدا با

 ولی خدا؛ به مشرمنده اینجا؟ بیاین تونینمی. ستفاطمه کپی دستگاهه، توی االن. زودرسه زایمان -

 ...بیان تا و شهرستانن که هم جفتمون مادر و پدر تنهام،دست

 :گویممی شوق با و پرممی صحبتش بین هیجان با

 .بفرستین رو بیمارستان رسآد! من برم قربونش چیه، هاحرف این وای -

 و کنممی نگاه شیرین و بهداد آرمین، متعجب صورت به کنم،می قطع را گوشی و کندمی که خداحافظی

 :گویممی است قرار چه از اوضاع زده حدس انگار که فرناز به رو

 !اومد دنیا به امیرعباس -

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از سریع. خنددمی هایشچشم

 !دیگه پاشو بریم، پاشو خاله خاله، وای -

 :گویدمی و خنددمی بهداد. کنممی نگاهشان مستأصل و اندازممی هایممهمان به نگاهی

 تعارف؟ هم ما با تعارف، همه با -
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 .داردبرمی هامبل جلوی میز روی از را ماشینش سوییچ و شودمی بلند جایش از آرمین

  .رسونمتونمی من -

 و بهداد. برسد محمد گوش به هاهمنشینی این مبادا که است نگران دانممی و کندمی ایسرفه فرناز

 :گویدمی بهداد و شوندمی بلند جایشان از شیرین

 .ریممی هم ما -

 و عجیب طرح با تیشرتی و پاره آبی جین یک که هایشلباس به ایاشاره و خاراندمی را سرش پشت

 :دهدمی ادامه بانمکی لحن با و کندمی آورمدرنمی آن از سر که است غریبی

 بذاره کهاین واسه که شدم مردی یه دختر عاشق من پنهون، چه شما از نیست، پنهون که خدا از واهلل -

 !کنم خداحافظی تیپ این با کالً باید خواستگاری برم

 :گویممی لبخندش دیدن با و اندازممی شیرین به نگاهی

 !باشه مبارکا بهبه آره؟ -

 :گویدمی حالهمان در و رودمی در سمت به شیرین

 !هست چی جلفش تیپ این انگار حاال -

 .کندمی پر را خانه کل مانخنده صدای

*** 
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. بود حالبی حسابی و بودند شده پوستهپوسته هایشلب. اندازممی فاطمه یپریدهرنگ یچهره به نگاهی

 .بود کشیده مرا زایمان درد هم حمیرا ریخت، دلم

 :گویممی و زنممی پس را افکارم

 !ها شده تو کپ -

 :دهدمی جواب و خنددمی حالیبی با

 پیشم؟ میارنش کی! کنم گریه خواستممی دیدمش شیشه پشت که صبح گلی، وای! خوب ژنِِ -

 :کنممی نوازشش و گیرممی را دستش

 .کنی بغلش تونیمی دیگه روز چند -

 :گویممی ناخودآگاه

 .کنم درک رو حست تونمنمی وقتهیچ من -

 :کند آرام مرا خواهدمی که اوست حاال. دارندبرمی غم هایشچشم

 لذت و بشن داربچه بتونن تو مثل کسایی تا اومده درمون دوا و دکتر هزارتا االن! جوریاین نگو گلی -

 ناامیدی؟ چرا. کنن درک رو مادرشدن

 .پیچدمی گوشم داخل نکرده رهایم است چهارسال که کودکی یگریه صدای زنم،می غمگینی لبخند

*** 
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  «حمیرا: نهم فصل»

 کاغذ. باردمی آرامش اتاق این ینقطه به نقطه از. نشینممی میزش رویروبه سفیدرنگ مبل روی

 دکتر خود حتی. هامبل وسط آبی رز گلدسته و سفید مبلمان آسمانی،آبی هایگل با سفید هایدیواری

 .کردمی سرازیر آدم قلب به را آرامش مهربانش، لبخند و سپید دستیک موهای آن با مهابادی

 :گویدمی و کندمی جاجابه را اشمستطیلی فریم بدون عینک

 !شمایین آبان بانویِِ پس -

 :گویممی و کنممی نگاهش. برده کار به که لفظی از زنممی خجلی لبخند

 بدونم؟ رو چیزهمه میشه... آبان مشکل به راجع -

 :دهدمی را جوابم و کندمی قفل هم در را هایشدست

 چهارسالی این یهمه چون میگم؛ شما به ولی نمیدم؛ قرار کسی اختیار در رو مراجعینم اطالعات معموالً -

