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 خالصه :

 

 زیاد که ضرب هم شاید یا و کنیم کمش خواهدمی دلمان که هاییلحظه همان است، خاطرات تفریق و جمع همان سرنوشت

 .بماند ماندگار و شود

 زده، لبخند رویش به زندگی حقیقت و ستخوشبختی اوج در کندمی فکر خاطره که جایی از درست. است سرنوشت یک هم این

 .لبخند و رویاندمی عشق صبر، اما تند؛می هم در را اشزندگی یهمه اشریشه و کنندمی رشد به شروع هاتلخی
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 نمایش به رو شپردغدغه هایچشم نِی نِی. بود گفتنش داغون شبیهِ چیزی روزهاش این احوال و حال

 و انداختم رو سفید حریر یپرده. بود شده غریبه از ترغریبه براش من دل کهدرحالی بود، گذاشته

 ویت کلید چرخش صدای نذاشتم. کردمی خنثی رو اخمش لبخندم شاید شد، نقاشی صورتم روی لبخندم

 .کشیدم رو دستگیره اون از زودتر و برسه گوشم به در،

 .نباشی خسته آقا، سالم-

 :گفت و کرد ترمحکم رو ابروهاش الی یگره

 .سالم-

. تکلیف رفع برای شاید و سالم جواب بودن واجب آوردن جا به واسه قدربود، همین دادنش جواب

 ور هاشکفش. ستحوصلهبی یعنی نبودنش مرتب این و بود افتاده لنگه به لنگه در جلوی هاشکفش

 .همیشگی جای همون گذاشتمشون و کردم جفت

  ست؟آماده شامت-

 .نه وقته چند این اما پرسید؛می احوالی و حال پیش وقت چند تا

 . ستآماده بشوری رو صورتت و دست شما تا-

 .نده دستور قدر این خوام،نمی-
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 !«تور؟دس کدوم» گفتم خودم با بماسه، لبم روی لبخندِ نذاشتم اما لرزوند؛ سینه تو رو دلم بلندش صدای

 . کشممی رو شام االن باشه-

 حس بودن، شده نفس به تبدیل که رو دارشکش و بلند هایخوردن حرص اومد، پیش هامقدم با نگاهش

 ! کنه؟می شکنجه رو خودش چرا سختی وسط فهمیدمنمی و کردممی

 دوباره چپم دست. کردم بود، شده پخش هوا تو کشیدنشون دم عطر که سفیدی هایدون از پُر رو دیس

 .«نه حاال» گفتم دلم تو و کردم سفتش سرامیکی بشقاب تو اما رفت؛می حالیبی سمت به

 :گفتم و گذاشتم جلوش رو بودم کرده پر که بشقابی زد،می چنگ رو موهاش کالفه

 سیاوش؟ -

 با تیح بود، رسیده اعال حدِ به انگار کالفگیش. ندید رو امشبم یسفره چیدمان نه و من نه نکرد، بلند سر

 . بود نشده کم اشاولیه التهاب اون از هنوز بود گذشته روز چند کهاین

  چیه؟ -

 !نه؟ یا بپرسم روز هر مثل که موندم دلم دودوتای بین من و گفت تلخ رو حرفش

  خوبی؟ -

 . ریخت فرو امسینه توی چیزی محابابی و کشید غلیظی پوف

  باشم؟ خوب میشه این؟ از بدتر بشه؟ چی خواستیمی دیگه-

 . باش داشته صبر میشه، حل-
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 .شد گم زد، سیاوش که دادی الیالبه هاظرف شدن شکسته صدای

 .ببینم کن حلش بیا پس-

 از حس کم کم. شد تیکه هزار هاشدوست یبقیه مثل هم اون کرد، پرت هم رو موندهباقی لیوان تنها

 پای به هم هااون چند هر شد، خالی هاظرف سر دلیش و دق بود خوب باز ولی شد؛می جدا داشت بدنم

 . ایشونشیشه دل و سوختن گناهیشونبی

 . کنممی خواهش جان، سیاوش-

 جمع خودم توی و ترسیدم نبود، خودش با اختیارش امروز که دستی از. رفت نشونه رو من نگاهش تندیِ

 . داد هل رو بود شده پیچیده دورشون که ایسفره و هاشیشه خرده پاهاش با. شدم

 ... پات سیاوش -

 قاطی سوزوند،می رو شریه و خودش که سیگاری و فندک تیک صدای با و شد غلیظ «درک به» یه جوابم

 رو کت و شدم خم. زمین پهن کتش و شد درازکش مبل روی. بود تلخی تکرار عجب روزها این. شد

 آشنایی احساس عطر، این با که بود نیموماه دو هنوز. کرد پر رو امشامه شیرینش عطر برداشتم،

 .کردممی

  کنی؟ کاری نتونستی امروز -

 :گفت و داد بیرون دهنش از رو غلیظ دود

 .نپرس... ندارم دادن پس جواب یحوصله-
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 بود، مونده تهشون فقط که سیگارهایی بقیه یجنازه روی و کشیدم بیرون انگشتش دو بین از رو سیگار

 .«من جرأت به احسنت و اخمت به وای» گفتم دلم تو نشست، صاف و شد بلند. کردم خاموشش

 ... تربد کنه،نمی خوب رو حالت سیگار این و هستی عصبی اما ببخشید؛-

 . نبود حواسم دکتر خانوم ببخشید-

 :گفتم انداختم، زیر رو سرم و شدم شطعنه یمتوجه

  میشه؟ چی حاال-

  میشه؟ چی چی،-

 .بود پرت سیاوش حواس یا زدممی حرف بد من، دونستمنمی

 . دیگه مشکلت همین... همین-

 .فندک تیکِ صدای هم باز و زد پوزخند

  نگرانی؟-

 .خودت نگرانِ... آره خب،-

 . بود حوصلگیبی و درد تعجب، از مخلوطی که نگاه یه دوخت، هامچشم به رو هاشچشم ایقهوه نگاه

  من؟ نگران چرا من؟ نگران-

 :گفتم و کشیدم رخ به ابروهام از لنگه یه انداختن باال با رو تعجبم
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  برمیاد؟ دستم از کمکی.... میشی اذیت داری خیلی چون -

 واقعاً خنده این از من. بشن جمع خودشون الک تو پام، هایانگشت شد باعث بلندش یخنده

 . بود عوارض از پر یخنده چون ترسیدم؛می

  داری؟ خفته میراثِ و ارث-

 !رسوند؟می حداعال به رو زجر کافی حد به احوالش و حال که وقتی بود، نیش از پر هاشحرف امروز چرا

 .... اما نه،-

 .کشیدم بیرون کنارم، سنتیِ دارطرح عسلی کشوی از رو دارمنگوله یدفترچه

 . شماست مال دیگه االن از اما نه؛ یا کنهمی باز ایگره این دونمنمی-

 شساده صورتی جلد طرح مطمئناً. بود آشنا شواسه سند این دیدم، وضوح به رو ابروهاش رفتن باال

 .داشته خاطره اون برای من از بیشتر

 ... داشتی الزم وقت هر نزدم، دست هم عروسیمون هایهدیه به. بود این اما نداشتم؛ خفته میراث-

 بود؛ آویزون یمنگوله همون به نگاهش پیشونیش، روی چین چین همون با ناباوری، با. کرد سکوت

 و خودشون ارزش بودن، شده صورتی دفترچه یه یوصله وقتی و بودن ناچیز خودشون که هاییمنگوله

 . بود کشیده قد دفتر اون

  خواستم؟ چیزی مگه کردی؟ رو کار این چرا-
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 اصالت اول روزهای انگار هم قالی این حتی شدم، خیره کاربنی آبی قالیِ ریز هایگل به و افتاد زیر سرم

. دکشونمی خودش با رفتمی هرجا که بهش چسبیده یشناسنامه اون با بود، کشیده رخم به رو داشتنش

 .بکنه رو کاغذ اون و کنه خنک رو من دل عید دم شوییقالی یه کاش

 خاطره؟ توام با-

  .ببینم و بشینم طورهمین تونستمنمی بود، همین اومدبرمی ازم که کاری تنها من اما نخواستی؛ نه،-

 . عروسش واسه بود گذاشته بابا اما-

. ردک نفوذ وجودم بندِ بند تو اسید یه مثل و کرد پیدا تلخی یمزه هم دهنم که تلخ قدراون زدم، لبخند

 .... که خواستممی رو پدر یه واسه شدن لوس ام،دخترونه دنیای یهمه از خواستم،نمی رو چیزها این من

 .کنه رحمتشون خدا دیگه، گرفتم رو مهدیه هم من خب-

 .بود خودت یپشتوانه این گردونم،برش نتونم ممکنه-

 رو من دونمنمی خورده؟ مهر َمشناسنامه توی که شوهر اسم با خودشه من یپشتوانه دونستنمی چرا

 .آورد پایین دارمنگوله زمین یه سند حد در رو خودش یا ندید قابل

 . برات بریزم چای میرم نخوردی، که نهار. گردونیبرش نخواستم هم من-

 ودب شده تبدیل که احساسیبی دیوار برای دلم لحظه یه برای دیواردیدم، روی رو سیگارش شدن خاموش

 هاشحرف با نه کرد،می رحم احساسبی هایجسم به نه سیگارهاش، با هاروز این. سوخت جاسیگاری، به

 . هاآدم احساس به
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 هکاین نه کنه، دلبری سیگار سرِ قرمزی که بود مونده همینم فقط تاریکی تو شد، باز نیمه هامچشم

 !بود هنر زیادی سوزوندن

  سیاوش؟-

 !بود چی محوِ متریمون نُه جدیدِ اتاق کوچیکِ یپنجره تنها اون پشت از دونستمنمی. نشنیدم جوابی

 . کرده هماهنگ باهاشون دل بگم که بارون پای صدای نه برگ، گذر نه داشت سوز نه تابستون

  بخوابی؟ خواینمی-

 .بخواب تو-

 زدم زل شوهرم به سکوت، با. شبه سیاهی مات دلش یعنی خواست؛نمی مزاحم یعنی صداش؛ توی خش

 . گذشتنمی ازشون زیادی زمان هم، هاگاهی این اما... گاهی و برام بود غریبه گاهی که

  ندیدی؟ نزدیک از بدبخت کنی؟می نگاه چی به-

 . بود افتاده شیشه توی که ماتش تصویر از نگرفتم نگاه

 .بینممی آینه توی روز هر رو خودم... دیدم چرا-

 نگاه، و کند دل پنجره طرفاون خیابونِ زرد هایچراغ سوسوی از ثانیه چند برای خورد، جا جوابم از

 . فرستاد بیرون سینه از رو بلندش نفس. کرد من یوارفته لبخند ارزونیِ

 . باختم نمیشه باورم-
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 افتخار هاوسیله از بعضی که خوب چه. دادم تکیه مونساده تخت یلبه به و کشیدم باال رو متنه نیم

 .ما ایواجاره نقلی یخونه تو بیان که ندادن

 . نیست باختن کهاین-

 . گرفتن دود عطر با بخاری ها،شیشه و نشستن پنجره شیارهای روی خاکسترها باراین

 .مدار شدن خفه حس چهار در سه یخونه این تو. باخت یعنی این بیام، کنار تونمنمی سادگی این به من-

 . ببازی بهش بخوای که نیست سخت سادگی. میشن خفه دارن شهر این مردم بیشتر االن پس-

 .نازکه دلش که شیشه بدبخت. شد دوم بخار به تبدیل شیشه، روی پوزخندش

 . گیرهمی سخت برام خودش نگیرم سخت من راحتی، عمر یه از بعد-

  کنه؟می اذیتت چی-

 . هوا رفت شد دود که راحتم زندگیِ-

 . بسازش نو از-

 .عامم و خاص یمضحکه االن طوریهمین کردن؟ شروع صفر زیر از یعنی-

 . میشه درست. نکن توجه دارن، آستین تو حرف همیشه مردم-

 !زدی؟ اسمم به که زمینی تیکه اون با البد-

 .کردمی من هایحرف آخر چاشنی رو پوزخند حد از زیاد سیاوش امشب
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 . اومدبرمی دستم از که بود کاری تنها اون-

 . شبه نصفِ بخواب،-

 . بسه جاهمین تا هم با صحبتیهم کافیه، زدن حرف یعنی این

  خوابی؟نمی تو-

 .برهنمی خوابم بشه، چی قراره فرداهام دونمنمی وقتی... نه-

 . بخیر شبت. خدا به کن توکل سیاوش، نگیر سخت داشتی؟ خبر قبال مگه-

 رو فندکش جون امشب،. شد کشیده کوچیک یجعبه هایراهراه روی که بود گوگردی بخیرم شب جواب

 . بود گرفته

 و ریه به دود هم ناشتایی داشت که بود سیاوشی روی نگاهم و بافتم آینه جلوی رو موهام رو و زیر

 . زنهنمی دل به چنگی که تکرارهایه اون از هاصبح این. دادمی اشمعده

  نخوابیدی؟-

  چیه؟ خودت نظر-

 آشغالی انداختم و کشیدم بیرون بُرُس توی از رو کردمی زیادی سرم روی که موهایی. بود تلخ از ترتلخ

 در ختل که بزنم لبخند کردم سعی. نبود ست هم با ایوسیله هیچ خونه این تو. گردویی آرایش میز کنارِ

 . نباشیم تلخ

  بخوریم؟ صبحونه بریم-
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 . کشیدم هاشانگشت بین از رو سیگار نخ و شدم اشریه ناجیِ باز من که کنه روشن ایدیگه سیگار اومد

 . کنممی خواهش بسه،-

 . کرد خوش جا هاشلب روی غلیظش پوزخند

 . بیرون اتاق از برو میشی اذیت-

 .جان سیاوش شدی دودکش حاال تا دیشب از. تویی خودِ میشه اذیت که اونی نمیشم، اذیت من-

 . متنفرم میده ترحم بوی که مزخرفت جانِ این از-

  من؟ هم اون ترحم؟-

 . فتمگر بازی به بشه، بافته تا بود نرسیده هم به ناهمسانی از که موهایی یدنباله و انداختم زیر به سر

 .کنه ترحم تونهنمی جاست،این ترحم واسه خودش که کسی-

 رو فهمش قدرت وقتهیچ من که هاییحرف حرف، هزاران با بود هامچشم میخ نگاهش کردم بلند که سر

 .اومدبرمی هاملب از که کاری تنها کردم، ارزونی لبخند باز و نداشتم

 دیوارش و در که خونه این خاطر به نه من، خاطر به نه نکش، سیگار هم تو. کنم آماده رو صبحانه میرم-

 . خودت خاطر به جاسیگاری، کردی رو

 . برد در به جون شدن خاکستر از سیگار، نخ یه دیدم من و کرد راهم یبدرقه رو غلیظش پوف

 ژِر همون زد،می چشمک آلبالوهاش قرمزی. گذاشتم سنگی اپن روی رو مربا یکاسه تلفن، زنگ صدای با

 یگوش اتصال یدکمه که طورهمون. بخندوندت که بلده مهربونی هم مربا کاسه یه گاهی. هامونبچگی لب
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 جاش خونه این تو هم دوقلو یخچال. دربیارم رو نون یسفره که یخچال سمت رفتم زدم،می رو سیمبی

 . بود شده جاگیر آشپزخونه رفتگیعقب توی اینقره یساده یخچال یه و بود نشده

  بفرمایید؟ سالم،-

 . دخترم ماهت روی به سالم-

 وبخ تونستمی امروز شاید. شد باز دلم توی قند مثل و نشست دلم به صدا، لحن این با گفتن دخترم چه

 .باشه

  خوبین؟. جونم زهراخاله سالم-

  نکردم؟ که بدخوابت طوری؟چه تو خوبم، من. عزیزدلم مرسی-

 . کردم چک رو سفره بین هاینون تعداد و داشتم نگه صورتم نصفِ و شونه با رو گوشی

 . کنممی آماده صبحانه دارم بودیم، شده بیدار نه. خوبم هم من ممنون-

 . دخترم شده کدبانو-

 این به باید االن دونستمنمی. مالکیت میم اون کردمی درست قشنگی یواژه چه... دخترم... دخترم

 ... یا ممنون بگم تعارف با و بخندم تعریف

 . کرد تعبیر خودش رو جوابش زهراخاله و شد سکوت

  ست؟خونه آقاسیاوش-
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 من جلوی دوش به حوله و خیس صورت با سیاوش و اومد شده بسته لوالی قیژ قیژ صدای موقع همون

 . ایستاد

 . استخونه بله-

 . دیدم رو لبش حرکت من و پیچید هم به رومروبه سیاوش ابروهای

  سرصبحی؟ کیه-

 : گفت زهراخاله و دادم تکون سری

 .نمیشم مزاحمت عزیزم، برو پس-

 . مراحمین دارین اختیار-

 . بزنیم حرف هم با میام فرصت سر روز یه باشه-

 من و باشن داشته برام وقت همیشه داشتم رو جایی کاش! زد؟ حرف شدمی وقت کی دقیقا فرصت؟ کدوم

 .بکنم جا از رو در یپاشنه وقتیش،بی تمام با روز و شب

 . خداحافظ عزیزم، برسون سالم-

 . خدانگهدار بزرگیتون،-

 . کردم نگاه سیاوش یکشیده هم تو اخم به و فشردم رو قرمز یدکمه

 . رسوند سالم بود، زهرا خاله-
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 . بود خالی دادن تکون سر یه جوابش تنها

  همین؟ فقط-

 دارچین بوی بخارش هم چای و بود وارفته یخش که هم نون. مربا و کره و پنیر انداختم، سفره به نگاهی

 .قبلی خونه یخورده تراش گرد میز اون البد بود؟ کم چی پس. دادمی

  کمه؟ چیزی-

 .فهمیدم رو گرفتنش بهونه من و کرد فرو پنیر شکم وسط دقیقا رو چاقو

  بگیرم؟ لقمه-

  ام؟بچه-

 . میشن هابچه عین انحوصلهبی هاآدم وقتی اما نه؛-

 . دادم ادامه من و کرد برداشت بد مجمله از یعنی غلیظش اخم

 .میشن نازکدل-

 . شد خشک تلخی از سیاوش جای من، دهن و خورد چایش با رو پوزخندش

 پوست یعنی آوردن دووم مصیبت این تو. نازکدل تا میشم کلفت پوست دارم کنممی حس بیشتر-

 .کلفتی

  مصیبت؟ کدوم-
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 .خاطره خیالیبی خیلی-

 هم یادز چیه، صبحش یعالقه مورد هایلقمه شوهرم کهاین دونستن کره، با کردم پیچبقچه پنیر تیکه یه

 . باشم کدبانو کردممی سعی که من برای نبود سخت

 .سمتش گرفتم رو لقمه

 .نیستم-

 . بود گردش در لقمه و من بین نگاهش

 .دیگه بهشته هم خونه این هنوز تو واسه داری، حق خب چند هر کنم؟ معنی چی رو کارهات این پس-

 . فشرد شقیقه سیاوش و شد مزه شور هایقطره از پر چشمم شد، تلخ دهنم آب

 .نداشتم منظوری-

 .کردمی گزگز باز من چپ دست و داشت منظور زیادی منظور،بی حرف این

 . بینمنمی ایخونه هیچ تو رو بهشت من-

 :دادم ادامه من و اومد باال سرش

 . هاستآدم نگاه تو شدن داشته دوست حقیقتِ من برای بهشت-

  زنی؟می طعنه-
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 با خوبیش داشت امروز. نبود که ترتلخ روزم و حال از دیگه خوردم، تلخش طعم همون با رو چاییم هم من

 . شدمی خنثی بدیش

 . نیستم اهلش اصال، نه-

 شد یادگاری هم من یکرده درست یلقمه. دیروز نهار مثل کردم، جمع نخورده دست هم رو صبحانه

 نخواستم من و نداشت خوشی روی امروز، هامونحرف. خواستمنمی رو سکوت. هاخشک نون کیسه واسه

 .بده جولون رو تعبیری هر خودش واسه سکوت و باشم تلخ حداقل خونه تو

 یایب و تو بری ایستاده باید پریا قول به که هاییآشپزخونه همون اومدم، بیرون نقلیمون یآشپزخونه از

 .فقط بود کم روزم و حال وسط دلتنگی ترکید، لبم رو لبخندی. نیست زدن دور جای و بیرون

 خونه این تو. متری سی هال یه هم بعد خمیده، یکوچولو راهروی یه شدمی آشپزخونه و هال یفاصله

 روز که هاییهمون بود، شده جاجابه باهامون کوچولو مبل دست یه فقط و نبود بزرگ پذیرایی از خبری

 اب. مهربون و بود ساده انگار من واسه و فانتزی و بود صورتی افتادم؛ خرسی آدامس یاد دیدنشون با اول

 اشیای خرج احساسات و جون که بودم شده دیوونه البد فشردم، کمی رو پرنبضم یشقیقه انگشتم

 دودی و دیدممی رو پاهاش فقط من و بود داده لم نفره سه مبل روی. کردممی خودم از ترحال و حسبی

 .زدمی باال مبل پشت از که

  بیارم؟ خورینمی چیزی-

 . نه-

  بیمارستان؟ نمیری-
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 . نه-

. نشستم بود تلوزیون کنار که اینفره تک مبل روی روشروبه و چرخیدم هم من نشست، و شد بلند

 .کرد خفه جاسیگاری توی نصفه رو سیگارش

  شده؟ چیزی چرا؟-

 !خونه؟ توی شممی عالیجناب مزاحم نکنه خاطره، پرسیمی سوالی قدرچه-

 بده اخطار باز که ندید سیاوش شد خوب کردم، خشک لباسم پایین با رو امکرده عرق و دارنم هایدست

 ! چیه؟ آشپزخونه تو آویزون یحوله کارِ

 . کنمنمی تنهایی احساس خوبه، هم خیلی هستی وقتی اتفاقاً. خودته یخونه جااین-

 . دراومدی تنهایی از که باش خوشحال برو پس-

 . قلبم روی شد خراش ترکید، لبش روی که پوزخندی

  چی؟ هاتمریض پس دکتر، آقای اما-

 .انگار بودم خوبی بازیگر نبود، درونیم حال تابع اصال بیرونیم حالت. بود مالیم لحنم

 .دیگه یکی نه من زیاده، دکتر. نباش نگران تو-

 .بهتره مساوی کردم،می پر شیرینی لبخند با من شد،می تلخ سیاوش چی هر

 ... که خورنمی قسم هاوکیل مثل هم هادکتر کردممی فکر-
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 . حرفم وسط پرید و شد خیزنیم

 . بمونه پاش کی اینه مهم خورن،می هاخیلی رو قسم-

 . بمون قَسَمِت پای تو خب-

 . ندارم رو پرتمسخر هایخنده یحوصله چون مونن،نمی پاش که هاییاون روی هم من. نه-

  کنه؟می مسخره کی-

 . کردممی پیدا رو سوزشخانمان هایقلم این معدن باید. کرد باز رو جدید سیگار یبسته جوابم، عوض

 !سیاوش-

 .کنم گم رو گورم پاشم سختته، قدراین من بودن واقعا اگه خاطره، بذار راحتم-

 . ریزیمی بهم بیشتر کنه،نمی درست رو چیزی خونه تو موندنت اما وجه؛ هیچ به نه، که گفتم-

 . زدنمی دل به چنگی و داشت تمسخر رنگ اما کرد؛ پر رو صورتش ایخنده

 این به قلب متخصص کی دارن، هم حق. مخم رو میره گوشیشون در هایصحبت و پرستارها هایخنده-

 !دیده؟ بدبختی

  پوله؟ فقط مگه خوشبختی-

 . جاسیگاری توی کرد پرت رو کبریت خالی یجعبه و کشید پوفی

 . ندارم نصیحت حس-
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 رو زندگیت یهمه قید اتفاق یه خاطر به دکتر آقای خودته، کردن ثابت وقت االن اتفاقاً. نکردم نصیحت-

 . زنیمی داری

 . صورتم توی شد براق

 !اتفاق؟ میگی این به تو-

 . کرد شروع اول از میشه اما سخته؛ درسته. اتفاقه آره،-

 . امغریبه زیادی دارم االن که زندگی این با. اول از سختمه-

 . انزندگی این حسرت در هاخیلی تازه و معمولیه زندگی این زندگی؟ این چشه مگه-

 . خوانشمی که هاییاون ارزونی-

 . نکن خراب رو خوندنت درس عمر یه تالش حداقل درست، شد خراب زحماتت اون میاد؟ دلت-

 .اولش یخنده جنسِ همون از داد سر قهقه

... ستهمسخر خیلی بمونم، اتوبوس منتظر جوییصرفه برای یا برم تاکسی با پاشم دکتر منِ ستمسخره-

 .مسخره

 . کرد آشوب رو دلم آخرش، داد

 .نرم میدم ترجیح-

 ... اما-
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 . بیار برام کبریت یه خاطره، بردار سرم از دست-

 .نه-

 . زدم لبخند من و کشید هامچشم به رو میخکوبش نگاه محکمم نه

 . کشیدی سیگار قدرچه هر بسه-

 

*** 

 غسل رو اشریه اش،هرروزه هایگرفتن دوش جای و گرفته سیگار عطر خونه جای جای ستهفته یه

 نشده فرصت هنوز. مخونه این یماهه سه عروس تازه سرم خیر هم من داغ؛ و تلخ هایبازدم و دم با میده

 وکدبان ترسیدممی من و بودن خوابیده تکراری هایساعت تو انگار هافرصت بزنم، حرف زهرا خاله با بود

 . بکشه ته بودنم

 گوشی قیژِ قیژ. افتاد هامشونه روی نمازم چادر ها،مبل جلوی گردِ میز سمت هامقدم سریع حرکت با

 حالش مراعات جوره همه خواستمی دلم من و کنه بیدارش خواب از بود ممکن میز روی ششده سایلنت

 .بکنم رو

 دلم انگار. کردم لمس رو گوشی روی رنگ سبز رد تماس، رد جای به باراین اما نداشت؛ دوست دونممی

 . تلفن پشت از حتی بود، کرده رو خونه این از بیرون هوای

 بفرمایین؟ بله،-
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  صدر؟ دکتر همراه-

 . دادم رو خط طرف اون نازک صدای جواب اما حتما؛ شدممی توبیخ

 ...خودشون ببخشید. بله-

 .بدم ادامه نداد مهلت

 بیمارستان؟ بیان خواننمی ببینم گرفتم تماس ببخشید-

  گفتم؟می باید چی. افتادم مِن مِن به

  خانوم؟-

 . شماست با گوشم بله ببخشید،-

 خواستم. دادیم نوبت هاشونمریض به فردا واسه ما و شده تموم بودن خواسته که مرخصی مدت اون-

 ! ندارن؟ که مرخصی تمدید قصد بشم، مطمئن

 «بشی؟ مطمئن چی از زدی زنگ دادی نوبت که حاال» بگم بهش خواستمی دلم خیلی

 .دیدم رو بازش هایچشم و انداختم سیاوش به نگاهی

 . میان بله،-

 . خوش روز متشکرم،-
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 جانهی این با بشه رو دستم نکنه. بود برده باال رو قلبم تپش سیاوش، گرد هایچشم و ممتد بوق صدای

 !بودم؟ گفته چی من اصال کوچیک؟

  کردی؟می صحبت کی با منه؟ گوشی اون-

 ... گفتم... گفتم منم نه؟ یا بیمارستان میری فردا پرسید بود، خانومی یه... یه. آره-

 هک بلندش صدای از کردم پیشگیری گرفتم، صورتش جلوی رو لرزونم دست کف شد باز نیمه که دهنش

 . موقعمبی استرس روی نشه قوز باال قوز

 ... اما دادم؛می جواب نباید دونممی. ببخشید نزن، داد سیاوش کنممی خواهش-

  میام؟ گفتی چرا ندادی؟ خودم به رو گوشی بیدارم، دیدی چرا. رو گوشی اون من بده چی؟ اما-

 . بمونه کاره نیمه گرفتمی که ایشماره تا گذاشتم دستش روی دست شد، کشیده دستم از گوشی

 . دادن نوبت هاتمریض به گفتن-

 . کردن خودبی-

 . سیاوش کنممی خواهش-

 ! خاطره کن بس-

 . اومدمنمی کوتاه من نه، باراین و رفت ترباال صداش تناژ
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 ینمیگ مگه. تلخی با کردی عادت هفته یه این. کنیممی شروعش بگی که هرجوری صفر، زیر از صفر، از-

 مثل باشم داشته تو کنار رو بهشت این بذار پس... بهشته؟ من برای هم باز کوچیک چند هر خونه این

 .ببینم رو شدنت آب تونمنمی قبالً،

 نگاهش و اومد باال اشک قطره اون از هم سیاوش نگاه. چادرم پود و تار الیالبه شد گم و خورد سر اشک

 فرصت سکوتش. سنتی نوع از خودش قول به کردممی تجربه داشتن دوست داشتم من، برای لرزوند دل

 :دادم ادامه و من برای شد

  باشه؟. بکن داشتی دوست کار هر نتونستم اگه و کنممی بهشت برات رو سادگی این-

 باشه؟ رضایت سکوتش میشه خدایا. دزدیدم من که نگاهی و بود سکوت هم باز

*** 

 . کردم مرتب تنش توی رو دوختش خوش ایقهوه کت و کشیدم هاششونه روی رو دستم

 . صبحی اول هم اون اخم؟ چرا حاال-

 . دوخت بهم رو ماتش نگاه آینه از

 !بمونم؟ اتوبوس منتظر نظرت به کرده آنتیک طوراین برم؟ چی با-

 . کنه پشیمونش ذهنش جورواجورِ فکرهای اون مبادا تا کردم هاملب نقاشیِ رو لبخند

 . آژانس به زنممی زنگ االن اتوبوس؟ چرا. نه-

 . بود پیچیده هم به زیادی افکارش کالف انگار بود، آه شبیه داد بیرون اشسینه از که نفسی
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 . مکافات بشه روز یه هم، هارفتن آژانس این با ترسممی چند هر بزن، زنگ برو باشه-

 . صدام داشت اطمینان برداشتم، پاتختی کنار از رو سیمبی تلفن و دادم نرمی فشار رو ششونه

 .نمیشه هیچی یعنی نمیشه، طوراین-

 نگاهش که بود سیاوش روی حواسم، یهمه و سیمبی تلفن روی درآوردم رو هاشماره صدای دونه دونه

 .دیگه جای حواسش و بود آینه میخ

  بفرمایید؟-

 . خواستممی ماشین یه نباشید، خسته سالم-

  آدرستون؟-

 . پنج پالک سعیدی، خیابون-

 . خدمتتون میاد ماشین االن-

 . قطع رو تماس و کردم تشکر

 . رسهمی االن-

  .داد تکون سر کوتاه شنیده رو حرفم بگه کهاین برای و رفت بیرون اتاق از رفت،گ آینه از رو نگاهش

 . کن صبر سیاوش-

 . ایستادم نزدیکش و کردم بغل رو کوچیک قرآن
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 .رمنمی که سفر فهمم،نمی رو تهمیشه کار این-

 . کنیم شروعش خدا پناه در که بهتر چه جدیده، مقصد یه هم صبح هر مسافریم، همه هاآدم ما-

 . شدم بلند هامپنجه روی و گرفتم ترباال رو قرآن

 . باشه خدا پناه در روزت-

 خداحافظش،. نشوند ـوسه بـ بختمون ایفیروزه جلد قرآن روی و گرفت صورتم از رو طوالنیش نگاهنیم

 جاری زبونم روی "الراحمین و ارحم هو و حافظا خیر فاهلل" و خونه درِ شدن بسته صدای با شد مخلوط

 .بشه شروع خوب جدیدش شروع این کنه خدا. شد

*** 

. شدنمی جاجابه سانت نیم سانت نیم من از ترخسته هاعقربه کند،می جون داشت ساعت تاک تیک

 ورد خونه این از سیاوش هایقدم با پیش ساعت چند انگار محوصله کردم، شده خورد نیمه پیاز به نگاهی

 ...هم شاید و عادت یه بود شده برام انگار خونه توی بودنش. بود شده

 چند این نخور چای منِ کردم، چای ـوس هــ شد چی نفهمیدم خودم و ریختم خودم برای چای لیوان یه

 .ساله

 خورشید طرف هر از که بود این کوچولو یخونه این خوبیِ. زدم کنار رو آشپزخونه سفید حریر یپرده

 رو لیوان. کنی تماشا رو بیرون نازکش،دل هایپنجره پشت از تو و بکشه سرک خونه توی تونستمی

 حس هاخیابون یهمهمه. شدم بیرون یخیره من و کردمی نوازش رو صورتم بخارش بردم، لبم نزدیک
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 ندید فقط همیشه من سهم تنها و کنی متر رو، پیاده هایآسفالت بهونه بدون حتی کهاین داشت، خوبی

 . بود دیگران هایقدم

 اون با که چای. پیچوند بهم رو مروده و دل دارچین عطر و هوا گرمای فشردم، دستم دو بین رو داغ لیوان

 چه بود، شکسته هاقانون از خیلی. کردم خالی سینک توی رو کردمی دلبری بلور توی داشت رنگش

 خط یه واسه زدنمی چشمک همراهم صفحه روی هاشماره بشکنم؟ رو یکی امروز هم من داشت عیبی

 گِل رو ماراده باید. گذاشت حاصلبی رو دلم حرف خونه در زنگ صدای اما دلم؛ کردن آروم و تماس

 از یکی البد. انداختم سرم روی و کشیدم رو بلندم شال جالباسی از و در سمت کردم تند قدم. گرفتممی

 . بود ایستاده منتظر واحد در پشت اصلی زنگ زدن بدون که بود هاهمسایه

 !زهراخاله-

 . شدم حل زهراخاله آغوش توی و دوید صورتم گوش تا گوش لبخندم

 .نبود هقهق نوازی،مهمون رسم حیف فقط

 . کنم غافلگیرت باال اومدم بود، باز ساختمون در. ماهت روی به سالم-

 . کردین خوب چه-

 . فشردمی رو زهراخاله تنگ دلتنگی، از هامدست هنوز

  دخترم؟ خوبی-
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 دروغ واسه بود، شده درستکار انگار امروز شد، قفل دهنم تو زبونم و نشد و خوبم بگم خواست دلم

 رو در و خونه توی اومد زهراخاله. کنه تازه نفس تونست طفلکی زهراخاله و شد سست هامدست. نچرخه

 .بست سرش پشت

  االن؟ چی یعنی سکوت این-

 . خوننمی فاتحه لبخند اون به هاتچشم و لبه رو نقاشیِ فقط که هااون از بود، لبخند یه جوابم

 . بریزم چای میرم من. بشینین بفرمایین-

 !خاطره؟-

 . برام بود کرده مادری مادر، جای. دیگه بود زهراخاله انداختم، زیر سر من و داشت توبیخ لحنش

 . چشم میام، بریزم چای-

 . بودن کشیده ته من هایدردِدل انگار بود، افتاه اتفاق فرصت که حاال. هامقدم با کردم فرار

 . چرخوند دستش توی رو بلند پایه قدکوتاهِ لیوانِ خاله

 .عطری و رنگ عجب دختر، باریکال-

 عطردارش که خشکی چوب و داده پس رنگ خودش که چای یا میشه من از تعریف این دونستمنمی

 . کردم هاملب پهن لبخند تشکر جای و بگیرم خودم به من خواستمی دلم بود که چی هر! کرده

 . ببینم کن تعریف خب-

 . نباشه خورده گره نگاهم تا برداشتم رو میز روی قندونِ درِ
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 بگم؟ چی-

 که من. بود شده خشک من توی بودن قوی انگار سوخت، خودم حال به دلم که بود ضعیف قدراون صدام

 .نگفتنی کلی بگم، داشتم حرف کلی

  خوبه؟ حالش آقاسیاوش-

 ... دونینمی یعنی نیست، بد یعنی خوبه؛-

 .نکنم معنیش هی من و بشه جا کلمه یه تو که بگم باید چی دونستمنمی

 . کن نگاه رو من خاطره-

 انتظارِ به نشستن و اومدن بیرون زندانشون از هااشک. نشست بغض به هم نگاهم اومد باال که سرم

 .هامگونه رو بازیسرسره

 شدی؟ جوریاین چرا شده؟ چی من قوی دخترِ! خاطره-

 بشینم؟ کنارتون میشه-

 گرفتم جا که زهراخاله آغوش تو. بود که شدن بغل و کردن بغل واسه بهانه اما نبود؛ زهراخاله حرف جواب

 .کشیدمی رو نازم سکوت توی زهراخاله دست و شد تار دیدم و زدم پلک

 .بافتی شلخته رو هامو این که باز-

 .بیاره بند رو هاماشک تا شوخیه یه این دونستممی و بودم گرفته آروم زهراخاله هاینوازش از

 .بودن خوب وگرنه شدن شلخته االن-
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. دور چندان نه هایقدیم تنگ دلم و بودم کرده شدن بچه ـوس هــ امروز خندید، من چیدن لب به

 .من به وای و افتاد نخورده دست چای فنجون به نگاهم

 .کنم عوضش میرم. شد سرد چاییتون-

 .نشست پام روی چروکش پُر دست

 .خورد خوش دل با باید رو چای هست، همیشه خوردن چای واسه وقت. دارم حرف بشین نه،-

 :داد ادامه زهراخاله و کشیدم دندون زیر لب من

 .بودم من ازدواجت مخالف همه از اول که دونی می-

 .بود یادم خوب کردن، دادن جلون به شروع هاخاطره و بودم ساکت

 دونممی عزیزم جان، خاطره. احترامه قابل پس شوهره، یه تو برای سیاوش. افتاده اتفاق این حاال اما-

 هرتشو باشی ستون باید تو. اتفاقه اما شدی؛ مشکالت غرق نگذشته زندگیت از هم ماه دو هنوز سختته،

 .نریزه فرو

 ...اما-

 دیده. ستونه همون اصلی پایه زن اما زندگیه؛ یه اصلیِ ستون مرد میگن درسته... دخترجون نداره اما-

 .بمونه محکم باید ولی نمیاد؛ چشم به نمیشه،

 هبمون خفه و بشه بغض باز کهاین از قبل شد، جاری زبونم رو دلم حرف و شد فشرده هامدست. ریخت دلم

 . گلوم کنج
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 . تونمنمی من باشم، زندگی یه اصلی یپایه نمیاد من به-

 . ایخونه این خانوم االن تو هست، و بود قوی من یخاطره-

 . کنم باور تونمنمی هنوز -

  کردی؟ شک هم خودت به که گفته چیزی زده؟ حرفی چرا؟-

 من فقط و هم به کردن عادت همون. سنتی ازدواج همون معمولیه، واقعیت یه چیز همه... اصال نه نه،-

 .... سیاوش که دارم شک

  شدم؟ غریبه نمیگی؟ بهم چرا. خاطره هست چیزی یه-

 با خودمم االن غریبه، از ترغریبه. شدم عوض من کنممی حس فقط نیست، جوریاین باورکنین. نه-

 با تلخیش که باشم خوب کنممی سعی دارم فقط کنم، کارچی باید االن دونمنمی من زهراخاله. خودم

 . بشه خنثی من هایخنده

 گها خاطره میگه همیشه کیوان. همین بمونی، خاطره کافیه فقط عزیزم، کنیمی داری رو کار بهترین تو -

 . نمیشه خسته بودن کنارش از آدم وقت هیچ باشه، خاطره

 . دلتنگی شد شبقیه و کرد خوش جا پایینم لب رو اول لبخند،

  خوبه؟ حالشون-

 اسمی حتی باشی، که برادر خواهر خودش قول به میشه؛ شاکی بفهمه که دونیمی نبندش، جمع خوبه، -

 . باشی راحت باید نمیاد، کار به مکالمه واسه جمع ضمیر
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 . چسبید دلم به بودنش برادر چه ازش، خبریمبی و من معرفتیِبی همه این با

 . شدم معرفتبی دونممی. برسونین بهش رو من سالم چشم،-

 . گفت هم خودش آره،-

 . کردم قالی هایگل به نگاه زدهخجالت

 . مشرمنده-

 . کنی کارچی باید دونیمی خودت جوریاین باشی، خاطره که گفتم رو این. شرمنده دشمنت-

 .چشم-

 «بشم؟ خاطره خاطرش، توی روزی یه ممکنه» دادم ادامه دلم تو و کردم قبول

*** 

 .بود جااین زهراخاله امروز-

 الیخ فنجون با سینی داشتم که رسید من به تا داد امتداد رو نگاهش و کرد بلند مبل پشتی از رو سرش

 . داشتمبرمی رو جلوش چای

 خب؟-

 .رسوند سالم-

 .شد باریک و تنگ هاشچشم و کرد گره بهم رو هاشدست
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 همین؟ فقط-

 داره؟ اشکالی دیدنم، بود اومده. خب آره-

 ...کردم فکر فقط نه،-

 .نداشت خوبی حس کردم، نگاه هاشچشم تو و کردم مکث نرفته، رو راه من و کرد سکوت

 بری؟ که دنبالت بود نیومده یعنی-

 .اومد کش هامپلک و پرید باال اختیاربی ابروهام

 !کجا؟! برم؟-

 تیصور در معمولیه، زیادی حرفش بگه خواست مثال کرد؛ فرو راحتیش شلوار جیب توی دست و شد بلند

 .نبود که

 ...که اومدن... افتاده اسبش از سفید، اسب بر سوار یشاهزاده که حاال گفتم-

 راحت؟ بخندم بتونم که نشه؟ بغض که کردم می جمع دلم کنج باید طورچه رو طعنه همه این

 .بری زندگی این از تونیمی بخوای اگه-

 .کنم می خواهش! سیاوش-

 .لرزید دلم لرزید، صدام
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 شدی که خودت خاطر به بلکه سفیدت؛ اسب خاطر به نه اما درست منی زندگی یقصه یشاهزاده تو-