 ...بانوشه شتپنده قلبِِ که فهمیدم هاشحرف از میاد، پیشم آبان که

 !من بودم، من آبان یتپنده قلب. زندمی تندتند قلبم

 :دهدمی ادامه مهابادی دکتر

 تحت درواقع و فکریه وسواس نوعی بدبینی و شکاکی. هاستزوج از خیلی مشکل شما و آبان مشکل -

 بده فرد به رو اطمینان این باید رفتارش با که شخصه همسر مخصوصاً و اطرافیان این. نیست فرد کنترل
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 رو باهاشت ترینبزرگ اینجا در آبان کردنترک با شما متاسفانه که نداره وجود ایکنندهنگران چیزهیچ که

 .کردین

 .آیدمی بدم خودم از و کنممی لعنت را خودم هزارم بار برای

 اون توی دختری هر ممکنه که کردین احساسی کار شما کنیم، محکوم رو کسی خوایمنمی جااین ما -

 قضاوت بدون که سومی شخص بوده؛ مشاور یک به تونمراجعه عدم شما دوی هر اشتباه. بده انجام سن

 مونه که بگم باید آبان مشکل مورد در. بده ارائه حل راه مشکلتون برای و بده گوش هاتونحرف به بتونه

 هر و نکرد قطع رو جلساتش اما شد؛ درمان کامالً سال یه حدوداً از بعد کرد، مراجعه من به که اولی سال

 .اومدمی جااین به ازگاهی

 :گویممی منمن با و کنممی نگاهش نگران

 نیست؟ گذشته مثل دیگه آبان یعنی -

 :زندمی امنگرانی به لبخندی

 تخاطربه که داره دوستت قدریاون پسر این بگم باید. مونده عشق اون فقط گذشته آبانِِ از دخترم، نه -

 .بشی پشیمون بعداً که بیفته اتفاقی نذار. عجیبیه چیز زمان. بگذاره کنار هم رو خودش حتی

 .شوممی بلند جایم از و دهممی تکان سری

 .دارخدانگه کنم،نمی فراموش رو لطفتون دکتر، ممنونم -

 :زندمی صدایم بیایم بیرون خواهممی که آخر یلحظه در و دهدمی را امخداحافظی جواب
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 دخترم؟ -

 .کنممی نگاهش منتظر و گردمبرمی سمتش به

 .بسازید رو حالتون و دور بریزید رو گذشته بشید، خوشبخت -

 روی از را صدکیلویی یوزنه یک انگار. آیممی بیرون اتاق از و زنممی نابش هایحرف به لبخندی

 .کشممی نفس ترراحت انگار اند،برداشته هایمشانه

 شرکت سمت به و شوممی ماشینم سوار. زنممی بیرون است، واقع آن در مهابادی مطب که ساختمانی از

 .چرخدمی رنگخاکستری یتیله دو حوالی جایی ذهنم و کنممی روشن را ضبط. کنممی حرکت

 بود زندگیم یهمه چشمات»

 رو زندگیم کجا به رسوندی

 مدنده یه من که کن فکر خوبی تو

 بخندم من که نشد تو بعد

 «یاسینی علی

 و همه بودم؛ شاد که خندیدم، که روزهایی دزفول، ترک از بعد آبان، از بعد که کنممی اعتراف دل در

 .بودند درونم اندوه و غم روی بر نقابی شانهمه

 خشکم جایم سرِِ شودمی باعث زنی صدای بروم، داخل به خواهممی وقتی کنم،می پارک که شرکت در دم

 :بزند
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 !دخترم -

 وقتی که دختری دختر؟ کدام. بداند خودش دختر مرا ندارد حق او. گردمبرمی سمتش به عصبانیت با

 دخترم شد بزرگ مادریبی اوج در که را دختری رفت؟ و خدا امان به کرد ولش نبود بیشتر روزش چند

 .خواهمنمی را بودن حمیرا دختر! بس و امیرحسنم دختر من ندارد، حق او کند؟می خطاب

 و زنممی پوزخندی. شده مسخ چشمانش دیدن با بار اولین گفتمی پدرم زنم،می زل سبزش هایچشم به

 :گویممی

 !نیستم تو دختر من -

 :گویدمی آرام و دلجویانه

  .بزنم حرف هم من بذار. قبول باشه، -

 و شیک هایلباس. است ترکوتاه چندسانتی شاید من از قدش. شوممی نزدیکش قدم یک و کنممی اخم

 .بود درآمدکم و ساده زیادی من پدر آیدمی یادم و شوندمی چشمم خارِِ فاخرش

  .کنهنمی جبران رو رفتنت برهانی و دلیل هیچ حرفی، هیچ -

 :گویدمی و دوزدمی چشمانم به را نگاهش

 نکردی؟ ول رو شوهرت هم خودت مگه -

 .فشارممی هم روی را هایمچشم

 گفته؟ رو مزخرف این کی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 202 

 .شناسمنمی ابداً را زن این من شوند،می وحشی هایشچشم

 .کرده تعریف برام بهداد حقیقته، مزخرف؟ -

 :غرممی و کنممی اخم

 یه نه سپردم خدا امون به رو مچندروزه دختر نه کردم؛ ول رو شوهرم فقط من باشه، اگه هم حقیقت -

 هم من البته تره،سنگین من از تو ـناه گـ خسروی؟ حمیرا بینیمی گفتم، دروغ مچهارساله پسر به عمر

 .رفتم خودت به معرفتیبی توی و متاسفانه خودتم دختر

 :شودمی مانع و گیردمی را بازویم اما شرکت؛ به بروم که کنممی گردعقب

 !گیرمنمی رو وقتت بیشتر دقیقهبیست -

 از ار بازویم فکر این با. کن زندگی دردسربی عمر یک بعد و کن تحمل دقیقهبیست گویممی خودم به

 :گویممی و روممی ماشینم سمت به و کنممی جدا دستش

 !کمتر نه بیشتر، نه دقیقه،بیست فقط -

 به شروع باشد، شده غرق اشگذشته در که انگار رویشروبه به خیره و نشیندمی شاگرد صندلی روی

 :کندمی زدنحرف

 ازش همه. ایهکاری و خوب مرد گفتمی پدرم. خواستگاریم اومد امیرحسن که بود سالمپونزده فقط -

 این از. کنه ازدواج بعد و بشه عاشق دختر نبود مد هاسال اون. بودن ازدواجمون موافق و کردنمی تعریف

 امیرحسن، زن شدم و دادم دلشون به دل هم من. میاد وجود به ازدواج از بعد عشق که زدنمی هاحرف

 خودم به اومد، دنیا به بهداد که سال یه از بعد. بزنم پدرم حرف روی حرفی شدنمی و بودم مجبور یعنی
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 دوست و بود باد از پر مکله من. غذاپختنه هنرش تنها که مادر یه شدم سن سالهیفده با دیدم و اومدم

 قطال گفتم امیرحسن به محض حماقت با که بود سالشسه بهداد. بدم ادامه روتینم زندگی به نداشتم

 مدت یه ،ایبچه خامی، گفت. نزد حرفی ولی شد؛ خم کمرش که دیدم رو، شکستنش دیدم. خواممی

 از. باردارم فهمیدم که رفتیم طالق پای تا. رفتنمی من گوش تو هاحرف این اما! میره سرت از دیگه

 .بیفته عقب نداشتم بهش ایعالقه که مردی از جداشدنم شدهباعث که شدم متنفر شکمم توی یبچه

 هم به هم خودم از حتی حالم کردممی حس اومدی، دنیا به که تو. بودم شده افسرده بارداریم دوران

 دهش خسته هم امیرحسن. کنم تحمل تونستمنمی رو زندگی اون دیگه و بودم شده سیر دنیا از. خورهمی

 دونستمی چون و گرفتیم طالق داره، نگهم زور به تونهنمی گفت. هامکردناذیت از هام،بدخلقی از بود

 نم بخوای رو راستش و کنه آواره رو دخترش تونهنمی گفت اما داد؛ بهم رو حضانتش وصله جونم به بهداد

 داداش. کرد عاقم هم بعد و داد بهم نشم آواره کهاین خاطربه رو ارثم سهم آقاجونم. خواستمتنمی هم

 دوران دوست یخونه توی مدت یه. تهران اومدم هم من و ندارن خواهری دیگه گفتن سعید و حمید

 شهروز شدم؛ آشنا برادرشوهرش با که کردم زندگی تهران بود اومده و بود کرده ازدواج که راهنماییم