 .نیست دروغ من با نسبتش که کسی تنها شوهرم؛ شدی م،دیگه ینیمه

 .کشید آتیش به رو دلم و شد کشیده بود؛ کبریت سر گوگرد همون مثل آخرم، حرف

 :گفتم خواستم،نمی نگاهش از ترحم من و اختیارمبی هایاشک به افتاد نگاهش

 . جداست بحثش برم، بخوای تو اگه-

 رفته؟ یادت اولم روز حرف-

 مثل نه معمولی زندگی یه گفتی همیم؛ زندگی شریک باهمیم، غم و شادی تو گفتی. یادمه خوب نه،-

 .همیشه هم کنار ولی ها؛قصه

 .داد بیرون شسینه از رو نفسش

 .شده سخت معمولی زندگیِ اون -

 .گیریمشمی آسون-

 :دادم ادامه و زدم لبخند

 .نشی خسته تا هستم مونم،می-

 .رفتم رو آشپزخونه تا رفته نیمه راه من و رفت باال ابروش ینیمه

 موافقی؟ دیگه چای یه با-
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 . خورمنمی نه-

 هایلبه به فشار با که دستی لرزش و گذاشتم سینک توی من که فنجونی با شد زمانهم بلندش صدای

 .کردم آروم کابینت

*** 

 چرخوندم تابلوها روی رو نگاهم من و بود خلوت حسابی سرامیکی، کف روی برداشتم آهسته رو هامقدم

 ور حالم داشت کنندهضدعفونی مواد و الکل بوی و داشتم دلشوره. رفتم درست رو بخش بشم مطمئن تا

 بزنن؟ برق هاسرامیک جوریاین بود الزم حاال. کردمی بدتر

 !بامعرفت خانوم به به-

 .برام شد دلگرمی بزرگترین استرس، و دلشوره وسط آشنا، صدای

 !کیوان آقا-

 .آشنا حس یه با و بلند نفس یه با کردم، اصالح من و پیچوند هم تو اخم

 خوبی؟ کیوان، سالم-

 و جمع رو خودش شد مجبور استرس و برد باال رو فشارم شیرینیش کرد، ذوب قند دلم توی لبخندش

 .کنه جور

 ...ولی قهرم؛ چند هر سالم، علیک-

 .نداشتم خبر خودم و بود تنگش دلم چه. سرداد قهقه. کردم مظلوم رو مچهره من و کرد مکث
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 بامعرفت؟ طوریچه تو خوبم،-

 . بودم دلتنگت خوبم، خیلی دیدمت که االن-

 .نیست دل که من دل وگرنه بشه تنگ خودت دل مگه بله،-

 .معذرت من-

 .داد تکون و برد سرش باالی رو دستش دو

 .مخملی هامگوش که هم من باشه، -

 .بالنسبتت کیوان، اِ -

 ...کردی گم راه خبر؟ چه-

 .رفت باال ابروهاش و چرخوند رو دستش روی مچیِ ساعت

 !جا؟این تو! ساعت این شده؟ چیزی خاطره؟. شب دوازده هم اون-

 .بره و نیاد قدراین شدمی کاش شد، دلم پهن باز استرس. شد ترمحکم دستم توی سبد

 ...فقط نیست، چیزی. نه-

 روی تصویرش انعکاس به نگاهم من و کرد نگاهی هامچشم به و کرد خم صورتم توی رو سرش

 .بود هاسرامیک

 .ببینم رو سیاوش اومدم-
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 .نیست ما افتخار به دیدن این و اومده شوهر واسه بانو نبوده، من تنگدل بگو پس-

  ندیده؟ رو من تا ؟برگردم کردم بدی کار نظرت به. نکن اذیتم کیوان اِ-

 دیگه خب ولی نیست؛ درست اصال ساعت این اومدنت بیرون چند هر... کشته رو من استرست-

 .بیا من با رسه،می هاشمریض به داره االن سیاوش. غریبی و عجیب ای،خاطره

 .رفت عقب عقب قدم دو و سمتم چرخید برداشتم، قدم سرش پشت

 .کنینمی لطفیکم ندیدنتون مدت همه این از بعد بانو، بشیم قدمهم بدین افتخار-

 برادر کاش» زدم حرف کیوان با دلم توی و کرد رسوخ هم هامچشم تا خنده ماسید، صورتم رو استرس

 .«عالمم معرفتِبی دونم می دونم،می. کیوان دارم کم رو کردنت بغل مهربونیت وسط بودی، واقعی

 .کشیدمی سرک دستم به داشت که کیوانی با شدم هماهنگ و کردم تند رو هامقدم

 براش؟ آوردی تغذیه-

 .نخندم پرصدا نشد... نشد

 .دونهمی بیشتر تو از کن، نگاه دیوار رو کوچولو دختر اون به خبره؟ چه هیس، خانوم آی-

 روی هک بود کوچیک قدراون کردم، نگاه کرد اشاره که تابلویی به و انداختم هامدندون گیر رو پایینم لب

 .بود گم آبی، دوری با سفید دیوار

 خندیدی؟نمی وقتاون از خودتم مگه بود، تو تقصیر خب-

 . برام تابوند ابرو یه
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 چشمت باالی بگه بهم نداره حق کسی سرپرستارم، جااین بخندم من تازه شدم؟ مقصر من حاال دیگه-

 .ابروئه

 .بیرون بکشم تونستم دلم هایدلتنگی وسط از رو کیوان و شد لوس لحنم کمی

 !بگه؟ داره حق کسی من به مگه-

 استیشن مخصوص هایصندلی روی و زد دور رو بودیم رسیده بهش که مرمری سنگ یدایرهنیم

 .نشست پرستاری

 کرده؟ گیرت بال سپرِ بابا، نه-

 .دیگه دیگه،-

 .داد تکون سر که کردم فداش رو هامچشم مهربونی

 .جااین بشین بیا-

 بر رو آدم طلبیریاست حس و بود گردون نشستم، روشروبه صندلی و گذشتم پرستاری استیشن کنار از

 قصه که پرونده همه اون به من و کوبید پرونده یه روی و برداشت رو استامپ روی مهرِ کیوان. داشتمی

 .بشه خوب زود هامریض یهمه حال کاش. کردم نگاه داشت، هاشبرگه رو تلخی

 خلوته؟ چه-

 .کرد بلند پرونده روی از رو سرش

 بشه؟ شلوغ کنیم پخش براشون بندری شب نصفه داشتی انتظار خانوم؛ ها قلبه بخش-
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 .کردم جمع سریع رو صدام پر یخنده

 نیست؟ ایدیگه پرستار هیچ تنهایی؟ تو اینه منظورم-

 شما؟ آوردین تشریف پرستاران آمارگیری بخش از-

 . نخندون رو من قدراین کیوان-

 .گریه فاز تو میری کنیمی پیدا تقارن بیاد سیاوش بخند، اتفاقاً بده؟ مگه چرا-

 .نموند دور کیوان چشم از این و نلرزه تا هم توی کردم گره رو هامدست و نشد ولی بخندم هم باز اومدم

 .رفته یادم مگله باهات خندممی نکن فکر شدی، پیدا کم خاطره؟ چته -

 .دونممی شدم بد خیلی داری حق! بگم چی یعنی نیست؛ هیچی-

 منم هام،چشم تو زد زل مستقیم و چرخید صندلی روی و انداخت هاپرونده روی رو دستش خودکار

 خاص لبخندهای همون از کرد، مهمونم مهربونی لبخند. حسابی یگریه یه واسه شدممی آماده داشتم

 .برادرانه

 چیه؟ سبد اون نگفتی-

. دنیا خواهرهای یهمه از بیشتر دارم، دوستت خیلی بگم بهش شدمی کاش و بود کرده عوض رو بحث

 .بگیرم آبغوره من و بزنیم حرف وقتش به تا دادم قورت رو بغضم

 ...هم من نخورده، نهار گفت. شام و چای-

 .دهنش توی کشید رو هاشلب و کرد گرد چشم
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 ...شوهرذلیل بابا-

 برم؟ خوایمی میشه؟ ناراحت میگی تو کیوان-

 .بود مشخص بود، گرفته شخنده

 ...بشه ناراحت کنه خودبی-

 کنه؟ خودبی کی-

 از و بچرخونی سر نخوای که میده بهت آشنایی قدراون خودش صدا یه تن و لحن گاهی ریخت، قلبم

 .کنی استفاده هاتچشم

 .اومد زادهحالل بفرما،-

 این تو. کردم شالم یلبه بند رو دستم و نداشتم کردن بلند سر جرأت اما شدم؛ بلند صندلی روی از

 .برام مجازاته شدن چشم تو چشم موقعیت

 . نباشی خسته سالم،-

 .ببینمش و کنم بلند سر خواستمنمی هنوز و نشنیدم سیاوش از جوابی

 .دکتر آقای خانومِ خاطره؛ هم این کنم،می معرفی مهدوی دکتر خانوم-

 گاهن کنارش خانوم به. نبینم رو سیاوش که داشت مه انگار هامدیده کردم، بلند رو سرم کیوان حرف این با

 .کردم

 .سالم-
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 ودب جاافتاده خانوم یه و نبود طوراین اما کنارشه؛ جوونی پرستار شاید کردم فکر من و زد مهربونی لبخند

 .داشت گردنش دور گوشی که

 .بینمتمی خوشحالم ماهت، روی به سالم-

 .لبخند چاشنی همون با بود، محبت با محبت جواب

 .همچنین ممنونم،-

 ومخان. نرفت نشونه سمتم اعتراضش و بود کرده سکوت که بود مونده بدی معذوریت تو سیاوش گمونم

 .کرد جاجابه رو استیشن روی هایپرونده زمانهم و گذاشت مشونه روی دست و اومد سمتم مهدوی

 درسته؟ جان خاطره شدم، خوشحال باهات آشنایی از -

 .دیدنتون از شدم خوشحال هم من... بله -

 .بود خودم به نگاهش باراین و بیرون کشید هاپرونده بین از رو پرونده یه

 ینا و موندممی وگرنه برم، هامریض از یکی اتاق به باید من... بشین ایستادی؟ چرا خب. عزیزم قربونت-

 .دیدممی قشنگ رو صدر دکتر عزیز همسر و کیوان تعریفی یدردونه

 موهاش به سیاوش که دستی! بود؟ کرده تعریف من از کردم، نگاهش چشمی زیر من و زد لبخند کیوان

 .کنم فکر مهدوی دکتر خانوم یجمله دوم قسمت لنگیدنِ به شد باعث کشید

 .تونهمه یاجازه با فعال، خب-

 .کشیدم صورتم روی مهربون منحنی یه دوباره
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 .خدانگهدار-

 منتظر و شمردم رو مهدوی خانوم یرفته هایقدم من و داد تکون خداحافظی جواب ینشونه به رو سرش

 .کنه توجه انگشتش اون با دیوار روی کوچولو دختر اون به کنه خدا فقط شدم، سیاوش

 کنی؟می کارچی جااین تو-

 طمخلو کمی البته هام؛لب روی دادم چاک لبخند. بود معمولی صداش تن حداقل اما نبود؛ دوستانه لحنش

 .بود شده شروع قلبم کوبش چون بود، تظاهر با

 ...و ببینمت اومدم-

 .ادامه واسه نداد مهلت

 ببینی؟ رو من اومدی شب وقت این-

 .جاماین چرا رفتمی یادم نباید من و رفتمی باالتر رفته رفته صداش تن

 .من خواهر واسه نکش هم تو اخم-

 .ببین رو ساعت لطفاً کیوان-

 رو خستگی کنه، گیر حلقت تو چای اون. کنهمی درحقت خواهرم که ایخوبی حیف دیدم، رو ساعت-

 .جونت تو بندازه برابر چند

 رأتج یدوباره سرآغاز این و خندیدم کوبیدمی شسینه تو هازن عین که مشتی و کیوان کردن نفرین به

 .برام بود
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 .شام و آوردم برات کردم دم دارچین با چای. شلوغه سرت هم شب نخوردی، نهار گفتی-

 خودش و دادمی اخطار من به خوبه سرداد؛ قهقه هم من جای کیوان و بود دارخنده کمی پرتعجبش قیافه

 .سرپرستار آقای نبود مراعات اهل

  کاریه؟ چه این خاطره نیک؟ پیک اومدی-

 .کیوان واسه غلیظ شوی ساکت یه هم من، برای بود اخطار یه هم درهمش هایاخم

 .بگم نباشید خسته بهش شوهرم دیدن اومدم نیومدم، نیک پیک نه-

 .کشید غلیظی پوف

 .نذاشته برام آبرو اتاقت، ببر بردار رو خانومت بندیل و بار این بیا من، برای نکن پوف پوف-

 !کیوان-

 .کرد محواله چشمکی. نخنده بلند تا کشید هاشدندون بین لب که گفتم غلیظ قدراون رو کیوان

 .بشه این نصیب چیزی ذاشتممی عمراً وگرنه بگیرم حناق ترسممی حیف بابا، کردم شوخی-

 تو اخم سیاوش و کردمی اشاره بهش چشم گوشه با شجمله آخر با که بود سیاوش همون این از منظور

 .داد غلظت رو شکشیده هم

 ...میگی خودت خوبه ثانیا میگن، درخت به این اوالً-

 .داد دستش به رو سبد و نداد سیاوش به ادامه مهلت کیوان
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 در خستگی یه میام شد خلوت سرم هم من برین، شما. کرد یخ چای دکتر، آقای کن ول و درس کالس-

 .برم خواهرم قربون. کنم

 من واسه که کیوانی به رو شادامه و رفت من به چپ چپ یه سیاوش و کردم جمع نیومده رو مخنده

 .اومدمی شیطنت پر یابرو و چشم

 !نکردی درستی کار-

 میز یه با بود؛ پنجره جلوی دقیقا گردونش و بزرگ صندلی گذروندم، نظر از بار اولین واسه رو کارش اتاق

 زشمی رویروبه. بود دیگه یوسیله کلی و فشارخون دستگاه و رنگی هایپرونده از پر که روشروبه بزرگ

 .بود مریض مخصوص که مشکی چرمی صندلی دو هم

 .خواممی معذرت هم باز کردم ناراحتت اگه خوبیه، کار کردم فکر ببخشید،-

 رینآخ اما شهر؛ این تو زدمی قدم داشت تابستون هنوز کرد،می نگاه بیمارستان حیاط به اتاقش پنجره از

 .رو هاشقدم

 ترحم؟ بذارم رو کارهات این اسم-

 .گذاشتم میزش روی رو کوچیک فالکس و شدم براق

 !حرفیه؟ چه این نه،-

 ...موقعیت این تو حاال بعد کردی،نمی کارها این از آخه-

 .کردم ارزونیش رو نگاهم ترینمهربون و رفتم سمتش آرومی هایقدم با
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 .خواممی معذرت هاقبل اون بابت من-

 طور؟چه-

 .سمتش گرفتم دارچین عطر بخار با که ایشیشه لیوان و بود لبخند یه جوابش

 خاطره؟-

 .کردم نگاه بود، عالی هاششب هوای و داشتن تابستون یسایه هاشدرخت که حیاطی به پنجره از

 نیست؟ سختت بیمارستان هایشب-

 !سقف یه زیر زندگی مدت این از بعد حاال؟ هم اون سوال؟ با سوالم جواب-

 اما خود؛بی چند هر سوالم اون. کنه تسلیم تونستمی قدراون گاهی نگاهم کردم، نگاه هاشچشم به

 .وقت همه این از بعد بده رو جوابش داد ترجیح سیاوش و بود بحثمون مسیر تغییر قصدش

 .کردم عادت-

 .دکتر آقای قشنگه اتاقت-

 تعریف ازش وقتی بود، همیشگی سکوت همون باراین من جواب و کشید هاشریه به رو دارچین عطر

 .بودم داده خرج به اراده کمی باالخره امشب. کردممی

*** 

 .شدم مطمئن هاملباس بودن خوب از کنارش جاکفشی یآینه تو و فشردم رو شدن باز یدکمه
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 خاطره؟ بود کی-

 .کردمی سیاوش مختص رو مامان این آخرش کاربردی ضمیر اما مامان؛ بگم رفت دلم

 !مامانتون-

 .مامانش استقبال بره سیاوش تا کشیدم عقب کمی و کردم باز رو واحد در من و شد بلند مبل روی از

 .مامانم سالم-

 !«وحسادت؟ تو خاطره» دادم اخطار خودم به دیدم، رو سیاوش شدنِ کشیده آغوش به

 ورا؟ این از مامان، کردی گم راه-

 .بیام من گفتم معرفتین،بی شما دیدم وهلل-

 .نبودنش معرفتبی از کنه، دفاع ندادم مهلتش من و رو سیاوش هایاخم رفتنِ هم تو دیدم،

 .اومدین خوش خیلی. سالم-

 .ممنون جان، خاطره سالم-

 .بکنه بد فکرهای مبادا که کردمی خاطره خاطره و دادمی هشدار هی دلم و شد نصیبم هوا رو ـوسـ بـ یه

 خوبین؟-

 .شما هایاحوالپرسی از-

 .تربزرگ یه جوابِ برسه چه بدم، طعنه جواب نداشتم یاد وقتهیچ
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 جور و جمع رو هاششونه رو افتاده چادر که گذاشت مامانش پشت دست سیاوش و زدم ظاهری لبخند

 .کردمی

 .بشینیم بریم من، مادر زیاده گذاریگله واسه وقت-

 که بودنی کدبانویی اون االن آشپزخونه، سمت رفتم و گفتم اجازه با یه هم من ها،مبل سمت رفتنشون با

 .اومدمی هنوز سیاوش مامان گله صدای. اومدمی چشم به باید گفتمی زهراخاله

 .دارم هم مادری یه شهر این تو نگی وقت یه-

 . هستم پرستوناحوال روز هر که من-

 .تلفنی هم اون بله-

 .نمیام چرا دونینمی که خودتون-

 قدغن رفتن مامانش یخونه مدت این چرا که بود سوال جای برام هم خودم بستم، آروم رو کابینت در

 .بود شده

 . کنیمی اشتباه میگم که من-

 من؟ مامان زدممی زنگ باید بار چند اشتباه؟-

 .گرفتارن هم هااون حال هر به-

 .کردم مکث هالیوان سر ریختن آبجوش واسه کمی
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 شونگوشی دروغی هایبودن بیرون عوض بار یه اگه نباشن، یا باشن گرفتار که نخواستم پول ازشون من-

 .بیشتر نه داره پرسیاحوال قصد بزرگشون برادر فهمیدنمی دادنمی جواب رو

 .پسرم نباش ایکینه-

 مجبور گرفتاری فرط از خانومتون ستاره تا جااون نمیام دونینمی هم خودتون. دارهخنده ای؟کینه من؟-

 کینه؟ کدوم. بیارن رو مبارکشون تشریف حداقل ساجد و سهیل آقا تا باشه، بیرون رو شب تمام نشه

 امپ صدای کمی و گرفتم دست به رو سینی همین واسه کنه، بودنم کدبانو از و بشه سرد هاچای ترسیدم

 جواب، واسه مامانش باز دهن دیدم. کنم حضور اعالم تا کردم تربلند آشپزخونه کف هایسرامیک روی رو

 رواب و چشم دیگه دونستم،می خودم بودم، غریبه. اومد ابرو و چشم سیاوش برای و شد بسته من دیدن با

 .گذاشتم میز روی رو سینی. بسوزونه بیشتر رو دلم تا نداشت

 .بفرمایید-

 .نشستم سیاوش کنار مبل روی و شدم رد مادرشوهرانه بینذره زیر از

 .نکنه درد دستت-

 .جان نوش-

. گذاشتم خودم کنار و برداشتمش ببره جلو دست کهاین از قبل بود، سیگارش جعبه روی سیاوش نگاه

 رو تهش تا اون و پاشیدم روش به لبخندی موند، کوچیکی اخم با من روی و اومد باال دستم با نگاهش

 لیوان یه خوردن واسه فقط بود شده ایمسخره سکوت. نگفت چیزی اما کرد؛ بیشتر رو اخمش که خوند
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 قانع یکی باالخره حتما چون بره؛ پسر و مادر این صورت رو از اخم تا برم باید من دونستممی. چای

 .زدم رو چاییم ته خوردن قید و گرفتم دستم دو بین رو بلندپایه لیوان. من رفتن از بعد اما شد؛می

 .بمونین ما پیش رو شام-

 .گرفت رو حرفم یدنباله سیاوش که رفتن آشپزخونه واسه کردم جور بهونه و زدم تعارف

 .باشین ما با رو شام پس ما، یخونه اومدین دادین افتخار عمری بعدِ میگه، راست خاطره-

 .شد سیاوش نصیب طعنه، این از ریز چپ چپ یه

 .نمیشم مزاحمتون برم باید نه-

 لحنم و شد ساده لبخند همون صورتم طرح بودم، نگرفته یاد ازش بودن تلخ من و بود معلمم زهراخاله

 .صمیمی

 .بمونید میشیم خوشحال حرفیه، چه این-

 .کردم حسابش مثبت من و دادن تکون سر یه خوردن چای وسط

 .کنم آماده رو شام میرم من پس-

 .بود رفتن وقت حاال و کرد پر رو سینی چای، از خالی فنجون

 .خوبه هم سردستی غذای یه رو، خودت نکن اذیت-

 .برداشتم میز روی از رو سینی
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 بریزم؟ دیگه چای یه نیست، اذیتی هیچ-

 جواب واسه بودم استثنا من یا بگن سر حرکت با فقط رو نه و بله داشتن عادت یا خانواده این یهمه

 شب آخر که بود این فوقش برداشتم، مبل روی از هم رو سیگار یجعبه و شدم خم رفتن از قبل! گرفتن

 .بزنه آتیش رو شریه عصبانیت اوج تو که بود این از بهتر این اما زد؛می غر یکم

 .شنیدم رو مامانش صدای گذاشتممی سینک توی که رو هافنجون

 .نمیشه درست چیزی که دوری با بزرگتری، تو اما کردن؛ اشتباه باشه-

 قدرچه هاشونگرفتاری موقع میاد یادم وقتی مادر، دونیمی. معذوریت توی بذارمشون خوامنمی من-

 .سختمه. سوزممی ندارم، هم رو پرسیاحوال یه همون ارزش حاال و بودم عزیز

 .اومده سیاوش روز به چه کردم حس تجربگیمبی یهمه با من و شد سکوت جوابش

 خوبه؟ زندگیت چی؟ خاطره-

 .فهمیدم رو سوال نصفه و کردم کم رو آب فشار کمی اسمم شنیدن با

 .بیشتره برادرهام و خواهر از معرفتش خوبه،-

 .حاال خبه-

 حساب دورتر نسبتم من. کردمی بیداد مامانش صحبت توی دلخوری و سیاوش تعریف از رفت ضعف دلم

 .البد برادرهاش خواهر از شدمی
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 همین. میشه زندگی زن توقعه؛ کم باشه جوریاین که کسی گفتم کردم، معرفی رو خاطره خودم خوبه-

 ...هم حاالش

 بودم؟ جوریچه من شد، مچاله قلبم و سینک کف شد پرت دستم از فنجون

 !مامان-

 شنوممی رو هاشونصحبت من حتما نقلی یخونه این تو دونستمی که بود این واسه حتما سیاوش اخطار

 نبود، سخت هم بود نگفته سیاوش. نترس» گفت دلم و گرفت نم هامچشم. نده ادامه مامانش خواست و

 .«جاماین چرا کهاین حس

 پیازِ سر کردم خالی حرص. کردم کردن، درست غذا مشغول رو خودم و بشنوم چیزی نخواست دلم دیگه

 کار به رو مسلیقه تمام من و کردن بهتر کمی رو حالم خب اما خبر؛بی جا همه از هایظرف و تقصیربی

 که بود من دل اما بود؛ شده عوض بحثشون هال توی حضورم خاطر به وقتی سفره، چیدن واسه گرفتم

 عطر برنج، انگار. کردم دعوتشون شام یسفره سر روییخوش با من و گرفتمی یاد داشت آرومی

 گفتمی همیشه زهراخاله. بود شده کور اشتهام و پیچیدمی هم به مروده و دل. دادمی رو من هایحرص

 حس رو سیاوش نگاهنیم گاهیگه. بودمش نگرفته کار به امشب من و خوادمی عشق هم پختن غذا

 رتمصو روی نگاهش کردم، بلند رو سرم. بود گرفته بازیشون هابرنج با که چنگالم و قاشق روی کردممی

 .زد لب و نشست

 .بخور رو غذات-

 بودن مهم حس بپرسن ازت وقتی. خورینمی چرا بپرسه خواستمی دلم قدرچه و زدم آرومی لبخند

 دلم اومدی، حساب به تو که اینه مهم. بدونن رو جوابش و باشه سوال ترینساده اگه حتی گیری؛می
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 نیستم؛ مادرت ذهن آدم اون کنی ثابت تو االن الاقل داشتم دوست سیاوش االن؛ بیام حساب به خواست

 .شدمی شامم یوعده داشت م،معده اسید و کرد اشتهاترمبی کردنش امر این اما

 .ممنون-

 لبخند وقتی که کردم تر لب و دادم خشکم دهن خورد به آب کمی و اومدم بیرون نازکم دلِ هایخیال از

 .نخوره ترک زنم،می

 براتون؟ بکشم هم باز بفرمایید،-

 .نکنه درد دستت نه،-

 . جانتون نوش-

 خودم به هاماشک نشدن سرازیر واسه من و شد بلند تشکر همون بدون هم سیاوش شد، بلند که مامانش

 توی خودم غذای چیدم، هم روی رو هابشقاب.« رفته یادش خب فکره، از پر ذهنش دلخوره،» زدم نهیب

 .بود برده خوابشون بازی از خسته چنگالم و قاشق مونده، بشقاب

 کنم؟ کمکت-

 دل به چنگی که بود هاتعارف اون از بود، مونده خیزنیم مبل روی که انداختم سیاوش مامان به نگاهی

 .زدنمی

 .کنممی جمع خودم بفرمایید، شما. نه-

 .مادر بزن آژانس به زنگ یه زحمتبی پس-
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 و کردم نگاه کرد،می سر چادر نشسته داشت که سیاوش مامان به و کشیدم هابشقاب چیدن از دست

 .کشید تلوزیون هایشبکه کردن پایین باال از دست که سیاوش

 .خوردیم شام تازه شبه، سر که هنوز اییه؟عجله چه-

 جون من برای رفتنشون قدرچه امشب هایساعت این گذروند، نظر از رو هاشعقربه و ساعت مامانش

 .بود کنده

 . بهتره برم دیره، دیگه. نه-

 . گذاشتم اپن روی و برداشتم رو هم روی شده چیده نیمه هایظرف

 .بمونید جاهمین رو شب خب-

 خاطره من اگه اما بخونه؛ هامچشم از رو حرفم بودن الکی تعارف، و شَک تا بود صورتم تو سیاوش نگاه

 .کردممی هماهنگ دلم با یا زدمنمی یا رو هامحرف بودم

 .بمونم جایی شب نیست عادتم برم، باید دیگه نه-

 .کنم کامل رو روییمخوش و بنشونم کرسی به رو حرفم واقعیت که زدم لبخند

 .کردین خوشحالمون اومدین، که ممنون. راحتین جور هر-

 .گرفت پیش رو واحد در راه مامانش

 .بزنین سر بهش هم شماها هست، مادری یه بندازم یادتون تا اومدم-

 . گرفت رو آژانس یشماره خیالیبی با سیاوش و کشیدم دست پیشونی جوابیبی از من
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 گذاشتی؟ کجا رو سیگارم یجعبه-

 ...هم من اما کردم؛می درکش من و هاحرف از بود ریخته بهم

 اومد؟ آژانس رفتن؟-

 .آره-

 .کردمی رو و زیر رو کابینت سیاوش و شدم هاظرف کشیآب مشغول دوباره

 کجاست؟ میگم خاطره-

 ...ولی ناراحتی؛ دونممی-

 :حرفم وسط پرید

 نه؟ شنیدی رو هامونصحبت-

 :گفت داد بیرون دهنش از که کالفه پوف یه با اون و کردم سکوت

 .نگیر جدی رو مامان هایحرف-

 تونمب الاقل بشه، آروم دلم تا کردنمی بغلم که حاال. نبینم ترحم الاقل شوهرم نگاه تو تا نچرخوندم سر

 .نگیرم جدی خودش قول به و بکنم خوب خیال و فکر دیدنش بدون

 .بیار رو من سیگار اون شد تموم هاتظرف-
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 دح از بیش ما واقعا» گفتم خودم با و شد گم دستم توی بشقابِ هایکف بین اشکم شد دور که هاشقدم

 .«دش نازک دلم امشب باز باشیم، کرده بغل داریدل واسه رو دیگههم نمیاد یادم. سیاوش هستیم معمولی

 .پاشیدم صورتم به شوک یه مثل خنک آب مشت یه و کشیدم آب رو دستم کشیدم، عمیقی نفس

*** 

 با. بشه تموم بود نمونده چیزی و شمردم رو بود حالم کردن خوب کارشون که رنگی،رنگی هایدونه

 .باشن هااون مقصر که انگار کردم، نگاه بهشون دلخوری

 شدنه؟ تموم وقت حاال-

 اب نبود قرار بردارم، دست شوندوباره شمارش از کرد وادارم تلفن درینگ درینگ و کشیدم ایکالفه آه

 .بشن زیاد من نگاه

 بفرمایین؟ سالم،-

 .شو شوهرت منشِی جااین بیا میگم. حلقم تو تلفن پشت احترامت-

 .سالم! کیوان؟-

 .میندازی واجباتش از رو آدم طورچه ببین. کن سالم دوباره بعد بدم رو اولت سالم جواب بذار-

 .رفتمی دور، هایبرادرانه این برای دلم چقدر. واقعی دل، ته از خندیدم

 خوبی؟ خبرا؟ چه-
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 کنیم پیدا افتخار هم ما بلکه جااین بیای نیست تنگ شوهرت واسه دلت امشب میگم... شما قربون-

 !ببینیمتون؟

 هک سیاوش. کنم جداش تا گرفتم دندون به رو انگشتم کنار نازک پوست و دادم لم مبل روی خنده وسط

 .شدمی اخطار از پر کارهام نبود خونه

 .جااین بیا بده افتخار بار یه شما میگی راست-

 جا؟اون ببینم رو چی بیام-

 . نکنم بغض و بدم قورت رو دهنم آب کنم، جدا لبم از انگشت شد باعث جدیش لحن

 نشی؟ جدی میشه کیوان-

 و هبخور رو حرفی خواستمی وقتی شد؛می کالفه وقتی کالمش تیکه همون شنیدم، رو گفتنش لعنتی

 .بریزه فرو آدمی و نشکنه دلی تا بگه نباید بگه، نباید دونستمی

 پرسم،می مدت همه این از بعد حاال ولی نشد؛ رسید سرِخرت شوهر شباون. سرم فرق بخوره برادریم-

 خوشبختی؟

 .خوشبختم-

 تی؟هس هم خوبی بازیگر دونستیمی ولی هات؛گفته به کنم شک تونمنمی وقتهیچ بزرگه قدراون دلت-

 به کنم،می کارگردانی دارم هم رو دیگران بودن بازیگر االن دیگه کاری کجای کیوان، دونستممی آره»

 .«رو هاشونچشم تو نگاه و هاشونخنده خصوص
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 خوبه؟ زهراخاله-

 .بدم درست جواب شدنمی وقتی آوردم حرف تو حرف

 کنی؟ زندگی ما پیش بیای نذاشتن چرا-

 .گلوم بیخ چسبید بغض من و بده ادامه هنوز خواستمی نداشت، فایده کردن عوض بحث

 .نداشتم رو لیاقتش-

 .نداشتیم ما بگو-

 .کنممی خواهش! کیوان-

 هابعضی. کردم تعریف تو از که بودم من مقصر. ذاشتمنمی خودم جون به... اگه... اگه بودی، ما با اگه-

 .بگی جلوشون رو نفر یه خوبی ندارن جنبه حتی

 .منه شوهر حاال سیاوش کیوان،-

 .کنه سنگینی روت واژه این ذاشتمنمی بودم اختیاردارت اگه-

 .حقیقته زندگیم تو که ایهواژه تنها این. نمیکنه سنگینی کن باور-

 توی و بودن بهونه دنبال هم من هایاشک انگار. گرفتم چشمم یگوشه از اشک من و کرد سکوت

 .بود تنگ جاشون هامچشم

 .حقیقتیم یه مامانم و من بدونی تا گفتممی باید ولی بود؛ دیر خیلی دونممی-
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 .حرفش کردن مزه مزه بدون و فکر بی بود خورده تکون دندونم، زیر کردم مجازات رو پایینم لب

 .نداشتم منظوری حرفم از من-

 .چیه برای من هایحرف دونیمی هم تو. شناسمتمی دونم،می-

 .شناسمتمی هم من-

 .بسه بازی هندی دیگه خب -

 با اون نه پرسیاحوال با من نه کنیم، عوض بحث نداشتیم یاد کدوممونهیچ. داد ادامه اون و زدم لبخند

 .ساده شوخی یه

 یادته؟ دوستم سعید بگم، بودم زده زنگ اصل در-

 .دادمی دقم داشت هاشصحبت فرع صحبتش، اصل سر رفت شد خوب

 خب؟ آره،-

 دیگه؟ بافینمی عروسک ببینه دنبالمه ستهفته یه-

 هی من قسمت هر انگار. بود تنگ هم هااون واسه دلم بودم، نگرفته رنگیم هاینخ از سراغی بود وقتخیلی

 .بشه درست زندگیم پازل تا مینداخت دلتنگ منِ یاد باید یکی و بود شده گم جا

 .نداره دوستشون کسی کردممی فکر-

 خریدنشون؟می و نداشتن دوستشون-
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 .بگم چی دونمنمی-

 .نه بگی میدم ترجیح چند هر نه؟ یا آره بگو هیچی،-

 .بدم ادامه رو کار این نباید گفت گفتم، بهش که اوایل اون. نداره دوست سیاوش راستش نه، پس خب -

 بین گره یا اولمون هایحرف با زدممی حدس ولی کنم؛ تصور رو شقیافه نتونستم من و کرد مکث کمی

 ...یا دوونده ابروهاش

 نداری؟ کاری دیگه برم باید بوده، بار یه همین باشه زده درست حرف بار یه عمرش تو-

 کیوان؟-

 جونم؟-

 .کرد گرمم و شد باز دلم توی شیرین شکالت یه مثل گفتنش جونم

 .بکن بیشتر کارها این از زدی، زنگ مرسی-

 .دستته همیشه پا سنگ یمزنه-

 .خواستممی رو همین من و اومدمی هاشبرادرانه به قدرچه طبعی شوخ و خندیدم

 .شماست دست روزش قیمت تو، یاندازه به نه-

 .بیرون کرد پرت رو دلم غمِ من، یخنده و زد قهقه

 فرمایشی؟ امری؟. برات دارم حاال باشه،-
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 .برسون سالم رو زهراخاله-

 کنم؟ ماچ یه طرفت از شوهرتم نشده عوض شیفتم تا خوایمی-

 .رفت در دهنم از که پرخجالتی کیوانِ بعد و گرفتم دندونم زیر لب

 ...مسائل وارد گفتم؟ چی مگه حاال خب-

 .خندید بلندتر اون و بود اخطارآمیز کیوانم شجمله وسط باراین

 .دیگه برم من-

 .دیدنمی کهاین با پیشونیم روی دَووندم اخم

 .برو حتما-

 .خداحافظ. فهمیدم من ها،بودی دل دو گفتم که کاری واسه ولی-

 م؟بود دل دو واقعا که کردم فکر این به لبم رو یشده محو یخنده با من و کرد قطع کشیدنم جیغ از قبل

 سمت به و دادم فشار رو قرمز یدکمه... شاید بودیم عاشق اگه گاهی، بود سخت هم کردن ازدواج سنتی

 رو مذهن توی فکر اون تونستممی امروز شاید و رفتم بود خوابمون اتاق به چسبیده که متری شیش اتاق

 .کنم عملیش

*** 

 رهخی بافتنی عروسک صورت روی دنیا، لبخند ترین داشتنی دوست به و کردم گُلی رو هاشگونه رژ، با

 .هامونبچگی ابروی دو چشم چشم لبخند مثل خندید،می خاص حقیقت یه با. شدم
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 کنی؟می کارچی-

 نگیر هایکالف درگیر وقتی بود، گذشته زود زمان انگار. زدم کنار دستم پشت با رو صورتم توی موی تار

 .بودم

 اومدی؟ کی سالم،-

 گاهمن گرمی هم من بکشه؛ رخ به رو خستگیش تا کشید طوالنی ایخمیازه گذاشت، پاش کنار رو کیفش

 .بخشیدم بهش رو

 .االن همین-

 . بشه جبران نرفتنم استقبال تا کردم مهمون رو شخسته صورت تریپررنگ لبخند

 . نباشی خسته نشدم، متوجه ببخشید-

 . شدم بلند من و داد آرومی تکون رو سرش

  چیه؟ اون-

 :گفتم و کردم قایم عروسک لبخند پشت رو صورتم رفتم، نزدیکش و برداشتم رو عروسک

 .دکتر آقای دکتر، آقای کنممی معرفی-

 . گرفت جون لبش رو رنگیکم لبخند رد و کرد نگاه داشت سفید روپوش که بافت عروسک به

 . نکنه درد شما دست گُلیه، که هم لپام منم؟ این االن یعنی -
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 بود، مونده جا بافت هر الی بدم هایحس بودم؛ تابونده رو و زیر رو، رنگی نخ هایکالف هامدت از بعد

 . خندیدم دل ته از همین واسه

  چطوره؟. زیباییه دکتر باشه، همکارت تونهمی خب داره؟ عیبی چه-

 . شد خم ابروهاش

  حالت؟ خوبه-

 . دادم دستش توی زور به رو عروسک

 . شماست مال هم این خوب، خوبِ-

 . کرد نگاه عروسک به من از

  من؟ مال-

 هدیگ پرسیده کردممی درست عروسک شواسه قبال که اونی که گفت زد زنگ کیوان دیشب دیگه، آره-

 ... بافمنمی عروسک

 .نه گفتیمی باید-

 خونه یبقیه از رو هاسرویس و خواب اتاق که مستطیلی راهروی از آشپزخونه، سمت برداشتم رو هامقدم

 . اومد دنبالم هم سیاوش نگاه کرد؛می مجزا

 .ابداً و اصالً نداره، دوست آقامون چون گفتم-

 . ..اما رو؛ بودنم مطیع تاثیر ببینم، صورتش توی رو هامحرف سرحالی تأثیر تا برگشتم راه ینصفه
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 ینا که شد این بدم، بهت ایهدیه هیچ نتونستم حاال تا گفتم. کردم بافتنی ـوس هــ دیشب دوباره -

 . بافتم برات رو همکار دکتر آقای

 . کیف کنار انداختش کردنش وراون وراین کمی با و کرد نگاه رو عروسک اون، و زدم لبخند خودم

 . نداره مناسبت هم بعدش نمیدن؛ عروسک هدیه کهاین هم دوم نیستم، بچه من اوالً-

 خوش خندید،می هنوز عروسک لب روی بافتنی خط اما افتاد؛ خوشیم تمام سیاوش، دست از عروسک با

 . بود خیالبی چه حالش به

 بتیمناس هر تو کنه؛ غافلگیر رو آدم تا بودنشه مناسبتبی هدیه اصلِ خواد،نمی مناسبت حتما که هدیه-

 ایهدیه خودمه، طرف از واقعا بدونم الاقل که بدم بهت چیزی داشتم دوست من. ستهدیه منتظر آدم که

 . اومدنمی قشنگ نظرم به بخرم خودت پول با که

 !اتاق توی رفتمی داشت وقتی کنه کُند پا سیاوش شد باعث چرا! لرزید چرا دونمنمی صدام، به لعنت

 .خیالبی... ولی مرسی؛ باشه-

 دیده که رو نگاهی اون تا کرد جمع اشک هامچشم. نگاهش توی حس اون با لرزید، هم دلم یمونده ته

 بود رنگی دونه چند همون به خوشدل انگار قلبم، توی شدمی حالبی داشت هم خوشیم. ببره و بشوره

 . مونده هنوز که

 . بودم بیدار بیمارستان تو رو شب تمام بخوابم، میرم من-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 65 

 بودن یادم صورتت، روی بیارم لبخند خط یه هدیه، یه با تا بودم بیدار رو دیشب تمام هم من بگم خواستم

 رو هااشک. کردم خفه رو بغضم سرفهتک با و گرفتم دهن به زبون اما کردم؛ بچگی باراین واقعا برابرت در

 . فقط منحنی یه حد در لبم روی کشیدم لبخند و چشمم توی کردم زندانی

 . نکنی ضعف بخور چیزی یه چی؟ صبحونه پس-

 . بخوابم تا نیار در رو هاظرف صدای و سر فقط خورم،نمی-

 .باشم خستگیش خریدار من نذاشت و شد مخلوط اتاق در صدای با من یباشه جواب

*** 

 . شدیدنمی معطل جوریاین گفتم،می دکتر آقای به ذاشتیدمی کاش. بفرمایید-

 آروم هامانگشت گزگز تا کردم ترمحکم رو چپم مشت کمی. کردم مرتب مشونه روی رو کیفم یدسته

 . برام بود مصیبت استرس بگیره،

 . نباشم کارش مزاحم خواستم خودم ممنون-

 . نشناختمتون اول ببخشید، هرحال به-

 ... شاید بود نکرده معرفیم کیوان اگه گفتم دلم توی و زدم منشی به لبخندی

 . بود دیدارمون اولین حال هر به حرفیه چه این نه-

 و رنگم ایفیروزه روسری باالی بودنِ صاف از دیوار، یحاشیه آینه روی من و کرد اشاره اتاق به دست با

 . شدم مطمئن موهام بودن پوشیده
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 . شدم اتاق وارد گفتنش بفرمایید با و زدم در به تقه چند

 . بشینید بفرمایید،-

 گزن و بودنش کار سر قانون کنم، بارونش پیام بود شده عادتم وقت چند این. بود گوشیش توی سرش

 الشح ثانیه به ثانیه زندگیمه از جزئی وقتی بدونه بودم شده خاطره. بودم شکسته باالخره رو من نزدن

 و ردخو جا دیدنم با کرد بلند سر وقتی خوند،می رو من قبل ساعت یه پیام حتما و کشید پوف. مهمه برام

 . کرد ترباز چشم و کشید باال ابرو

 . دکتر آقای شد عرض سالم-

  کنی؟می کارچی جااین-

 منِ که گذاشتم جا ذهنش تو ایخاطره خوب چه خندیدم، دل ته از من و انداخت هامدست به نگاهی

 . هستم توش هم خاطره

 .نیست کار در چایی-

 . چرخید روش کمی و بلندش صندلی پشتی به داد تکیه و افتاد پایین ابروهاش

 بپرسی؟ احوال حضوری باراین اومدی البد. تو دست از اوف-

 . پیچوند هم به ابرو که خندیدم هم باز

 .امروز شدی خندهخوش چه-
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 یه بودم شده امروز من. نبود عیب که خنده. صدابی کشید هاملپ به مخنده و کردم جمع رو هاملب

 . نبینه صورتم تو رو هاشاخم که برعکس یآینه

 . وایمیسته قلبشون درجا که طوریاین هابیچاره کنی؟می اخم جوریاین هاتمریض یهمه به تو-

  اومدی؟ چرا. مخسته خاطره-

. داشتنن دوست سر از هاعادت گاهی و بودم کرده عادت هاشخستگی و هاحوصلگیبی یهمه به من

 . باشه من پینه وصله هایمریض از یکی شاید دونستنمی اون و نشستم هاشمریض صندلی روی

 . خرید بریم اومدم-

 روز اون از خاطره. دادممی تکون پا صندلی روی حال سر تخمش، و اخم یهمه با داشتم که کرد نگاهم

 .سیاوش آقا نشه رنگ به رنگ نگاهت دیگه تا بخنده هاتماخم واسه که خودش به داده قول

  وقت؟اون چی خرید-

 . شما واسه لباس خرید-

 ابمجو که غلیظ پوف اون با دونستممی من و بود آویزون صندلیش پشتی روی که کتش جیب برد دست

 . گردهمی چی دنبال االن بود

 . نیست نگرد نبود گشتم-

 . فهمید موند خالی دستش وقتی بفهمه، رو منظورم تا کشید هم تو ابرو

  برداشتیش؟ کی باز-
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 .صبح-

 .پیشونیش و ابروها عادت همون داد، تحویلم اخم اون و کشیدم رُخش به دندون ردیف حرفم از بعدِ

 . باش هاتمریض فکر جااین بسه، کشیمی خونه تو همون! هاقلبی دکتر ناسالمتی -

 . نباش هااون نگران شما-

 . دکترشونم آقای نگران ها؛اون نگران نه هستم،-

 .رامب نتابونی ابرو جوریاون تا میشم عالم ترینخیالبی. انداختم باال شونه من و کرد نگاه هامچشم تو

  حاال؟ بریم-

 . ندارم حوصله من-

 . اتاق کنج جالباسی روی گذاشتش و کرد عوض رو روپوشش و شد بلند

 . دارم که من-

 .خرید بریم من واسه گفتی کنم فکر-

 . قلبم احساس سر کوبیدم لبخند من و کرد حرفش چاشنی پوزخند

 . کنم انتخاب برات پرحوصله من که بریم هم با قراره مسلیقه خوش من که جااون از اما درسته؛ -

 ن،کیوا قول به کاش. دونستممی بودم غریب و عجیب. کنه رو نخواست اما متعجبه؛ گفتمی که ابروهاش

 . باشم خاطره همیشه بتونم خاطره منِ
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 . خونه بریم پاشو-

 تا داشتم نگه رو کتش صبح روز هر مثل ایستادم؛ پشتش درست و کشیدم صندلی روی از رو کتش

 . بپوشه

 . شده خراب هاتپیراهن ییقه و بخری لباس بری باید نگفتی مگه دیگه، نکن اذیت-

 .دارم هم دیگه کارهای خیلی که گفتم نگفتم، رو همین فقط من-

 .تریمهم برام تو چون مهمه، همینش من واسه فقط ولی-

 رو خوشم حال اخطارش با و داد تکون رو سرش. افتاد ریزش به من دل و شد صورتم مکث کمی نگاهش

 .عاشقن گاهی هانگاه پروند،

 ! خاطره-

 . نشه من چشم تو چشم دیگه داد ترجیح سیاوش و کردم صاف رو کتش یقه

 . نیار بهونه دیگه پس ریختن، رو حقوقت گفتی خاطره،بی خاطره-

 . کردم اشاره در به و لبخند یه به کردم مهمونش هم باز من و انداخت بهم نگاهینیم

 . دکتر آقای بفرمایید-

*** 

 .نه اتوبوس با-
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 . نکنه کج راه که کشیدم رو کتش آستین

 خوبه هم خیلی نه؟ چرا-

 کنی؟ عامم و خاص یمضحکه خوایمی بشیم؟ اتوبوس سوار بیمارستان جلو اومدی خاطره، بردار دست-

 داره؟ شدن مسخره شدن سوار اتوبوس مگه-

 . زد وری یه پوزخند

 . میریم آژانس با آره، اومدمی خودش ماشین با دیروز که دکتری واسه-

 .شد التماسم قاطی ناز یکم و کشیدم رو دستش باراین که بره خواست

 . خریمی ماشین دوباره شاءاهللان... سیاوش-

  پول؟ کدوم با وقتاون-

 .گردهبرمی پولت نصف بره فروش کاره نیمه ساختمون اون اگه گفتی خودت-

 . نیست اعتمادی اگرها و اما به بره، فروش اگه گفتم-

 .کردی گذاریسرمایه اگرها و اما همین با تو اما -

 . ریختم هاشچشم به شرمندگی من و دوخت هامچشم به دلخوری رنگ با رو هاشچشم ایقهوه

 . میره فروش که شاءاهللان کنم،می دعا-

 . کشید مرتبش موهای به پنجه و کرد آزاد دستم بین از رو دستش
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 . نشه جوریاین کردیمی دعا کاش-

 .خیابون طرف اون کرد کج راه. شود باز موقعبی که دهانی به لعنت و کردم سکوت

 .برم طرف اون و طرف این اتوبوس با که نشدم پولبی هاقدراون بریم، بیا-

 : گفتم وارزمزمه بشم، قدمش هم تا برداشتم بلند رو قدمم دو

  هاست؟پولبی مال مگه اتوبوس-

 : گفت من جواب جای کرد، بلند تاکسی اولین برای رو دستش و کرد محواله چشمی گوشه

 .دربست-

*** 

 عجله یا که مردمی کردم، نگاه وآمدرفت حال در عابرهای به و دادم تکیه تاکسی شیشه به رو سرم

 ت؛خواسمی رو بودن بیرون دلشون فقط جایی هر از حوصلهبی یا روپیاده تن روی کوبیدنمی پا و داشتن

 مونیمب بیرون بیشتر تا کنم؛ امتحان دوباره هامدت از بعد رو شدن سوار اتوبوس خواست دلم که منی مثل

 یسوار اتوبوس همین مثل. بود ضعف نقطه سیاوش برای من هایحسرت انگار اما بشه؛ ترطوالنی مسیر و

 .کننمی خودنمایی برات هاتفاوت هاچیز ترینساده توی همیشه ساده؛

 ویر دستش کف و بود در یلبه آرنجش دوختم، بود نشسته جلو که سیاوشی به کنار یآینه از رو نگاهم

 دلم« .نزدیکترند شما به بینیدمی آینه در آنچه از اجسام» کردمی خودنمایی آینه روی یجمله. پیشونیش

 .قلب نه جسم نزدیکی همون بود، آینه توی نگاه همون فقط نزدیکی هم گاهی خندید،
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 .ممنون میشیم، پیاده آقا-

 که هاییدرخت و شدنمی رد جلوم از عجله با که بودم هاییخیابون یخیره بس از رسیدیم کی نفهمیدم

 .بود خودش درونی احواالت درگیر ذهنم چند هر بودن، گرفته رو دیدم قطاروار

 هدیگ جای یه تا کردمی رفتن عزم داشت خورشید. کرد نفوذ هامچشم به دقیقا قرمز نور ماشین، ترمز با

 باشی خبرخوش اومدی که فردا. بلده خداحافظی خوب چه زدم؛ لبخند روش به. بیاره صبح ارمغان

 . کردنت طلوع برای بگیر برکت و خیر خدا از خانوم، خورشید

  بریم؟-

 کیف که دستی اون واسه رفت دلم و کرد صاف کت یلبه اون و آوردم باال رو منتظرم و افتاده زیر نگاه

 بس دلم تا کردم زیاد رو هاملب عرضیِ لبخندِ. کیف یه به نمیشه حسود اصال خاطره بود، داشته نگه توش

 . کردم هماهنگ قدم کنه،

  خب؟-

 جزو اومدن خرید این شدنمی باورم گذروندم، نظر از رو بود رنگی هایپارچه از پر که مغازه اولین ویترین

 .لبخند چاشنی با چه تلخ چه حاال انخاطره همیشه هابار اولین! بارهاست اولین

  خب؟-

  .رفتیم راه ها،ویترین برق و بود افتاده روش غروب تن که آسفالتی روی هدفبی و پیچوند هم تو ابرو

  بریم؟ کجا خب؟ میگی هم باز بیرون، آوردیمون جنابعالی-
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 . باشه تکمیل هم کنار هامونخاطره تا کردمی همراهی یکم کاش. فشردم رو کیفم یدسته دست، دو با

  طوره؟چه مغازه، داخل بریم اومد خوشت لباسی ای،مغازه هر ببینیم بریم، طوریهمین-

 یصفحه اولین خورد مهر و نشست من پشت دستش و کرد رد جمعیت بین از رو خودش و کشید پوف

 هم هلحظ گرمای م،تجربه اولین وسط بمونه دستت بذار بگه نداشت زبون دلم. دستش گرمای با خاطرمون

 . دلم چشم واسه نمایشی حمایت یه خوام،می

 . هامحرف این از ترحوصلهبی... حاال اما کردم؛می خرید حوصله با همیشه -

 .میشی دارحوصله ببینی رو هامغازه بریم، راه یکم-

 من بذار ان،خسته هاتدست. خوبم حال وسط پرید پابرهنه دلم باز و کرد جاجابه رو دستش توی کیف

 . سوال زیر میره داره زیادی مدخترونه رویاهای. بگیرمشون

  داری؟ الزم هم ایدیگه چیز... کنمنمی گمون -

 . کردمی نگاه هامچشم خود به کاش. بودم من صحبتش طرف و مردونه فروشی کفش ویترین روی نگاهش

 . نه-

 یادشون هم پیششون سال سه کسری کنن،می خرید زیادی اصوالً بازار رسنمی هاخانوم آخه مطمئنی؟-

 .باشه باهاشون هم همراه بانکِ اگه مخصوصا بخرن، باید میاد خوششون چیزی یه از اتفاقی کالً یا میاد

 .حرف این واسه بودم نازکدل چه من و کتش جیب به زد دست نمایشی آخر، یجمله با

 .ندارم الزم چیزی من نه-
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 اب. برداشتم قدم و چرخوندم نگاه. لرزهمی موقعبی گاهی که صدایی به لعنت دیدم، رو گردش هایچشم

 رو دش سنگین هابعضی نگاه و شد هاشانگشت زندانی دستم مچ. خوبم بگم خواستم هاحالت ترینساده

 .بود خورده مچم دور که ایگره

 .کنم شوخی خواستم گیری؟می منظور به رو هامحرف یهمه چرا تو ببینم، کن صبر-

 !هاحسرت از باشه درد هابعضی واسه تونهمی ساده هایشوخی بعضی دونستمی کی

 سرعت با دیگه کفش مدل هزار و انداختمی طرح آسفالت روی هاشخاک با که بود کفشی نوک به نگاهم

 . شدمی رد جلوش از

 !خاطره-

 . برندارن ترک بغض از تا کشیدم هاملب روی که زبونی با شد خیس لبخند بغضم

 ... یکم من دونممی ببخشید، جونم؟-

 . انگار داری حساسیت هم هاتجنسهم روی تو ها،خانوم یهمه گفتم من بابا چی؟ یکم-

 . کردم ارزونی یخنده من و کنهمی شوخی گفتمی صداش تن

 . کرد ترتنگ رو دستم زندان هاشانگشت

 جلوی ترسممی رو معمولی هایحرف خیلی نکنی؟ حالجی خودت پیش رو نم هایحرف قدراین میشه-

 .بگم تو
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 ای رفتنمی راه هم تنگ گاهی که خوشیدل هایقدم به نگاه از برداشتم دست و نبود من اختیار تحت ابرو

 . کردنمی تایید خرید توی رو هم نظر که هاییخنده صدای

  چرا؟-

 شلوارش جیب توی اون دستِ و پهلوم کرد سقوط و شد آزاد دستم شد، پاره دستم خوشی اعدام طناب

 . بود هامغازه دکوراسیون روی انگار هامچشم و شدم من مخاطب باز و رفت فرو

 ... تو واسه انگار هاحرف ترینساده چون-

 دستم حسادت باد. کردمی گزگز خوشی از داشت مچم روی هاشانگشت گرمای بده، ادامه نذاشتم

 . رفت نشونه رو نزدیکی اون مردونه لباس ویترین یه و بود خوابیده

  چطوره؟ اون نظرت به-

. دونستمی رو جمله پایان خاطره این. دادم رو جوابش ترساده نگاه یه با من و انداخت بهم نگاهی نیم

 به که سری با و بود شده گذاشته نمایش به مانکن تن روی که کاربنی آبی لباس سمت به چرخید نگاهش

 . ریختم بیرون ذهنم از رو قبل هایحرف من داد تکون موافقت ینشونه

*** 

 نگاهم بلند، تلیک صدای با. دادم لم مبل روی کنارشون، خودم و گذاشتم مبل روی رو خرید هایبسته

 روز هامون،حرف بعضی از فاکتور با و گذشت زود امروز چه. افتاد بود میز پخش که کلیدش دسته روی

 که نهمی اما بود؛ ننشسته سیاوش دل به خریدنش چند هر و بود من انتخابی هالباس از یکی. بود قشنگی

 . داشتمی نگه راضی رو دلم زدمی چشمک شادش رنگ خرید هاینایلون بین
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 . گرفتم ضعفه دل بکن شام واسه هم فکر یه. بشین بعد کن عوض رو هاتلباس پاشو-

 .دادم لبخند از مخلوطی با رو جوابش و فشردم رو هامچشم اشاره و شصت انگشت با

 ... یا اتاق ببرم هم رو خریدهات. باشه

 . ببرشون آره-

  کنی؟نمی عوض لباس خودت-

 من و زد حرف باهاشون و شد خیره هامچشم به و گرفت شیشه روی هاکلید دادن لم از رو نگاهش

 .نفهمیدم

  دلخوری؟ برداری رو صورتی پیراهن اون شدی مجبور آخر دست چون نکنه شده؟ چیزی سیاوش-

 . داد آرومی تکون رو سرش

 . ستدخترونه رنگش پوشمش،نمی اینه فوقش نه-

 مبارکت... زنممی اتوشون برات فردا. اومدمی بهت خیلی نظرم به ندارن، محدودیت هارنگ که هاروز این-

 . باشن

 وگرنه داد جواب که بود رسیده بهش من صدای سرحالی فقط انگار بود، آروم گفتنش ممنون صدای

 . کرد پر رو هال سیگارش بوی و خزید پایین مبل روی کمی بیرون هایلباس همون با و بود درگیر ذهنش

*** 
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. کردممی تماشا شیشه روی رو پاییز اول بارون بازیسرسره من و پنجره روی بود شده ها خونه، گرمای

 بغل واسه کنم بلند دست و روش به کنم باز پنجره رفتمی که من دل زد،می پنجره به چیک چیک

 رو شخونه توی کلید رفتن فرو صدای بارون، غوغای بین. بود هاممنوعه از هم این اما هاش،قطره گرفتن

 . بود کرده ارزونیم خوب حال عجیب بارون و کشیدم پایین به رو دستگیره و کردم تند قدم. شنیدم

 . سالم-

 خواسته هم بارون. بود شده پیشونیش مهمون خیس، و بود گرفته بارون موهاش خودش، توی شد جمع

 .نبینه عادت، بود شده که رو ابروهاش پیچ در پیچ بود

*** 

 .گرفته بارونی عجب سالم،-

 .شکر رو خدا... دیدم اهوم-

 . انداخت مبل یدسته روی رو خیسش کت و نکرد توجه من ذوق به

 کنی؟نمی عوض لباس-

 .میرم چرا -

 خیس بارون خاطربه لباسش جلوی قسمت بود، نشسته سینه به دست. رفتم نزدیک. لرزیدمی صداش

 . بود کرده بغل رو هاقطره من، جای انگار سیاوش. بود شده

 خیسن؟ هاتلباس چرا نیومدی؟ تاکسی با-
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 ور خجالتی زمین ریزممی کم کم. کردم باز رو آبی ریز یدکمه و نشستم پا دو روی جلوش نداد، رو جوابم

 .برام بود محرم از ترمحرم که کسی کشیدم،می شوهرم از که

 .دربیارم رو لباست بذار-

 تابیِیب نفعِ به هم باز بست، رو هاشچشم. کشیدم بیرون دستش از آستین من و داد تکیه مبل پشتی به

 .بود خیس هم زیرش لباس. کردنمی نگاهم سیاوش که شد قلبم

 .نمیشه آروم لرزت طوریاین کن، عوض لباس برو-

 .باشه-

 جان؟ سیاوش-

 هوم-

 خوبی؟-

 .نه-

 .تفسیر و توضیحبی بود؟ کلمه یه هاشجواب من نگراندل هایسوال واسه چرا

 !بود؟ شده چی باز. شد موهاش چنگِ که دیدم رو دستش من و اتاق سمت رفت و شد بلند مبل روی از

 فتهر شدمی دقیقه بیست سیاوش که اتاقی در به کشیدم سرک باز و کشیدم قابلمه سر روی رو کنی دم

 .نبود ازش خبری اما کنه؛ عوض لباس بود
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 بود کشیده دراز تخت روی. خواب اتاق سمت رفتم آشپزخونه از راحت خیال با و کردم کم رو گاز یشعله

 تخت یلبه. ترتکراری جوابم و بود تکرار هم باز که خوبی پرسیدممی اگه بود، هاشچشم روی آرنجش و

 .دیدم رو شبسته هایپلک. نخورد تکون دستش نشستم،

 خوابیدی؟ سیاوش-

 .نشه بیدار بود، خواب واقعا اگه مبادا تا پرسیدم آروم

 .نه-

 شده؟ چیزی-

 .نه-

 هم توی رو هامانگشت. کنه پاک سیاوش ذهن لغت دفتر از رو واژه این یکی کاش نه، این از بودم کالفه

 .چرخید من به رو و پهلو به بپرسم چیزی کهاین از قبل و پیچوندم

 خیس اومد گیرم تاکسی وقتی تا گرفت، بارون اومدم پیاده رو راه از مسیر یه بود، مشغول ذهنم یکم-

 .همین شدم،

 داشت بارون هنوز که بود ایپنجره به رو نگاهش چون ندید؛ چند هر آرومش، توضیح واسه زدم لبخند

 .کوبیدمی بهش رو خودش

 ...ذهنت-
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 توضیح بود رفته یادم انگار. بماسه دهنم تو سوال یادامه که سریع قدراون من، روی چرخید نگاهش

 طاق طاقتم من و موند من روی نگاهش اون و کردم سکوت. بود بعدی هایسوال نپرسیدن واسه قبلیش

 .شد

 میشه؟ درست داره کارها خوبه؟ اوضاع یعنی مشکلت،-

 پرسی؟می چرا-

 هایهپای زیر ازش قسمتی که بود شکالتی هایدایره با کرمی کوچیک قالیچه روی نگاهم و افتاد زیر سرم

 .بود رفته تخت

 پرسیدم؟می نباید ببخشید،-

 .رفتم فرو تخت توی بیشتر من و کشید باال تخت روی رو شتنه نیم کردم حس

 خاطره؟-

 .نه هاشچشم اما کردم؛ نگاه صورتش به

 بشه؟ حل زودتر مشکل این برات مهمه-

 کالفه هم هنوز اما گذشته وقت چند کهاین با میشی، غرق خودت توی زیادی گاهی چون مهمه؛ برام آره-

 خودت تو بیشتر بینممی بعد و اومدی کنار کنممی حس گاهی بگم خواممی... یعنی. گاهی میشی

 .ریزیمی

 خودم؟ خاطر به فقط یعنی-
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 . بردم باالتر رو نگاهم کمی

 باشه؟ داشته میشه مگه هم ایدیگه دلیل-

 هایاقاتف خیلی مثل دیدی شدی خسته نمیشه، تموم مصیبت این دیدی شدی خسته دیگه شاید گفتم-

 . نیست گذری و ساده

 شوهرِ یواژه همین کردم؛ نگاه بود، شوهر که سیاوشی هایچشم توی و کشیدم باالتر هم باز رو نگاهم

 .ساده شدن چشم تو چشم یه واسه کردمی تند قلب ضربان زیادی روش،

 سیاوش؟. سرم روی بشه مصیبت دنیا اگه حتی نمیشم، خسته من هستی که تو من؟-

 .نیاوردم تاب رو نگاه اون دیگه من و بدم ادامه خواست نگاهش با

 قرص دلم من... من شده، عوض هم با نسبتمون گفتی خودت دادم عقد یسفره سر که ایبله اون از بعد-

 نه دهکر خودت به دلگرم فقط رو من عجیبی حس شدیم، دارنسبت هم با وقتی. بینمون نسبت اون به شد

 .کنهنمی مخسته وقتهیچ دلگرمی این و دیگه چیز

 .کردم نگاه رو مپیچیده هم به هایانگشت من و بود من روی هنوز نگاهش

 .بودی برداشته رو سیگارم یجعبه صبح تو که باز-

 رو، کردن صحبت توی مسیر شدن عوض این باید گاهی و بود شده عوض بحثمون نبود، ناراحت صداش

 !خوب چه گفت

 . بیارش برام پاشو حاال-
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 . کشنمی رخ به رو خودشون هادندون که هاییاون از زدم، لبخند و هامانگشت چرخش از برداشتم دست

 . بشه آماده هم شام تا بخوری میارم، برات گرم چای یه عوضش. نه-

 !خاطره-

 اسمم شنیدن واسه گاهی من و میاره زبون به رو اسمم میده اخطار بیشتر که هاییوقت دونستنمی

 .کنممی آمیزاخطار کارهای

 .نمیارمش دکتر، آقای نیست خوب-

 .اومدم بیرون اتاق از من و کرد ظریفی اخم صدام توی شیطنت به

*** 

. دادم قورت رو دهنم آب ترس با من و کرد روشن رو اتاق صاعقه شد، بازنیمه هامچشم ناله صدای با

 .ترسیدممی دیوار روی هاسایه انعکاس و روشنش سایه این از گاهی

 .آب-

 .دیدم رو پیشونیش روی رقصون هایقطره و چرخید بالشت روی سرم سیاوش، مانندناله صدی با

 .شدم صاف کرده هول داغیش از نشست، پیشونیش روی دستم و شدم خیزنیم

 !جان؟ سیاوش... سیاوش-

 .آب-
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 هک حالی با و بود داغ زیادی ش،شونه روی گذاشتم دست برداشتم، رو پاتختی روی لیوان و شدم جاجابه

 .تب یعنی داغی این خونه؛ اومد ظهر

 .بخور آب پاشو سیاوش؟-

 دتن قدم و گذاشتم جاهمون رو لیوان. نشنید رو صدام انگار خوابید، من به پشت و چرخید و کرد ناله یه

 مه خونه پرستار خونه خانوم. بیارم پایین رو تبش طوریچه کردم فکر ذهنم توی. آشپزخونه سمت کردم

 .باشه دکتر آقای یه شخونه مریض اگه حتی دیگه، میشه

 حاال و بود شده گرمشون بود خورده بهش عصر که هاییبارون انگار. چلوندم کاسه توی رو کوچیک حوله

 .گرفتمشونمی خیس یحوله با من و رقصیدنمی بدنش روی

 لد کوبیدن،می شیشه به بیشتری شدت با که بودن ترسیده انگار هم هاقطره و کرد غرغر آسمون دوباره

 . بود قراربی پنجره طرف این هم من

 . گذاشتم شبرهنه بازوی روی رو دستم

 .بگو چیزی یه جان سیاوش سیاوش؟-

 پاشیدم و کردم فرو آب کاسه توی رو دستم و گذشتم حوله خیر از باراین و بود نافهموم هومِ همون جوابم

 بگم خودم با که بود کم دلم حسرت داشتنش تب وسط و گرفتم دست به رو هاشدست. هاشدست روی

 مال فقط قانون این مگه میشه؟ هم گره گاهی فقط و فقط هاموندست نانوشته قرار کدوم طبق»

 .«هاستعاشق
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 یکی و دادم بازی پیشونیش روی رو خیسم انگشت. هاشدست و آب خنکی دوباره و بستم رو هامچشم

 .سقوط به رو ضربان و التهاب این واسه وقتیهبی وقت االن کردمی یادآوری دلم به کاش

 ارییادگ عکس لحظه این تو تا حاال زدمی فلش انگار بود؛ گرفته بازیش هم اون انگار پاشید، نور آسمون

 وازشن زیر صورتش و دستمه یه درگیر دستش وقتی بنداز یادگاری عکس آسمون، بگیر گفت دلم. بندازه

 زا بیشتر هاشدست گرمای یکم خوابه، یکم شوهرم حیف فقط بنداز عکس تو آره. دستم اون هایانگشت

 .هامخاطره وسط خالی هایعکاس اون جای بنداز عکس تو آسمون، بنداز رویاهامه؛

 صورت روی من، یگونه جای اشکم قطره وقتی اما نه؛ یا خودمبی حال این به زد غر آسمون دونمنمی

 من تب وقتی کردم هاشدست و صورت مهمون دوباره رو حوله اومدم؛ خودم به کرد بازی سرسره سیاوش

 .نشناسی وقت دل چه واقعا بود، رفته باالتر خودش تب از

*** 

 تیک تیک تیک تیک

 وقت گفتمی که رنگشب هایعقربه روی شد، باز نیمه رو هامچشم و کوبیدم ساعت سر روی رو دستم

 اج بدنش تو انگار آب سرمای گذاشتم، پیشونیش روی دوباره رو دستم و چرخیدم پهلو به. صبحه نماز

 .خوب چه و بود کرده خوش

 بخوابی؟ نذاشتم دیشب-

 .شد لرزش دچار قلبم ترسیدم، صداش از
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 جون به دنیا ترس دارترینخنده. بود صورتم رویروبه درست صورتش و چرخوند بالشت روی رو گردنش

 .زدمی چنگ من

 بهتری؟-

 . خوبم-

 .داشتی تب خیلی خوردی، سرما گمونم-

 .اذیته یکم هم گلوم. شاید-

 مواخذه کنه خدا فقط. دونمنمی تعبیر که من به لعنت و زیاد هاشچشم حرف و بود کوتاه هاشجواب

 .نباشه

 .کنهمی آروم رو گلوت کنم،می درست آویشن نوشدم تواسه بعد بخونم نماز-

 .خورممی دارو نیست، الزم-

 قول به کرد،می درست برام ماهرخ خاله خوردممی سرما وقت هر بودم که بچه خوبه، هم این ولی باشه؛-

 .کنهمی معجزه خودش

 هم شاید و حرفم واسه تاییدیه یا بود هاخاطره مرور از دونمنمی شد، حرفم یضمیمه رنگیکم لبخند

 .دلتنگی

 .کنهمی معجزه گفتنمی رو جوشونده یه دکتر و دارو پول از فرار واسه! گفتمی چی گفتنمی رو این-
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 نبینم، رو سیاوش هایچشم تا افتاد هم روی هامپلک شد، خشک لبم روی لبخند رنگکم رد همون

 .کردممی تعبیر نگفته و ندیده رو قصه جایاین

 ...من-

 دم،ش خیزنیم و صورتم پهنای به کشیدم لب زور به و دادم پایین رو گلوم توی بود شده بغض که ایحلقه

 .اومدنمی بهم بودن پرستار گمونم

 .بخونم رو نمازم میرم-

 !خاطره-

 :گفتم رو خاطره یادامه من و داشت نگه دستش با رو بازوم

 .نداشتی منظوری دونممی-

 .بلندش نفس صدای با کندم دل تخت از من و خورد سر دستش

 .کن صدام خواستی کمک. بخون رو نمازت پاشو هم تو-

 نماز از بعد کردممی احساس. کردم جمع شکمم توی رو پاهام و کشیدم دراز سجاده روی چادر همون با

 یهمه دلم توی و بستم رو هامچشم. آرامش از پر منظور،بی و حرفبی و منتبی خدام، بغل توی هنوز

 . خریدمی جا یه رو همه خدا انگار هام،بغض گرفتمی آروم چه و گفتم خدا برای رو هانگفتنی

*** 
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 هب نگاهم کردمی درد تنم تمام.  کنم باز چشم شدم مجبور که کشید سرک هامچشم به قدراون خورشید

 .بود برده خوابم کردن دردِدل وسط انگار وقتی هر از ترخسته من و افتاد سجاده

 . نبود که سیاوشی و انداختم نامرتب تخت به نگاهی

 وزنی چه پتو و بالشت یه اما! سنگین منِ نداشتم شدن بغل انتظار. کردم باز پاهام دور از رو چادرنماز

 !نکنم دخترونه فکرهای باهاش و مهربونی یا تشکر جای ذارم دادممی قول داشت؟

 و افکار لحاف الیالبه کهاین بدون ببینم درست رو هاواقعیت شدمی کی و زدم افکارم به لبخندی کج

 سمت رفتم و شدم بلند و کندم دل امسجاده از باالخره و کشیدم موهام به دستی. بپیچمش رویاهام

 دور روشور یآینه تو کردم نگاه خودم به. پاشیدم صورتم به و کردم آب از پر رو مشتم. دستشویی

 زیادی امروز گفتمی آینه تو نگاهم. نداشت زرشکی جاصابونی و جامسواکی با هارمونی هیچ که اینقره

 .بودم ریخته برنامه کلی ذهنم جدول توی براشون دیروز که کارهایی واسه امحوصلهبی

 از هم حوله نرم پرزهای انگار. کرد سوزن سوزن رو پوستم زبریش و کشیدم صورتم روی رو حوله

 فشار هم روی رو هامچشم. نیست سیاوش مخصوص حوله کهاین نبود مهم اما بودن؛ ریخته خستگی

 !کردمی خاطره خاطره هی سرم توی خوبه وجدان و دادم

 .اومدم بیرون و کشیدم پایین به رو دستگیره

 شدی؟ بیدار-

 .داد باال ابرو سیاوش و رفتم عقب قدم یه ترسیده

 ترسوندمت؟-
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 .سالم! رفتی کردم فکر-

 .گرفت پیش اتاق راه خلق کج

 .بدتر گلوم کنهمی درد بدنم یهمه برم؟ بود قرار کجا سرماخورده. سالم علیک-

 .تخت روی سیاوش و گرفتم جای رنگ ایقهوه چهارچوب توی من رفتم، دنبالش

 جا؟این بیارم صبحونه-

 .سوزهمی نمیره، پایین گلوم از چیزی. نه-

 اام... یا کشیدنمی نشون و خط دلم واسه دونمنمی که دوختم پام هایانگشت به رو نگاهم و داشتم اکراه

 .پرسیدم

 خوری؟می جوشونده-

 .آره-

 دراز من به پشت چرخیده حاال که کنم نگاه سیاوش به و کنم بلند سر شد باعث تخت آروم صدای

 .کنم معنی رو رفتارها بعضی خواستنمی دلم من و بود کشیده

 قوری سر رو جوشآب بعد و بره خاکش تا گرفتم آب شیر زیر و ریختم چای صافی توی رو آویشن یکم

 خوش ساعت روی عقربه تاک تیک کردم، نگاه زدمی بیرون قوری از که بخاری به و ریختم سرخ دارگل

 .مشکی صفحه روی دورِ دور این انگار، گذشتمی

 خاطره؟-
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 عسری بعد گرفتم، داغ آب زیر رو دستم و ترسیدم باز بودم فکر توی چون و ببندم رو سماور شیر اومدم

 .گذاشتم دهنم تو رو انگشتم و بستم رو شیر

 هامخونه تو هم من بابا ترسیدی؟ هم باز-

 :گفتم و نکردم توجه لحنش تلخی به

 خوای؟می چیزی بودم، فکر توی ببخشید-

 .بودی خوابیده خوب که تو بخوابم، نشد اصال نماز بعدِ م،کالفه دونمنمی-

 ات حاصلِ هم رفتنم خواب بگم نیومد دلم حتی زمین؛ روی هم اون خوابیدنی، خوب کدوم بگم نیومد دلم

 پاکت رو شده ایجاد سکوت و کشید خط هاملب روی منحنی یه فقط. منت نشه که بوده بیداریم صبح

 بهش سیاوش جای و دوختم قلمی سیگار نخ به رو مشده باریک هایچشم من و شکست سیگار

 .رفتم غرهچشم

 .فندکش دنبال کرد جاجابه نگاه

 اذیته؟ گلوت نمیگی مگه-

 چی؟ که-

 کشیدم لبش دو بین از سیگار و برداشتم جلو به رو سیاوش روز و حال از ترسست و کالفه هایقدم

 .بیرون

 .میشه آماده جوشونده االن نکش،-
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 یدمشکوب و بستم چشم فقط نکردم، و کنم مچاله رو دستم تو آتیشیِ قلم اون رفت دلم من و کشید پوف

 .پاکتش روی

 خوبی؟ تو-

 بیشتر ولی داشتم؛ دوست رو شوهرم زبون از "خوبی تو" سوالِ اما نه؛ هم شاید شاید، بود دفعه اولین

 دروغ نه که کردمی دلم بار جواب، سوال خود انگار ولی بگم؛ راست سوال این جواب در خواستمی دلم

 .راست نه باشه

 .حقیقته بگه صدام تن تا زدم دیدنمی که لبخندی و برداشتم چکونآب از رو داردسته بلور لیوان

 بکشی؟ دراز اتاق میری یا خوریمی هال توی رو جوشونده. خوبم-

 .کرد سنگینی یکم نگاهش

 .ندارم هم خوابیدن یحوصله هال، توی بیارش-

 .کرد پر رو مشامه آویشن عطر لیوان، توی کردنش خم با و برداشتم رو قوری و دادم تکون سر

 .گذاشتم جلوش گرد عسلی روی سینی

 .بهش زدم عسل-

 وانلی توی رو قاشق. بودم کرده عادت نکردنش تشکر به من و کرد بلند رو مبل پشتی روی شده خم سرِ

 که ایدونفره مبل روی کنارش هوابی و شدم بلند. بردمی سر حوصله بیشتر شاید سکوت و چرخوند

 .برداشتم سینی کنار از رو کنترل و گرفتم جا بود نشسته
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 سر من یحوصله نه طوریاین باشه؛ داشته فیلم شاید کنم روشنش خوره،نمی درد به که سیاه تلوزیون-

 .تو نه میره

 خوبی؟ واقعا تو-

 یوابر اون با سیاوش یبامزه نگاه به نخندم نشد و چرخوندم نگاه و فشردم رو کنترل باالی گرد یدکمه

 رو ودشخ حوصلگیمبی که خوبه. کردمی بیداد لبش روی لبخند نیمچه توی که حقیقتی و مونده باال نیمه

 .بشه بهونه که کشیدنمی رخ به

 داشت؟ خنده حرفم کجای-

 .دادم قورت ذره ذره رو مخنده

 .خوبم گفتم که من آره. ببخشید هیچی،-

 وضربانش بود کرده دلبری دلم، واسه نگاه یه با. چرخوند لیوان توی قاشق دوباره و انداخت باال شونه

 درینگ درینگ صدای که کردم شروع کنترل روی از رو اعداد شمارش. کردمی شارژ برام حوصله داشت

 .بذارم سیاوش پای روی رو کنترل شد باعث تلفن

 .میدم جواب من-

 برای رو من افتاده، یشماره و رسوندم سیمبی گوشی به رو خودم بلند قدم دو با و شدم بلند کنارش از

 .انداخت عجله به بیشتر دادن، جواب

 .سالم-
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 .کشید روم رو سیاوش نگاه باز من پراشتیاق سالم

 شما؟ احوال خونه، خانومِ به-

 !شد؟ چی سالم جواب خونه، پسرِ متشکرم-

 .االنم به نه صبحم اول کرختی به نه داشت، هم حق کرد، باریک چشم سیاوش و زد قهقه کیوان

 .دیگه حسابه سالم تا دو جای گفتم کردی سالم غلیظ قدراون وهلل-

 خوبی؟ حاال نیست، نخیر-

 .امروز خورده غیبت میگن کجاست؟ شوهر کنی؟می چه. عالی خوب،-

 .کردمی مزه مزه آویشن داشت که افتاد سیاوش روی نگاهم

 .ستخونه هم االن بود، خورده سرما جان سیاوش کنی؟می آمارگیری شما-

 .کن باز براش نوشابه کم! بذارم دلم کجای رو جانش اون اوه،-

 ود با بود روم کامل سیاوش نگاه اما رفت؛می براش دلم که هاییصمیمیت عادت طبق دربیارم زبون اومدم

 .انداختم دندونم گِرو لب من و فاصله قدم

 زدم؟ زنگ بدموقع میگم هستی؟ خاطره الو-

 .صورتم روی اومد کش کمی مخنده

 موقع؟ بد چرا نه،-
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 ...جان سیاوش شاید گفتم-

 گلوم از من بنفش جیغ و کنه کامل جمله کیوان کهاین از قبل. زدممی حدس صداش شیطنت از باید

 .کردم حل دلم توی رو مخنده من و کشید گوشی سیاوش دربیاد

 چی؟ جان سیاوش-

 شدنبال دادم ترجیح من و اتاق سمت رفت سیمبی گوشی با سیاوش چون رو صحبتشون بقیه نشنیدم

 .نرم

 .نکن درست نهار-

 .داد تکیه اپن به سیاوش و گوشم پشت دادم رو بودم نبافته امروز که موهایی

 چرا؟-

 .جااون بریم نهار بود زده زنگ کیوان-

 رو رویاهام بعضی. خوشحالی خیلی میده نشون که هااون از خواست،می بنفش هایجیغ اون از دلم

 .تفاوت کمی با چند هر کردم،می تجربه داشتم

 !ایخورده سرما آخه کردی؟ قبول-

 انگار؟ شدی خوشحال هم تو. میره سر محوصله خونه تو بهتر، نه-

 حسی چه وقتیبی هایدعوت این من موقعیت تو دونستمی چه اون و عمیق لبخند یه شد خوشحالیم

 .داره
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 .آره خب-

 .هال سمت رفت و کرد رها اپن روی جاهمون رو سیمبی تلفن

 .کردیمی ذوق قدراین کردمی دعوتمون هم من مامان که قبال کاش-

 تو و من گیریاندازه و کِیله این شوهری و زن وسط. افتاد هابرنج روی دستم از برنج یپیمانه و لرزید دلم

 !کردمنمی درک رو

*** 

 عطر بره، که شدمی فشرده داشت هامخستگی همه بغلش تو و کشیدم هامریه به رو زهراخاله عطر

 .بود روش خاله اسم و داشت مادرانه

 .عزیزم اومدی خوش-

 . کردم ترتنگ رو هامدست حلقه ثانیه چند برای دیگه بار یه

 .ممنون-

 .بود شده تموم هم سیاوش و کیوان وبشخوش و گذاشت پشتم دست زهراخاله

 .سالم-

 !آشنا امسال دوست پارسال خانوم، سالم علیک-

 غریبه؟ میشم دیگه سال وقتاون-
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 .بشی غریبه کنی جابی شما-

 .کیوان سرم بر خاک-

 . خندیدم دل ته از رفتمی کیوان به زهراخاله که مخلوطی یغرهچشم و ابرو و چشم به

 خندی؟می-

 یاطیح توی. نقلی حیاط توی کردم تند قدم من و پالستیکیش دمپایی سمت رفت که دستی و بود کیوان

 . بردممی لذت داشتم هاشبرگ صدای از رحمانهبی من و بود پوشیده پاییز رخت انگورش درخت که

 !کیوان-

 طورچه بفهمه که بود برادرانه واقعا هاشبرادرانه کیوان و بود تنگ دلم. دنبالم کیوان و کشیدم جیغ

 هنگ آشنا رو تو هاشمحبت فقط و نیست تو مال که ایخونه تو نکنی، غربت حس که بپرسه رو احوالت

 مهمونی بعضی بودنِ خودمونی خواستمی دلم کردم،می ترک داشتم رو عجیب حس اون امروز. دارهمی

 .بدم هامخاطره خورد به رو هارفتن

 . زمین خورهمی دنبالش، ندو کیوان-

 .کنه تنبیهش زمین من جای بذار الزمه، تنبیه این. من مادر بخوره-

 حضور واسه شخنده کردم حس من و بود معمولی خیلی که سیاوشی سمت کردم تندتر رو هامقدم

 .زهراستخاله

 کنی؟می تنبیهم ـناه گـ کدوم به وقتاون-
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 . جااین به نیومدنت ـناه گـ به -

 حس رو هاشقدم شدن نزدیک صدای. زد که بزنه رو خوب حس تایید مهر خواست کیوان و ریخت دلم

 .شکمش دور کردم حلقه دست و گرفتم سنگر سیاوش پشت هوابی و کردم

 بغل و بودم کرده ناپرهیزی هم من بود، متعجب کارم از حتما کردم، حس رو خورد سیاوش که تکونی

 صدای من و دزدید رو سرش سیاوش که شدمی شل هامدست داشت. جمع توی هم اون بودمش کرده

 .افتاد زمین روی کنارم دمپایی لنگه موقع همون شنیدم، رو زهراخاله بلند

 !کیوان سرم، به خاک-

 شوهرش نداره خبر ندارم، کاریش بگیره سنگر شوهرش پشت کرد فکر دخترت این. من مادر نکنه خدا -