 .شدم عاشق باراولین برای من و بود داده دست از تصادف توی رو همسرش که بود خوبی مرد! مستوفیان

 .کردیم شروع رو جدیدی زندگی و گرفت شناسنامه خودش اسم به بهداد برای کردم، ازدواج باهاش

 :پرممی حرفش بین و زنممی پوزخندی

 رسیدی؟ آلتایده و رویایی زندگی به شد؟ چی -

 :کنممی گاهن غلیظش آرایش و دارمارک هایلباس به. کندمی نگاهم مات
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 یهمه که نیومدی؛ رو زنش و برادرت و مادر و پدر تشییع مراسم که بودی شده غرق پول توی قدراون -

 خواستهمی دلت که میدم حق بهت چیه؟ دونیمی مرده؟ یا ستزنده دخترت ببینی نیومدی هاسال این

 وت دیگه کنه؛می فرق چیزهمه بشی مادر وقتی اما داری؛ دوستش که کنی زندگی مردی با و بشی عاشق

 .بدی انجام رو کارها از خیلی نداری حق و نیستی تنها

 :دهممی ادامه و زنممی تلخی لبخند

 تم؛نیس ایکینه آدم من! مامان دارمدوستت بگم و بغلت بپرم که نیست ایرانی هایرمان یا فیلم جااین -

 ینا گفتیمی بهم اگه دونیمی. کنهمی سنگینی هنوزم قلبم روی تنهاییم هایسال درد مادری،بی درد اما

 روزی، یه شاید! انگار نداشتی وجدانم عذاب حتی تو ولی شد؛می خوش دلم کمیه بودی فکر به هاسال

  .بخشیدمت افسردگی ماهنه اون خاطربه

 :کندمی زمزمه رفتنش از قبل شود،می پیاده سرم پشت هم او و شوممی پیاده ماشین از

 .امیرحسنه هایچشم شبیه هات،چشم -

 مانهمه پدرم؛ حتی آبان، حمیرا، من،. زنممی زار اشتباهاتمان برای دل در و کنممی نگاه را رفتنش

 د،کرمی تماشایم دور از فقط نباید آبان کردم،می ترک را آبان پیش چهارسال نباید من. کردیم اشتباه

 حمیرا دل به دل نباید... پدرم و زدمی را داشت دوستش عاشقانه که دیمر و دخترش قید نباید حمیرا

 !ما یهمه کردیم؛ اشتباه ما یهمه. دادمی

 :کندمی متوقفم بهداد صدای بروم، خودم اتاق به خواهممی وقتی و روممی شرکت به

 سماوات؟ خانم -
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 یپت به نگاهی. ایستدمی کنارم و شودمی رد سبزواری خانم میز جلوی از. گردمبرمی سمتش به لبخند با

 .روممی اشصدقه قربان دل در و اندازممی جدیدش

 یساده لی شلوار. نشیندمی مبل روی و بنددمی سرش پشت را در. شوممی داخل و کنممی باز را اتاق در

 رنگیمشکی آدیداس کتانی. دارد نایک آرم اشسینه روی که سفید تیشرت یک با پوشیده پررنگی آبی

 صفحه ساعت ولی نیست؛ اشگوشواره تک از هم خبری. درآورده گردنش از هم را زنجیرش و کرده پا

 :گویدمی و زندمی لبخندی. است دستش در هنوز چرمش دستبند و بزرگ

 .عموخسرو تا داشتی مشکل من تیپ با بیشتر تو کنم فکر -

 .خندممی و نشینممی کنارش

 تیپ؟ اون بود چی خدایی -

 :گویدمی و شودمی جاجابه سرجایش کمی. خنددمی

 .خواستگاریه امشب -

 :گویممی و پرندمی باال تعجب از ابروهایم

 !زودی؟ همین به -

 .دهدمی تکان سری

 .نه یا میدن بهمون دختر ببینیم بریم قبلش گفتیم میشه، شروع صفر و محرم دیگه روز چند -
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 مراسم در داشتم دوست چقدر. کندمی سنگینی دلم روی عالم غم اما زنم؛می کمرنگی لبخند

 یخانواده و دارد بهداد که ایخانواده وجود با اما کنم؛ خرج خواهرانه برایش و باشم برادرم خواستگاری