 .ندارم تعارف باهاش من خودمه صمیمی دوست

 .بهش سیاوش و زهراخاله غلیظ چپ چپ و شد بلند قهقه یه حرفش یضمیمه

 .آقاسیاوش خونه توی بفرمایید. پسر این دست از خدا، رو تو بفرمایید-

 هامدست یحلقه افتاد یادم هم من. ما جلوی کنان تعارف زهراخاله و رفت جلو پرخنده طورهمون کیوان

 .کنارم خورد سر هامدست آروم و کنم شل رو

 !هستی؟! نیستی که بچه-

 .شد بچه باید هم بزرگی تو بینمون، فاحش تفاوت یه کشیدن رخ به و بود طعنه

 .کردم زمزمه بغضم خوردن وسط
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 .متاسفم-

 توی هم اون هابازیلوس این از بودم گفته باشه یادت اگه کردی،می یادآوری خوب رو هامحرف دیروز-

 .نمیاد خوشم جمع

 ازدواج، تازه هایزوج بین حاال که کارهایی و بود کردن بغل و دادن دست همون دقیقا بازیلوس از منظور

 .عادت بود شده

 ...من-

 با. بودم گرفته پناه پشتش فقط من شد، دور من از تندش هایقدم با و کنم کامل رو مجمله نذاشت

 هم پشت بار چند. گرفتم رو هاممژه روی بودن شده نم که هاییاشک دستم، توی یشده مچاله دستمال

 . نمونه هامچشم توی هااشک قرمز پای رد تا زدم پلک

 . خوشگلی بابا بسه-

 در به که کیوانی به رو چرخیدم و گرفتم زهراخاله دراور روی رنگِ کرمی چوبی دور یآینه از رو نگاهم

 .کردن آبروداری محض شاد، رو لحنم و کردم صورتم خرج لبخند. بود داده تکیه اتاق چوبی

 .دونستممی هم خودم که رو اون-

 .گرفت در از تکیه و کرد کج گردن

 بهت؟ گفت چی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 98 

 کیوان هایچشم به کردن نگاه مستقیم. ستشده رو دستم انگار کنم بازی خوب رو نقشم هم چی هر

 .کنم گم رد الاقل تا کردم نگاهش آینه از و چرخیدم من و اعتراف خود شدمی

 کی؟-

 .نبود که بد گاهی زدن خبریبی به و رفتن بیراه به

 .من یعمه-

 .کردممی مرتب آینه توی رو ایمقهوه روسری حاشیه مثال و شبامزه لحن از گرفت مخنده

 .ندارم ایرابطه اموات با که من وهلل کنه، رحمتشون خدا-

 سرم؟ روی بینیمی مخملی گوشِ تو خاطره-

 رو ابروم ینیمه. بود مماس کشو اولین چوب با کمرم دادم، تکیه دراور به رو هامدست و سمتش چرخیدم

 .سرش به زدم زل ایفیلسوفانه ژست با و کردم خم

 .انگار پنهونه چیزی یه موهات الیالبه-

 .نخنده که میشد کنترل هاشلب دیدم من و کرد گرد چشم. خورد جا جوابم از

 .بابا نه اِ؟-

 دیدم من و بود زهراخاله ینفره یه یساده تخت کنار دیگه و برداشت راست به یکی بلندش، هایقدم از

 .کشهمی خودش سمت بالشت یگوشه

 خَرَم؟ من پس خب-
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 .زدم حرف بریده بریده من و داد لم هاملب روی خنده

 گفتم؟ رو این من کی... بالنسبت-

 .بود بغلش کامل حاال گلیگل روپوش با گوش چهار بالشت

 .زدی اشاره یه فقط نگفتی، رو این که تو بابا آره-

 .شد بلند زهراخاله صدای که من جونِ قصد به باال اومد بالشت شد،می قهقه داشت مخنده

 شدی؟ چی مادر... جان خاطره-

 .کردم خودم سپر رو دستم یه بگیره، آروم مخنده تا گزیدم تو از رو لپم

 . کردممی مرتب رو روسریم داشتم جون، خاله اومدم-

 .بود گرفته رو گلوش بیخ هاشاشک مثل االن بود، حناق دروغ اگه ولی میگه؛ راست آره-

 .دزدیدم هاشچشم از رو نگاهم کیوان آروم یجمله با

 .خیالبی دیگه، خندیدم که حاال-

 .نکرد نگاهم که دلم واسه نباشه نیش خواستمی و تخت روی کرد پرت رو دستش بالشت

 ،خونه توی اومدی وقتی. میرم رو قصه ته تا باشه جلوم که هاتچشم نیست، تلفن پشت جااین خاطره -

 حیاطه یخنده ته بگی خواستیمی که هاتلب رو یخنده با همخونی که دیدم رو هاتچشم نم خودم

 .نداشت
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 !کیوان-

 درص به هامچشم و رفت فرو سرم پشت برآمده چوب توی بیشتر کمرم من و جدی باراین سمتم، برگشت

 .افتاد پام زیر ایقهوه موکت کردن

 همون من اما کنی؛می واقعیش غیر و واقعی کنی،می جدا نسبت جدیدا برادرم، من خاطره کیوان؟ جانِ-

 .گفتم که هستم نسبتی

 .کردم مجازات دندونم زیر لب من باز و بود خودم تلفن پشت حرف یطعنه

 .کردی برداشت تو که نیست چیزی حرف، اون از منظورم کن باور-

 .صورتم توی کرد خم سر

 تو؟ بینیمی چی رو مامان و من-

 ده،نیوم هاماشک و شدمی تالفی گریه با باید هاخنده و تقارن دور روی بود افتاده صورتم که من به لعنت

 .شدمی گم روسریم ایقهوه تارهای توی صورتم پهنای از

 .زندگیم یهمه-

 ریعس کیوان که رضایتی لبخند ته دیدم و بود غرق حرفم توی صداقت. تردید ایذره بدون گفتم، محکم

 .نکشه ته بودنش جدی تا کرد جمع لبش از

 جدی؟-

 .اومد باال هامچشم با هم کیوان نگاه و آوردم باال رو سرم
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 نداری؟ باورم-

 که خنده طفلکی بشن؛ قایم خنده پشت چی همه مونده همینم. دلخوری سرِ از ترکید لبش رو یخنده

 .دلخوشیه وسط ینقطه کنهمی فکر

 .زد غیبت بله یه با که تویی پرساحوال بودم، پرستاحوال روز هر که منی خاطره؟ من ندارم؟ باورت من-

 .گلوم توی شدمی حلقه حلقه داشت بغض

 .جااین اومدم بله اون از بعد یهفته که من-

 .بزنیم حرف نشد که رفتی هم سریع قدراون رسمی، دعوت با! اومدنی چه هم اون بله-

 ...شاید گفتم راستش، دونیمی... من... من خب-

 !چی؟ شاید چی؟ راستش-

 .بود منتظر هنوز اون و نداشت ثمری اما کیوان؛ هایچشم به ریختم و کردم هاماشک قاطی التماس

 .اومدنم زیادی نباشه درست شاید گفتم-

 .نداشتی باورمون تو بگو پس-

 ...من... من خب. نه عزیزمی که خودت جون به نه، کن باور-

 .خالص و کردم غلط بگو من، عزیز نچرخ بهونه دنبال-

 .بسه بودن جدی گفتمی که یجمله آخر از کشیدم بلندی نفس
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 خوبه؟ کردم، غلط. باشه-

 .بده هم قول شد، سبک دلم یکم حاال-

 قولی؟ چه-

 .کرد مهمون رو صورتم مهربونی لبخند

 .نیفته تکرار دور رو وقته چند این که-

 .بود خدام از که من هم، باز افتاد پایین سرم

 .میدم قول چشم-

 .کنممی حساب خواهرم قول رو-

 نگاهم با من و رفتن برای بودن بسته رخت ذهنم هایخیال و فکر. کردم سبکی احساس و دادم قول

 .گرفتم جواب و کردم تشکر غرق رو کیوان صورت

 شوهرت خرج رو هااین. نمیاد اصال ما کار به که کن پاک هاتمآبغوره اون قبلش فقط بری، تونیمی حاال-

 .کن

 :گفتم لب زیر و کشیدم هامچشم روی رو دستم توی خیس دستمال

 .نیست که خریدارش-

 زا چیکه یه نبینم خانومم بگه کنار، بذاره بخره بطری بره که کنممی باهاش کاری امروز خودم نترس-

 .خودمه مال شهمه بشه، حروم هاآبغوره



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 103 

 و دهش عوض لحن به بخندم پرصدا تونستم فقط اما کنم؛ تعجب اومدم. باشه شنیده کیوان شدنمی باورم

 .آوردمی در هاشدست با که ادایی

 شدی؟ چی مادر خاطره-

 .اومدم... اومدم -

 .کنی درست سرت رو تونستیمی هم روسری تا چهارصد االن تا که برو بیا شد، شاکی مامان اوه اوه-

 .برم من پس-

 :فتمگ خودم با کیوان رفته نگاه به رو و چرخیدم رسیدم، اتاق در دم به و گرفتم فاصله کیوان از قدم چهار

 .خوبی خیلی خیلی کیوان-

 .کرد فرو مشکیش ورزشی شلوار هایجیب توی دست

 .گفتیمی جدید چیز یه دونستممی هم خودم رو این-

 .برادر یه مثل نه برادری واقعا که مرسی خواهرانه، دارم دوستت-

 .کرد مهمونم چاشنیش، چشمک یه و لبخند یه

 هایفتص همه این یهو نگفتم باشم، پاسخگو بیشتر این از نمیشه بسته رو دستم اسالم برو دیگه خب-

 .کن رو هم با رو خوبم

 جدا رو زهراخاله اتاق که ایدوپله از گذشتم و کندم دل اتاق از و شد هامچشم طرح آرومی یخنده

 .خودمونی هال یه شدمی اون از بعد که پذیرایی از کردمی
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 بود؟ کنارت کیوان نکنه مونده، تنها سیاوش آقا کجایی؟ مادر عجب چه-

 امهدست دیدنش با چون تند؛ دور روی رفت قلبم ضربان و کردم حس رو سیاوش نگاه سنگینی ورودم با

 بغل واسه داشتم مضحکی استرس چه. بود پخش هاششونه روی که عطرش تندی افتاد، یادم و شد حلقه

 .کردم زهراخاله معطوف رو نگاهم بشه، رو قرارمبی قلب دست خواستمنمی چون شوهرم؛ کردن

 .ببخشید آره،-

 مدیونش چه من و کنه درست رو دزدیدممی من که نگاهی تا زد اشاره سیاوش به هاشچشم با زهراخاله

 .کرد رجوع و رفع مادرانه رو اومدنم دیر بودم،

 .بزنم غذام به سری یه من تا آقاسیاوش کنار بشین حاال-

 هایاپن جای داشت دیوار که قدیمیش یآشپزخونه سمت رفت زهراخاله و شدم جاگیر سیاوش کنار

 .فاحش

 گلوت؟ بهتره-

 هم کنار اومدنمی دلم من و تفاوتهبی بده نشون خواستمی که گرفت اطراف دیوارهای و در از نگاه

 .بگذرونم سکوت به رو هامونبودن

 .نیستم بد-

 ...آویشن ممکنه هم زهرا خاله-

 :صحبتم وسط پرید
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 اومدی؟می زیاد جااین تو میگم نیست، الزم-

 :تمگف روییخوش با کردم، رو و زیر فکرم توی رو گذشته و دادم تکیه خاکستری مبل کوتاه پشتی به

 .داشت بستگی نیام، که شدمی هم هفته یه گاهی شد،می درهفته روز سه گاهی-

 باشی؟ جااین کامل ذاشتننمی چرا-

 ور گذشته یقصه دفترِ کردن پایین باال زیاد. کردم مشت رو چپم دست سریع من و کشید تیر قلبم

 ...حاال اما نداشتم؛ دوست

 خونه خرج خودش و بودن شده فوت شکیبا آقا حاج چون اون از غیر داشت، رو کیوان زهراخاله چون-

 .دادمی رو

 .انداخت باال فهمیدن ینشونه به رو ابروش نیمه

 ...تو وقتاون. آهان-

 ...خب ولی دیر چند هر اومدین، خوش خیلی خب خب،-

 اب کیوان و کشیدم راحتی نفس دلم توی من و سیاوش سوال شدن کامل قبلِ شد نجات یفرشته کیوان

 .اومد سیاوش واسه ابرو و چشم یه و داد لم مبل روی شجمله آخر

 چیه؟ ابروت و چشم این باز بودم درگیر که دونیمی خودت-

 . دارم حرف شما با بعداً من-
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 نگاه چون و خندیدم مفشرده هم به هایلب پشت از سیاوش، به کیوان چشمی کشیدن نشون و خط به

 .شدم بلند سریع افتاد من روی کیوان، چشمک از بعد سیاوش زیرچشمی

 .زهراخاله کمک میرم من-

 .بازن روت به همیشه که بود درهایی از پر خونه این تمام زدم، چوبی در به تقه چند

 هست؟ اجازه-

 .داد دستش خیار روی رو دوم برش چاقو با زهراخاله

 گیره؟می اجازه خودش یخونه آدم-

 .کشیدم خجالت امروز از قبل افکارم و خودم از و زدم لبخند زهراخاله مصنوعی اخم به

 اساحس که کنم بلندت آقاسیاوش کنار از نخواستم کن، درست رو ساالد این بشین بیا اومدی که حاال-

 .نکنه غریبگی

 .چشمم رو-

 .گرفتم دست به گوجه و برداشتم رو سینی کنار یاضافه چاقوی پیچیدم، بهم پا زانو چهار زمین روی

 .کنی لمبوشآب رو گوجه اون باز نزنی فقط مادر-

 تفاوت این با خورهمی برگ گذشته این نخوام چه بخوام چه افتاد یادم و گرفت مخنده زهراخاله حرف از

 .زدمی ورق رو هاشخوب زهراخاله که

 .هست حواسم چشم-
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 هرازخاله. باشه یکسان شیرازی ساالد خیار هایتیکه با که کنم کوچیک رو گوجه هایتیکه کردم سعی

 .سینک توی کردمی خالی و گرفتمی رو هابرنج روی کف کفگیر با و گازش پای رفت هم

 زهرا؟خاله-

 . عزیزدلم جونم-

 نمهربونیشو منبع از که بود اشتباهی چه! شدم؟ دور من بله یه با کردممی فکر چرا واقعا رفت، ضعف دلم

 .بودم شده دور

 .دیگه همه سارا، پریا، حال خوبه؟ بقیه حال میگم-

 .شده تنگ برات دلشون گفتن هم بقیه و کرد یادت دیروز فاطمه اتفاقاً. خوبن خوبِ-

 .ساالد ظرف توی دادم بازی بازی کمی رو چاقو

 .زدممی سر اومدممی وگرنه بیام تونمنمی گفت روز اون مریمخاله که حیف تنگشونم،دل خیلی هم من-

 .برمتمی خودم با روز یه بیرون، بیای دار و گیر این از بگذره یکم بذار نباشه، کاریت تو-

 .بنفش پیاز سراغ رفتم باراین و زدم پررضایتی لبخند

  راهه؟روبه اوضاع خبر؟ چه بگو بهم تو-

 .زنهنمی حرف خونه تو موضوع این از زیاد سیاوش راستش خب ولی نیست؛ بد-

 بدِس توی کردمی چپه رو رنگ سیاه یقابلمه که طورهمون و بردم پیشش دخترونه یگله فهمید زهراخاله

 :گفت نکنه اذیتش برنج عطر از پر بخارِ که کشیدمی عقب صورت و ریز دارسوراخ سفیدِ
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 .در دم ذارهمی رو مشکالتش دخترم، خوبه که این خب-

 .دربیاد بود، درآورده که اشکی دلی دقِ تا کردم فرو پیاز دل تو بیشتر رو چاقو

 .بگه برام دونهنمی قابل رو من هم شاید-

 .بست رو آب و زد آب شیر پشت بلندی روی دست خاله

 حرفیه؟ چه این-

 .گفتم طوریهمین دونم،نمی -

 شده؟ چی ببینم بگو نگفتی، که طوریهمین -

 رو کردنم درست ساالد حاصل یدرآورده اشک رنگم، کرمی مانتو آستین با و گذاشتم سینی کنار رو چاقو

 .کردم پاک

 کنارِ عادتِ میاد، وجود به عشق کم کم بودین گفته بهم هم شما. بود خوب چی همه اوایل اون راستش-

 بودیم؛ کرده شروع خوب که خصوص به جلو رفتم همین به دلبسته من و داشتن دوست میشه بودن هم

 ...االن اما

 و جلیز سینک کنار هنوز که ایقابلمه کف واسه دادمی ایحلقه برش رو دستش زمینی سیب زهراخاله

 .کردمی ویلیز

 چی؟ االن-

 .نیست کار در هم بهم کردن عادت حتی نیستم؛ همراه نیستم، شریک کنممی حس-
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 نگفتی؟ رو هااین تونخونه اومدم که روز اون چرا! ببینم کن صبر-

 ...بگم نشد بود، گرفته خیلی دلم روز اون-

 !باشی؟ خوددار خواستی مثال یا بگی نشد-

 .نیاد باال نگاهم که کشیدم چاقو به خیار پوست زدهخجالت

 کهاین شرط به اما باشه؛ زندگیش رازدار باید زن یه درسته. بگو رو چی همه نمیگم... دلم عزیز... دخترم-

 .تو موقعیت تو هم اون نباید، که جایی به نبره رو اون افکارش

 سیاوش خود. زدیممی حرف هم با رفتیم،می مهمونی بود، خوب چی همه واقعا اول ماه یه اون آخه خب-

 جوریاین من الاقل یعنی بودم؛ خونه یه خانوم من. بندازم رو گفتممی اسمش پشت که آقایی خواست

 ایهدفع یکه چرا بودم؟ قدم بد من نکنه زهراخاله میگم... من انگار یهویی، مشکل این با اما کردم؛می فکر

 ...زندگی اول

 .صورتم توی شد براق و قابلمه در روی کرد سفت دمی خاله

 یشپ نیاد، یا بیاد کی کنهنمی خبر که اتفاق شدی؟ خرافاتی حاال تا کی از رو، حرف این دیگه نشنوم-

 .دیگه اومده

 .بیاد نظر به پشیمون سکوتم تا کردم دندون دندون رو پایینم لب

 ...نیومده پیش مشکلی کم میشه، درست کم کم-

 ...آخه-
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 .دارین الزم زمان هنوز درگیره، شوهرت ذهن االن. عزیزم باید صبر آخه، بی آخه-

 سینی توی و برداشت چکونآب از رو هافنجون زهرا خاله و چشم ینشونه به باشه، ینشونه به زدم پلک

 .چید

 .هال توی بریم بریز چای سینی یه پاشو حاال-

 :گفتم کردممی آشغال سطل یروونه رو خیار هایپوست که طورهمون و شدم بلند

 چشم-

 .بال بی چشمت-

 

*** 

 خاطره؟ خاطره؟-

 تند قدم بیرون به و کردم خشک باهاش رو هامدست نم و سینک کنار آویز از کشیدم رو حوله عجله با

 .کردم

 اومدی؟ کی شده؟ چی سالم-

 پیراهن هایدکمه کردن باز به کرد شروع. بست پشتش رو خونه در و انداخت رو کیفش کالفه

 .سفیدش ریز یچهارخونه

 .خارهمی شهمه شده؟ چی پشتم ببین بیا. االن همین-
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 .شدمی جابهجا هی و زمین روی کرد پرت رو پیراهنش رفتم، نزدیک

 .من عزیز وایستا لحظه یه خب-

 .بابا نمیشه-

 با و دادم باال رو زیرپوشش. خندیدن واسه بود بدموقع. کردم مهارش اما بود؛ گرفته مخنده حالتش از

 .کردم چاشنیش غلیظ سیاوش یه و گفتم بلندی هی دیدم که چیزی

 تو؟ بودی کجا-

 .کردمی پا اون و پا این هنوز

 .بخارونش-

 .دادم حرکت سرسفید بزرگ هایدونه روی آروم رو هامانگشت سر

 .بخارون ناخونت با وضعشه؟ چه این-

 .کردم تندتر رو دستم حرکت

 داشتی؟ حساسیت چیزی به-

 .خاروند رو هاشسرشونه و پشتش آورد رو دستش هم خودش

 .خورده رو من پشه گمونم بابا، نه-

 .کردم جمع رو صورتم
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 .بوده هم آلوده گمونم بده، خیلی پشتت آخه! پشه؟-

 .بخارون خاطره، نزن حرف-

 .التماسش و کردن ورجه ورجه از دارم، نگه خفه هاملب بین رو مخنده هنوزم کردم سعی

 .بزنم پماد برات بیا بعد میشه، کمتر التهابش. سیاوش بگیر دوش برو-

 .حموم سمت کرد تند قدم

 داغه؟ آب گرمه؟ حموم-

 .کردیم آتیش وقته خیلی رو خزینه بابا آره-

 جمع زمین از رو هاشلباس که من سمتِ چرخید و کنار گذاشت رو کردن پا اون و پا این لحظه یه

 .بود اومده کش هاملب روی یخنده و کردممی

 گفتی؟ چی-

 خنده با هاچشم این عجب چه خنده،می هم سیاوش هایچشم دیدم اومد؛ باال سرم و کردم هم کیپ لب

 .بشه شیطون گاهی تونهمی هم سیاوش کنار گرفتمی یاد داشت که زبونم به احسنت و کرد دلبری

 زن»میزد داد اومدمی مرده بود قدیم اون گذشته، سوال این یدوره نبوده؟ گرم حموم کِی آخه خب-

 .دیگه داغه آب کن اراده شما فقط زمونه دوره این تو.« کن گرم رو حموم

 کنترل داشت که هاییلب و باال به رو بود داده مکان تغییر فقط ابروهاش و بود من به رو نگاهش هنوز

 . نبود موفق زیاد و نخنده شدمی
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 .گرفتمی بازیشجنبهبی هم من دل شدمی خاص جوریاین که نگاهش کردم، اشاره حموم در به

 .نشده سرد آب تا بدو سرورم، ستآماده گرمابه-

 یخنده از مطمئناً و لرزید که رو هاییشونه دیدم من و گرفت پیش رو حموم راه دوباره حرفم این با

 .صدابی

*** 

 .خزوندم لبخند هاملب روی مهربونی با من و گرفت رو هاشگوش آب ششونه روی کوچیکِ حوله با

 .باشه عافیت-

 .خودمون ممنون همون یعنی که داد تکونی رو سرش

 .زدم ضربه تخت روی تشک به دستم کف با

 .بزنم پماد برات بشین-

 عقب رو هاشدست. نشست من یجلو و انداخت تخت پایین کوتاه یلبه روی رو ایشفیروزه آبی یحوله

 زدم، ماشاره انگشت روی کمی و کردم باز رو پماد سر هم من. دراز رو پاهاش و کرد تشک تکیه و آورد

 .سیاوش پشت گلیگل و قرمز هایقسمت روی زدنش به کردم شروع آروم. کرد پر رو مشامه کاالمین بوی

 شد؟ جوریاین بیمارستان تو-

 .کرد جاجابه رو خودش کمی که شدمی شروع داشت خارشش انگار دستم برخورد با

 .لباسم توی رفته کک یا پشه شده، طوریاین همون واسه احتماالً. بودم جایی امروز نه،-
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 .کجا نپرسم نشد هم آخر و کردم سکوت کمی

 کجا؟ بپرسم میشه-

 لبخند دستم روی رقصون هایقطره به من و چکید دستم روی موهاش خیسی و داد تکونی رو سرش

 .زدم

 .بپرس آره-

 :گفتم مخنده نیم وسط

 کجا؟ خب-

 رایگان و افتاده دور روستاهای میریم و میشیم جمع هم با دکترها از سِری یه وقت، چند هر. روستا یه-

 .بینیممی مریض

 .پماد روی پیجوندم رو سفیدرنگ پیچی درپوش و زدم پماد رو گزیدگی آخرین

 . حالت به خوش خوب، قدرچه-

 حالم؟ به خوش چرا-

 .کردمی نگاهم اومده عقب سرِ با سیاوش زدم، پایین آروم رو زیرپوشش

 .میدی انجامش که نیست کاری کم چون-

 :دادم ادامه و کردم تزریق بهش رو هامچشم و هالب مهربونی
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 .داری بزرگی دل-

 .کندم دل بودنش هم با قدمیِ دو از و نیاوردم تاب من و نداد تغییر هامچشم از رو نگاهش مسیر

 .خوریمی سرما کن خشک رو سرت-

 خاطره؟-

 .دادم تکیه چهارچوب یلبه به رو دستم و چرخیدم اتاق در نزدیکی از

 جانم؟-

 مامان؟ یخونه بریم امشب-

 .گذاشت آثار و اثر صورتم روی انگار و شدم متعجب

 داره؟ تعجب رفتن مامانم خونه-

 .کردم نگاه دلخورش و شده کج ابرو تای یه به

 ...یعنی خب، نه-

 .نکن فکر زیاد مامان و من شب اون هایحرف به-

 .بیفته زود بود عادتش هام،خوشی قند

 .بریم که میشم آماده بگی وقت هر. بخونم نماز میرم من گفتن، رو ظهر اذون. نگفتم چیزی که من-

 .کوبیدم قلبم روی آروم رو اون چپم دست کردن مشت با و اومدم بیرون اتاق از نشدم، منتظر دیگه
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 میون ماحت رفتممی پیش وضعیت این با دیگه یکم اگه و دادممی فشار رو کیفم یدسته و بود پایین سرم

 نگاه شد، باز دور راه از کشید زحمت و داد خودش به در قفل که تیکی صدای با. شدمی ذوب هامدست

 .چرخوند دستش تو دور یه رو گوشیش و نشست روم سیاوش گذری

 .تو بریم-

 ات کردمی صبر سیاوش کاش. بستم سرم پشت رو در و رفتم سرش پشت من و گذاشت جلو قدم سیاوش

 کیفم ایحلقه هایدسته. بود فاصله بینمون بزرگش، هایقدم از قدم چهار فاصله به اما بریم؛ هم قدمِ هم

 باید. کشیدم شالم یلبه به دست بود، بزرگ حیاط به نگاهم که طورهمون و انداختم مشونه روی رو

 وسط دقیقا گفت شدنمی اصلی ساختمون و بود مدور و بزرگ حیاط. کردممی دور خودم از رو استرس

 ابحس انباری تقریباً گفتنمی و بودم شنیده رو اسمش فقط من که پشتی خلوت حیاط چون حیاطه؛ این

 دو با بود، سبز سر همیشه که اصلی حیاط برعکس تربود؛کوچیک ساختمون رویروبه حیاط از میشه

 سایه زیر و بود هاباغچه از یکی ته که بودم ایساده نیمکت اون عاشق من. درخت و پرگل بزرگ باغچه

 شب خورده بارون نیمکت از رو نگاهم غمگینی لبخند با. هاسنگ پاره با داشت راه یه و مجنون درخت

 با که دادمی عشق بوی خونه این قسمتِ این فقط. گرفتم بود باخته پاییز به رو دلش که مجنونی و پیش

 .کنم دختری نبود قسمت انگار اصال بودم؛ محروم ازش من هم باز و بود شده درست ایپدرانه هایدست

 .خاطره باش زود-

 تند قدم هم من. شده کشیده پایین به یدستگیره روی دستش و بود خونه ورودی اول دیگه سیاوش

 با. خواهرشوهر حضور اعالم یعنی این و انداختم روشنش هایچراغ و باال طبقه به نگاهینیم و کردم
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 من و کرد جالباسی آویز و درآورد رو کتش سیاوش بود، هال از قبل که کوچیکی راهرو به ورودمون

 به هک بلندش حاشیه و کردم نگاه قرمزم سنتی مانتو به آینه توی از و چیدم جاکفشی توی رو هامونکفش

 .رفت جلو خودش و کرد باز رو رنگیرنگی هایمشبک با چوبی در سیاوش هم باراین. بود رسیده زمین

 .مآشپزخونه میام، االن من. سالم-

 به داشتم عادت. دادیم بلند صدای با رو سالم جواب من بعد و سیاوش اول سیاوش، مامان بلند صدای با

 . چرخید سیاوش دور و اومد اسپندسوز و مادر یه اومدم خونه این به که اولی روز فقط گرم، استقبال این

 چیده ساده خیلی مربعی، هالِ تو تلوزیون به مشرف همه که ایقهوه ینفره یه راحتی مبل روی سیاوش

 .بشینم خودش به نزدیک کردم سعی مبل دسته دو فاصله با من و نشست بود شده

 نگاه ،گشتمی کنترل دنبال خاموش تلوزیون به نگاه از بعد خیالبی و بود انداخته پا رو پا که سیاوش به

 .کردم

 .کنارته-

 رهاشا مبلش دسته روی یشماره از پر مشکی مستطیل به انگشتم با هم من که چی؟ پرسید نگاهش با

 اام بود؛ گرم دلم جوریاین بزنم، حرف باهاش شده ایبهونه هر به هستیم که جااین خواستمی دلم. کردم

 زا زودتر من و اومد بیرون آشپزخونه از مامانش بندازه صدا به رو ساکت صفحه اون بتونه کهاین از قبل

 .کندم دل مبل

 .سالم-

 !کردین گم راه عجب چه سالم-
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 :گفت بوسیدمی رو مامانش یگونه و رفتمی نزدیک که طورهمون و شد بلند من از بعد سیاوش

 خوبین؟. سیاوش جون نزن طعنه-

 .کرد مهمونش ایخنده کج مامانش

 ایستادی؟ چرا خاطره، بشین-

 یطوراین من و داشت ادامه پسر و مادر احوالپرسی و شدم جاگیر مبل روی دوباره و گفتم لبی زیر تشکر

 .«احوالپرسی واسه ندارم ایدنباله من» که دادم دلداری رو خودم

 کجان؟ بقیه-

 .بود تهنشس کنارش تقریبا مامانش و دیگه مبل یه به بود داده مکان تغییر باز که پرسید سیاوش رو این

 زنگ اومدین وقت هر گفت. داشت مشق گلشید باالست، ستاره. پدرخانومشونن خونه سهیل و ساجد-

 .پایین بیاد بزنم

 .معذوریت تو نذارینش خواد،نمی-

 هم من. شد سیاوش به چپ چپ شادامه و شد متمایل من به اول مامانش هایچشم هایمردمک دیدم

 هایدکمه صدای هم مامانش. نفهمیدم هیچی من یعنی قدیمی؛ لوستر و بدوزم سقف به نگاه شدم مجبور

 .بود سکوت ترجیحم من و درآورد صدا به رو خاموش تلوزیون سیاوش و کرد بلند رو کنارش تلفن روی

*** 
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 حس خوب رو این نبود من با دلش هم اول از ستاره. کردم جور و جمع رو خودم من و خورد در به ایتقه

 از اول. بود عروس اسمم فقط من و گرفتندمی رو من گریبان باید فقط هاسنت چرا دونمنمی. کردممی

 شیرین و کردم نگاه سیاوش مهربون لبخند به من و گرفت جا سیاوش بغل توی و شد وارد گلشید همه

 .شدنش فشرده و گلشید زبونی

 ...پیدا کم داداش سالم-

 هاشچشم و پرید باال نیمه سیاوش ابروی یلنگه دیدم. نیفتنادن پس و گرفتن پیش دست یعنی این

 :گفت دادمی دست ستاره با که طورهمون. شد باریک

 .خانوم آبجی شما هایاحوالپرسی از-

 .مینداخت رو دلخوری رسم یکی کاش و بود تلخی جو. طعنه با احوال و حال

 .گرفت ازمون رو تو خانوم عروس شدی، پیدا کم شدی داماد تو وهلل-

 که زبونی و من ـناه گـبی دل به وای. چرخید سمتم هانگاه و رفت نشونه من سمت آخر ترکش باالخره

 .نداشت یاد طعنه

 خوبین؟ خانوم ستاره سالم-

 .بشن خفه نطفه تو هاطعنه تا کردم احوالپرسی و سالم

 .خوبم ممنون-
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 از کردم حس سیاوش صورت روی رو رضایت لبخند ته ثانیه یه فقط من و دادیم دست نه اومد نزدیک نه

 .نبودم زبون تلخ کهاین

 .من سمت دوید گذاشت زمین روی رو گلشید که سیاوش

 .خاله سالم-

 تهنفروخ بزرگترها هایحرف به رو بچگیش دنیای که خوب قدرچه. بود واقعی بس از کرد دلبری لبخندش

 .بوسیدم رو اومده کش لپ دو و شدم خم. بود

 خوبی؟ دلم، عزیز سالم-

 .کردم بلندش من و کرد حلقه گردنم دور دست

 .میزه ریزه و بود اولی کالس

 .اولی کالس خانوم نباشی خسته-

 .پام روی اون و نشستم کرده بغلش من و کرد ارزونی خنده

 .پایین بیا گلشید، نکن اذیت رو داییزن-

 .کردم اهنگ ستاره به و گرفتم گلشید یرفته باباش به فرفریه موهای و سفید صورت از رو مهربونم لبخند

 .نیستم اذیت اصال ماهی، این به دختر نه-

 :پرسید سیاوش بده، جوابی ستاره کهاین از قبل
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 کجاست؟ کامیاب-

 .روزه سه دو ماموریت، رفته-

 رفته؟ کجا-

 .نفهمیدم رو ستاره جواب و شدم برادری خواهر هایصحبت خیالبی

 خوبه؟ مدرسه خانوم گلشید خب-

 .خواست هاشلپ از گاز دلم و کرد جمع لب متفکر

 .بنویسم هی بنویسم باید هی جااین. کردیممی بازی فقط بود، بهتر مهد نه-

 :داد ادامه و کرد گوشم تو سر

 ".باشه تمیز دفترت گلشید خط، خوش گلشید" میده گیر هی هم مامانم این-

 .کردم خفه فرفریش موهای وسط ـوسه بـ یه با رو شدمی خارج دهنم از داشت که پرصدایی خنده

 .قشنگه هم مدرسه خاله، کنیمی عادت کم کم-

 سیاوش روی نگاهم اول شد، بلند سفید دیوار روی شده میخکوب تصویریِ آیفون از که زنگی صدای با

 کهاین زا قبل. کردمی نگاه شده حک تصویر به ابروهاش بین تاییتابه یه با و بود کرده خم گردن که افتاد

 بود، داده جا دلش تو رو منتظر هایآدم عکس قاب مثل که کوچیک مشبک روی کنم زوم نگاه هم من

 :گفت ستاره

 . سهیله داداش-
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 شوهر برادر دیدن از ستاره ذوق. دادم قورت رو دهنم آب سیاوش، پیشونی روی چین چین دیدن با

 مامانِ. بود نکرده سیاوش ارزونی هاذوق این از چون بود؛ شده تموم گرون زیادی شوهرم برای کوچیکم،

 ازب یدکمه و داد پایان در پشت شدنشون منتظر به و اومد بیرون آشپزخونه از دست به کفگیر سیاوش

 .زد رو در شدن

 .شادی بابای خونه میرن بود گفته که سهیل-

 .سیاوش پرحرف نگاه جواب در انداخت باال شونه هم بعد و بود سست زیادی حرفش

 رو یدگلش من و استقبال رفت مامانش دنبال ستاره رنگی، رنگی هایشیشه با در لوالی قیژ قیژ صدای با

 فرش موهای وسط دوباره ایـوسه بـ. بگیرم خوب حس مثبت، انرژی منبع این از تا فشردم خودم به

 رفت شد، خالص من هایدست بین از وقتی هم گلشید. شدم بلند سیاوش خفه پوف وسط و نشوندم

 ویت و نبینم رو کالفه سیاوش تا کردم پام زیر خردلی فرش معطوف نگاه، من. کوچیکش دایی استقبال

 .«کن خیر به رو امشب عاقبت خودت خدایا» کردم زمزمه دلم

 موهاش به چنگ که سیاوشی واسه لرزیدمی دلم چه و بود شده بلند رفتن، صدقه قربون و خنده صدای

 توی من. نرفتن و رفتن بین بود مونده دلم کشیدم، عقب قدم نصفه یه رفتم جلو قدم یه. میزد

 توی هااحوالپرسی هنوز. ترسیدم سیاوش اشتباه برداشت از اما نداشتم؛ ترحم اسم به چیزی هاماحساس

 چشم من و آیفون توی شد گرفته قاب دیگه آشنای تصویر یه باراین که داشت ادامه بسته در راهروی

 نشست من رفته ضعف لبخند روی نگاهشنیم و زد رو شدن باز یدکمه حرفبی سیاوش. فشردم هم روی

 :گفت وارزمزمه و

 .اومدیم بدموقع گمونم-
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 و مردونه ییقه داد، دستم بهونه. برداشتم ترمحکم رو بعدی قدم دو ولی داشت؛ تردید هنوز اولم قدم

 نزدیک که رو هامدست. شدم ترنزدیک و نزدیک من و سیاوش یچهارخونه آبی پیراهنِ یبرگشته

 رو داشتنش عیب بود هم اگر و نبود کردنش بغل قصدم کشید، عقب کمی کرده گشاد چشم بردم گردنش

 !نبود کسی که جااین فهمیدم،نمی

 .گذاشتم شیقه رو دست و زدم ایکاره نیمه لبخند

 .کنم درستش بذار-

 .دادم هاشچشم تیره ایقهوه مردمک به رو نگاهم برگردوندم که رو یقه یلبه

 الح هر به اما کنم؛ دخالت نباید بزنم، حرفی نباید شاید دونممی. اومد وقتبی و وقت باید مامان یخونه-

 نگه گرم رو آدم دل نسبت یه اما... دلخوری رنگ هزار... باشه طعنه جور هزار اگه. ایکالفه چرا دونممی

 خب من. خاموش هم شاید یا کنه کم رو رفتار بدی شعله تونهمی خوش یخاطره مرور یه. دارهمی

 بیرونت پدر و مادری یخونه و دارهبرنمی تابوندن ابرو برادری و خواهر ولی نداشتم؛ رو هااین کدومِهیچ

 نای یهمه تو اما مونین؛می دور هم از گاهی دنیاست بازی نیستی، غریبه. دنیاست جای ترینامن کنن هم

 نسبتی از جدای خورده، مهر هم کنار اسمتون صفحه چندین تو که هستن هاییهمین آشناتر همه از دنیا

 .نوشتین هم پای به کردن مهربونی توی که

 شهب گرفته ازم نگاه این ترسیدنمی هم من هایپلک و بود کرده پیدا عجیبی نفوذ هامچشم توی نگاهش

 در، یدستگیره تیک صدای با. هاشچشم زاللی توی بودم شناور هم من و خوردننمی تکون جاشون از و

 عقب رو خودم کمی. شد کشیده شسینه روی کمی و سرخورد بود مونده شیقه روی که هامدست
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 به شدنشون نزدیک و سهیل و سجاد ورود به و کردم مرتب دوشم روی رو شالم یدنباله کشیدم،

 .کردم نگاه خودمون

 !جاستاین کی ببین به، به-

 و فرستادم خدا واسه دلم توی رو تشکر من و رفت رنگی پر به کم کم که دیدم رو سیاوش محو لبخند

 .شدم پرسی احوال یآماده

 درش حسیبی از تا کردم فرو دستم کف رو هامناخون و کردم مشت بار چند کسی توجه بدون رو دستم

 و بودم داده مبیچاره قلب خورد به زیادی هیجان و بودم شده مختلف هایحس درگیر زیادی امشب بیارم،

 شب و خوش گرنظاره و بودم نشسته نفرهتک مبل روی تنها. بود رسیده رنگی قرص آخرین یوعده گمونم

 شپدرانه لبخند مشکی یهاله که دادممی دیوار روی عکس قاب به رو نگاهم حسرت گاهی و بودم بقیه

 .بود گرفته قاب رو

 .پیدا کم بزرگِ جاری جان؟ خاطره خوبی-

 .نداشت خونیهم جمله، یه تو شطعنه و پرسیاحوال کردم، نگاه جون شادی طرف به

 .بوده من سعادتی کم از خوبین؟ شما ممنونم-

 .کرد جدا جلوش بلور قندون از قندی تیکه سمیراجون

 نیست؟ خبری هنوز ببینیم بگو حاال. دارین اختیار-

 :پرسیدم گیج من و کرد حرفش یحواله چشمکی
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 خبری؟ چه-

 :گفتن و خندیدن ریز هم به نگاهی با سمیرا و شادی

 .دیگه نی نی-

 نگه ممکن جای تا رو نگاهم و کردممی حس رو هاملپ شدن سرخ. نبرم باال رو ابروهام زیاد کردم سعی

 که کردممی پیدا درستی جواب داشتم بود؟ جااین سوال این جای واقعا. نیفته مردها سمت تا داشتم

 .گذاشت میز روی رو چاییش از خالی لیوان و کرد دستی پیش ستاره

 .ایهعجله چه بابا، زوده هنوز-

 هی با رو رفتارش تلخی. بود شده جاگیر شادی و سمیرا کنار نفرهتک مبل روی که انداختم بهش نگاهی

 :گفتم و کردم حل دلم توی شیرین لبخند

 .هنوز زوده خب، آره-

 نفهمیدم و داد جا زرشکیش شال زیر رو ریزش فردار موهای از ایدسته و انداخت پا روی پا شادی

 .ستاره یا بودم من مخاطب

 ...سیاوش آقا واسه ولی شاید؛ جون خاطره واسه-

 .کرد مصنوعی اخم ستاره

 .جوونیشه اول تازه! پیره؟ کجاش داداشم وا-
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 هاتفاوت کشیدن رخ به برای شدمی بحثی هر از. کردم قایم رو تلخندم من و خندیدن ریز سمیرا و شادی

 ...اما باشی؛ بزرگ جاری واقعا بود درد شاید برد، بهره

. ودب بهتر برام سکوت نکردم، دقت پرسید ستاره از شادی که سوالی به دیگه و انداختم پایین رو سرم

 اما زیادی فاصله با که سیاوش به و کشیدم باال زیرچشمی رو نگاهم و کردم گره هم به رو هامدست

 ریخت دلم چه. بود شبرادرانه هایبحث درگیرودار و بود باخته رنگ اخمش. انداختم نگاهی بود، رومبهرو