 .رسیدمی نظر به ممکن غیر کمی امر این نیستند من

  .باشه مبارک -

 در را هایمچشم. لرزدمی است امخونی برادر به متعلق که دستی گرمای این از دلم. گیردمی را دستم

 :گویدمی و زندمی لبخندی. چرخانممی اشگندمی و کشیده صورت

 .باشی باید هم تو -

 :گویممی ولی است؛ خدایم از کهاین با! نداشتم را حرف این انتظار. زندمی خشکم

 !ستمسخره نمیشه،...بهداد نه -

 .اندازدمی پدر یاد مرا اشجدی یچهره. کندمی اخم

 ست؟مسخره برادرت خواستگاری بیای کهاین مسخره؟ -

 در شمرده،شمرده و آرام! کند برداشت اشتباه مبادا دهممی تکان هایشحرف نفی ینشانه به را سرم

 :گویممی نکنند اشخواسته تسلیم مرا رنگشسبز هایچشم تا امکشانده میز یپایه به را نگاهم که حالی

 رو من که کسی پسر خواستگاری بیام باید که منم مسخره. بهداد ندارن صنمی هیچ من با تو، یخانواده -

 میگم؟ چی فهمیمی. رفت و کرد ول خدا امون به و نخواست

 :زندمی تلخی هرچند لبخند که کنممی نگاهش ناچار. گیردمی راستش دست با را امچانه
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 مادری نیست، پدرم هاشخوبی وجود با که دارم پدری. بانوگل بازاره مسخره ته من زندگی. فهممتمی -

 کهاین وجود با که دارم رو خواهرم قصه، طرف این. گفته دروغ بهم عمر یه هاش،مادرانه وجود با که دارم

 بانو،گل تویی من یخانواده یهمه. میره در شواسه جونم که خورممی قسم اما داریم؛ غریبگی حس هنوز

 !بفهم رو این هم تو

 بازی زندگی این از همه از بیشتر بهداد! برادرم بیچاره. شودمی سرازیر چشمم یگوشه از اشکی قطره

 .بود خورده

 :گویممی دل ته از لبخندی با و گیرممی اماشاره انگشت نوک با را اشکم

 !ها ندارم لباس من -

 آشنایی بوی تنش. کندمی دعوت پهنش یسینه آغوش به را سرم و گردنم دور اندازدمی دست یکهو

 :گویدمی و کندمی نوازش را موهایم شال روی از. پدر به شبیه بویی دارد؛

 .هستم نوکرت خودم -

*** 

 هک حمیرا به امنشسته بهداد کنار دونفره مبل روی که من از را نگاهش و زندمی نیشخندی شیرین مادر

 :پرسدمی و کندمی نگاه مرا دوباره. دوزدمی نشسته شوهرش کنار تکی مبل روی

 کنین؟نمی زندگی حمیراجون با شما چرا -

 خردکناعصاب و مزخرف هایسوال این با بهداد خواستگاری خواستنمی دلم هیچ. کنممی رنگیکم اخم

 چطور بودم عجب در. اندنداشته خبر من حضور از بود مشخص عمویشزن رفتار از که خصوصاً بگذرد؛



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 امبیچاره برادر. بهداد به اشعالقه و بوده شهروز خاطربه البد! اندنزده حرفی بهداد به سال همه این

 .بود شده نصیبش خوبی پدر و بود آورده شانس را جااین حداقل

 باشد،ن عصبی کنممی سعی که صدایی با و کنممی نگاه شیرین، مادر سهیالخانم، رنگمیشی چشمان به

 :گویممی

 .کنممی زندگی تهران هست چندسالی. موندم پدرم کنار من حمیرا و پدرم طالق از بعد -

 :پرسدمی بدجنسی با

 حمیرا؟ -

 :گویدمی سهیال به رو بعد. فشاردمی و گذاردمی زانویم روی را دستش بهداد

 !باشه خواستگاری مراسم جزو خواهرم، و مادرم یرابطه توی کنکاش نکنم فکر -

 سهیال هم در هایاخم و حمایتش از ناخودآگاه. زندمی را حرفش پروابی خودم مثل آیدمی خوشم

 .نشیندمی لبم روی لبخندی

 گوید،می بهداد شخصیت و هاخوبی از واقعی پدرهای مثل و گیردمی دستش در را مراسم یبقیه شهروز

 و پرممی حرفش بین اند،زده آتشم حرف این با انگار که من و گویدمی زده نامش به که ایخانه از