 ...من و بودن بابا برای تصورش از

 خاطره؟ خاله-

. بودم مخاطبش که من روی بعد و بود شده خم راهرو در از نصفه که عاطفه روی چرخید سرها یهمه

 .بودم خاله یه زدم،می آشنا هابچه دنیای تو بودم غریبه هرکی واسه

 عزیزم؟ جونم-

 کنیم؟ بازی روز اون مثل ما پیش حیاط میای-

 .کردمی سنگین هم رو من نفس داشت هانگاه سنگینی

 حیاطین؟ چرا شماها اصال سرده، هوا-

 .کرد اعتراض عاطفه و گفت ستاره رو این

 .خوبه هم خیلی هوا عمه، نه-

 .کرد من به رو لجوجانه بعد
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 جون؟ خاله میای-

 .نکنین اذیت رو عمو زن مامان،-

 :گفتم عاطفه جای سمیرا، به رو

 .نیست اذیتی-

 تعادلش باهاش و بود در یلبه درگیر که هاشدست با و بود مونده کج هنوز که عاطفه به و چرخوندم سر

 :گفتم کردمی حفظ رو

 .عزیزم االن میام-

 .دمشنی رو ستاره زمزمه صدای در نزدیکی.  چرخید روم از هانگاه یکم باالخره و شدم بلند ببخشید یه با

 .دیگه ماست مامان هنر دست هم این آورد، هابچه واسه جدید همبازی یه داداشمون باز خوبه -

 صدای و الفاظ اون و بدم گوش دیدنم با هابچه بلند هورای به فقط کردم سعی کردم، مشت رو چپم دست

 .کنم حل توش رو تلخ

 

*** 

 .کردم جداش زمین از کمی و کردم بغل پشت از رو آرین

 .کردم پیدات-
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 .شبچگونه زبون برای رفت دلم من و زد اعتراض سر از جیغی

 جام؟این من فهمیدی کجا از-

 .تکوند رو شلوارش خاک علی احساسات، ابراز

 پیدام کجا از میگه بعد نشسته جون خاطره جلو باغچه وسط رفته! ها ستنخبه هم ما عموی پسر این-

 !کردی

 : گفتم و کردم علی نثار چشمکی

 .کردم پیداش زور به که من! کجا؟! کو؟-

 .کردم بلندش من و کرد حلقه گردنم دور دست آرین و شد بیشتر شونخنده گلشید و عاطفه

 . خونه توی بریم میشه، سردتر هوا داره دیگه-

 .کردمی زبونیشیرین برام اون و شدم هابچه همراه بغل به آرین من و کردن موافقت همه

 برامون؟ کشیمی نقاشی خاله-

 :گفتم اومدمی باال رو هاپله کنون لی لی که گلشیدی به و کردم جدا آرین یزدهیخ لپ از رو هاملب

 .کشیمی ترقشنگ که خودت من؟ چرا-

 :گفت و کرد باز رو راهرو در عاطفه
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 دارم رو قبلی یکیِ هنوز من بکش، برامون هاتعروسکی نقاشی اون از جون، خاطره میگه راست گلشید-

 .داشتنیهدوست خیلی

 کمی رو سردش گونه و ساله ده یعاطفه با بودم شده قد هم تقریبا و گذاشتم زمین رو آرین و شدم خم

 .کشیدم

 براتون رو هانقاشی همون عروسک دیدمتون که بعد دفعه. نیست که شماها بودن داشتنیدوست به-

 خوبه؟ میارم،

 علی دست به محکم رو دستش هم عاطفه. کشیدم عقب رو خودم من و بود بلند زیادی گلشید جیغ

 :گفتن صدا یک و کوبید ساله هشت

 .ایول-

 بلدم انگار جاهایی یه که شد خوش دلم هم من. کردمی نگاهمون گیج فقط چیزی هر از خبربی هم آرین

 .کنم درست لبخند

 .شدین گلی لپ تونهمه که تو بریم دیگه خب-

 .خاطره خاله... خاله-

 باز و شدم خم اون جلوی باراین و کردم جدا گلشید کوچیک هایدست از رو مانتوم دوزیحاشیه آروم

 .بوسیدنش واسه گرفت شمادرانه باز دلم و خورد پیچ گردنم دور آرین هایدست

 .خانوم گلشید جونم-
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 ...یعنی... میشه میگم-

 تردید گفتنش از که حرفی و چرخوندمی صورتم تو هی که نگاهی و صداش ناز از بود گرفته مخنده

 .کردمی

 قشنگ خیلی قرمز با شما چون باشه؟ قرمز لباسش یعنی باشه؟ شما شکل من عروسک میشه... میشه-

 ...عروسکه البته شدین

 و علی و داشتم نگه هاملب پشت رو مخنده من و پیچوند انگشتش دور رو فرفریش موهای از کمی

 :داد ادامه گلشید که کردنمی موشکافی رو من عاطفه،

 . بودی عروسک خود به خود کردی،می قرمز رو هاتلب هم شما اگه خاله میگم. باشه قرمز هاشملب-

 .بچه این بود دقیق عجب. بشم منکر کال یا کنم تشکر بخندم، دونستمنمی

 خاله؟ میشه-

 .فشردم بهم رو هاملب

 .بافممی قرمز رو شما عروسک لباس چشم،-

 .پرید باال و کرد مشت رو دستش دو

 .هورا-
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 در شدن باز با. بودم افتاده گیری چه امشب و زد بهم چشمکی علی که شدم بلند کرده، بغل رو آرین

 کش رو لبخندش انداخت، نگاهی ما به. من منجی شد سیاوش و شد بسته عاطفه باز هایلب هال، ورودی

 .گذاشتن خنده رو منحنی این اسم اجبار به گفتمی و زدمی داد بودنش تظاهری که صورتش روی داد

 چطورن؟ عمو هایخوشگل-

 :گفتن همزمان علی و عاطفه

 .خوبیم-

 رد حرفی، باز کردم دعا دعا من و چرخوند صورتم تو بار یه رو شزدهیخ نگاه و کشید رو آرین لپ سیاوش

 .باشه نکرده واقعیت رو شبش سرِ هایاخم من نبود

 .سرده خونه تو برید-

 قدم که سیاوشی به رو در، شدن بسته از بعد و خونه توی رفت بقیه همراه اون و گذاشتم زمین رو آرین

 .چرخیدم بود گذاشته پله اولین رو

 ؟ شده چیزی-

 شریه و سینه خورد به دود باز فهمیدم اومد عقب سیاوش سرِ وقتی و جوابم شد تیک دومین صدای

 .میده

 .کردم سد رو راهش و رفتم دنبالش من و رفت پایین رو هاپله آهسته

 .خونه توی برو-
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 شده؟ چی پرسیدم-

 ور هاتنگاه تفسیر من بگم بهش تونستممی کاش. دوخت صورتم به و گرفت شب سیاهی از رو نگاهش

 .دونمنمی

 نه؟ نیای بیرون هابچه با شدنمی-

 .رسیدنمی نظر به عجیبی چیز ستاره حرف از بعد آخه نکنم، تعجب تونستممی سیاوش اعتراض به

 . کنمنمی غریبگی دنیاشون با ترم،راحت هابچه با فقط من داشت؟ عیبی-

 .بوده زود بیرون، کشیدمت دنیات از اشتباهی پس-

 صدای با اگه عمراً و باشم عادی کردم سعی من و کرد فوت من صورت جهت خالف رو پردودش نفس

 تا سمتش گشتمبرنمی کاش حضورم، و من به بود زده برگشت هم باز سردش نگاه این پس. شدمی لرزون

 .بود من حضور خاطر به غربتش حس انگار تنهاست، نکنه حس

 .متاسفم-

 بابتِ؟-

 هک کرد جاجابه رو اون مالیمت با باد و تکوند سفید موزایک روی سیاوش که بود خاکستری روی نگاهم

 .کنه نگاری تاریخ رو موندونفره حضور امشب هم سیاه رد این مبادا

 .بودنم بابتِ-

 .کرد لهش چرمش، مردونه کفش یپنجه با من پای جلوی و شد خیالبی نصفه رو سیگارش
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 .نبود این منظورم-

 انکار خدای و کردمی قایم خودش پشت رو عالم منظورهای یهمه که تکرای یجمله این از بودم خسته

 .چسبید رو بازوم که برم کردم کج راه. بود

 !خاطره-

 .خواستنمی ترحم خواست،نمی توبیخ دلم. خواستنمی هاشچشم به کردن نگاه دلم

 جانم؟-

 انمج با. کنم خالی اون سر رو بقیه از گرفتگیم دل نبود قرار سیاوش مثل اما بودم؛ دلخور داشتم، بغض

 .داد نرمی فشار رو بازوم گفتنم

 منم؟ خونه این بزرگ پسر که دونیمی-

 .ستکهنه بغض یه خودش سال فصل این هوای نبود یادم و بدم فرو رو بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم وارزمزمه

 .دونممی-

 .بشینی جمع توی خانمانه بود بهتر پس-

 کنه؟می کم آدم خانومی از بودن هابچه با-

 .گرفت قرار مقابلم چون شد، رها دستش از بازوم و اومد عقب قدم یه
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 بیشتر تو جاییماین هروقت. باشن خودشون دنیای تو بذار دارن، رو خودشون دنیای هم هابچه ولی نه؛-

 چرا؟ هایی،اون پیش

 .نیومدم نظر به اضافه وقتهیچ جمعشون تو چون-

 رو حق لحظه یه که تفکر ینشونه به نه زدم، که حرفی از بود من سهم احتماال و ابروش دو بین دووند اخم

 .بندازه من سمت

 یهتافت کنی، شرکت بحثشون تو تونیمی. بقیه مثل هم تو وگرنه دونیمی اضافه رو خودت خودت، تو -

 .نباش بافته جدا

 رو صورتم. بودم من آخرش ته اومد،می دستم داشت هاشنگاه تعبیر کم کم. دراومدم من مقصر تهش

 .بود رفته فرو تاریکی توی که نیمکتی روی چرخوندم

 .نداشتم قصدی همچین وگرنه اومدم حیاط کردن خواهش ازم چون من چند هر خوام،می معذرت باشه -

 .شد راستش دست درگیر چپم بازوی باراین و گرفتم پیش در رو خونه راه و شدم جاجابه قدم یه

 . کنی عذرخواهی که نگفتم هم من دونم،می-

 بود؟ شده دارکش مسخره موضوع یه چرا بود؟ گفته چرا پس

 ...بگم خواستم فقط -

 هاشحرف کردمی که مکث. کنه تموم رو تمومش نیمه حرف زودتر تا کردم هاشچشم به نگاهی

 ...اما بگیره؛ رو کالمش نیش زهر که کردمی حالجی داشت واقع در شد،می ترکشنده
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 .داد بیرون پرصدا رو نفسش

. نیست چندانی دلخوری ما بین شدی، سوءتفاهم دچار من یخانواده تو چیزی یه به راجع تو گمونم-

 ...منه طرخا به بودنت سرسنگین اگه بگم خواستم

 حرف هاشچشم با مخیره نگاه با بار اولین برای. سیگارش دود از ترتلخ تلخ، سکوت یه کردم، سکوت

 حصار رو بازوم که دستش روی دست. کردم تزریق خودم وجود به رو دنیا لبخند ترینتلخ آخر در و زدم

 .کردم آزاد رو دستم و گذاشتم بود کرده

 .خونه توی میرم من-

 !خاطره-

 :گفتم طوریهمون و برنگشتم دیگه

 . دونممی سیاوش، دونممی-

 حرف با که کاری همون دقیقا. شنیدم رو زد باغچه کنار یشکسته موزاییک به که آرومی لگد صدای

 جمله یه فقط ها،بچه مثل و بود زده زل صورتم تو دقت با ها،حرف این جای کاش. کرد دلم با آخرش

 ...اما.« میاد بهت قرمز چه» گفتمی

*** 

 رفتم دادممی تاب و پیچ موهام توی رو بنفش مخمل کش که طورهمون و کردم جمع سرم باالی رو موهام

 .کشتمی رو خودش داشت که تلفن سمت
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 بفرمایین؟ بله،-

 .خودم خوشگلِ خواهر به سالم-

 همین خوش دلم من و تلفنی هایصحبت بود شده مونهفته در دیدار روز سه. کردم ریزی یخنده

 هست، که بکشه رخ به رو خودش تلفن پشت از حتی یکی که همین بود؛ برادری و خواهر هایصحبت

 .دلگرمی ته یعنی

 رو؟ راه همه این میره کی بابا اوه،-

 .میای هم تو میرم من-

 خوبی؟ کردی؟ ما از یادی عجب چه-

 دمشنی من که خبری این با البته کنم، یادت من کنینمی ما از یادی تو گفتم. عالی... خوب خوبه، خوبِ-

 .نکنی یادمون داری هم حق احتماالً

 .کردم بلند رو شیرجوش دستگیره، با و بستم رو آشپزخونه یمونده باز نیمه کشوی زانوم با

 شنیدی؟ خبری چه حاال. زدم زنگ پیش شب دو که من بابا-

 :گفت و کرد مکث کمی

 بگی؟ برام بخوای که نداری جدیدی چیز کنم باور یعنی-

 .زدیم چشمک شیر روی بسته شکالت خامه کردم، مکث رنگم سفید لیوان توی شیر یبقیه ریختن برای

 .زنیمی حرف چی از فهممنمی که من-
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 نگفته؟ بهت واقعاً یا رو من گرفتی-

 .گذاشتم گاز روی رو شیرجوش

 نه؟ یا شده چی میگی نمیارم، در سر هاتحرف از که من وهلل-

 :گفت کیوان که بردم دهنم طرف رو لیوان و بگذرم شیر سر خیرِ از نتونستم

 . کنه سوپرایزت گذاشته سیاوش که درک به بگم؟ دیگه؟ محفوظه من مژدگونی پس-

 :گفتم و خوردم شکالت شیر کمی دوباره خنده وسط

 نه؟ یا میگی حاال چشم-

 خوری؟می چی داری من مهم نطق وسط تو-

 !اصالً فهمید کجا از گرفتم، لپم از کوچیکی گاز و دهنم توی بردم رو شکالتم پر لب

 بزنم؟ زنگ بعداً خوایمی شدم؟ خوراکت و خورد مزاحم خاطره الو-

 .کردم جور و جمع رو مخنده

 حاال دبفرمایی. بگذرم روش شکالتی شیر سر خیر از نتونستم خوردم،می شکالت شیر داشتم ببخشید-

 .گوشم پا تا سر بنده

 .کردی کور رو شوقم و ذوق. که بدزدم رو لیوانت تونمنمی تلفن پشت از که من خب! که واقعا نچ نچ-

 شده؟ خبر چه بگو حاال. شرمنده ببخشید-
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 .میشه حل داره مشکالتتون گمونم-

 :گفتم سوالی و گیج کردم، مکث کمی

 ما؟ مشکالت-

 .شد بلند کیوان داد که خوردم شیر کمی حواسبی دوباره

 . من به بده رو حواست درست کنار، بذار رو کوفتی شیر لیوان اون خاطره. هم با معمه و من مشکالت نه-

 . کنم جور و جمع رو مقهقه نتونستم من و بود شاکی واقعا

 چی؟ یعنی میشه حل داره مشکالتمون! شده چی نمیگی درست هم تو آخه ولی ببخشید؛ ببخشید-

 :گفت حرصی

 حل مشکالتش و افتاده راه دوباره کردن گذاریسرمایه توش شوهرجونتون که ساختمونی اون یعنی-

 .سرجاشه هم سیاوش یسرمایه و روال روی افتاده کارهاش کهاین مثل شده،

 داد با من و سرم توی زد جرقه کیوان شده کامل یجمله کم کم بعد و کردم حالجی رو کلمات لحظه چند

 :گفتم

 ...کی فهمیدی؟ کجا از تو گفته؟ کی میگی؟ جدی-

 .حرفم وسط پرید

 نمزمی زنگ بهت بعد بخورم چای یه میرم دارم من حاال نشد، دیگه نه بپرس، یکی یکی. آروم بابا آروم-

 .نکنی عشق شکالتت شیر با من صحبت وسط باشی تو تا
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 :گرفتم دندونم زیر لب

 .کیوان سرم به خاک-

 .داد سر بلندی قهقه

 نداری؟ کاری خب-

 جا صورتش روی وارحقیقت که لبش روی خاص منحنی همون کردم، حس رو مهربونش یخنده صدای

 .کردمی خوش

 .برس شکالتت شیر به برو حاال-

 دلم داده، نتیجه صبرش بگم بهش و باشم سیاوش کنار خواستمی دلم انگار ولی چرا؛ دونمنمی

 هوابی همین واسه شده آزاد تلخش افکار زندان از کهاین از بدم نشونش من رو ذوقم اولین خواستمی

 :گفتم

 جا؟اون بیام میشه نه، نه-

 !ها؟دیرنمیشه من به دادن مژدگونی واسه حاال جا؟این چی؟-

 .ببینم رو سیاوش خواممی-

 .ها دادم رو خوش خبر من خوبه. ما خواهر از هم این بفرما-

 :گفتم دلجویانه هم باز اما دروغه دلخورش لحن دونستممی

 .ببخشید خب کیوان،-
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 .در یه شدن بسته صدای بعد شنیدم رو هاشقدم صدای

 .استراحت واسه میره دیگه ساعت یه گمونم بیا، پاشو... دیگه کردم عادت-

 :گفتم زدهذوق

 .کیوان مرسی مرسی،-

 :گفت دوباره که کنم قطع رو گوشی اومدم

 .اتوبوس و تاکسی منتظر نمونی خلوته، هاخیابون ظهر سر بیا، آژانس با خاطره-

 داشت جا که جایی تا و رفت ضعف دلم بودنش خبر خوش واسه و نگرانیشدل واسه غیرتش، واسه

 .کردم تزریق صدام به رو احساسم

 کردم؟می کارچی نداشتمت من آخه دِ.  کیوان ماهی خیلی-

 کردم؟می کارچی نداشتمت من بگو تو-

 :گفت خودش که بغض، با کردم سکوت و کرد سکوت که مهربون و گفت آروم قدراین

 شهنمی بلند بخاری که تو از سیاوش، پیش بریم هم با ببینمت من بیا اول. خودم خانومی خواهر مخلص-

 .بگیرم شیرینی یه خودش از الاقل

 .خاصش هایبرادرانه با بود بلد رو حالم کردن عوض کیوان و خنده شد بغضم

 .چشم-
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 .ینمتمیب خب... بال بی چشمت-

 هنوز خوش خبرهای انگار چسبوندم، امسینه به رو تلفن و دادم فشار رو قرمز یدکمه خداحافظیم با

 لیوان چشمک حتی دیگه. شکرت خدایا گفتم و کردم سربلند زدهذوق من و کردن خوش جا توش

 .بشم آماده شدم بلند و ندیدم هم رو گرفته شکالت

*** 

 بریم؟ خب-

 .انداختم نگاهی کردمی نگاه رو مچیش ساعت و بود کرده آویزون رو روپوشش که کیوان به

 خونه؟ میری هم بعدش شد؟ تموم شیفتت-

 .زد ایضربه ساعتش مستطیلی شیشه به و کرد درست ایدایره نیم اشاره و شصت انگشت با

 .خوابیده لعنتی اه-

 خونه؟ میری! نگفتی. نمیفته راه طوریاون باتریش کن ول-

 .مقدمن هاخانوم معنی به در سمت کرد دراز رو دستش و شد ساعت خیالبی

 ماشین شیرینی من از و باشی شوهرت دل ورِ شب تا نخوای اگه البته برم،می خودم با هم رو شما بله-

 .نخوای جدید

 .بود خبری خوش پر امروز و کوبیدم هم به رو هامدست

 کردی؟ عوض رو ماشینت وای،-
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 :گفت تخس و کشیده رو کلمات و صورتم توی شد خم

 . نمیدم شیرینی ولی بعله؛-

 .دنبالش راهرو توی من و افتاد راه

 .خواممی شیرینی من دارم، فرق من میاد؟ دلت کیوان اِ-

 تند قدم من و گذروندمی رو بیمارستان راهروی من از جلوتر حاال و کرد پایین و باال رو ابروهاش خنده با

 .بود ما روی کنجکاو نگاه چند و برسم بهش تا کردم

 .خریدم برات بستنی تا دو شاید بیا، من با تو حاال-

 شیرینی ازش که برادری از بود طلبکار تقریبا لحنم و برگشته هاملب و کردم هشتی رو ابروم ینیمه

 .خواستممی

 !سال؟ فصل این تو هم اون بستنی وقت، یه نشی خسته-

 .بشم قدمش هم که کشید رو آستینم یلبه بودم، عقب ازش قدم یه

 .یکن گله بستنی از داری هم حق حاال! کردی دعوتم المللیبین هتل شام شیرینی، جای تو که نه حاال-

 و بخندم آروم کرد،می خُلم داشت الکلش بوی و گذشتیممی ازش که ایهمهمه اون وسط کردم سعی

 .داشت کردن ناز مایه ته صدام

 .کیوان دارم فرق من-
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 کیوان و گذروند نظر از رو من زیرچشمی باردارش خانوم کنار زده دیوار به تکیه پسرجوون یه

 .داد خاتمه اون به من از رو شغرهچشم

 .زیاده سرت از هم بستنی همون کن، جمع رو تعشوه. روشن چشمم-

 . برداشتم تند رو قدمم دو من و افتاد جلو قدم یه هم باز

 .شام بعد البته بده بستنی بابا، باشه-

 .کنی امتحان شد واجب خوبه، هم خیلی بستنی همون نخیر-

 .خواممی هم شام ولی باشه -

 .زدممی دید رو دیوارها روی تذکر تابلوهای مثال هم من که کرد نگاهم کرده باریک چشم

 ها؟ نکنی تعارف-

 .زدم سرخوشی چشمک و لبخند

 .نیستم تعارفی-

 هایتن با که پرستاری صدای با شدیم رد پرستاری استیشن جلوی از وقتی و داد تکون برام سری خنده با

 .شدم اخمش اون یکشته من و کرد جمع رو شخنده سریع زد، صداش ناز،

 .میام بمون-
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 از خودکار یه. دادنمی نشونش که ایپرونده به کشید سرک و زد دور رو شده مرمر سنگ دایرهنیم

 نشد، زبا ابروهاش گره هم سانت نیم و گرفت گشتمی پرونده دنبال داشت مثال که لب به لبخند پرستار

 .من سمت اومد جدی خیلی و کرد یادداشت پرونده توی چیزی

 .بریم-

 :گفتم شدیم دور که قدم چند

 .کیوان باشی جدی قدراین خورهنمی بهت االن؟ چیه اخم این-

 :گفت من شیطون لحن به و کنه باز رو پیشونیش چین افتاد یادش باالخره

 خانوم دارد مکانی نکته هر و جایی سخن هر ضمن در. همینم همیشه جااین من وگرنه استثنایی تو-

 .خوشگله

 .پروندم باال ابرو فیلسوفانه

 .نکردم درک رو اخمت هم باز ولی دونستم؛می رو این آها-

 .دادم نشونش رو هامدندون ردیف که کرد نگاهم پرسشی

 .خوشگلم کهاین-

 .شد گرد هاشچشم

 .داره ضرر بزن، نوشابه کم هم بعدش گرفت؟ رو تو کلمه یه همون من نطق همه اون وسط از-

 .کنم هضمش تونممی خوبه نه-
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 :گفت و خندید زیرکی زیر

 .سیاوش بدبخت بگم خوادمی دلم هاوقت جور این-

 .ماسید لبم روی شیطونم یخنده

 .استثنائی تو جااین خودته، کنار فقط هم شیطونیم-

 نگاه کیوان بود، کیفش توی که سری با سیاوش منشی دیدن و بیمارستان کلینیک به وردمون با

 .داره بازخواست بعداً جمله این دونستممی و کرد جمع رو پرسشیش

 .یزدانی خانوم سالم-

 ریزه یه خواهرانه دلم من و خورد چاک بیشتر کیوان دیدن با نیشش و اومد باال یزدانی خانوم سر

 .شد حسودیش

 .نشدم شما متوجه ببخشید خوبید؟ سالم،-

 .سالم-

 .دید هم رو من و کرد یاری چشمش تازه

 خوبید؟ دکتر، خانوم سالم اِ-

. کنم پهلوش مهمون رو آرنجم ته که نبودم محرم حیف و دیدم رو کیوان هایلب روی شده مهار یخنده

 :گفت کیوان که گفتم ممنون یه و دادم تکون سری تشکر نشونه به

 ...سیاوش ببخشید-
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 .بشه تموم حرفش نداد مهلت

 اجازه داشتم عجله چون من مونن،می دیگه یکم گفتن ولی رفتن؛ هاشونمریض. هستن دکتر آقای-

 صولت، دکتر پیش ببرمش و بیارمش دنبالش برم باید که اینه مریضه پدرم کهاین نه برم؛ اومدم و گرفتم

 ...تولدم روز هم اون

 کیوان که کردمنمی درک خودمون به رو هاحرف این ربط من و زدمی حرف فره فره مثل داشت هنوز

 :گفت حرفش وسط

 ؟کو کیکتون پس. مبارک تولدتون بگذریم هااین از ولی میشن؛ خوب زودی به شاءاهللان نده، بد خدا-

 نه؟ یا هستیم هم ما تولد جشن

 و دمب فشار کیوان کفش روی و کنم بلند رو پام پاشنه شدم مجبور که خندید ناز با همچین یزدانی خانوم

 :بگم لب زیر

 .میزد نکته و سخن از دم بود من یعمه موقع اون از-

 :گفت لبی زیر و شد جمع درد از کیوان صورت

 جاست؟این مگه تعمه-

 :گفتم هوابی سیاوش، منشی مشکوک نگاه به رو و کردم جمع سرفه تک با رو مخنده

 .مبارک تولدتون-

 :داد ادامه و گفت کیوان به بیشتر رو غلیظش ممنون سیاوش منشی و کرد ایخنده تک کیوان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 147 

 تونمیم رو تولد کیک یه خونه میارید تشریف اگه ولی ندارم؛ که تولد البته خوشحالیه، باعث حال هر به-

 .باشم خدمتتون در

 عجم درد از صورتش وقتی و کنه جمع رو مضحکش لبخند اون کیوان تا دادم فشار بیشتر رو پام پاشنه

 :گفت سریع شد،

 .کردم شوخی ممنون، نه نه-

 :داد ادامه و انداخت شرفته خواب ساعت به الکی نگاه هم بعد

 .نرفته سیاوش تا بریم اجازتون با هم ما نشه؟ دیرتون-

 دادممی دست یزدانی خانوم با کهاین حین در و بردم جلو رو دستم و دادم تکون سری تایید در هم من

 .زد غر زیرلب کیوان

 .پام روی از رو گرز اون بردار-

 :گفتم یزدانی خانوم شدن دور با و کردم نگاهش چپی چپ یه

 تو؟ میدی جو الکی چرا گرز؟ میگی من پای به-

 :گفت و کرد هماهنگ رو هاشقدم من با

 رو داخ بنده دل خوردممی تولد کیک رفتممی بدی خواستیمی که شیرینی جای به تو، نفع به هیچ یک-

 .کردممی شاد هم

 .ماشینت شیرینی جای من برای آوردیمی هم کیکت نصف البد-
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 .هااقتصادیه فکرت گفتی، گل آفرین-

 صف هایمریض غره چشم تا کردم خفه دهنم، توی از لپم بردن گاز با رو بشه بلند رفتمی که ایخنده

 .نشه نصیبم دکترها بقیه انتظارِ

 .گردنت مینداخت دیگه کیک یه تولد این ها، شدنمی هم بد البته-

 .کرد نگاه هامچشم به و کرد خم سر و انداخت باال ابرو سوالی بود، صدام توی که ایتخسی خاطر به

 سرته؟ اون تو چی باز ببینم بذار-

 :گفتم و کشیدم رخش به ابرو و چشم با رو صورتم شیطونی

 .عروسیت کیک خوردن-

 .کرد ظریفی اخم

 یزدانی؟ خانوم و من البد-

 چی؟ یعنی کنهمی دعوتت خصوصی مهمونی بده؟ مگه-

 .انداخت دستش یکی اون روی رو مشکیش اسپرت کت

 .بشه نصیبت قراره بزرگ افتخار بسی بشم، فامیل تو با قراره من. نچ-

 .هاشچشم تو انداختم رو بازم ممکن حد تا هایچشم و کردم مکث سیاوش اتاق انتظارِ قسمت به نرسیده

 .باشه شوخیمون یادامه خوردنمی لحن این به! گفتی؟ چی تو-
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 :گفت و کرد تالفی رو شیطونیم

 .حاال حاال-

 ذاری؟می سرمسربه داری یا بشی؟ دوماد خوایمی جدی کیه؟ خوشبخت خانوم این. کیوان دیگه بگو-

 :گفت و شد رد بودم کرده سد رو راهش که من از

 .کنی پادرمیونی برام باید میگم برات ماشین تو بیا، حاال ام،جدی جدیِ-

 .خالی انتظار اتاق وسط رفت عقب عقب قدم یه و ایستاد راه وسط

 نه؟ یا خواستگاری میری داداشت واسه ببینم-

 تاللو هامچشم توی کیوان تصویر. کردم حس رو بشه اشک حلقه تا هامچشم توی رفتمی که گردابی

 .شد واضح کیوان تصویر. بوسید رو مپرخنده هایلب خوشحالیم اشک و زدم پلک داشت،

 چیه؟ برای تگریه-

 .اومد جلو و کرد پر رو مونفاصله قدم چند

 باشم؟ خواستگاریت تو که باشم داشته رو افتخار این تونممی واقعا-

 عقب کمی من که اومد جلو قدراون صورتش. بشه قدمهم کرد خم قد و شد جدی هم باز. کرد اخم

 .کشیدم

 یاستدن دنیا تا باشه یادت که بزنمت قدراین چیزی یه با داری نیاز بار یه وقت چند هر تو شد؟ شروع باز-

 .برادرتم من
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 .داد تکون و گرفت رو شالم یلبه

 .هاآدم نسبت سر نگیر آلزایمر قدراین گفتم؟ چی فهمیدی خاطره-

 یلبه با کیوان که اومد پایین خوشحال و رقصون اشک قطره یه دوباره. زدم پلک و دادم تکون رو سرم

 .گرفتش شالم

 کردنت ذوق هیجده مثبت هایصحنه مزاحم ترسممی من که جوریه وضعیتت امروز. برو تو اول هم حاال-

 .بشم

 .قرمز خجالت از هاملپ و شد گرد رفته رفته هامچشم

 .رفتم که رفتم نزدیا، زدی جیغ-

 ضربه چند. کنم پاش یحواله رو کفشم همون حداقل نکردم فرصت من و شد رد کنارم از تند هایقدم با

 نزدیک. کردممی کنترلشون من اما خواست؛می خنده دلشون هاملب و بخوابه سرخیش تا زدم صورتم به

 نفهمیدم من و زد که حرفی و صداش شنیدن با اما بزنم؛ در به ضربه چند کردم بلند دست سیاوش اتاق

 یهمهمه تو رو شنیدممی که هاییجمله بقیه یکی کاش و شد خشک هوا روی دستم بود کی مخاطبش

 بود؟ ساکت قدراین جااین امروز چرا کرد،می حل هامریض

 یدهکش کیوان مقصد پیِ دنبالش، فقط من و کشیدمی رو مانتوم آستین کیوان که اومدم خودم به وقتی

 ناخوشی خوشی انگار هاماشک ولی کِی؛ نفهمیدم و شد پیداش کجا از کیوان اصال نفهمیدم. شدممی

 هامگونه روی که بودن شوکه هنوز هم هااون انگار اما بودن؛ کرده تار رو دیدم یهاله و شدنمی سرشون

 .کردننمی بازی
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 .شو سوار-

 .ترمات ذهنم و بود مات نگاهم

 .خاطره بشین میگم بهت-

 دلم و باریدن برای هامچشم بود الزم شوک و شد کوبیده ماشین سقف روی که رو کیوان مشت دیدم

 نگاهش با که سیاوشی پریشون یقیافه و شد باز که آسانسوری در دیدم. اومدن خودش به واسه

 اومدیم؟ کی ما رو طوالنی مسیر این گشت، دنبالمون

 هب چسبیده یآینه از و شد بسته سمتم در. شدم جاگیر صندلی روی من و شد کشیده مانتوم آستین

 روی مشت و گرفت جا کنارم اون از ترپرعجله که کیوانی و دیدم رو سیاوش کردن تند قدم ماشین؛

 ضبغ با دونستنمی بود، گرفته سکوت یروزه زبونم چرا دونمنمی. داد فشار گاز روی پا و کوبید فرمون

 .باطله شروزه کنهمی مزه که هاییاشک شوری و میده قورتش هی که لعنتی

 نداشت قصد هنوز زبونم دیدم، رو سیاوش بلند هایقدم آینه، از من و کرد رد رو پارکینگ پیچ کیوان

 .بازی هندی تو قول به... کیوان هافیلم عین شده. کشیدمی رخم به حرف دلم و بشکنه رو باطل یروزه

 واسه تنگف تبریک نگو، لعنتی لعنتی قدراین تو و کنیم بس بیا کرد؟می بازی فیلم هم سیاوش نکنه

 !بشه بدقدم نکنه هام،اشک با شد ماشینت

*** 
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 جا،این رسیدیم کی نفهمیدم اصال. زدمی حرف لب زیر هنوز کیوان هال، توی اومد کرده هول زهراخاله

 هاییآدم و هادرخت و اومدمی یادم کوبیدمی سرش توی کیوان وقفهبی که ماشین بلند بوق صدای فقط

 .کردنمی حرکت سیاوش صدای امواج با انگار که

 وضعیه؟ چه این سرم، به خاک-

 یه رزل با بلندش لعنتی با. کوبید دیوار توی رو مشتش کیوان که کردم نگاه زهرا خاله یزدهچنگ لپ به

 .اومدمی در چاه ته از انگار صدام و رفتم عقب قدم

 .دستت کیوان-

 شده؟ چی میگم-

 و اومد نزدیک حرفبی کیوان و دوختم بهش رو اشکم از لعاب و پررنگ نگاه من و زد داد که بود زهراخاله

 .لرزیدممی هنوز من

 منی؟ دست نگران موقعیت این تو واقعا دستم؟-

 که دادمی خالی جا داشت و بود شده تموم صبرش پاهام. بریدمی رو امونم داشت لرز ریخت، هاماشک

 .دادم تکون رو مخشکیده هایلب زور به. رفتم وا مبل روی کمکش با من و چسبید رو بازوم زهراخاله

 میدی؟ آزار رو خودت چرا تو منم، مصیبت همه این باعث-

 .نشست پا دو روی جلوم،
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 مردک اون ذاشتممی نباید. بود برادر اسمم اگه که تنهایی تو میگی راست آره خاطره؟ آره تو؟ فقط-

 .بشنوه زبونم از رو اسمت حتی عوضی

 .ریختمی جونم به زهر هم دهنم بزاق بود، شده گم محنجره پیچ در پیچ توی انگار صدام

 .بفهمم هم من بزنین حرف میگین؟ دارین چی خاطره؟ کیوان؟-

 به مبل روی از رو کرختم بدن. انداخت راه رو هاماشک موج پلکم و شد دریا لب به لب هامچشم دوباره

 هخال. کردمی کند ضربان داشت دیگه قراریبی از قلبم دادم جا زهراخاله بغل تو رو خودم و کشیدم زمین

 .دادمی فشار خودش به رو من محکم

 .کردین لبم به جون بزنین، حرف مادر؟ شده چی. خاطره بگردم دورت-

 :گفتم کیوان کردنِ باز دهن از قبل

 نبودی؟ چرا زهرا؟خاله نبودی مامانم چرا-

 با رو قلبم سقوط من و افتاد هم روی سنگین هامپلک و آغوشش گرمای توی شدم ترفشرده و فشرده

 .کردم حس احساساتش همه

*** 

 دیگه کاش. ریختمی وجودم به جون ذره ذره که بود چشمم جلوی باریک لوله یه کردم باز که چشم

 فقط زدمی عقب کمی رو زندگیم فیلم یکی کاش! موندن باز به داشت اصراری چه شد،نمی باز هامپلک

 یکم نه من؟ کنار هم باز یعنی چی؟ سیاوش وقتاون نه نه رفتم؛نمی بیمارستان وقتاون ساعت، چند
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 هم ازب نه، ولی بگیره؛ باطریش نفس که بزنه زنگ قدراون ذاشتممی ادمدنمی جواب رو تلفن اصال تر،عقب

 .دیگه نفر یه واسه کردم درست مصیبت دادنم بله با من میشه؟ ماه، چند میشه خدایا. نه

 .خونم توی رفتمی که ایقطره قطره اون با شد هماهنگ هاماشک

 کردی؟ باز رو هاتچشم باالخره خوبی؟ مادر خاطره-

 حسبی هایانگشت کردم سعی من و اومد جلوتر و جلو زهراخاله. کجام ببینم تا چرخوندم رو نگاهم تازه

 که خوب چه و نشست تخت یلبه زهراخاله. بدم تکون شرابی مخمل روتختی روی کمی رو چپم دست

 .باریدمی هم دیوارهاش از دلگرمی که شخونه تو و بودم کنارش من

 .نکردم مخالفت این از بیشتر که مادر کردم من رو اشتباه رو، هااشک این نریز عزیزم، فدات به من ای-

 ریشه گلوم تو بغض باز. چید هاشانگشت با رو هاماشک و کرد بغل رو هامگونه شزدهیخ هایدست

 .گفت کیوان رو ماجرا پیاز تا سیر یعنی این زد،می برق زهراخاله چشم هایگوشه دیدم من و بود دوونده

 زهرا؟ خاله-

 مادر؟ جونم خاله؟ جون-

 . کنممی خواهش نکنین، گریه-

 روی بکشم و کنم بلند رو لعنتیم دست نشد کردم چی هر و شد من هایاشک از تررقصون هاشاشک

 .شدمی من واسه غصه اشکِ حروم داشت که مهربونش هایچشم

 .ببینم کنین جمع اومده، سر وقته خیلی گیریآبغوره فصلِ خبره؟ چه جااین -
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 یفاتحه هاش،چشم دیدن با من و بود داده تکیه در چهارچوب به رو دستش یه طلبکار که بود کیوان

 .خوندم رو خندونش لحن

 .صورتم روی شد خم رسید که تخت یلبه و اومد نزدیک کیوان کرد، پاک رو هاشاشک سریع زهرا خاله

 بهتری؟-

 .نمیشم احوالم دروغگویِ امروز کشیدم، هاملب روی زبونم

 .کردم خراب رو روزت ببخش-

 .نشست درآور جلوی چوبی صندلی روی خودش و داد کیوان به رو جاش زهراخاله

 .نپرسیدم امروز از حرفی من-

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 . آوردممی کم اکسیژن انگار جونم، کم صدای توی لرز از نکرد کم اما کشیدم؛ وجودم به رو هوا بینیم با

 .بود روزی عجب امروز... امروز-

 .بود شده جونکم که سُرُمی سمت برد دست و هامچشم از دزدید نگاه
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 .کنممی تضمین رو فرداهات حاال همین از من. رو امروز قبلِ روزهای هم رو امروز هم کنیش،می فراموش-

 .کردم حس رو موهام بین رفت که اشکی خوردنِ قِل قِل باز

 خاطره؟-

 جونم؟-

 ...تا بری زودتر یکم ذاشتمنمی کاش شنیدی؟ من از بیشتر چی بگو بهم -

 .زدمی بیرون که هاییرگ اون و دیدم رو دستش شدن مشت

 .کیوان شنیدم واقعیت-

 .شد قالب هم به ترسفت هاشاخم و رفت نشونه سمتم رو شاشاره انگشت

 .کنممی حالیش من ثانیه و ساعت این از بعد کهِ چیزیه واقعیت. لطفا نزن مفت حرف خاطره ببین-

 کنی؟ کارچی خوایمی-

 .کوبید صورتم به رو پوزخندش صدام، توی دلهره

 .نگرانشی که خاطره نگو... نگو-

 .سیاوش مثل بشم هم شما زندگی مصیبت که خودم از ترسممی توام، نگران نه-

 .پیچید اتاق توی دادش

 .خاطره شو خفه-
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 بمونم خفه خواستمی که دادی این از بودم شده گرم من اما زد؛ صدا رو کیوان اعتراض با و اومد خاله

 .رفتمی مشده کُند قلب به هم باز برگشتش و ریختممی زبونم به اسیدوار که هاییحرف برای

 .کنم دهنش اون حروم مشت یه که نشنیدم زودتر احمق من که گفت چی گفت؟ چی بگو-

 با میون در یکی هم هنوز صداشبی هایاشک. کردم بازش زهراخاله به رو و انداختم هم روی رو هامپلک

 دکوبیمی زمین پا باحرص که کیوانی سمت تیر مثل شغره چشم و شدمی جمع گردنش دور روسری کنج

 .رفتمی

 .کردم مریه وارد بلند نفس یه با رو اتاق هوای دوباره

 مامانش کهاین از. گفتمی جوریاین من به راجع کی به دونمنمی اما ها؛حرف خیلی... گفت چیزها خیلی-

 دیگه کوفت هزار و خرید واسه اطوار ادا کمه، توقعشون من امثال چون کنه؛ ازدواج من با خواسته ازش

 اما نخواسته؛ که گفت گذاشته، جلو پا اون هایحرف و مادرش خاطر واسه گفت...  من امثال که... نمیان

 !یعنی؟ برام کرده ترحم... کیوان گفت... مادرش اصرار و سنش واسه

 .کرده غلط-

 :گفتم و پریدم دیگه یشاخه به شاخه این از کردم، مکث کمی و بستم رو هامچشم

 که معروفی برج اون توی کرده گذاریسرمایه رو پدریش ارث و سرمایه یهمه بود گفته من به قبالً-

 هک بزنه مطب خوب جای یه بتونه میشه نصیبش که سودی با تا پیچیده جا همه شآوازه و اداریه و تجاری

 گفت باختم، گفت فقط و خونه اومد که روزی اون پیش ماه چند نمیره یادم وقتهیچ... و باشه خودش مال
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 اون هایپول و مونده طورهمون ساختمون اون و بوده قالبی ریخته حسابش به رو هاپول که مهندسی اون

 ...هم

 داشت؟ کم اکسیژن اتاق این چرا کشیدم، بلندی نفس

 شم،بفرو باید گفت. داده چک گفت کرده، خرید پیش رو مطب یه گفت. باور قابل بود، قشنگی داستان-

 کیوان؟... داره طلبکار گفت. شد داغون شد، بداخالق. ماشین... خونه

 .بود من از ترخفه صداش کرد، بلند رو سرش

 کیوان؟ جون-

 بوده افتاده تعویق ساختمون کارِ مدت یه که فرصتی از اون نمیشه باورم گفت؟ چی امروز دونیمی-

 من هکاین خاطر به فقط کشید سختی یعنی باشه؛ انداخته راه رو دنیا بازی ترینمسخره و کرده استفاده

 کیوان؟ چرا برم؟ خودم پای با خودم

 .رفت پایین گلوش از که رسوبی دیدم گلوش سیبک برآمدگی از من داد، پایین سنگین رو نفسش

 .بشم فدات نداره دم و شاخ که احمق آدم-

 کیوان؟-

 .زدم پلک من باز و دیدشمی تار هامچشم

 .خودت توی نریز دلم، عزیز بگو-
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 ختهبا رو زندگیش ببینم کرد فکر چرا پس ان؟توقع کم من مثل هایآدم بود نگفته بهش مامانش مگه-

 قدراین. من نه دادن بقیه که بود ایبله بله این دیدن خودشون تازه دادم؟ بله پولش واسه من مگه میرم؟

 که من کیوان. نه من اما کردن؛ خالی رو پشتش هااون. شد باورشون هم برادرهاش خواهر که کرد بازی رُل

 بودم؟ نبودم، پولش دنبال

 :گفتم باز من و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 من گفتمی رو لعنتیش دل رازِ اون اگه. گفتمی نمونم چه بمونم چه نبود مهم خب بودم، که غریبه-

 .بوده عاشق نگفت حتی اون ولی گفت؛می اول روز اگه حتی رفتم،می خودم

 اخطار و چرخید اتاق دور تا دور غلیظ پوف یه با کیوان سرخ هایچشم و پیچید اتاق تو زهراخاله هق هق

 :داد

 .مامان-

 :گفتم زهراخاله به رو وارزمزمه و چرخوندم بالشت روی رو سرم

 نذاشتن؟ چرا مامان، بگم بهتون تونستممی هم من کاش-

 از سوال با گله، با کردممی خالی رو خودم فقط بدم، شادامه مسیر یه تو که نبود خودم دست هامحرف

 حاال و رفت باالتر خاله هق هق. بود جوابیبی جوابش ذهنم توی االن از که چراهایی و آسمون و زمین

 .«گلم داداش کنی بغض من واسه تو خدانکنه» کردم نجوا دلم توی و کشیدمی عمیق نفس کیوان

 .کشید صورتش روی محکم بار چند رو هاشدست

 .ببردت جااین از احدالناسی هیچ نمیدم اجازه و توئه یخونه جااین حاال از مامان، بگو حاال از-
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 ات نحس روزِ این از بعد میشه چی دونستمنمی واقعا رقصید،می هوا توی که بود حبابی شبیه روزم و حال

 .پاشید صورتم تو هاواقعیت ذره ذره و زد خالی تو حباب این به رو خالص سوزن خودش کیوان که این

 .ستآماده توافقی طالق یه واسه چیز همه انگار-

 ...کیوان اما -

 :گفت کیوان که برداشت اعتراض به پا خاله-

 من؟ مادر چی اما-

 رو توضیح یه فرصت بهش. زده زنگ که بس اومدن در پا از تو موبایلِ و خونه تلفن اومدین، وقتی از-

 .بدین

 حتما و بود زده سیاوش که جوابیبی هایزنگ از رفتمی مالش که رو دلی هاماشک با تا سرچرخوندم من

 .کنم توبیخ دیدنم، و حضورم خاطر به

 .نشنوه خاطره بهتره و چیه توضیحش دونممی توضیح؟ هه-

 و بودم شنیده من اما خودشه؛ با خودش زمزمه داشتم حتم که گفت ضعیف چنانآن رو آخرش جمله

 .قاپیدم هوا تو رو حرفش

 زدی؟ حرف باهاش تو-

 .تابوند هم تو برام هم باز رو هاشاخم

 کیوان؟ گفت چی-
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 . نپرس نیست، شنیدنی-

 .منه حق این بدونم، خواممی -

 .شد بلند و زد دیوار به رو پوزخندش

 .کن استراحت یکم -

 کیوان؟-

 .کردم اشاره سُرُم به من و سمتم برگشت کرده اخم هم باز

 .کنهمی مدیوونه داره حسهبی دستم دو هر کنی؟ بازش میشه-

 سنگینه؟ دستت هم باز دادم، بهت بودی بیهوش نیمه رو قرص -

 همون چرا بودم؛ خورده پیش هفته رو قرصم یوعده آخرین من اما دادم؛ تکون مثبت ینشونه به سری

 بره؟ زودتر باید غریبه و مغریبه من نفهمیدم شب

 جدا دستم پشت از رو بزرگ سوزن کهاین از قبل و شد رو و زیر دلم من و زد الکل کمی رو پنبه کیوان

 :گفتم کنه

 گرفتی؟ تو رو قرص. شدم زحمتت باعث شدی، اذیت خیلی امروز مشرمنده-

 :گفتم باز که ریخت هامچشم به جواب جای چپی چپ

 ...رو پولش بگم خواستم... یعنی هاقرص اون-
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 .زنیمی حرف خیلی خاطره، خفه-

 .کشیدم پایینم لب روی رو زبونم

 ...آخه-

 :گفت و گرفت صورتم از رو تندش نگاه

 .بدم رو داروهات پول دارم عرضه عوضی مردک اون یاندازه-

 .کیوان خود یساله چند دوست یعنی سیاوش؛ یعنی امروز مردک این دونستممی

 .کنممی مصرف دارو من دونستنمی اصال اون اما-

 بیرون دستم از خون. شد قاطی کیوان بلند «چی» با مخفه جیغ و رفت بیرون رگم از سوزن کردم حس

. رفت ضعف بیشتر خون دیدن از دلم من و دادمی فشار دستم روی رو پنبه کرده هول کیوان و زدمی

 دست نگاهش همه از اول و اتاق توی اومد هراسون بیرون، بود رفته پیش دقیقه چند که هم زهراخاله

 .گرفت نظر رو من پرخون

 بچه؟ این با کردی کارچی-

 سر نداشتم تٔ  جرا بودم، برده دندونم زیر لب من و دستم روی دادمی فشار رو پنبه هنوز کیوان

 .ببینم رو خون قرمزی و برگردونم

 .بدین من به چسب تکه یه بیاین. کرد پرت رو حواسم هیچی-

 .زدمی غر کندمی چسب که طورهمون و اومد جلو زهرا خاله. دادمی جولون حرص کیوان صدای توی
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 کردی رو دستش کنی پیدا نتونستی رگ یه هم زدن سرم موقع کرد، کارچی بچه این دست با ببین-

 .پرستارشونی تو که هاییمریض بیچاره. کشآب

 .دراومد کیوان صدای. زهراخاله غرغرهای به نخندم نشد ولی بود؛ تلخ حالم چند هر

 !چه؟ من به نداره، بدنش این تو رگ یه دخترت-

 بعد و کردم حس دلم تو رو خوب حس یچکه و کردم تکرار خودم با رو کلمه این "دخترت... دخترت"

 .شد پیچیده دستم دور که چسبی سفتی

 .ببینم بچرخ حاال شد، تموم خب-

 راستم پهلوی به رو زحمت به و کردم جمع رو صافم و حالبی بدن کمی. منه توبیخ وقت دونستممی

 هی و خواستمی گنده بغل یه حالیبی یهمه با دلم و صورتم به بودن زده زل مهربون نگاه تا دو. چرخیدم

 زودتر که دادمی اخطار داشت هنوز هاشچشم ته یکیشون کهاین با هاشون،صورت روی دل ته از ماچ

 .بدم رو سوالش جواب

 دونه؟نمی چی یعنی-

 شده؟ خبر چه باز-

 .نکرد جاجابه صورتم روی از هم سانت یه رو نگاهش کیوان و پرسید زهراخاله رو این

 .شده خبر چه میگه خانوم این االن-

 .نگفتم سیاوش به مریضیم به راجع هیچی من-
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 :گفت و کرد قالب سنگ هم به رو مشکیش ابروهای باز کیوان و کرد گشاد چشم زهراخاله

 چرا؟ چی؟ یعنی-

 .دیگه نگفتم-

 .انداختم باال رو هامشونه هم بعد

 چرا چیه؟ خوریمی که هاییقرص این نگفت نفهمید؟ هم آقاسیاوش خود یعنی مادر؛ نگفتی تو-

 خریشون؟می

 .دزدیدم منتظرشون هاینگاه از رو نگاهم

 وقتهیچ اون گرفتم،می خودم نبود که هاییوقت. نگرفتم پول سیاوش از هاقرص خرید واسه وقتهیچ-

 .ندیدشون

 .بودن نشده قانع هنوز انگار اما کردم؛ حرفم یضمیمه حالیکم لبخند

 پول؟ کدوم با وقتاون دیگه، شقی کله-

 :گفتم من که انداخت کیوان به توبیخی نگاه ششده باریک هایچشم با زهراخاله

 ...من بگی دوستت به باید گمونم... که دونیمی. شده تموم دیگه البته اندازم،پس حساب از-

 .حرفم وسط پرید

 دهنت؟ تو بکوبم رو شو خفه کنیمی مجبورم امشب چرا-
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 !کیوان-

 ایخنده یه رو صورتم ساعت چندین از بعد تونستم من و کرد صداش شاکی زیادی زهراخاله باراین

 .شد باز خنده به هم رومروبه هایمهربون صورت که کنم مهمون

 نه؟ داشتی دلیل حتما بگی؟ نخواستی چرا بگو حاال-

 .کشید هم رو کیوان بازوی و شد بلند من، دادن پس جواب از قبل زهرا خاله

 .بکش رفح مبچه از هی بعد بخوابه یکم بشه، بهتر حالش بذار. بازجویی به گرفتیش هم تو ببینم، پاشو-

 :گفت کشید،می شنداشته سبیل و ریش به دست متفکرانه که طورهمون و شد بلند هم کیوان

 بازیمظلوم دور به میفته االن بزنمش، تونممی نداد جواب اگه و بازه دستم جوریاون. موافقم آره آره-

 بچه؟ کدوم من، مادر سالشه بیست. نافش به ببند مبچه مبچه هی هم شما بعد

 .بیرون سمت داد هل رو کیوان زهراخاله و داد کش رو هاملب عمیقی لبخند

 .بشه بلند روش دستت کنی خودبی تو-

 :گفت رفتمی بیرون کیوان که طورهمون

 .منه حرف حرف،. ببره حساب بزرگش برادر از بدونه باید جااین زنم،می هم خوب زنممی-

 .دستش با ضربه یه به کرد مهمون رو سرش زهرا خاله. کرد من یحواله چشمکی و چرخید هم بعد

 .هاستخانوم حرف حرف فعال، نباشه حرف-
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 :گفت و کرد مکث اتاق در دم زهراخاله هم رفتن بیرون از قبل

 مادر؟ نه مگه-

 غضمب هاشمادرانه یهمه با خاله مطمئناً فهمید، و بشه پرتشکر لبخندم کردم سعی و رو بغضم کردم خفه

 .هستن همیشه کهاین از ریخت دلم به اطمینان و زد پلک که فهمید رو

 .بخواب خیال و فکر بدون دخترم، بخواب-

 .سپرد بالشت پناه به رو خودش راست یه سمج اشک قطره و گذاشتم هم روی پلک

*** 

 کاغذ روی آخر حکم و بود جلسه آخرین این که خوب چه. بودم شده خسته دیگه هاآدم یهمهمه این از

 نبض که هاآدم تند وآمدهایرفت و بیام و برم رو تلخ راه این نبود قرار دیگه هم من بود، خورده مُهر

 واسه برنداشت قدم کسهیچ و بردنمی وقت زیاد توافقی طالق یه چند هر. ببینم بود، برده باال رو مشقیقه

 .باید میشد، تموم باید انگار. پادرمیونی

 ایهبچ. گرفتن آروم ذره یه از دریغ ولی دادم؛ فشار ابروم دو بین دقیقا و پیشونیم روی کمی رو انگشتم

 گهدی اون کردم، شبدرقه نگاهم با من و گذشت کنارم از مامانش مانتوی یدنباله گرفتن با کنونگریه

 همچین من شکر رو خدا بود؟ دلخوری و دعوا از پر خمِ و پیچ این تو دویدن سهمش بچگی از چرا چرا؟

 .بودم نکشیده خودم دنبال ایدنباله

 خاطره؟-
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 نگاه به دوختم رو نگاهم من و گرفت جا خانواده دادگاه بیرون یمحوطه به رو یپنجره لب کنارم کیوان

 هایهبرادران مقابل در داشت و بود افتاده کار از صبح امروز از زبونم. شنوممی بگو یعنی که رنگش مشکی

 و مشکی قفل سر کوبید بود، مچش از باالتر کمی که دستش صافی. کردمی رویی و چشمبی کیوان

 .کشید عمیقی نفس کیوان و شد «ها» صورتم توی پاییز هاینفس آخرین. کرد باز رو کشویی یپنجره

 .ترهخفه هم بیمارستان از هواش جااین. آخیش-

 آورد،می فشار بهت رقمه همه و داشت زیاد هم صوتی آلودگی هواش، بر عالوه جااین گفت،می راست

 .بود منگنه الی هم با جسمت و روح

 .اومد-

 تو ششده تیغه شیش صورت همه از اول کردم، نگاه کردمی دنبال نگاهش با کیوان که مسیری به

 محکم هاشقدم و بود پوشیده مشکی شلوار و کت. بود زده هم رو وقته چند این ریشِ ته موند، مردمکم

 .زدم کیوان سمت نگاهم برگشتن با ماتی لبخند. اطرافش خیالبی و بود

 .بشینم صندلی اون روی میرم من-

 .کردم اشاره کردمی رو و زیر رو دستش سبز یپرونده که خانومی کنار به بعد

 .بریم زودتر میشه اگه فقط بگو، داشتی من با کاری اگه-

 و بود باشه معنیش که زد هاییپلک اون از و خوند هامچشم از حتما. خوادمی نبودن دلم فهمید فهمید،

 .راحت خیالت هستم من
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 با .کردم فرار سیاوش حضور از بگم بهتره. نگرفته جا روش کسی تا خالی صندلی سمت کردم تند قدم

 مانداخت پایین رو سرم. کنهمی رصد رو من چشمیش زیر نگاه دیدم من و شد صاف کناری خانوم نشستنم

 تماشای به و بیاد باال سرم خواستنمی دلم هیچ. کردممی کوله و کج رو کیفم مشکی هایدسته و

 شکف جفت دو گرفتن قرار با. غریبه شدمی دیگه وقت چند هم شوهریش اسم همون که بشینم سیاوشی

 .بود هامچشم خودِ به زُل زُل نگاهش. بیارم باال کم کم رو نگاهم شدم مجبور آشنا، مشکی

 . کیوان نه داشتم کار تو با چون کنی صبر گفتم-

 نگاهم زد،می چنگ رو موهاش بود، کالفه. چرخوندم کیوان دنبال راهرو امتداد رو نگاهم نداشتم، جوابی

 جواب خودیبی زبون، جای و بودن هم ایحرفه باززبون که هاچشم به لعنت. زد پلک هم باز دید که رو

 .کردنمی صادر مثبت

 شمام؟ با خاطره؟-

 کیوان هب دل دو من باز. کرد اشاره سمتی به دستش با دیدم و شدم بلند اکراه با ببینمش، نکردم بلند سر

 قسمت یه. قرمزی سمت به رفتمی چشمش هایمویرگ و کردمی تماشا رو ما رفتن مسیر که کردم نگاه

 دامبا که ترسیدممی پام و دستبی زبون از ترسیدم،نمی سیاوش از. روشروبه من و ایستاد سالن خلوت

 هاشچشم به شدن خیره اوردم،می باال رو نگاهم عمراً هم من و بود کرده سکوت. نباید که بزنه حرفی

 .نبود من سهم دیگه

 کنی؟ خودت مدیون رو من مثال خواستی بگذری، تمهریه از نبود دلیلی بگم خواستم-
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 ریننف و ناله از شدم پشیمون لحظه این تو و نکنم موهام قاطی ابرو و نیارم باال رو مافتاده زیر نگاه نشد

. کنه بارون متلک و بچرخه نداشت یاد که زبونی واسه شدمی حریف خوب هاموقعیت این چون ها؛چشم

 .بود رسیده خودش به حسابی امروز ش،زده ژل موهای بین برد دست و کشید ایکالفه پوف

 من به بیشتر تو چند هر باشم، تو مدیون که خوامنمی چون بدم؛ بهت باید رو مهریه اون من حال هر به-

 .بزرگت کاری پنهون با مدیونی

 خودم، سمت چرخوندم رو دستم دو عصبی و متعجب. گرفت سکوت یروزه شدنمی دیگه، شدنمی نه

 :گفتم بلند. کردن می متهم و بودن رفته نشونه رو خودم انگشتم تا ده هر که طوری

 .من-

 .ما روی کردن ثابت لحظه چند رو نگاهشون نفری چند

 خوبه. زنهمی من به کیوان رو توبیخش و نیش وقتاون و نگفتی تو نگفتی؟ برام بیماریت از چرا. شما بله-

 پس اپ من که ترسیدی تو که این جز باشه داشته تونهمی دلیلی چه کاریپنهون این ستاره قول به وهلل،

 .بکشم

 شدم مجبور باز و بود تمسخر اسم به چیزی از فراتر چون شد؛ تموم گرون زیادی برام آخرش یخنده ته

 .بندازم گره رو پیشونیم

 ...که نگفتم...  من... من _

 .بود ویبره روی هاموقع این صوتیش تار که نشناسم وقت گلوی به لعنت و نبود بغض وقت حاال
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 ازدواج این با گفت بهم مریم خاله. خودم اِلّا بودن داده همه رو مثبت جواب دکترین، گفتن بهم که روزی-

 .باشم بیماریم نگران نیست الزم دیگه

 :دادم ادامه. حالیمبی این و من به لعنت شد، ترمشت و مشت چپم دست روز اون یادآوری با

 یکی رکنا خواستممی من. رفتمی نه به رو جوابم من و گفت خیلی... گفت... گفت. قلبید متخصص گفت-

 هتونب بینیدمی اگر... هم من و بود رسیده باال از مثبت جواب اما خواستم؛نمی خصوصی دکتر کنم، زندگی

 ...خودم به الاقل کهاین خاطر واسه نگفتم رو موضوع این

 :گفتم دوباره و زدم ضربه مسینه به ماشاره انگشت با

 مه خواهرتون خب ولی اون؛ از فراتر چیزی نه زندگیه یه شروع واسه فقط من یبله کنم، ثابت خودم به-

 هاشخوب دنبال همه داره، بد و خوب وجه چیزی هر نبود یادم بوده، من از هم باز اشتباه گفتن، راست

 .دیدن واسه نمیرن

 ودنب مقصر ناخواسته که بود باری اولین واسه البد و شد تشدید پیشونیش روی ابروهاش گرفتن پیچ

 .بود رومبهرو سیاوشِ خواهر یکی اون قضا از و پیچیدم هامحرف الی رو دیگه یکی

 .شدیم حساببی انداختم راه من که بازی با جورایی یه خب. کردیمی پنهون نباید حال هر به-

 تازه بود، ایکوچه عجب خبریبی. شنیدم کامل رو روزش اون هایحرف من نبود خیالش عین حساب؟بی

 و قلبیش حس اون کردن پنهون یعالوهبه ش،مسخره بازی با کردیممی حساب هم من کاری پنهون اگه

 زنون قدم هم من نکردم، و کردممی دفاع خودم از باید. بود جلو هیچ دو داشت؛ یکی به که مالکیتی

 .بود بهتر طوریاین خبری،بی کوچه به پیچیدم
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 برم؟ هست اجازه حاال. منت واسه نه کردم رو کار این قلبم با و مبخشیده رو مهریه اون من حال هر به-

 ساختمون این تو هم اون پای جا و کشید هاآدم بودن ردِ از پر هایسرامیک روی رو کفشش کف کمی

 .شد ثبت دراندشت

 جان؟ خاطره بریم-

 خدا ممنون چه. داد رو رفتن حکم نگاهش با اون و بگه چیزی سیاوش نذاشت انداختم، نگاهی کیوان به

 .بودنش پناه و بودن مرد به داشتم احتیاج بود، گذاشته برام رو کیوان اوضاعی و جا همچین تو که بودم

 زیر رو خداحافظیم آخرین هم من سیاوش، واسه موند غلیظش یغرهچشم دیدم و شدم قدم هم باهاش

 . گفتم لبی

*** 

 .مونهمی خودم پیش بعد به این از خاطره خانوم، مریم گفتم که همین-

 .داشت دراز سر رشته این و گذاشتم سرم طرف دو رو هامدست. شنیدمنمی صدایی من مکث، کمی

 من به هیچی ازدواجش از شما آخر یلحظه تا که دلیلی همون به بشه؟ جدا خوادمی نگفتم چرا نگفتم؟-

 تمام از شما. دارم زیاد شنیدنی حرف من بکشه هم شکایت به کار اگر همینه، آخرم و اول حرف. نگفتین

 ست؟معامله زندگی مگه داشتین، خبر دو این بین هایتفاوت

 .مصیبتم خدا یهمیشه که کردممی سرزنش رو خودم من و سکوت هم باز

 گرفتی؟ غمباد چته-
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 هب رو صورتم شده که هم زورکی. جدیدم اتاق تو بود کشیده کله نزده در که کردم نگاه کیوان صورت به

 .کردم باز لبخند یه

 .نباشی خسته سالم،-

 پیراهن یه. بود رسیده تازه گمونم بود، نکرده عوض رو بیرونیش لباس هنوز و اومد اتاق توی قد تمام

 سوزِ دیگه هوا. بود پوشیده کرمی هفتِ یقه بافت یه پیراهن روی و کتانش شلوار با رنگ هم ایقهوه

 .داشت زمستونی

 .گفت نباشید خسته ما به یکی عجب چه السالم،علیکم و-

 .من هایلب لبخند و اجبار دوباره

 ؟داره معرکه کی با تلفن پشت مامان شده؟ چی-

 .بودم ایستاده زهراخاله هایصحبت گوشفال رفت یادم شد، هم در صورتم

 .مریمه خاله-

 بندی؟می ریشش به که نیست خاله حیف خطه؟ پشت جون مریم پس به، به-

 خنکیم دل از کمی مطمئناً و گرفت مخنده کرد قاطی لحنش تو کیوان که ایکجی دهن از پُر صمیمیتِ از

 .کشیدممی شدنباله که ایخاله اسم بود، حیف هم واقعا. ترکید خنده لبم رو که گرفتمی سرچشمه

 .اومده هم خوشش چه آره؟ هم تو اِ-
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 کرمی چوبی ساده تخت لب و اومد جلو کیوان که کشیدم باالییم لب روی رو پایینم ردیف هایدندون

 .نشست رنگ

 .قیمتی هر به بری جااین از باراین ذارمنمی نریز، غم هاچشم اون تو قدراین-

 ...هم برگردم اگه باشم، سربارتون خوادنمی دلم کیوان-

 رو حرفم. گرفت ازم رو صورتش به نگاه یادامه جرأت که انداخت بهم نگاهی چنان حرفم تکمیل از قبل

 که قرمز یپوشه با کوچیک یدفترچه و کرد باز رو بود دستش که چرمی کیف زیپ و گرفت نشنیده

 .سمتم گرفت خودش ارزش، بود کرده رو هویتم

 .گرفتمش محضر از شما، خدمت هم این-

 گاهداد یجلسه آخرین فردای. بود شده ثبت توش سیاوش نبودن باالخره پس. بگیرمش رفتنمی دستم

 اولش صفحه کاش زدم، زهرخندی روش به. شد تموم دومم یبله تو چی همه روز همون و محضر رفتیم

 .تاریخ و بود اسم از پر قدراین

 . ستدوباره شروع یه نیست پایان این ولی خاطره؛ شد تموم دیگه-

 .گرفتم دستش از رو شناسنامه

 رسیده، مریمخاله گوش به که هم حاال انداختمت، زندگی و کار از هم مدت این. گرفتیش شد زحمتت-

 .نیست مهم که نبودنی و بودن برای دردسر، به انداختم رو زهراخاله طفلک

 .کردم خفه مسینه تو رو بشه آه رفتمی که نفسی من و کرد نازک برام چشمی پشت
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 اومدی؟ کِی سالم-

 عجیب لبخندش بود، داده تکیه اتاق در به که زهراخاله سمت چرخوندیم گردن زمانهم کیوان و من

 .خبرم خوش که زدمی چشمک

 شاءاهلل؟ان خیره خبرها؟ چه. هست ساعتی نیم یه-

 .خودش یخونه تو مونه،می جاهمین ابد تا دخترم. هست که بله-

 ور دستش دو و شد خم تخت روی پشت به و زد باالیی بلند سوت کیوان و افتاد زیر سرم. ریخت قلبم

 .کرد خودش گاه تکیه

 .گرفتی رو جونمریم این حال باالخره بینممی. خودم مامان ایول-

 ودب افتاده گیر حس همه این بین صورتم و بود شده قاطی هم با همه خستگیم،دل با و مباخنده خجالتم،

 .بذاره نمایش به رو کدوم که

 .گرفت هاشدندون بین رو دستش پشت زهرا خاله

 .ها داره رو مادرت جای ایه؟صیغه چه جونمریم کیوان سرم، به خاک-

 .داره هم مادربزگم جای که اون-

 .اومدمی کش لبخندم زیر به سر طورهمون من و برسه کیوان توبیخ به یا بخنده دونستنمی زهرا خاله

 .خانوم خاطره نداریم اخم خونه این تو شد، حاال آها-
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 رو انگشتش پنج کیوان اومد باال که سرم. بود چشم تو زیادی انگار اما خندم؛می زیر به سر کردممی فکر

 .بود رفته قانون رو اخطار یه پای نداریم اخم و بود شده جمع انگشتش یه و گرفت صورتم جلو

 هر خودته، خونه بعد به لحظه این از جااین نداریم، هاحرف این از و کردم اذیتتون پس ای؛خونه این جزو-

 هم با رو تلوزیون کنترل اختیار ساعات فقط تونیممی. بخندی و بری تونیمی سرزده خونه این جای

 .کنیم تقسیم

 ویت من نفع به فقط که هاییقانون این از بود قراربی و داشت آرامش من دل و بود شده تا انگشتش چهار

 .شدمی مشت کیوان هایانگشت

 گرم آغوش شد مقصدم و کردم تند قدم و شدم بلند کنه جمع رو انگشتش آخرین کهاین از قبل

 تونستممی گرم، هایدست این بین فقط من. دادمی نوازش رو گوشم هاشصدقه قربون و زهراخاله

 .کنم آروم رو هیجانم و خوشی

 چی؟ من پس بابا ای-

 رو دستم کف. قلبش ضربان یمادرانه الالیی از کندم دل و کردم بلند زهراخاله یسینه از رو سرم

 :گفتم پربغض و معترض کیوانِ سمت کردم فوتش و بوسیدم

 .بهترینی تو هات،برادرانه همه فدای من-

 .شد حل پرحمایتش لبخند وسط آرومش ی"نکنه خدا"

*** 
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 دیدن با که بود جریان در خونم تو بچگی هوای و حال هم هنوز. کردم رد گردنم از رو کیفم بلند یدسته

 درونم، یکودکانه نگاهِ میکروسکوپِ زیر از دور یه رو شونهمه و شناختمنمی پا از سر عروسک همهاون

 .گذروندم

 .کردین قبول کهاین از واقعا مرسی-

 کردن پایین باال از دست باالخره سعید و گرفتم طالیی جوجه عروسک صورت روی از رو ذوقم آخرین

 بخندل یه با صورتم تو رو کودکانه سرخوشی اون کردم سعی من و بود کشیده جلوش بافتنی هایعروسک

 .کنم عوض خانومانه

 .دارن رو خودشون طرفدارهای همیشه-

 ...قشنگ عروسک همه این بین کردمنمی فکر خودم که من. میاد خوششون هااین از هابچه خوشحالم-

 :دادم ادامه و زدم اشاره هم با رو هاویترین یهمه و کردم باز رو هامدست بعد

 .بیاد خوشش هم هاعروسک این از کسی-

 و داد تکیه شکم با ایششیشه لبه به و خودش مختص میز سمت داد هل کمی رو دارشچرخ صندلی

 .زد گره بهم روش رو هاشدست

 .شده خرج هااین واسه احساس و وقت کلی ترن،خاص هااین اتفاقاً دارین، اختیار-

 .کردمی فکر خودم مثل یکی که خوب چه شد، رضایت از پر صورتم

 خوبه؟ کیوان-
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 مجبورش زور به که گرفتیممی فاکتور رو من به تَخمش و اخم آخرین اگه البته بود؛ خوب خب، آره خوب؟

 ینامحسوس تکون رو سرم. بردم رنگی هاینخ و میل به دست من، باز و کنه صحبت دوستش با بودم کرده

 .دادم

 .رسوند سالم بود، خوب ممنون-

 این من آخر" گفتمی هی سالمی، چه هم اون گفتم خودم با و زدم معوجی و کج لبخند هم بعد

 ستد از هم مادر کلی تازه و باشی نداشته ایبهونه تو دیگه که پایین میارم رو سعید یمغازه دکوراسیون

 ".کنن من جون به رو دعاش و بشن خالص هاشونبچه نق نق

 .کردم جمع رو لبم رو اومدمی داشت که ایخنده

 .برسونین بهش هم رو من سالم-

 .کردم خم جلو به کمی رو سرم

 .حتما چشم،-

 از لیک دفتر این تو. آورد باال رو آشنایی رنگ ایسورمه دفتر و کرد باز کشویی میزش، پایین از و شد خم

 .بود شده ثبت من هایبافتنی یخانواده هایاسم

 کنم؟ تقدیمتون باید قدرچه هااین بابت من بفرمایید خب-

 دل. انداختم نگاهی بودن، داده لم ایشیشه دکور روی نامرتب که مغازه گوشه هایعروسک به اختیاربی

 خندیده بهم قدرچه کیوان و بودم زده هم حرف باهاشون گاهی روز چند این بود، سخت ازشون کندن

 .داره غم هاشونچشم رنگی هاینخ کردم حس داشتم، دوستشون خب. بود
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 خانوم؟ خاطره-

 مثل و باشه نبرده احوالم به پی یکی این بودم امیدوار گرفت، درد گردنم که چرخوندم سر محکم چنان

 :فتمگ بپرسه چیزی بخواد کهاین قبل سریع من و بود متعجب بیشتر هاشچشم اما بخنده؛ بخواد کیوان

 .نداره رو قابلتون البته قبل، قیمت همون-

 .زد هانوشته جلوی باال به رو تیک چند و زد برگ رو دفتر

 .نیست درست طوریاین نه-

 چیزهایی زدمی حرف من با که طورهمون و کشید بیرون پاش پایین کشوی از دیگه باریک یدفترچه یه

 . نوشت روش

 .گهدی ببخشید باید کردم، اضافه بهش من ناچیزی مبلغ. ممنونم کردید زحمتت قبول که همین دیگه-

 ور عروسکی زندگی رج به رج به بودم کرده شروع باز خودم خاطر به من بودم، نکرده زحمت قبول که من

 ...چون بافتن؛

 .شما خدمت بفرمایید،-

 .بیرون بزنم دقیقه چند افکارم از کردم سعی و گرفتم رو بود کرده دراز سمتم که چکی برگه

 .خدمتم در من بگید، کیوان به بود سفارشی اگه فقط. ممنونم دارید، اختیار-

 .کرد تکرار دوباره و زد لبخندی تشکر با

 .کنیدمی لطف-
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 خودم به رو لطف که شدم این درگیر باز بود، هماهنگ سرم حرکت با زبونم که خداحافظی با هم من

 !سعید؟ آقا این به یا کنممی

 یک واسه که جوری کرد، ـوسه بـ از پر رو صورتم سردش سوز با زمستون اومدم بیرون که مغازه از

 سال یه معکوس شمارش و بود برداشته رو جا همه ماهاسفند اول عطر. شدممی آماده داشتم عطسه

 رفتیممی زحمت به روزها این که هاییخاطره برام مسیرم، توی ایمدرسه دیدن با. بود شده شروع دوباره

 هی شایدم روز چند از تعطیلی حکم نوروزی پیک و بودیم نوروزی پیک منتظر همه شد، زنده کالس سر

 به آرزو و کردممی حل رو شهمه من و کنه حلش که کیه گفتنمی همه البته شد؛می عید از قبل هفته

 از درس، پُر دفترچه همین توی شدن حل با سال هر. بگیرم نوروزی پیک این سر هم نمره یه موند دلم

 مادر یزده گره هایدست به ها،خیابون شلوغی به رو ببندم رو هامچشم تا زدممی بیرون تلخم خیاالت

 به ذهنم کردم سعی و دادم تکون رو سرم. پدرانه هایرحمی دل و هابچه کوبیدن پا و گریه به دختری؛

 .برنگرده گذشته

 صبح یه داشت روپیاده. بود صورتم طرح همیشه و زده جوونه تنم توی خوب حال که شدمی وقتی چند

 کنار و کردم انتخاب رو هامغازه ویترین از دورتر جایی من و دیدمی خودش به رو شلوغ زمستونی

 خاطرات یدفترچه باز مبادا تا کردم زدن قدم به شروع کشیده، خمیازه هایدرخت با باریک یباغچه

 .زدن برگه و خوردن تکون به کنه شروع ذهنم

 جای به دورتر، ایستگاه تا یکم نداشت نگرانی جای پس گردمبرمی اتوبوس با بودم گفته زهرا خاله به

 .بزنم قدم بود غریبه من با زیادی که رو شهر این رویپیاده شدن، منتظر و صندلی روی نشستن

 خانوم؟... خرین؟می دونه یه-
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 خرسی هایآدمس و کردم صاف دوباره نه، یا میاد اتوبوس ببینم بودم برگردونده پشت به که رو نگاهی

 .امروز از امان و هاخاطره مرور برای زدنمی چشمک

 بدم؟ بسته چند خاله؟ خریمی-

 دختر جلوی پاهام یپنجه روی و شدم خم کمی. کنم دور ذهنم از رو هاخاطره داد و جیغ کردم سعی

 حسابی خوشگل، هایچشم این برای هاشمژه بود، مشکی و درشت هاشچشم. نشستم جلوم، یکوچولوِ

 که موهایی با معوج و کج روسریِ و بود خورده ترک لپش هایکناره که حیف اما کرد؛می بونیسایه

 جمع صورتی با همه و ببینه رو قشنگی همه این کسی ذاشتنمی بود، ریخته ششونه روی وارشلخته

 و ثانیه یه واسه پاش و ریخت و خرید همه این وسط کردنمی هم فکر کسی حتی زدن؛می کنارش شده

 .نمیره دوری جای خریدن آدامس دونه یه توپ، یه صدای

 .سرش پشت ریختمش و مشکیش موهای الیالبه بردم دست و نکردم اکراه من

 .قشنگی دختر چه-

 .من جواب و اون سوال ناهمسانی این از شد دلخور هاشچشم

 خری؟نمی آدامس -

 کی و بود بسته یخ گرفتم، دستم توی رو هاشدست. کودکانه هایحس برای امروز بودم اختیاربی

 هم اون! آدامس دونه یه فقط فروش برای میره خیابون اون تا خیابون این از ساعتی چه از دونستمی

 چیزی یه اما این؛ فقط بگه کنه انتخاب و بزنه زل هاویترین به دلخوشی با رو هاساعت این تونستمی

 ...شاید جورایی یه یعنی باشم؛ اون جای هم من شدمی کهاین از لرزید دلم. بود کرده مجبورش
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 .زدم شزده یخ هایدست روی نرمی یـوسه بـ و بستم رو هامچشم

 .خرممی رو همه عزیزم، خرممی-

 خواست،نمی شدن مغرور دلم من و میدوه هاشچشم توی که هیجانی برق نبینم تا نکردم باز رو هامچشم

 جلوم رو دختر این بودم، برده خودم از گله گریون پیشش دیشب من که خدایی همون دونستممی

 .کنه شبنده این کوچیک دل سهم خوشی یه هم بیاره خودم به رو من هم تا گذاشته

 !ش؟همه یهمه واقعا-

 .دادم نرمی تکون رو سرم و کردم باز رو هامپلک الی

 فروشی؟نمی من به جا یه رو همه. آره-

 پنج. داره نگه خفه رو شکودکانه ذوق صداش توی نتونست و کشید بیرون دستم از رو هاشدست

 هم دنبال لب زیر رقم و اعداد و شدمی باز و جمع هاشانگشت و گرفت صورتش جلوی رو انگشتش

 بزرگت دل و کوچیک هایانگشت قدر به دنیا هایحساب یهمه کاش »گفتم خودم با هم من. کردمی

 .«شدمی صاف

 بدم؟ باید قدرچه خانوم خوشگل خب-

 خندیدم کنم جمع چندش با رو صورتم کهاین جای من و کشید دماغش روی رو کثیفش ایقهوه آستین

 .گرفتم رو شزدهیخ دماغ آروم و کشیدم بیرون کیفم روی زیپ از کاغذی دستمال و نابش دنیای این به

 .میشه کثیف لباست عزیزم، نکن-
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 .گذاشت دستم توی رو آدامسش هایبسته و زد صورتم به داشتنیش دوست لبخندهای از باالخره

 .تومن هزار سی میشه-

 کیفم تو زور به کیوان صبح که هاییپول. کشیدم بیرون کیفم از رو پولم کیف و گفتم باالیی بلند چشم

 هزار پنج دوبار،. بود شده خیر بانی جوره همه امروز کیوان. دادم بهش و آوردم در رو بود گذاشته

 :گفتم کنه، رفتن و دویدن به شروع کهاین از قبل و شمرد رو هاتومنی

 .دارم برات هم هدیه یه کن، صبر-

 از بودم داده خودم به خودم دیروز که ایهدیه من و کرد نگاهم منتظر خوشیش از لبریز هایچشم با

 و شارها انگشت بین کوچولو خرس یه طرح که بود کمونی رنگین دستکش جفت یه کشیدم، بیرون کیفم

 به خنده وسط کیوان که محکمی یضربه صدای هنوز. نکنه توجه جلب تا بودم زده بافت شصت

 ذارم؟ب دلم کجای رو این دیگه»بود گفته که صداش انعکاس خصوص به بود، گوشم تو بود زده پیشونیش

 .«ها نکنی دستت من، یساله بیست خواهر

 انگار اما نکنم؛ دست بودم نداده قول بهش گرفت،می بازیش جنبهبی دلم بودن خواهرش لفظ از هنوزم

 .بود کیوان روز امروز

 گرم رو هاشدست ولی بود؛ گم توش ظریفش هایدست چند هر کشیدم، هاشدست به رو هادستکش

 هوابی و زد لبخند هاشانگشت بین خرس روی به بار چند و کرد رو و پشت رو هاشدست. داشتمینگه

 .رفت و دوید من هایدست بین از

 .نکرد هم تشکر یه زیاده، سرشون از محبت هابچه این-
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 شمغازه در به که آقایی به رو. شدم صاف و برداشتم دختربچه یرفته هایقدم به کردن نگاه از دست

 :گفتم بودم، نگاهش بینذره زیر کی از دونهمی خدا و بود زده تکیه

 وندنیاش که نبوده کسی گاهی فقط رنگیه، شونهمه دنیای. ندارن هابچه یبقیه با فرقی هم هابچه این-

 ونیزب همیشه تشکر بود، تشکر دنیا یه هاشچشم خوشحالی و شخنده. کنه حل بودن بزرگانه آداب با رو

 .نیست قشنگ گفتنش

 توی ریختم رو هاآدامس من و فکر توی رفت من یجمله با باشه، کرده رد رو سال چهل میزد که آقایی

 هب رسیدن برای کردم تند رو هامقدم و بشنوم رو آقا اون افکار گیرینتیجه نکردم صبر دیگه کیفم،

 ابماعص روی سرم، پشت درست ماشین یه بوق صدای. داشت فاصله من با دیگه قدم بیست که ایستگاهی

 ونهم و کنم بلند رو سرم خواستنمی دلم اصال بیاد، دنبالم هم خونه خودِ تا داشت قصد انگار بود، رفته

 .مزاحمتش این از کنه، تلقی مثبت خودش برای رو نگاهمنیم

 دلم توی و دادم فشار هم روی رو هامچشم من و پروند جا از رو من ماشینش بوق رسماً دیگه باراین. بوق

 .کردم نصیبش خوشگل و ممنوع هایلفظ کلی

 .خانوم بدید همراهی افتخار-

 فرمون پشت کیوان چرخیدم وقتی و اومد آشنا گوشم به صداش که برگردم سمتش برزخی دیگه اومدم

 .کشوندم هم به ابرو. زدمی قهقه

 کار؟این چی یعنی-
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 نشده کم که ایخنده وسط و کرد باز رو جلو در بودم گرفته براش من که ایقیافه به توجهبی و شد خم

 :گفت بود

 .ببینم بشین بیا گرفته، هم ایقیافه چه-

 .نشستم صندلی روی سرخوشی با. صورتم روی باشه نقش ایثانیه هاماخم بود عادتم

 خوبی؟ سالم،-

 .برد باال رو ابروش نیمه یه

 وشمگ بیخ خوایمی ریز یه خونه تا گفتم بودی کرده برام تو که اخمی اون با. ممنون خیلی سالم، سالم-