 :گویممی

 هالزم اما نیست؛ مربوط من به بدین بهش خونه و کنید خرج تونپسرخونده برای بخواین شما کهاین -

 .بهداده مالِِ ما پدری یخونه بگم
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 :دهممی ادامه و دوزممی مانده مبهوت که بهداد به را نگاهم بعد

 آپارتمان هی بتونی پولش با کنم فکر. بخری خونه اینجا بیای و بفروشیش تونیمی دزفول رفتیم وقت هر -

  .بگیری نقلی

 :گویدمی و پردمی صحبتم بین حمیرا

 .نیست کار این به الزم -

 :دهممی را جوابش و شوممی خیره اشکشیدهسرمه چشمان به

 !باشه داشته کوچیک هرچند نقشی پسرش یآینده توی حداقل پدرم خوادمی دلم -

 با شیرین و بهداد شب همان و گذردمی هاخواستگاری باقی مثل مراسم یبقیه. دزددمی را نگاهش

 .بگیرند مراسم صفر، ماه از بعد تا شوندمی هم محرم محرمیت، یصیغه خواندن

 صورت و فاطمه یاد به ناخودآگاه کنم،می خداحافظی بهداد با و شوممی ماشینم سوار وقتی رفتن، دمِِ

 .زندمی چنگ را دلم انگار نفر یک. افتممی امیرعباس زایمان از بعد زارش

 پایین تعجب با را شیشه. زنممی حمیرا سمت یشیشه به ایتقه و روممی شهروز ماشین سمت به

 .دهدمی

 و گذارممی امکینه روی پا. اندازممی است جذاب هم میانسالی در حتی که زیبایش یچهره به نگاهی

 :گویممی

 .من یخونه بیارین تشریف شام فرداشب، -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | بده جان نیمه به جان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 210 

 .دوزممی است لبش روی لبخند و نشسته عقب صندلی که بهداد به را نگاهم

 .بیار هم رو شیرین راستی بلده، رو آدرس و اومده قبالً بهداد -

 محبتش اگر حتی است؛ مادر باشد هرچه. شودمی جمع حمیرا سبزرنگ چشمان داخل اشک که بینممی

 .بگیرد فاکتور چشمانش بغض از شودنمی باز کند، انکار را

 شب. شدندمی سرازیر دیگری از پس یکی مداح صدای با هایماشک. گیرممی ترمحکم را امساده چادر

 .بودیم آمده هیئت به شیرین و آرمین بهداد، همراه و بود محرم اول

 دیدنش از. کوبیدمی اششانه روی را زنجیر و ایستاده زنجیرزنان صف ابتدای که خوردمی آبان به چشمم

 .بودمش ندیده رساندم خانه به بیمارستان از که شبی بعد از دقیقاً نشیند؛می لبم روی لبخندی

 :گویدمی گوشم کنار آرام. بود کرده جمع سختی به را چادرش و بود ایستاده کنارم شیرین

 نیومد؟ چرا فرناز -

 :دهممی را جوابش خودش مثل

 .نیومده هم محمد موند، فهیمه پیش -

 .کندمی بیشتر را اشکم مداحی صدای. شودمی خیره هایشاشک و آبان به نگاهم

 فقط دنیا کل تو»

 دلسوزمه حسینِِ

 هیئتا یکییکی
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 روزمه هر مسیر

 السالم السالم

 کربال شهید ای

 نیزه روی ماه

 مرا کشیمی

  «هاللی رضا و زمانی حامد

 قسمش. شوند تکرار گذشته هایغم نگذارد که دادم قسم حسین امام به را خدا ساعت همین امشب،

 به که عشقی حق به دادم قسمش است، روح مریضی باعث ترکش گفتمی پدرم که نمازی حق به دادم

 .بکند را زندگیمان ضمانت خودش که داشتم حسین امام

 کرد اشروزه چند کودک حق در که هایشناحقی یهمه بابت را حمیرا دادم قول خودم به شب همان

 دهبخشی تا ببخش بودم خوانده جایی. ببخشم دلم ته ته از که بهداد، خاطربه و ظاهری فقط نه ببخشم،

 نبخشم؟ اشبنده منِِ و بخشدمی خدا نداریم؟ ترتعالی که خدا از. شوی

 :گویدمی گوشم کنار دوباره شیرین

 .گیرممی مراسم صفر و محرم بعد گفته بابام به شهروز عمو -
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 شود،می تمام که مراسم. کنممی نگاه ایستاده آرمین و آبان سر پشت که بهداد به و زنممی لبخندی