 میارین؟ تشریف کجا از حاال. بزنی غر

 .افتاد راه وارپشت الک و کرد جاجابه رو ماشین دنده آخرش یجمله گفتن با کیوان

 .رسوند سالم شما به ضمن در بودم، برده رو هاعروسک. میام سعید آقا پیش از-

 .رفتیممی که مسیری و بود روروبه به اصلیش نگاه ولی کرد؛ نگاهم چشمش گوشه از چپ چپ یه

 .درآد پشتش از علیک تا هفت که بدم نشون سعید این به سالمی یه-

 .دیگه زدیم حرف موضوع این به راجع کیوان، اِ-

 .کرد نازک برام که بود چشمی پشت باز جوابم

 .ببینم رو هاتدست راستی-
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 هادستکش بیرون برم که فرصت اولین در بودم گفته کردنش اذیت محض. بدونه خوادمی چی دونستممی

 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی صاف رو هامدست. پوشممی رو

 شد؟ راحت خیالت. دادمش هدیه-

 .پیشونیش روی چین یه و اومد لبش رو ایاومده کش لبخند

 وقت؟اون کی به-

 ود؟ب نبود، که بد تالفی یکم بود، داده من به ماشینش بوق کشیدن رخ به سرِ که حرصی همه اون از بعد

 .بپوشه خوشگله اون حاال بپوشم که من نذاشتی کرد، ذوق هم قدراون. دیگه حاال-

 .خندیدم دل ته از من و هامچشم توی ترباریک هاشچشم و شدمی چین چین بیشتر هاشاخم

 دادی؟ هدیه کی به میگم. ببینم نخند-

 هایچشم جلوی و آوردم بیرون رو بود آدامس از پر توش که اینصفه یبسته و کشیدم رو کیفم زیپ

 .گرفتم کیوان متعجب

 !خاطره-

 .قهقه شد مخنده که خاطره گفت کشیده چنان

 . خریدم ازش رو هااین که خانومی خوشگل اون به دادم هدیه رو هادستکش اون بابا؟ چیه-

 .گرد واقعا مردمکش و بود دارکش هاشپلک هنوز
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 بذارم؟ دلم کجای رو خریدنت آدامس همه این ولی کنم؛ قبول تونممی رو دادنت هدیه-

 .کشیدم بیرون کیفم از رو شده پلمپ یبسته دو

 .هست هم هااین تازه-

 !بود مونده نخندیدن و خندیدن و تعجب بین صورتش

 .هااین بابت دادم رو دادی بهم صبح که پولی اون تاجازه با... کیوان شدی خیر بانی امروز-

 بحث خانوم خوشگل. بگی نبود الزم ریختیمی هم جوب تو بودی، اختیار صاحب پول اون بابت که اوالً-

 با شام و نهار صبحانه، بگیریم؟ آدامسی رژیم قراره کنی؟ چی خوایمی رو آدامس همهاین اینه من

 آدامس؟

 .کشیدم هاآدامس روی از رو براق زرورقِ

 .بفرمایین حاال. که خوبه هم خیلی-

 کردی کار هر حرفامون، ته گفتمی که هاشحرف آخر جدی یخنده ته اون برای رفتمی دلم من که آخ

 .برداشت آدامس کلی مشتش با و برد دست. افتاده مقبول

 .میشه الزم داشبورد ذارممی دارمبرمی زیاد من پس-

 .بود تخس آخرش جمله

 الزمی؟ چه ولی ها؛ نداره رو شما قابل-

 .میدم بهش هم جایزه یه بشه سوار کی هر هیچی-
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 بشه؟ سوار مثال کی -

 .کرد نگاه صورتم به و گرفت جلوش یشیشه از کامل باالخره رو نگاهش و کرد ترمز خونه در جلوی

 . رو تو خود مثال بابا، هیچی-

 .دراز هامگوش که هم من-

 .میاد بهت درازیگوش هم قدرچه اتفاقاً -

 .کرد خاموش رو ماشین کیوان که دادم سر قهقه غرهچشم جای هم من. عمرا ۀورد،نمی کم

 .اومد هم خوشش چه-

 شد ماشینت سوار که برداشتی کی واسه رو خرسی آدامس همه اون بگو تو ولی دراز؛گوش من باشه-

 بدی؟ اشانتیون بهش

  بدم؟ هم آدامس روش که بخره رو من بیاد قراره مگه -

 سعی که روزهایی. آورد یادم چیزی و کرد یاریم محافظه که شد قاطی خودش و خودم یخنده باراین

 :گفتم شده جدی یهو و شد باریک هامچشم خنده وسط کنم، فراموش کردممی

 کیوان؟-

 :دادم ادامه من و شد جمع صورتش روی از خنده

 .یادمه خوب من بگی؟ برام چیزی یه بود قرار ولی نشد؛ روز اون-
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 .بشه پیاده چرخید و کشید رو در یدستگیره و رفت وا نگاهم تو نگاهش

 .خاطره شو پیاده-

 .گرفتم رو ایشسورمه کتان کت یلبه

 .بودما شما با کیوان-

 .گرفت ضرب فرمون روی چپش دست با و شد صاف دوباره صندلی روی

 .نزنیم حرف روزها اون به راجع شد قرار-

 رامب باید گفت وقتی نبود شوخی صداش توی اصال یادمه که گفتم داداشم از نگفتم، روزها اون از هم من-

 .آشناست گفت خواستگاری، بری

 .آشنایی نداشتم من و گفتم اکراه با رو آخرم جمله

 .صورتم توی زد رو هاشریشه و گرفت رو سرم بافت شال یدنباله

 .زدیم یخ شو، پیاده-

 وجل یشیشه از که چپی چپ با. شدزدیده نگاه رو من ترسوندمی. شد پیاده سریع خودش و گفت رو این

 کردن پرت واسه گفتمی که لبخندی وسط داد، نشونم دندون ردیف اون و شدم پیاده کردم نگاهش

 .منه حواس

*** 

 .برم بزرگت دل قربون عزیزم، مرسی. میشن خوشحال هابچه حتما-
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 غر خوب چه. کرد نوازش رو مگونه دستش با و شد رد کنارم از گفتمی رو این که طورهمون زهرا خاله

 .کردی حروم پول بگه نزد

 یادتونه؟ آوردین،می برامون هاقدیم-

 .سمتم برگشت و گذاشت کاره نیمه رو رفتمی آشپزخونه سمت که راهی زهرا خاله

 .بیارم گرفتمی خدابیامرز هادی آره-

 بابای هادی آقا. کرد شجمله آخر یپینه وصله آه یه و حسرت از گفت،می دلتنگی از خاله هایچشم غم

 .بود یادم ازش ماتی تصاویر فقط من و بود کیوان

 یه خوردن سر جیغی جیغ چه که افتادم روزهایی اون یاد دیدم رو هااین وقتی. کنه رحمتشون خدا-

 .بود مسابقه آدامس کردن باد سر و مینداختیم راه آدامس

 بغل رو زانوهام مبل، روی من و شد آشپزخونه رفتن خیالبی و نشست پاش کنار مبل روی خنده با خاله

 .زدم

 الورودم؟ممنوع هنوز-

 .میریم هم با خواستی وقت هر حرفیه؟ چه این عزیزم، نه -

 :گفتم و کردم بسته و باز رو هامچشم باشه معنی به ولی، عصر همین گفتمی که دلم

 نمیشه؟ شاکی مریم خاله وقتاون-

 .بشه شاکی نفر یه اون بذار توان، دلتنگ هاخیلی جااون -
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 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از دست به چای لیوان کیوان که گرفت عمق لبخندم

 .بسوزه ناکجاش تا بذار بابا آره-

 اما کرد؛ مجازات هاشدندون الی رو خودش دست پشت کیوان جای به عادتش، طبق هم باز زهرا خاله

 ...دلم گاهی خب اما نبودم؛ بدجنس. زدممی تاییدیه رو کیوان حرف خنده با من

 .زنهنمی حرف طوریاین بزرگترش به راجع آدم کیوان-

 .زنهمی قهقه همین واسه اومد، بدش کهاین نه هم دخترتون این تازه. نگفتم چیزی که من بابا-

 .کردم جور و جمع رو صورتم و کشیدم دهنم تو رو لبم دو کنه، توبیخ هم رو من زهرا خاله کهاین از قبل

 .کنهمی اشتباه تو مثل هم اون-

 کرده گیر هاملب من و شد همراه باهاش کیوان موقعبی چشمک رفت، نشونه سمتم که زهرا خاله توبیخ

 !نه یا بیاد کش بود

 ریختی؟ چای تنها خودت واسه چرا حاال-

 .خودش به رسیدمی پرتوبیخ هایجمله که کیوان بیچاره ولی عوض؛ موضوع یعنی این

 زهتا بدن چای بهم خوشگله خانوم دوتا این کهاین عوض اومدم، کوفته و خسته کار سر از من. وهلل خوبه-

 .خورممی چای تنها تنها چرا که کننمی نگاهم هم طلبکار

 :گفت کیوان به رو و شد بلند زهرا خاله

 .دیگه کردی سوراخ سوراخ رو بدبخت مریض تا چهار دست زدی باز. نکندی که کوه حاال خبه-
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 :گفت معترض کیوان و کردم رها رو مخفه یخنده من

 ها؟داری قبولم خیلی معلومه! مامان-

 :گفت بلند بود، آشپزخونه توی دیگه که هم زهرا خاله

 .کردم شوخی مادر، دارم-

 :گفت و کرد بلند رو صداش هم کیوان

 .فدات به من ای-

 مجلو میز، روی رو شنصفه چای لیوان کیوان که بود مونده گرما توی صمیمیت و گرمی همه این از صورتم

 .گذاشت

 هم دور بریز رنگخوش و خوشگل چای تا چهار پاشو بدیم قرض هم تو به هانون این از خوایمی اگه-

 .بخوریم

 .بردم باال سرم کنار تا رو دستم

 .بفرمایید امر قربان، چشم-

 دبو رفته بیمارستان، توی داریزنده شب یه از بعد کیوان و ذاشتممی سینک توی رو خالی هایفنجون

 .دادمی جوش برنج هم زهرا خاله. بخوابه

 زهرا؟خاله-

 .کرد مزه مزه رو چوبی کفگیر روی سفید دونه چند
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 جان؟-

 نه؟ داشته دوست رو کسی کیوان-

 با و بستم رو آب شیر. کردم درد احساس جاش به من که چرخید سمتم سریع قدراون زهرا خاله گردن

 لب زیر زهرا خاله. کردم خودم گاهتکیه رو هامدست و دادم تکیه سینک به پشت خیس هایدست همون

 .خودش به هم شاید دادمی رو من جواب

  نه؟ یا درسته بگین بهم زهرا،خاله نه لب زیر-

 خودشون لقُ قُل به هابرنج تا گذاشت کنار رو کفگیر و زد قابلمه یلبه به ضربه چند کفگیر با کالفه خاله

 .برسن

 گفته؟ بهت چیزی کیوان-

 اون از بعد ولی بود؛ جدی که گفت چیزهایی یه هامونشوخی وسط بیمارستان، بودم رفته که روزی اون-

 .داد سرباال جواب هی و پرسیدم ازش امروز کهاین تا شد فراموشم کالً اتفاق

 که هدار جذابیتی چه برنج پریدن پایین باال اون دونستمنمی من و بشکنه رو سکوت نداشت قصد خاله

 :گفتم و نیاوردم طاقت هم آخر. بیارم در احوالش از سر من تا کردنمی بلند سر و بود مونده بهشون خیره

 ...آشنا گفتمی کیوان بوده؟ کی نمیگین جون خاله-

 ات کشیدم کنار سینک کنار از من و گرفت رو قابلمه طرف دو دستگیره با و بشه کامل مجمله نذاشت

 .بشن خنک کمی خوردن جوش اون از بعد هابرنج
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 .ستشده تموم دیگه که من نظر به. مادر دیگه نیست مهم-

 باال رو آب شیر اهرم و بردم دست من رفت باال که هابرنج بخار. شدمی تبدیل یقین به داشت بیشتر شَکّم

 .بشه کم دماشون تا دادم

 .نمیشه تموم عشق و بوده عاشق کیوان. نیست شده تموم نه-

 قدِ با داشتن هابرنج و نبود زیاد دمای از آثاری و اثر هیچ دیگه و زد پایین رو اهرم و برد دست

 .کردنمی استراحت سفید سبد توی شونکشیده

 .کنهمی فراموش. نپرس بهش راجع دیگه بیا مادر، جان خاطره-

 .گرفتم رو هاشدست کنه بلند رو سفید سبد خاله کهاین از قبل

 درسته؟ سیاوشه، اقوام از خوشبخت دختر این کنه؟ فراموش باید چرا. نه-

 .هدف به زدی درست خاطره، آفرین یعنی سکوتش و بشه گرفته نگاهم از نگاهش تا بست رو هاشپلک

 هم شما زنم،می حرف باهاش چیزی؟ همچین میشه مگه. کنهمی فراموش میگین شما و عاشقه داداشم-

 .بشین قدم پیش براش زودتر

 .هاشبرنج وقت سر رفت باز و نشست صورتم روی شغرهچشم و اخم

 .نزن هم حرفش-

 .کنم قربونی هم برادرم دل وسط این نیست قرار اما درست؛ شد تموم من زندگی و سیاوش نزنم؟ چرا -

 .نه جان، خاطره-
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 نه؟ چی-

 .برسه هاشبرنج به و کنه سکوت داد ترجیح زهراخاله و آشپزخونه توی اومد آلودخواب کیوان

 نبودی؟ خواب مگه. هیچی-

 .برداشت رو آب یشیشه و یخچال سمت رفت و داد زهراخاله به من از رو نگاهش مشکوک

 آب خودم اومدم هم من چیه، امرتون نگفت کسی زدم صدا چی هر بود متشنه! باشه هیچی نمیاد نظر به-

 .بخورم

 هم من. خورد آب قلپ، قلپ و رفت باال طوریهمون کیوان که ایشیشه به کرد نگاه چپ چپ زهراخاله

 .کردم نگاهش و زدم تکیه کابینت به باز نیش با سینه به دست

 .ها شدممی هالک داشتم آخیش-

 .کیوان نخور آب شیشه با گفتم دفعه صد-

 بود؟ چی هیچی، نگفتین خب-

 .کشید قابلمه سر رو دمی و داد تکون رو سرش رفتنمی حساب حرفش کهاین از خاله

 .بابا گفتیمنمی چیزی-

 . شد باورم باشه-

 .برگشت دوباره یهو که بره کرد کج راه
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 .اومد یادم شد خوب برات، گرفتم دکتر نوبت عصر خاطره، راستی-

 .شد نامیزون ابروهام

  چرا؟ وقتاون من؟ واسه-

 ردکت فتحی. دکتر نرفتی مدت این دونممی. بری چکاپ برای باید بار یه وقت چند هر گفتمی مامان-

 .بریم هم با گرفتم نوبت تواسه دیدمش امروز خوبیه،

 .روشه سنگینم نگاه نیاورد هم مبارکش روی به خاله و کردم نگاه رو زهراخاله زدهخجالت و شاکی

 .نمیام من اما لطفت؛ از مرسی-

 .من بیچاره و شد زمان هم کیوان و زهراخاله چپِ چپ و غرهچشم

 چرا؟ وقتاون-

 .نداشت توش آثاری و اثر هیچ آلودگی خواب که بود جوری کیوان لحن

 .خوبم من... آخه... آخه-

 بدی؟ تو گفتم من مگه-

 ...خب... من خب خب، نه-

 .کشید دست وارشونه رو ششلخته موهای کیوان

 .میریم همم با. میای یعنی میای گفتم ننداز، راه برام خب خب قدراین-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 196 

 :گفتم کیوان لجباز لحن به رو مصمم

 ...سیاوش که دونیمی خودت تو. نمیشه کیوان آخه-

 .کیوان پیشونی چین بود شده اسمش

 .نمیشه رد دیگه هم قدمیت یک از باش مطمئن. خاطره نیست دیگه سیاوشی-

 ...بیمارستان توی اون حال هر به-

 .کردن فرار برای آوردم مزخرفی بهونه عجب دونستممی خودم و کنم تموم رو حرفم نذاشت

 .میریم نهار از بعد بخوابم، میرم. بینیشنمی گفتم-

 هم، به هامدست پیچوندن با و انداختم پایین سر باشه، کرده فکر اشتباه ترسیدم من و شد جدی کیوان

 :گفتم رفتنش بیرون قبل

 .است دیگه روز دو مال چک تاریخ راستش خب کیوان-

 :گفت کردمی خشک رو هاشدست کهحالی در زهراخاله و بزنم رو حرف این تا کندم جوون

 چک؟ کدوم اصال داره؟ ربطی چه چک به چک؟-

 .اومدمی در چاه ته از صدام هم من و بود من جواب منتظر ساکت هم کیوان و کردم پا اون و پا این

 .گرفتم هاعروسک بابت که چکی-

 .من مادر ذارهنمی دخترت این نگم، هیچی خواممی من هی-
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 .دستش توی گرفت رو هامشونه و اومد جلو زهرا خاله که کردم نگاه زیرچشمی رو کیوان شاکی یقیافه

 .ببین رو من مامان خاطره؟-

 .بودم شده نازنازی چه پایین، افتاد چشمم کنج شده جمع اشک قطره اومد باال که سرم

 اجازه اگه... من... کشممی خجالت ازتون کلی من... بگم طوریچه یعنی بشم؛ سربار خوامنمی من... من-

 .بشم تونشرمنده کمتر کنم تقبل خودم رو یکی این بدین

 .خاطره لطفا ببند-

 .شد من برای توبیخیش لحن و داشت سر پشت رو زهرا خاله یغرهچشم کیوان، تندیِ

 خودت هم هاحرف این با چرا مایی از جزئی تو نشنوم، رو حرف این دیگه... دلم عزیز... دخترم... مادرم-

 .ماییم باهمیم، همه ، نداریم تو جااین نشنوم، دیگه! رو من هم میدی زجر رو

*** 

 هنوز؟ قهری-

 پرخاطره بیمارستان این تو من و بود ساکت هنوز ماشین توی و سفره سر مثل ولی اومد؛می راه پامهم

 دشای شدم لوس ولی نداشت؛ اثر هم ماشین توی هامشوخی چند هر. کنم تحمل رو سکوتش تونستمنمی

 .بده جواب

 !کیوانی-

 .کنیمی حساب چی رو من تو ممونده من-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

 و دلخور واقعاً یعنی تلخش لحن. کردم سد رو راهش و ایستادم رخش به رخ و چرخیدم راستم پای روی

 .بود قهر

 .کیوان بینممی زندگیم یهمه رو تو من-

 .پیشونیش روی انداخت رنگکم چین تا دو و بود جدی

 گفتی؟ که هاییحرف یا باورکنم رو این االن! جداً؟-

 .بگیره آروم نبضش تا پیشونیم روی کشیدم دست

 .کیوان کنم اذیتت خوامنمی-

 .محسنی آقای سالم-

 و گذشتمی کنارمون از که جوونی آقای سالم جواب سرش، دادن تکون با و زد ماتی لبخند کیوان

 .بده رو من جواب نشد و داد رو بود دستش روی سفیدش روپوش

 شده؟ تموم شیفتت. نباشید خسته توکل، آقای سالم-

 اب بیمارستان تو کرد، پر رو مشامه تلخش و تند عطر مانزهم و شد ترنزدیک ما به قدم چند توکل آقای

 ...و داد دست کیوان با. بود گرفته دوش ادکلنش

 .خانوم سالم-
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 ور کیوان بدخلقی کردم سعی. گرفت قیافه برام کیوان باز و آوردم باال رو مافتاده پایین سر مجبوری

 که کیوانی حرمت به و پرستاره هم اون زد حدس شدمی که آقایی به رو. باشم روخوش و نکنم تالفی

 :گفتم بود، گذاشته احترام بهم بودم باهاش

 .نباشید خسته سالم-

 :گفت کیوان به رو و داد تکون سری تشکر ینشونه به

 .ترکهمی داره سرم شدم، کالفه هااَنترن این دست از-

 .کردم درک رو بودنش ظاهری من، فقط و زد تصنعی لبخند کیوان

 .میفتن راه زنن،می گیج فقط خورده یه-

! دبو کی کن صبر گرفت،می رو سراغت یکی االن راستی. پیچوندیشون خوب که شما! خورده؟ یه فقط-

 ...خانوم

 :گفت کرده هول کیوان که گرفت لبش به دست تفکر، ینشونه به توکل آقای

 .فعال شده، دیرمون ما ببخش حاال، باشه-

 :گفت توکل آقای برنداشته رو اول قدم هنوز و گفتم آرومی خداحافظ کیوان رفتار از متعجب من

 .صبوری تارا صبوری، خانوم آها-

 وعیمصن لبخند. گفتم تبریک قرارمبی دل به رو جدیدم کشف من و کرده گره مشت با کرد، مکث کیوان

 :گفت و زد
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 .ممنون باشه-

 .خدانگهدار کنم،می خواهش. باشه بخش توی هنوز کنم فکر ولی نیستی؛ گفتم بهشون-

 .کشید رو من مانتوی آستین کیوان و داد رفتن به رضایت باالخره حرف این گفتن از بعد توکل آقای

 .شد دیر بریم زد، حرف چقدر-

 .کرد نگاهم کیوان کشیدم، عقب رو دستم توجه بدون همهمه وسط من و بوده قهر بود رفته یادش

 تارا؟ برده؟ داداشم از دل سیاوش یدخترخاله-

 .فهمیدممی رو نزارش حال من و کرد اخم

 .خاطره میشه دیر زنیم،می حرف بعداً-

 .کردم اشاره بود معلق کیوان سر باالی دقیقا که رنگی سفید و گرد ساعت به

 .اومدیم زود هم ساعت نیم-

 .کشید صورتش به رو دستش دو کالفه

 ...بعداً. زنیممی حرف-

 .تارا پیش میری تو و میشینم انتظار هایصندلی روی میرم من االن ولی زنیم؛می حتما که رو اون-

 !خاطره-

 :گفتم اخمش به رو
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 توی هنوز گفتن نشنیدی. مونممی منتظرت من تارا، پیش برو کیوان؟ بینیمی چی رو من االن تو دقیقا-

 .اومده تو خاطر به اون بخشه؟

 ...من فعال. حاال زنیممی حرف-

 و هامریض یهمهمه اون وسط گرفتم، دست به رو مشکیش پالتوی هایلبه و شدم ترشنزدیک قدم دو

 :گفتم آروم کرکننده پیجِ

 که مدتی همه این از بعد هوم؟ داشته، کارشچی تارا ببینه باشه قراربی من یعمه ممکنه االن احیاناً-

 اومده؟ کی اصال برگشته؟

 :دادم ادامه قبل از ترمهربون من و افتاد پایین سرش

 کنم؟ تعبیر چی االن رو تردید این پس نه؟ مگه کیوان، بودی داده بهم رو خواستگاریت قول تو-

 .اومد باال مکث با سرش

 ...بودن سیاوش یدخترخاله بر عالوه اون... اون ست،شده تموم. خاطره نیست جدی-

 :گفتم شده براق

 از برادرم، عاشقی جرمه؟ مگه این خب. میشه هم سیاوش خواهر جورایی یه دونممی خوب دونم،می-

 رارهق که لباسی دست چند به راجع شینیممی مفصل بعد بیا برو برسی؟ منطق به خوایمی منطقیبی

 .کنیممی بحث بخری برام غیره و حنابندون و خواستگاری مراسم برای

 .دوخت بهم رو پرتردیدش نگاه
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 !خاطره-

 .زدم بهش چشمکی و کردم رها رو کتش هایلبه

 .نشه سبز علف پام زیر لطفا فقط-

 و کردم بهش پشت و گذاشتم روش پیش راه یه هامچشم دوراهی بین من و کردمی نگاهم داشت هنوز

. دمب هامچشم توی فرود و نشستن یاجازه بغضم به بود وقتش حاال. نشستم فلزی هایصندلی روی رفتم

 و ودب ترکوچیک سیاوش از سالی یه تارا. بندازم نفس از هم کیوان قلب من، زندگی بستبن با نبود قرار

 یه سیاوش ستاره، از غیر بنابراین و بود داده شیر هم تارا به خواهرش مریضی خاطر به سیاوش مامان

 عروسیمون شب دیدمش، دوبار فقط من و بود ستاره از بهتر برخوردش خیلی که داشت هم دیگه خواهر

 پایان تحویل برای و کرد خداحافظی هم شب همون که سیاوش یخاله یخونه شدنمون پاگشا شب و

 ...کیوان و بود برگشته حاال و بودمش ندیده دیگه من و هند رفت بود داروسازی که شنامه

 .شماست نوبت خانوم-

 دعا خوشیش واسه تنها من شدمی ساعتی یه بود، برنگشته هنوز کیوان. دادم تکون سری تشکر با

 .شدم دکتر مطب وارد در به تقه چند زدن با و شدم بلند. کردممی

*** 

 .دارم سوال هزارتا من اما االن؟ قهرمونه یادامه این-
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 هک ماشینش اتومات دنده روی گذاشت و انداخت پایین بود شده لبش پوست درگیر باهاش که رو دستی

 اون عوض در و نداد تکون جلو شیشه از رو نگاهش هم سانت یه اما نبود؛ کردنش جاجابه به احتیاجی

 .سرش یتکیه شد هم ششده گره مشت و کناریش یشیشه لب گذاشت و کرد تا رو دستش یکی

 .نبودما دیوار با کیوان آقا-

 ادامه دیگه رو دادمی جولون هاشچشم تو داشت تارا پیش از اومدنش بعدِ که حسی اون خواستمنمی

 .بده

 .نیستم قهر-

 هک بود کرده خوش رو من دل باراین که ترافیکی به رفت نگاهش باز و کرد نگاهم ایثانیه و گفت رو این

 :گفت کنم باز دهن اومدم تا سکوت، جای بزنیم حرف میشه

 ...هاتچشم به نمیشه روم م،شرمنده-

 :گفتم شده براق و بده ادامه نذاشتم

 حرفیه؟ چه این کن، تمومش! کیوان-

 .شدمی مشت دنده روی که دستی و نگاهنیم یه هم باز

 ...تارا با من. کردمنمی هم فکرش یعنی... من. خاطره کنمنمی رو کار این من-

 .کالفه کیوان به رو نشستم رختمام و دادم تکیه در به پشت و صندلی روی زدم چرخینیم

 حاال؟ شده چی مگه میگی؟ داری چی. من برادر آسته آسته آی، آی-
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 .رفت باال صداش تن و نشد صاف هاشچین اما پیشونیش؛ به کشید دست

 .نمیشه و باشم برادر خواممی سرم خیر-

 .کردمی مکالفه کالفگیش

 .کنمنمی درکت کن باور. رو حرف این نزن خدا رضای محض کیوان؟ نیستی گفته کی-

 .ترزده بیرون دستش هایرگ و دنده روی شدمی ترمشت و مشت دستش

 .تارا هم حاال و طالقتون از اون سیاوش، از اون واقعا؟ برادرم من-

 .نبودیم هم زندگی قسمت سیاوش و من. نیستی دیگران رفتار مسئول تو کیوان-

 .لرزید من دل و زد داد

 کردم،نمی تعریف ازت من اگه. نیست تقدیر و قسمت اسمش هاآدم کاری ندونم قسمت؟ کدوم قسمت؟-

 دیچیمی اشک اتاق تو گریون که روزی اون اگه نگیره؛ سر وصلت این که کردممی پافشاری بیشتر اگه

 ...گفتممی و سیاوش گوش تو زدممی هم نفهم منِ برام،

 .هاشخاطره مرور برای اسمش، شنیدن برای امروز بودم تکمیل

 .ربطیهبی خودِ مسائل، این با تو یعالقه و تارا ربط کیوان. نداری گناهی هیچ وسط این تو بسه، بسه بسه-

 .خواهرش هم جورایی یه و سیاوشه یدخترخاله تارا. نیست نخیرم-

 برده؟ رو ما داداش دل و برگشته کی تارا ببینم بگو مسخره هایحرف این جای اصال چی؟ که خب-
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 :گفت آروم و کرد نگاهم چپ چپ کنه، خاکش جاهمین رو بحث تا کردم شیطنت

 ...و بیمارستان کشوندمت من که لعنتی روز همون دقیقا-

 :گفتم تلخی از پر و حرص با. کنه تموم رو خودش کردن تنبیه خواستنمی گفتم، لب زیر یاهللالاله

 .لطفا! کیوان-

 .شد کوبیده فرمون روی رو سرش زیر مشت

 نبستم؟ رو دهنم روز اون چرا من، به لعنت-

 زهرا؟خاله دل ور بشینی خواستیمی عمر آخر تا وقتاون گفتی،نمی و اومدیم مثال-

 .خوبه هم خیلی بندازن، ترشی رو من خواممی اصال بده؟ مگه آره-

 حاال که تارایی سمت بود رفته ذهنم تاب و پیچ خورده یه چند هر اومد، کش هاملب هم من زد که لبخند

 هنوز انگار آوردم،نمی در دلم حال از سر واقعا. نکرد پادرمیونی چرا اون و بوده طالقمون موقع دونستممی

 گذشته تو تارا بعدش به این از. بره سرم از فکرها تا بار، چندین دادم، تکون سر. خواستمی رو سیاوش

 .کیوان خاطر به شدمی عزیز نبود،

 خواستگاری؟ بریم قراره کی شاءاهللان حاال-

 :گفت و انداخت بهم خیالیبی نگاه

 .وقت هیچ-

*** 
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 .افتاده گیر طرفه یه دل این نکنی فکر طوریاست،این دیگه آره-

 کیوان. کردمی برابری هزار، هم شاید صد، با خوشحالیم. بشه آروم مخنده تا کشیدم بلندی نفس

 از بود، پوشیده رو هاشجوراب فقط البته و رفتن خواستگاری برای شدمی آماده مثال که طورمونه

 درس شدن تموم خاطر به کیوان و قدیمیه عشق یه این بودم فهمیده تازه من و گفتمی تارا با خاطراتش

 بود، توش کیوان که بیمارستانی خود روزیِشبانه یداروخانه پیش وقت چند همین و کرده صبر تارا

 رفتن، دلش سمت برای من اگر و بوده دوطرفه عشق این فهمیدم خاطراتش از حتی و شده استخدام

 چند یه از بعد هم حاال. خودم پیش خودم، و موندمی دلم مقصر ابد تا و شدمی بد چه کردمنمی مجبورش

 .دلش دنبال بره امشب ماشین، توی من قهر و قبل دوماه اون جای بود شده راضی تهدید و الکی قهر روز

 !کنه غش دیدنم با تارا بپوشم رو کدومش بگو تو ولی ها؛ خوشگلم بپوشم چی هر دونممی-

 بقیه و فَکََم زیر رو شصتم و گذاشتم فکم روی رو ماشاره انگشت رفتم، نزدیک و شدم بلند تختش روی از

 .کنارش شده تا هامانگشت

 .کنی پسند تو نچیدم زن جااین ها، کنی انتخاب خوایمی شلوار و کت یه خانوم فیلسوف-

 و شد حاضر اتاق درطاق توی آماده و حاضر زهراخاله و رفت باال کشیدمی ته داشت که ایخنده صدای باز

 :گفت لب به لبخند

 .خنده و خوشی به همیشه-

 .گذروند نظر از رو کیوان بعد و

 .دیگه باش زود مادر، میشه دیر نیستی، حاضر که تو وا-
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 .بپوشم رنگی چه بگه محترمم خواهر منتظرم وهلل-

 روز کشیدم، بیرون کمد تو از رو رنگش کرمی دوخت خوش شلوار و کت زد،می غر کیوان که طورهمون

 .نگیره غم هامچشم کردم سعی. بود پوشیده رو همین هم من عقدِ

 .بپوش رو همین. قشنگه این-

 فکر کردم فکر من که چیزی اون به کردممی دعا دعا من و کرد نگاه شلوار و کت به و کرد باریک چشم

 .نکشه وسط رو نداشتن و داشتن شگون و خرافات پای و باشه کردهنمی

 .پوشممی رو همین خوبه،-

 :گفتم و زدم مندیرضایت لبخند

 .بشی آماده بیرون، میرم من پس-

 االًاحتم امشب میاد؟ گیرشون کجا بهتر داماد من از. دیگه پوشمشمی پیژامه همین رو کجا؟ کن، صبر نه-

 .دیگه میشم موندگار

 .رفت غره چشم بهش زهراخاله و خندیدم من

 .مثبتش جواب از هست هم مطمئن چه. بکش خجالت کیوان-

 :گفتم زهراخاله حرف جواب در و زدم کیوان به رو چشمکی من رفت، بیرون که زهراخاله

 .داداشمه دل با دلش خوشگله عروس وقتی مطمئنه که معلومه-

 :گفت رفتنم بیرون از قبل و شد جدی کیوان صورت
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 خاطره؟-

 :گفت کیوان که داشتم نگه رو بسته نیمه درِ و سمتش چرخوندم سر

 .هستی که ممنونم-

 .شدنمی انگار و نکنم قسمت هاماشک با رو خوشیم باراین کردم سعی

 .انداخت من دوش روی دستی ساک به نگاهی هشتیش ابروهای با کیوان

 ی؟بست چمدون خودت؟ با برداشتی چی. خانوادگی دیگه نه ولی موندگارم، من مثبته جواب گفتم بابا-

 :گفتم بهش باالخره و خندیدم بستممی رو کفشم کنار زیپ و بودم شده خم که طورهمون

 .قبلی خونه میرم دارم امشب جان، کیوان نمیام شما با من-

 من واسه مطمئناً غلیظش اخم و کردم مرتب رو بود سُرخورده مشونه روی از که شالی یلبه شدم صاف

 .بود

 چی؟ یعنی نمیام وقتاون-

 :گفت کردمی سر رو مشکیش چادر که طورهمون زهرا خاله بگم چیزی کهاین از قبل

 .نه میگه داره، پا یه انگار مرغش ولی کردم؛ اصرار بهش خیلی هم من-

 .برمشمی بسته دست شکنممی هم رو پا یه همون زنممی. خودش با کرده غلط مرغش-
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 گیس بندِ روی رو دستم زودتر من و بگیره ازم رو ساک اومد جلو. شد ترشاکی هاشچشم و زدم قهقه

 .گذاشتم مشونه روی بافت

 .نمیرم نیای نباشی؟ تو میشه مگه. خاطره بذارش-

 مرتب یقه و بردم دست کنم، راضی رو کیوان هم و نشه رو دلم دست و بزنم رو حرفم راحت کهاین برای

 :گفتم و کردم ترمرتب رو کتش

 .کنم جبران عروسیت میدم قول بگیر، فاکتورم رو امشب یه-

 فرن پای به رو هاشچشم سیاهی و عشق کهاین از ترسم،می سیاوش با شدن روروبه از نگفتم نه، نگفتم،

 .بودم نزده حرفی دل این از دلباخته منِ و برام بوده شوهر هرحال به ریزه؛می ایدیگه

 .نمیریم-

 .کردم نگاه هاشچشم به شاکی

 زحمتته تازه نخوان بدقول داماد هااین ترسممی بیفت، راه ترسریع لطفا پس خواد،می عروسی دلم من-

 .برسونی راه سر باید هم رو من

 .کشیدم رو زهرا خاله چادر یلبه ش،دوباره اعتراض از قبل

 .داره جیگری این به شوهر مادر که عروسمون حال به خوش جون، خاله بریم-

 تونستممی عمراً من. بود نرفتنم از شاکی هنوز و کرد نگاهم چپ چپ خاله و بوسیدم رو شگونه هم بعد

 .کنم قایم نفر دو این از رو احساسم
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*** 

 ونیجبی لبخند «زینب خیریه یموسسه» بود چشم توی زیادی روش سفید خط اون با رنگ سبز تابلوی

 .«اومدم خوش»گفتم خودم به و زدم تابلو به

 .دنبالت میام دیگه ساعت چند که بگو هاتدوست به زودتر داشتی حرف چی هر-

 نگاهم ماشین یشده کشیده پایین یشیشه از شاکی هنوز کیوان و گرفتم بزرگ درِ سر از رو نگاهم

 .زدم ضربه چند مشونه روی ساک به و کردم مصلحتی یسرفه. کردمی

 آوردم؟ چی واسه رو بندیل و بار همه این مونم،می رو شب-

 .خونه گردیبرمی نزن، حرفشم-

 .ماشین توی شدم خم و ریختم التماس هامچشم مردمک توی من و بود جدی زیادی اخمش

. دهکر رو سفارشم زهرا خاله کلی تازه ببینم، رو همه سیر دل یه تونممی من. نیست مریم خاله امشب یه-

 .برگردم زود که قول، صبح

 داشت قلبم هم طوریهمین. بشه خیالبی تا کردم لوس رو خودم. موهاش بین دست و کشید پوفی

 .شنیدممی هم بودنش و سیاوش از شب آخر که این به وای رفت،می

 !جونم کیوان-

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .آخرته یدفعه هم بعدش ها،ببینمت صبح خاطره-
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. زدم لبخند زهراخاله نگران صورت روی به من و شد قبوله همون هااون برداشت و زدم هم به رو هامپلک

 :گفتم کیوان سمت یمونده پایین هنوز یشیشه به رو و گرفتم فاصله ماشین از کمی

 .خواممی هم شیرینی میام، صبح-

. زد جا رو دنده و کشید پرحرصی نفس اما بره؛ راحت خیال با تا کردم بسته و باز رو هامچشم دوباره

 روم راننده کنار آینه از که رو نگاهی کردم، حس و دادم تکون ماشین پشت وارخداحافظی رو دستم

 .مونده

*** 

 خوبی؟ جونم خاطره خاطره، وای-

 .شدمی ترتنگ دلتنگی از پریا و من هایدست داشت جا که جایی تا

 .پری بود تنگت دلم قدرچه-

 .زدی سر بهمون هم قدرچه خودت، جون آره-

 .کشیدم عقب کمی دلخورش صدای با

 .نکن گله دیگه بیام، تونستمنمی چرا دونیمی که تو-

 آرومی یضربه. کردمنمی غصه و غم حروم رو بودنمون هم با شب یه من و گرفت ازم رو نگاهش غمگین

 .زدم پشتش به

 کردی؟می کارچی حیاط تو خودت؟ خوبی. خیالبی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 212 

 .بخندم شد باعث روشن هایچراغ و زد اشاره بزرگ حیاط یگوشه به

 .آب به دست بودم رفته روت به گالب-

 .ها سرده هوا دستشویی؟ بیرون میای هم هنوز تو-

 .مشکی گرم شلوار یه با بود تنش زانو روی تا بلند بافت یه زد، بغلش زیر رو هاشدست

 .سوپرایزی همه واسه امشب که تو بریم بیا. عادت دیگه عادته-

 حیاط چپ سمت فلزی قدکوتاه یسرسره اون هم هنوز گذروندم، نظر از رو پرخاطره حیاط دیگه دور یه

 تاب اومد؛نمی چشم تو زدگیش زنگ و بود خورده روش رنگ که تفاوت این با بود ابری زمین وسط

 دور تا دور باریکه هایباغچه توی هم هنوز کاج هایدرخت. بود شده پالستیکی هاشصندلی هم کناریش

 همراه پریا با و گرفته زمستون یشده خاطره حیاط از کندم دل باالخره. سابیدنمی سر آسمون به حیاط

 .شدم

 راه صدا و سر هم کلی. کردمی درد هاملب و گونه که بود خورده هامگونه رو ماچ و بودم کرده ماچ قدراین

 .ودب رفته یادم و داشتم خواهر قدر چه من گفتیم؛می هم دیدن با که ایکشیده وای از بعد بودیم، انداخته

 خوبی؟ عزیزم، بگرده دورت مادر ای-

 افتاد یادم تازه. کردمی قایم ما از ور هاشاشک نم هی و چرخوندمی سرم دور رو اسپندسوز ماهرخخاله

 لفظ گفتن با مبادا که زدیممی صداش خاله باید که جاستاین مادرهای دسته اون جزو هم ماهرخخاله

 .فاجعه بشه بعد و ببندیم دل یکی به مامان

 .بودم تنگتوندل کلی خوبین؟ شما خوبم، جون خاله مرسی-
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 .گفتمی ماشاءاهلل لب زیر هنوز و بوسید رو پیشونیم شد، خم خاله

 .شد تار شب روزم شنیدم وقتی که من زدی؟ سر بهمون دیر چرا مادر بود، تنگت دلم هم من-

 همه پس. ساکت هابچه یبقیه و هاشچشم دریای از شدمی رودخونه داشت ماهرخ خاله هایاشک باز

 .دونستنمی رو خاطره یخاطره ترینتلخ

 پاک رو ماهرخ خاله هایاشک و نشستم پاهام پنجه با زمین روی و شدم بلند تختش روی و پریا کنار از

 .بوسیدم رو سفیدش و سرخ گونه و کردم

 .رو هااشک نریز خاله، قربونت من ای-

 ردنک بغل برای کرد باز دست و گذاشت کنار رو بود شده ذغال بوی فقط اسپندش بوی که اسپندسوزش

 .مدوباره

 .تو فدای به ماهرخ مادر، نکنه خدا-

 لیزج که تلخ سکوت یه بود شده قبلمون دقیقه چند کاریِ شلوغ و فشردمی خودش به محکم رو من خاله

 .شکستشمی ذغال ولیز

 .ببینم کنین جمع درآوردین، رو مونهمه اشک دیگه، بسه! خاطره ماهرخ، خاله-

 :گفت شیرین که کنه جدا ماهرخ خاله بغل از رو من شد موفق سارا باالخره

 جمع رو گریه بزنیم، قشنگ قشنگ هایحرف صبح تا خوایممی کردیم، پیدا رو خاطره این امشب یه-

 .دیگه کنین
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 .گرفت رو هاشاشک نم روسریش یگوشه با ماهرخ خاله

 یه که پاشو هم تو. ور این میام خوابیدن وقتی هابچه پیش طرفاون میرم من. میگه راست شیرینم-

 .باشن دارزنده شب میدم مجوز هااین به من رو امشب

 .رفت بیرون اتاق از صدقهقربون کلی با باز ماهرخ خاله و شد بلند هورا و سوت و دست و جیغ صدای