 عاشق من: »شودمی پژواک گوشم در صدایی و دارمبرمی کاسه یک. کنندمی پخش نذری زردشله

  «کنی؟ درست بلدی! بانو زردمشله

 ایروزه چند ریشته و پوشیده مشکی شلوار و پیراهن. روممی زده تکیه ماشینش به که آبان سمت به

 و ایستممی رویشروبه. گیردمی ماشین از را اشتکیه بیند،می که مرا. خوردمی چشم به صورتش روی

 :گویممی

 .رفتی و کردی ول هم تو گفت کردی؟ ول رو شوهرت چرا گفتم بهش. پیشم اومد حمیرا پیش روز چند -

 :دهممی ادامه و زنممی تلخی لبخند کند،می نگاهم فقط

 دادی؟... میدی طالق درخواست گفتی -

 :کشدمی گردنش پشت دستی کالفه

 ...بخوای تو اگه اما نتونستم؛ نه، -

 !کند کامل را حرفش خواهدنمی دلم هیچ پرم،می حرفش بین

 که دردناکی موقعیت از فرارکردنم با من کردنت،شک با تو کردیم؛ اشتباه مونهمه ما آبان، دونیمی -

 که خوشبختی سرابِِ خیالِِ با حمیرا و حمیرا رفتن به شدنشراضی راحت با پدرم بودم، افتاده گیر توش

 .برسه بهش خواستمی

 :گویدمی و کشدمی صورتش روی دستی
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 .نیستن جبران قابل که دادیم دست از رو هاییسال و هافرصت و کردیم اشتباهاتی مونهمه درسته، -

 .گیرممی سمتش به را زردشله ظرف

 !همیشه داشتی دوست زردشله -

 مبهوتش یچهره به لبخندی. پوشیدمش دیشب که ایحلقه به شود،می خیره چپم دست به نگاهش

 :گویممی و زنممی

 زندگی البته. شده تنگ پدرم خاک برای دایی،زن و دایی برای دلم. دزفول برم باهاش خواسته ازم بهداد -

 جنوب و پایتخت بین آمد و رفت در هی باید بعد به این از کنم فکر. کنم ول تونمنمی ساختم جااین که رو

 .باشم

  .درخشدمی چشمانش خاکستری کند،می نگاهم

 .راحته خیالم باشی تو اگه اما طوالنیه؛ روم پیشِِ راه باهام؟ میای -

 :کندمی زمزمه و نشیندمی لبش روی کَمککَم لبخند

 .بهم گردونه برت که دادم قسم حسین امام به رو خدا امشب همین -

 :کنممی زمزمه و زنممی لبخند

  .بابا بگه بهت که باشی نداشته رو کسی وقتهیچ ممکنه بمونی من با اگه -

 :گویدمی و گیردمی را دستم

 !برگردوندی رو نفسم که کردی، احیا رو جوننیمه منِِ که تویی خوام،می رو تو من! بچه بابای گور -
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 :زنممی لب

 !آبان دارم دوستت -

 را اشلبی زیر یزمزمه. چرخاندمی شده نوشته «اباعبداللّه یا» رویش که پرچمی سمت به را سرش

 :شنوممی

 !آقا نوکرتم -

 :کنممی زمزمه

 ...شکرت خدایا -

 

 !داد قرار من سرشت در را نوشتن که معبودم، به تقدیم»

 .ببخشید رو هاکاستی امیدوارم رمان، برای گذاشتید وقت که عزیزان شما یهمه از ممنونم

 با هک کسانی از کنم تشکر داره جا. رمان اسم انتخاب بابت باشه نازنین سدنابهزادِ از باید تشکرم اولین

 کیمیای و تاجیکی فاطمه از همچین. عزیز حوای و تبسم گندم، مریم،: شدن پیشرفتم موجب نقدشون

 !کردم اذیتشون کلی که عزیزم

 کمند و اسدیان مریم جلد، یالعادهفوق هایعکس خاطربه محمودی همایون آقای از هم رو تشکر کمال

 .کرده خرج که دقتی بابت محترم ویراستار و جلد طراحی بابت الکاشاین هاشون،کمک بابت عزیز

 .«باشید حق پناه در
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