 و ودب جااین مدیر که بود مریمخاله مال شسرمایه بیشتر بود، خصوصی نیمه یخیریه یموسسه یه جااین

 قدغن جااین به رو من اومدن من، کردن عقد از بعد. موندمی مدارس هایناظم به گیریش سخت با بیشتر

 جااین. بگم جااین بسته گوش و چشم دخترهای برای نفره دو زندگی یه خصوصی مسائل از مبادا که کرد

 نوزاد از بودیم، دختر همگی. بودن خاله همه و زدنمی سر شیفتی که داشتیم هم دیگه سرپرست کلی

 .بودیم حمایت تحت جوره همه که من سال و سن تا گرفته

 .کنیمی تعریف میشینی قشنگ پس آزاده، تایم و نیست مریم خاله رو امشب یه خب، خب-

 و ادد تحویلم ژکوندی لبخند. رفتم غره چشم دست به بالشت پریای به و دادم ماساژ رو گردنم دستم با

 :گفت

 .تعریف فقط نداریم فکر امشب بودی؟ فکری چه تو باز برامون، نیا قیافه-

 .زد موندخترونه جمع به رو چشمکی زهرا

 .بازجویی البته و-

 :گفتم و خندیدم رسید، خندیدن وقت باالخره
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 بگم؟ چی از-

 .نشست من رویروبه درست و شد بلند تختش رو از کیمیا

 کنیم؟ شروع هجده مثبت مسائل از چیه نظرت-

 .اول دست یممنوعه کلمات و شد حواله سمتش بالشت کلی گفت که رو این

 .آورد پایین بود کرده خودش سپر که دستی کیمیا

 !بشنوین؟ خوایننمی خودتون نکنه میارین؟ در چرا بازی جنبهبی بابا ای-

 روی ریخت و کرد جمع دستش با رو خرماییش بلند موهای دور یه و کرد جمع رو صورتش چندش با شیما

 .راستش شونه

 .میشه بد حالم من نزنین، حرف چیزها این از خدا رو تو نه-

 :گفت و داد باال هشتی رو ابروش تخسی با کیمیا

 .باال میره تتجربه ست،باتجربه این خره-

 .پهلوش یحواله و کردم دراز رو پام که بودم من بار این

 .خفه کیمیا-

 .داد تکیه تخت لبه به رو سرش و داد لم زمین روی کنارم پریا شد، بلند مونهمه قهقه

 .بگو برامون خودت از-
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 .هاقدیم مثل درست شدیم، جمع هم دور واردایره همه کم کم و کند دل تختش روی از هم شیرین

 .حالت به خوش خودش، پیش ببردت و بشکنه رو طلسم تونست زهراخاله باالخره-

 هن اما لنگید؛می بزرگ کمبود یه از زندگیمون جای یه کهاین با ماها کردم، نگاه شیما سبز هایچشم به

 .زدم صورتش به مهربونی لبخند. بود دل با گفتیممی که هم چی هر حسرت، نه داشتیم یاد حسادت

 .مرسی-

 ...مطلب اصل سر بریم کن ول رو هااین خب-

 لگد و مشت از کردیم، نصیبش چیز یه کدوم هر و رفت باال دادمون و جیغ صدای باز گفت، کیمیا رو این تا

 .بالشت آزاد پرتاب یا

 مآد همه این. بگم براش خودمون از یکم خواستم منحرفین؟ خودتون دیدین نگفتم، چیزی که من بابا-

 .دیگه مطلبیم اصل نفر یه این برابر در

 .بده اخطار نبود کسی امشب خوب چه و رفت باال هامونخنده صدای

 هی کیوان یشماره دیدن با و شدم گفتمی زهرا که تابی و پرآب ماجرای خیالبی موبایلم، زنگ صدای با

 .کشیدم رو انگشتم سبز خط روی و اومدم بیرون اتاق از و زدم جمع به رو لبخند

 .بمونی بودی برده پیژامه که تو خونه؟ برگشتی زود چه شما؟ احوال! داماد آقای به به-

 خانوم؟ خاطره-
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 راحت خیالم کیوان یشماره دیدن با و کردم جدا صورتم از رو گوشی سریع خط، پشت ظریف صدای با

 .ندیده اشتباه رو اسمش هامچشم حداقل که شد

 خانوم؟ خاطره... الو-

 شما؟ ببخشید-

 .خودتی پس-

 :گفت که کردم سکوت

 .هستم تارا من-

 و دادم فشار هم روی رو هامچشم. خودم داداش زن شدمی نه، حاال نه. سیاوش یدخترخاله بود، تارا! تارا

 .باشه خوب هایحس از پر صدام کردم سعی

 خوبین؟. خانوم عروس سالم -

 .بود سیاه روزگارم فهمیدمی کیوان اگه وای و افتادم گفتم اول که هاییپرت و چرت یاد تازه

 نیومدی؟ چرا امشب شدم، مزاحمت ببخش. عزیزم ممنون-

 رو بلندش نفس صدای که چرخوندممی رو زبونم دروغی چه به باید من االن داشت؟ پرسیدن واقعا

 .شنیدم

 .ممنونم جون، خاطره-

 :داد ادامه خودش و کرد مشوکه حرفش که بودم سوالش برای جواب دنبال هنوز
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 واقعا ولی... چرا دونممی چند هر کردی، حقمون در خوبی چه که برام گفته. گفته برام زیاد تو از کیوان-

 .خواهرشوهرم اسم به باشی امشب داشتم دوست

 .صدام توی کردم خنده به تبدیل رو صورتم روی تلخند

 من بود آرزوت تو وقتاون. میدن قر خواهرشوهرشون ندیدن از ملت وهلل خانوم، تارا ها برعکسی شما-

 کنم؟ نازک چشم برات هی بیام

 .شد گرم دلم و شنیدم رو بلندش یخنده صدای

 نه؟ یا داداشمون به دادین رو بله جواب ببینم حاال-

 خوشگلش شلوار و کت این زیر کیوان این خدایی فقط داده، مثبت جواب دلم وقته خیلی. دادم که بله-

 داره؟ پیژامه

 .کردم رها رو مخنده دل ته از و بودم حیاط توی دیگه

 رو خونم وقتاون ها،بگی بهش نکنه گُل بازیت عروس حاال همین از تاراجون میگم. بود شوخی بابا نه-

 .کنهمی حالل

 .کنه بلند من خواهرشوهر رو دست کنه خودبی-

 .بودیم ندیده خواهرشوهر جبهه تو عروس! رو؟ راه همه این میره کی بابا اوه-

 جون؟ خاطره-

 .کردم جمع رو مخنده هم من شد جدی که صداش
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 جانم؟-

 کرف بزنی، حرف کیوان با که کنم خواهش ازت و ببینمت تنها میشم مجبور روز یه کردممی فکر همیشه-

 ...که بودم بدی خواهرشوهر جورایی یه خودم من دونیمی یعنی... کردممی

 .کردممی معنی سکوتم توی رو هاشجمله من و کرد مکث

 بخشی؟می رو من-

 همیشه کنممی دعا. عزیزی کیوان قدر هم تو حاال از چیه؟ بخشیمی جون، تارا نزن رو حرف این-

 یماه خواهرشوهر با بچسب رو آینده خوبه، جاش گذشته تو گذشته. پرخنده لبتون و باشین خوشبخت

 .میشه نصیبت داره که

 .رو عمیقش لبخند کردم حس

 .خواهرشوهر لعنت، منکرش بر-

 :گفتم و زدم لبخندی

 یخونه اومدین و برداشتین راحتی لباس شما نکنه شماست؟ دست طورچه کیوان گوشی ببینم، حاال-

 !داماد؟

 عجب ولی داد؛ رو گوشیش بزنم، حرف باهات بده رو تشماره خواستم ازش بزنیم حرف اومدیم بابا، نه-

 .بود خدام از که من شد،می کاش کن، فکر وای ها،گفتی چیزی

 !بود کرده چه نفر دو این با عشق پرید، باال ابروهام
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 .شد قطع شخنده یهو بعد

 .بهش هانگی خاطره-

 . گرفت رو من خنده یدنباله خم خودش و بود من دادن سر قهقه نوبت باراین

 .زشته نمیای؟ چرا میگن خاله. تاراجان-

 ودمب داشته نگه باهاش رو گوشی که دستی شدن شل پیچید، گوشم توی که سومی نفر صدایِ این به وای

 و تحکم با هم اون شنیدم رو تارا صدای که زدمی هزار روی قلبم. بود سیاوش بود، خودش. کردم حس رو

 .کلمه یک

 .میام-

 .بود مکث و سکوت کمی هم هنوز

 هستی؟ جون خاطره الو-

 .لرزیدمی دلم پابند صدام،

 .تاراجون برو-

 .خاطره ببخش-

 .بشه زهر امشب ذاشتممی نباید و شنیدم رو گفت خودش به که لبی زیرِ لعنتی صدای

 .نذار منتظرشون زیاده، خواهرشوهر با مذاکره برای وقت شمان، منتظر بقیه و داماد خانوم، عروس-
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 .خداحافظ برم، دیگه من. ماهی خیلی-

 .کردم لمس مشده سِر هایانگشت با رو گوشی روی قرمزی و گفتم آروم رو خداحافظ

 حیاطی؟ تو تنها چرا-

 براش دنیا قدر که همون. بود دستش بافی قالب گوش سه شال یه. بیرون کشید هپروت از رو من پریا

 .انداخت من هایشونه روی رو شال. بود خدابیامرزش مادر یادگاری و عزیز

 .خانوم پری شدی طائی حاتم-

 .گردوند روم به رو هاشچشم

 .بگیره رو چشمت من هایمحبت-

 .بوسیدمش محکم و انداختم گردنش دور دست من و نشست پله یلبه روی کنارم

 .ممنون خودمی، خواهر-

 هاصمیمت بعضی ولی صمیمی؛ و جور هم با همه و بودیم سنی رِنجِ یه تو که موندخترونه جمع کهاین با

 .بود پریا و من بین صمیمیت این و کشهمی زبون به هم رو دل راز ترینخصوصی اون که هست

 خبرها؟ چه خب،-

 روی رو هامدست و کشیدم عقب رو خودم کمی من و شد داده انعکاس سرم توی سیاوش صدای دوباره

 ایمق ابرها بین نیمه، امشب که ماهی به دادم هم رو نگاهم باشه، گاهمتکیه تا گذاشتم خنک هایموزاییک

 .بود شده
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 .شدن دوم دست تو برای ولی هست؛ خبرها خیلی. دونیمی رو خبرها که تو-

 .کردم نگاه فکرش توی رخنیم به و چرخوندم رو سرم

 :گفت آرومی صدای با

 تواسه گفت مریمخاله خاطره» گفتم و آوردم خبر برات که میگم رو روزی اون نشده، هنوز سالگردش-

 .«اومده خواستگار

 .بود هاخاطره شب امشب گس، یمایه ته یه با اما کردم؛ ایخنده تک

 هم سالگردش هنوز همینه واسه ماه؛ پنج فقط بود، سال یه از کمتر من زندگی انقضای تاریخ. آره-

 .اومد در دادت آخر خندیدم،می بهت من و خوردیمی قسم هی تو شد،نمی باورم روز اون. نرسیده

 .بود شده خشک لبش رو لبخند روزها اون غرق هم پریا

 .نمیشه باورم هم االن پری ولی-

 .شدن خدمت به آماده مردمک، یشستشو محض هامچشم توی شوری باالخره

 .دادم تکیه ششونه به سر من و انداخت گردنم دور دست پریا

 .شنیدم که روزی شدنمی باورم هم من-

 گفت؟ برات زهراخاله-

 .شنیدم اتفاقی بابا نه-
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 .خندیدمی لب زیر پریا کردم، بلند رو سرم برم بهش غرهچشم داشتم قصد چون

 .پری رو کار این نکن وایمیستی؟ فالگوش هم هنوز تو. نخند-

 فرار زودتر باید رفت یادم که بودم شوکه خبر شنیدن از قدراون. شد رو دستم روز اون که نگو هیچی-

 .ها نگی کسی به خاله، زشته کارت پریا گفت و دید رو من و کرد باز رو در هم زهرا خاله کنم،

 .دادم تکون سر براش تاسف با خنده میون و کنم تصور رو لحظه اون تونستممی

 .باشی گفته عمراً قول، خوش که توهم-

 .بگم نشد بود شده مرحوم حافظِ خواجه فقط-

 :گفتم و کشیدم آهی

 ودم،خ برای بافتم خیال کلی من. گفتینمی بهم بودی شنیده رو سیاوش جریان که روزی اون کاش پریا-

 .بودمش ندیده که سیاوشی شد و هم کنار چیدمش و کردم پازل رو دخترونه آرزوی کلی

 .خاطره مشرمنده-

 .کشیدم باال ماشاره انگشت با رو شافتاده پایین سرِ

 هم شاید یا کنم مقصر یکم رو خودم تا گفتم دربیاری، مقصر رو خودت تو که نگفتم. شرمنده دشمنت-

 .تبرئه

 داشتی؟ دوستش-

 .کردم حل دور چندان نه روزهای اون مرور بین رو پریا جواب. بستم رو هامچشم
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 دمشمی محرم بیشتر، باراین ولی دیدمش؛می بود بار سومین شاید جااون محضر؟ توی عقدم؟ روز یادته-

 ...کنارم سیاوش از ولی کشیدم؛نمی خجالت ذهنم خیاالت تاب و پیچ از دیگه. باهاش

 چه. باشیم هم ماها جشنت توی داد رضایت مریمخاله تا کردیم التماس کلی روز، اون بود روزی چه-

 .گرفتیم دست برات ماها زدمی حرف گوشت زیر وقتی آوردیم، در بازی شلوغ

 جلوتر مینداخت موج اون و بودم کرده شروع من. بودیم هاخاطره دریای غرق دوتامون هر پریا و من انگار

 .بریم

 همب داد، ادامه اون و لرزید دلم شنیدم زبونش از پیشوند و پسوندبی رو اسمم وقتی. «خاطره» گفت بهم-

 دش باعث حرف توی حتی مالکیتش حس پریا،.« منی خانوم االن تو ولی نبودیم معشوق و عاشق» گفت

 یاوش،س بگو بهم» گفت ،«بیاد چشم به زیاد بینمون تفاوت ندارم دوست» گفت. درستن هاقصه بشه باورم

 من و زد حرف سیاوش. دیدمنمی رو شما هایخنده و هامتلک دیگه.« پیشوندش و پسوند برای آقا بدون

 کردم حلش وجودم توی و پاشیدم شکر هاشحرف به دلم، با قدراون. شدممی ذوب جدیدم زندگی توی

 .زدمی رو دلم باید شیرینی این انگار که

 یهگر باید تو جدایی برای دونستیمنمی هم ما. خونه یه خانوم شدیمی سفیدت لباس اون با شبش تو-

 ام که بود لبت رو خنده یه تو گوشت کنار اومدمی سرش وقت هر آخه دلت، خوشی واسه بخندیم یا کنیم

 نه؟ نبودی. خوشبختی گذاشتیم رو اسمش

 :کردم تکرارش لب زیر

 اما نبودیم؛ هاقصه شکل پری داشت، واقعیت بوی هاشحرف بودم، خوشبخت شب اون آره خوشبختی؟-

 .نبود عادتمون هانوازش این به ما دونیمی کردنم، بیدار برای کشید دست موهام بین اول ماه یه اون
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 .کرد ایخنده تک

 .نخوابیم یکی اون از بیشتر که کردیممی هم یحواله صبح هر که بود بالشتی نوازشمون، ته ته آره-

 .هاملب به داد جون تلخندی

 فهممشمی االن من و میفته هااتفاق خیلی نیاز واسه پریا دونیمی... هم شاید... هانوازش اون هم شاید-

 ...ذهنم توی کردمنمی سراییرمان و دونستممی کاش... شاید هم هانوازش اون و

 ولی پریا؛ واسه حتی بود سخت چیزها این از زدن حرف. داغم دونستممی و بود گرفته رنگ هامگونه

 .خواستمی تعریف دلم و من زندگی بود شده هااین یهمه

 رو دنیا دروغکیش سرمای تا کشهمی خودش رو حقیقت از کُلفت لحاف یه چیز همه روزها این گمونم... -

 .هاآدم جون به بندازه عاطفه زمستون سردیش، و برنداره

 ...عشقش شنیده کهاین بعد و بود واقعی. نه هم شاید... شاید دونمنمی-

 .دادم فشار رو سرم دوطرف محکم دستم دو با

 اول چرا دونمنمی فقط نه؟ مگه کنننمی تموم قشنگ همیشه رو هاقصه. شد تموم دیگه شد، تموم-

 لبخند رنگ ذره یه تا کنی «ها» باید هی هم ادامه برای و کشیده ته خوشی جوهر من زندگی یقصه

 .بگیره

 .برادر یه عنوان به رو کیوان داری، رو زهراخاله. خاطره کنیمی ناشکری-
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 جدا نسبت وقتی ریزممی هم به»گفتمی که نابش حرف و گرفت جون جلوم کیوان مهربون صورت

 ناشکری پریا، گفتمی راست.« دونیمی غریبه دنیا هایآدم یهمه با رو خودت وقتی خاطره، کنیمی

 .بودم کرده

 یه من و زد جوونه دلم تو خدا نور اما بود؛ رنگ شب بود، تیره چرخوندم، سیاه آسمون سمت به رو سرم

 هم رو زمینی هاینسبت این اگه حتی افتاد یادم تازه. آسمون فرستادم براش گنده خواهیمعذرت

 . گیرهنمی خوردگیخط وقتهیچ من، بودن بنده و بودن خدا نداشتم،

 .بگم برات خودم از من بذار حاال-

 .کردم نگاه مهربونش صورت به منتظر

 .میشه آزاد زندان از دیگه ماه بابام-

 .کردم بغلش محکم و بکشم پایین رو صدام خوشی نشد که قدراون شدم، خوشحال

 .شدم خوشحال چه فدات، به من وای-

 .بود باال به رو منحنی یه هاشلب

 !نره؟ مواد سمت که مونهمی قولش سر واقعا نمیده؟ ادامه رو کارش دیگه واقعا کنیمی فکر تو. ممنون-

 ایبدی هیچ سمت ذهنش دیگه تو مثل دختری وجود با مونی،می کنارش هم تو مونه،می که معلومه-

 .نمیره

 .پوزخند یه شد دلش دردِ و شد کج بیشتر لبش گوشه
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 .مامانم بدون بمونم،-

 کی واسه پریا؟ ببین رو من. سر یسایه یه داری، بابا یه کن شکر رو خدا شد؟ تو ناشکری نوبت باز-

 باشه؟ دخترونه که کنم لوس رو خودم تونممی

 .سپرد هاشدندون دست به رو هاشلب

 .هست هم دیگه چیز یه اما میشم؛ دخترش هم باز سال همه این از بعد مونم،می کنارش -

 :گفت که انداختم هم توی رو ابروهام کنجکاوی محض

 .شنیدم اتفاقی ولی ها؛نگفتن خودم به هنوز-

 به رو ریزم هایچشم. مریمخاله مدیریتِ اتاق در ایستادن گوشفال یعنی اتفاقی این دونستممی

 .زدم گره خندونش هایچشم

 شنیدید؟ چی اتفاقی بفرمایید-

 .کیوانه آقا هایدوست از اومده، خواستگار من برای بار این-

 .سیاوش مثل دوست یعنی کیوان؛ سن هم یعنی کردم؛ حس رو قلبم ریزش

 .کرد تر زبونش با رو هاشلب دید، که رو موارفته نگاه

 .دیدیش یعنی شناسیش،می هم تو-

 :گفت که بودم هاشچشم یخیره هنوز
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 رو من بودیم برده رو هاتعروسک هم با که روزی اون. شده عاشقم اون که گفتمی جوریاین زهراخاله-

 !نگاه؟ یه با آخه دیگه، ستدیونه دیده،

 :گفتم آروم و بهت با

 سعید؟-

 .دنبو و بود هم شبیه پریا و من زندگی از جاهایی یه. گرفتم رو مثبت جواب شد، پایین و باال که سرش

 ...که دونیمی پریا ؟ چیه خودت نظر-

 .کرد بسته و باز بار یه رو هاشپلک

 ...ترحم شاید نباشه، عشق هم شاید. چیه نظرم دونمنمی هم خودم خاطره، دونممی-

 .کردم مرور سعید با رو برخوردهام

 .خورهنمی بهش پری نه-

 .اومدنمی هم سیاوش به-

 لب زیر پریا که کردم قایم مفشرده هایپلک پشت رو نگاهم و سپردم هامدندون فشار به رو پایینیم لب

 :گفت

 .دهش سخت برام هاآدم باور بابام، از بعد. نیست گنده دلم تو مثل من فقط. نداشتم منظوری ببخشید-

 ؛زندون افتهمی و کنهمی رها رو شبچه چهارسالگی از که معتادی بابای. نه یا بدم حق بهش دونستمنمی

 .هرگز کردم،می اعتماد نباید اصال یکی من وجود این با بود، پدر بود که چی هر اما
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 .میشه سخت خودت واسه زندگی اعتمادیبی با بزن، هاتچشم به خوبی عینک یکم-

 .یگراند اشتباه وسط افتادی اشتباهی فقط نداشتی، اشتباهی هم تو چند هر. کنمنمی اشتباه دیگه ولی-

 بین دست پریا. ریخت دورم موهام خرمایی آبشار کردم، جدا موهام از رو سرم گل و گفتم ایکشیده پوف

 .کشید موهام

 .بلندن هنوز هاتمشکی خرما موهای-

 نور توی چون خرمایی گفتممی من. گرفت مخنده موهام رنگ سر قدیمیمون جَدَل کشیدن پیش از

 بحثمون. خرماییه موهات آره مشکیه، خرماهای رنگ منظورت اگه گفتمی پریا و میشد روشن آفتاب

 .شد شل موهام روی موقع به که شدم سری گل ممنون من و بود شده کات

 ...خصوص به مشترک زندگی برای کنیمی کسب تجربه خاطره از داری ببینم-

 یعنی هک داد پایین باال ابرو شجمله ته با اون و بودیم برگشته کیمیا سمت دومون هر در، لوالی قیژقیژ با

 .بله

 .کیمیا شو خفه کوفت،-

 :گفتم پریا به رو من و رفت بهش چپ چپ یه پریا

 .رسیده من به آخرش دست کهاین مثل هم موضوع این-

 :گفت کیمیا که داد نشونم لبخندش بین دندون

 .کنین برگزار ما واسه رو کالس بقیه اتاق تو بیاین دیگه خب-
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 سمت مکرد پرتش نکشید ثانیه یه به و شدم خم. بود خوبی فکر و پام ابری دمپایی به کردم، نگاه پام به

 .بده جولون ذهنم توی سیاوش زندگی از چیزی دیگه خواستنمی دلم. کیمیا

 .سمتش رفتیم خندون پریای با و شدم بلند من و درآورد برام زبونی و کشید عقب رو سرش

 .بیام جااین من ذاشتنمی که ستبسته گوشتون و چشم شما هم قدرچه. خالیه مریمخاله جای واقعا-

 .سرش کشید رو شقهقه خلوت راهروی وسط کیمیا

 .بیشتر دروس واسه ما جای میاد مریمخاله خود بابا-

 توی کیمیا بلند ی«هاشعوربی» و نشست گردنش پشت زمان هم دستمون هم، به نگاه یه با پریا و من

 .پیچید راهرو

*** 

 دستمال دوباره. ساده زدن پلک یه از دریغ ولی شد؛ جمع صورتش و کشید بینیش به رو دستش دوباره

 آخر دست و نشه بلند مخنده کردم سعی. گفت بلندی «اَه» که دادم تکون بینیش جلوی رو کاغذی

 .شد بلند من اعتراض صدای و نبود خیالش عین کشیدم، صورتش روی و کردم ال یه رو دستمال

 .وهلل نوبره هم خوابالو داماد دیگه، پاشو... کیوان-

 .شد خیزنیم یهو و شد باز هاشپلک الی باالخره

 اومدی؟ کی چنده؟ ساعت-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 231 

 سوال رگباری یهو این به نه خیالیش،بی و بودن خواب به نه. کردم جور و جمع رو گردم هایچشم

 .پرسیدنش

 مه من نداشتین، شدن بیدار قصد شما انگار ولی اومدم؛ هست ساعتی یه توناجازه با ست،یازده ساعت-

 .دیگه پاشو. فضولی از مردممی داشتم

 .بود دیدنی واقعا آلودشخواب صورت روی مهربونِ لبخند

 .ها برگردی زود صبح بود قرار-

 .خوابیدیمی کله یه ظهر تا که زدمنمی صدات. منی منتظر پا لنگه یه چهارصبح از هم تو حاال نکه-

 زانو چهار نفره، یه نه و بود نفره دو نه که بزرگش تخت یلبه من و افتاد تخت روی پشت به دوباره

 .نشستم

 میدی؟ کی شیرینی و شام. ببینم بگو خبرها؟ چه خب، خب-

 .عروسیم شب-

 .کردم باریک رو هامچشم خط شخنده به رو

 .گرفتی دیشب که ایبله واسه منظورم. خورممی نخوای چه بخوای چه که رو اون-

 .بندازم پایین رو سرم شد باعث جدیش لبخند و شد هامچشم خیره

 .بانو بود خالی جات دیشب-

 .لطفته نظر-
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 تارا با وقت هر زهرا، مامان جای خواستمی دلم چه و نبود دیشب من یِخاطره. گفتم جدی ندادم، نظر-

 .بعد بشه تخونه خانوم بذار بکش خجالت بگه و پهلوم بزنه اون کنم،می بدل و رد نگاه

 .بیفتیم مرور و توبیخ به باز که بده ادامه رو بودنش جدی خواستمنمی دیگه و شد خندون هامچشم

 دیشب؟ کردی شیطونی-

 .سرش زیر گذاشت رو دستش کف و کرد تا رو چپش دست و داد تکونی بالشت روی رو سرش

 .حالله نظر یه دیگه، بود نگاه تا چهار یه-

 .کردم کج رو راستم سمت ابروی

 بود؟ نظر یه فقط مطمئنی-

 .داد تحویلم ایخنده کج

 .دیگه خودمه مال تهش دونظر، فوقش حاال-

 .کردم قالب هم به رو هامدست بلندم یخنده وسط

 بدوزیم؟ لباس بریم ما و بده قراره رو اصلی یبله گلمون خانوم عروس کِی بگو بهم حاال بله، که اون-

 برای بریم آینده یهفته یجمعه شب شد قرار بود، اولیه جلسه دیشب. هاداری عجله بیشتر من از تو-

 ...میای هم تو بار این و عروسی و عقد قرار و مهریه تعیین

 الفع تا زدم ایمسخره لبخند. بود رفته نشونه رو من شاشاره انگشت و گفت تحکم با رو آخرش یجمله

 .کنه جور و جمع رو منفیم جواب
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 میاد دلت ای،خونه این دختر تو فهمیدی؟ میای، بمالی، شیره رو سرم که نیا اطوار ادا من واسه خاطره-

 ام عموهای نداره؛ ایدنباله که مامان باشیم؟ تنها تارا تبار و ایل کنار در مامان و من زندگیم، قشنگ شب

 .باشه باید پس خواهرمه، هم اون دارم دنباله یه من. بیان پاشن شهرستان از کنننمی همت که هم

 .نبود سیاوش با شدن روروبه توانم در واقعا اما کنم؛ ناراحتش خواستنمی دلم

 .موقع اون تا حاال-

 بهش رو غضبمپر هایچشم. تختش لب شدم پرت من باز و کشید رو آستینم که بشم بلند خواستم

 تکرار آورددرمی من از که ادایی با رو من یجمله و داد تحویلم شهاخوشگل لبخند اون از که دوختم

 .کرد

 .باشه هم با عروسی و عقد دارن رسم گفتن بهمون جورایی یه دیشب-

 :داد ادامه و رفت باال وری یه لبش

 .شدن ترسیده حسابی دامادشون و کوچیکه دختر از گمونم-

 .خورد گره پرسشی ابروهام

 طور؟چه-

 :گفت و سقف به داد نگاهش

 .میاد دنیا شونبچه عروسیشون از بعد ماه یه آخه-
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 لب کشیدن دندون با رو بلندم «هی» تونستم فقط! بخندم هم یا کنم فرار یا بکشم خجالت دونستمنمی

 :گفت خندید،می هرهر کیوان و کنم خفه پایینم

 هستم؟ نیستم، هول که من البته-

 . صورتش روی کوبیدم و کشیدم سرش زیر از رو بالشت و شدم بلند دیدم که رو شیطونش هایچشم

 .معلومه دیشبتون نگاه تا چهار همون از حیا،بی-

 هوا تو رو بالشت. بودم رفته عقب کمی که من سمت کرد پرت و برداشت رو بالشت خندید،می هنوز

 .قاپیدم

 که کردم راضیش نیست، درست تارا به نگاهت زد غر مامان این که بس ولی! بود؟ کاری چه این دیوونه-

 دهن تکون کله من واسه پس. بخونیم محرمیت صیغه یه خرید و آزمایش واسه ایجمعه شب شد، اگه بگه

 !نه؟ یا بدوزه رو خواهرزن و مادرزن دهن در که باشه باید خواهرشوهر هم بعد. باشی باید کنی، خرم که

 :گفتم نخندم، کردم سعی

 و خواهرشوهر دهن بستن واسه میاد، میره عروس سر باالی بینیمی که سوزنی و نخ اون اوالً-

 محرمیت یصیغه نه عقده یسفره سر مال مراسم این هم بعدش... گفتی شما که اونی نه مادرشوهره

 ...تازه. خوندنن

 .دادنمی هم کردن مخالفت مهلت اصال امروز

 به هااون بذار بسابی، سرمون رو تونیمی که قند هم تو. دیگه سرمون رو گیرنمی چی یه باالخره خب-

 چیه؟ نظرت بترکن، برسن دوزشون و دوخت
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 .بود صورتم حالت دارترینخنده مخنده و اخم

 بسابه؟ قند نکردی پیدا ترقدم خوش من از-

 قدیش کتابخونه و اتاقش شکالتی دکوراسیون به دادم رو نگاهم که گردوند هم به رو هاشچشم همچین

 .کردمی کجی دهن بهت هاشکتاب جلدهای روی انگلیسی ینوشته کلی و بود چپ سمت و اتاق کنج که

 !خاطره ها نشنوم-

 :گفتم معترض

 .سابیدن قند حال در ببینه رو من عروس یخاله مونده همینم. من عزیز زنیمی هاحرف آخه-

 .صورتش روی بود چپیده اخمش

 عروسیمون شب. کنی خالی شونه اومدن از هی طوریهمین ترسممی من مربوط؟ چه عروس یخاله به-

 ...اون مبادا که نباشی هم

 هی مه من. دربیاد نشسته به درازکش، از داد رضایت و کرد تموم بلند استغفراهلل یه با رو شجمله یادامه

 نگاه بود حیاط به رو مستقیما که شپنجره به حاال و اتاقش دکوراسیون سمت دادممی سُر رو نگاهم

 .کردممی

 .بزرگه خدا شب اون تا حاال-

 .میای یعنی میای میگم وقتی ولی نیست؛ شکی خدا بزرگی به-

 .کنممی جبران بعدش-
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 . درآورد رو ادام باز دید که رو هاملب ژکوندی

 .باش باشی، باید که جایی. خوامنمی جبران-

 .نیست من بودن جای جاها، بعضی-

 بینیم روی رو دستم من و صورتم توی خورد و کرد پرت هوابی رو بود کنارش که کوچیکی بالشتک

 .دادم ماساژش و گذاشتم

 .بیام عمراً. اصال نمیام،-

 .وقتش سر تا بشه تموم جااین مسخره بحث بلکه شوخی و لجبازی سرِ گذاشتم رو بنا

 .بینیممی حاال-

*** 

 موضوع الّا گشتمی چی همه اطراف هاحرف هنوز. کردمی اذیتم هانگاه کردم، جور و جمع رو خودم

 .بودم گرفته سنگر پوش،رنگی چادر زهرایخاله و امشب تیپ خوش کیوان بین تقریبا هم من. اصلی

 نشد اصال کنم؛ فرو کیوان پهلوی تو میشه که جایی تا خوشگل، رو آرنجم اون خواستمی دلم قدرچه

 دیدن از بلکه کیوان، خواستگاری جلسه از نه اما بشم؛ فراری رو امشب یه هم باز و بمالم شیره رو سرش

 رنف یه عنوان به االن و بودم خانواده این از جزئی قبال که بود حضورم بودن مضحک اون از بدتر. سیاوش

 .بود هنگذشت هانسبت این شکستن از دزیا هنوز و بودم گذاشته مراسم این به پا دیگه شخصیت یه دیگه،

 خوبه؟ بخرم جهازم واسه نظرت به چیه؟ فرششون جنس-
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 .ردمک نگاه من با کالمش اما بود؛ بزرگترها جمع به رو نگاهش که کیوان به و کردم بلند رو سرم کم حد در

 :گفتم گیج

 چی؟-

 .زد اشاره پاهامون زیر رنگ شتری فرش به چشم یگوشه با نامحسوس

 به فقط ببریمش؟ بدن تارا جای بگیم خوایمی پسندیدی؟ برده؟ رو دلت اومدیم وقتی از میگم، رو فرش-

 میشه؟ زندگی فرش نظرت

 دادم فشار کرسی هایدندون بین رو زبونم کنار. خندیدممی اگه وای و بودم چشم تو زیادی طوریهمین

 .کرد بدترش که زد روم به چشمکی. کردم کیوان یحواله چپ چپ یه و

 نوع شون،خونه زمین متراژ که نه ببینی، رو مآینده عروس جااین آوردمت خاطره، باال بیار رو سرت-

 .بیاری در برام رو فرششون بافت نوع و سرامیک

 من خیالبی دید رو هامگونه شدن کشیده وقتی کیوان و اومد کش هاملب اما کردم؛ بیشتر رو زبونم فشار

 م،زده یخ هایدست کردن گرم و استرس از گیریجلو برای. کشیدم باالتر کمی رو سرم هم من و شد

 رینیشی عنوان به بود کیوان هدیه شپارچه کردم؛ قالب هم به آلبالوییم مانتو بلند یدنباله روی رو هااون

 زا پر و شدمی فون کمر از. بود کشیده هفته یه همین تو زهراخاله هم رو دوختش زحمت. بودم طلبکار که

 سر دارمدل امشب و خریدم خودم هم شیری بلند روسری یه. بود پام مچ تا بلندیش و ریز هایپلیسه

 که قشنگه وقتی زن یه بود داده یاد بهم زهراخاله. بمونم پوشیده هم و باشم شیک هم تا بودم، کرده

 .نشه ارزیابی نگاهی هر زیر و نیاد همه چشم تو قشنگیش
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 خوبی؟ عزیزم جان خاطره-

 زیادی که جمعی تو هم اون بپرسه، رو من احوال تارا مامان نبود خوبی موقعیت اصال. شد کنده جا از قلبم

. قدیمی مادرشوهر و خواهرشوهر نگاه مثل قدیمی؛ هایجاری مثل دار؛معنی هانگاه خیلی و بود شلوغ

 هایمبل از امان اما بشینه؛ تارا مامان خانوم، حوا خود روی مستقیم تا آوردم باالتر ذره ذره رو نگاهم

 دادن جواب واسه کردم، بیشتر هم به رو هامدست فشار. بودن نشسته هم تنگ خواهر دو که ایدونفره

 .بود شده مزخرفی سکوت من

 .خوبم ممنون، خیلی-

 .عزیزم بود خالی جات پیش یهفته-

 کردممی سعی من و خواهرش یخونه دکوراسیون به شده مندعالقه امشب سیاوش مامان که دیدممی

 .کردمی اذیتم داشت و من سمت بود افتاده هانگاه یهمه چون نیفته؛ لبم رو از لبخند

 .بوده من سعادتی کم از دارین، لطف-

 .بود آسمون تا زمین خواهر دو تفاوت و زد صورتم به مهربونی لبخند

 آشپزخونه؟ تارا، پیش بری خوایمی. معذبی کنممی حس نکن، غریبی بابا جان خاطره-

 کیوان واسه بودم خوشحال چه. بود اومده اسمم تنگ که بابایی و کالمی صمیت این از رفتمی غنج دلم

 نگاهم توی میشه جا هر تا کردم سعی. خورهمی جدید برگ یه داره تارا خوب یخانواده کنار زندگیش که

 روی کنجکاوی به بیشتر غریبه، هایه نگا شد باعث حرفش با چند هر کنم، تالفی رو تارا بابای مهربونی

 .بیفته من
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 .کرد غریبگی احساس میشه مگه مهربونتون و خوب یخانواده بین. ممنون آقا حاج نه-

 جحا صورت رو هم تشکریپر لبخند یه و کرد تصدیق رو حرفم ماتش لبخند و آروم زدن پلک با زهراخاله

 ردهک وری یه ابرو کی واسه نگاهش، یزاویه اون با بزنم حدس تونستممی که بود کیوان فقط. نشست آقا

 گوش به پوزخندش صدای و بود کیوان نگاه تیررس در که بود ستاره تنها. کنه زدهخجالت رو طرفش تا

 .بود رسیده هم من

 .زهراخانوم داری خانومی دختر چه-

 ود،ب کرده معرفیش تارا خانوم عمه اول کیوان و بود نشسته زهراخاله کنار مبل یه یفاصله با که خانومی

 هنگا کردم حس. شسوخته ایقهوه هایگل و کنم نگاه پام زیر فرش به باز شدم مجبور من و گفت رو این

 .میره مصدقه قربون داره زهراخاله

 .تکه واقعا جونم خاطره-

 و خواست شخورده چین هایلپ اون از ماچ یه دلم من و بود اغراق زیادی من مورد در زهراخاله تعریف

 .نبود جاش االن حیف

 .کیوان از بعد البته تکه؛-

 لو بیشتر رو لبخندم و کردم نثارش لبی زیر «حسود» یه من و بود اومده گوشم نزدیکی تا کیوان سر

 .صورتم روی دادم

 !زنن؟می چشمت ندارن جنبه جااین هابعضی بینینمی رو، نیشت کن جمع-
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 باز و کردم جمع رو هاملب سریع اما بخندم؛ بیشتر خواست دلم میره، کی سمت شطعنه دونستممی

 .گردوند بچرخه، ور اون حتی سرم نبودم حاضر من که سمتی اون به رو شغرهچشم کیوان

 ...کهاین یا هستن محرم هم با خانوم خاطره و کیوان آقا خانوم؟زهرا میگم-

 یه رو چادرش هم زهرا خاله. بود منظوردار زیادی بود، نشسته خانوم عمه کنار که تارا عمویزن یجمله

 .کرد ترمرتب آرامش با دور

 از روسری و ستپوشیده و بلند هاشلباس خونه توی همیشه جان خاطره. خانوم زیبا نمیشن محرم نه-

 و حد دو هر برده، ارث به پدرش از رو پاکیش چشم پسرم و داره یاد رو بودن حیا با دخترم. نمیفته سرش

 .دوننمی حدود

 .مآینده داماد طورهمین دخترم، باشه شماشااهلل-

 حرف برادرهاش با که ظاهراً باشه، هاخانوم صحبت به حواسش تارا بابای محسن، حاج کردمنمی فکر اصال

 جایی همون برگردونم رو نگاهم شدم مجبور هم من و انداخت پایین رو سرش تعریف این از کیوان. زدمی

 شد، طلبش گنده دوماچ هم زهراخاله. خواهرشوهرانه هایچپ چپ زیر بود رفته هم خانوم زیبا. بود که

 هم همیشه انگار. میزد آرامش کمال در رو حق حرف کنه، گویی تند و دفاع که گرفتنمی جبهه وقتهیچ

 .نشستمی دل به گذارتر تاثیر و تربُرنده کالمش

 بدی؟ نشون خودی خواینمی تو میگم خواهرشوهرهاست، شب امشب-

 .پایینه سرت کردم فکر جاهست، همه به حواست شما کهاین مثل -

 نه؟ یا بدم همه به رو حواسم باید خواستگاریم شب باشه، پایین هم سرم داره؟ ربطی چه-
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 سوال زیر موقعبی یخنده یه با من به راجع زهرا خاله هایتعریف مبادا تا دادممی فشار هم به رو هاملب

 .دیدمی رو من با لبیش زیرِ هایصحبت کسی عمراً و بود زیر به سر هم هنوز کیوان که خصوص به بره،

 و دش بلند مبل از تارا مامان. بیفته معکوس شمارش به قلبم شد باعث آیفون دینگ دینگ چرا دونمنمی

 .کرد تند پا نبود کس هیچ نگاه تیررس در که آیفونی سمت به

 .میام االن ببخشید-

 بلندش صدای با اما نیاد؛ سرم ترسممی که چیزی اون از کردممی دعا و شد کنده جا از قلبم چرا دونمنمی

 .بستن یخ به کرد شروع بدنم تمام "خاله سالم" گفت که

 وارد هک وقتی خصوص به. ببینم رو سیاوش امشب نیست قرار و گرفته شبم سر دعای واقعا کردممی فکر

 گمونم» گفت گوشم در کیوان حتی نیفتاد، بهش چشمم و کرد معرفی تک تک کیوان و شدیم خونه

 .«شدم الدعوه مستجاب امشب

 جا جمع این تو یکم داد بهم مهلت یه فقط خدا و نشد اما سیاوش؛ نبود واسه بود کرده دعا هم اون یعنی

 ممَحرَ کیوان کاش. دلم حال به وای شنیدممی رو احوالپرسیش صدای. بود خوب هم باز بیاد، بعد بیفتم

 توی آرامش و بریزم اون جون به رو استرسم فشردنش با و بچسبم رو دستش تونستممی من و بود

 .بگیرم ازش رو صورتش

 .شد دیر ببخشید سالم،-

 پرسی،احوال به کرد شروع و اومد جلو محکمش هایقدم با سیاوش. ریخت هم دلم هایمونده ته ریخت،

 با ش،شونه روی بود کرده رها و بود بافته طرف دو رو رنگش بلوطی موهای که خانوم یه هم اون از بعد
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 جمع اشک که کردممی هامچشم جون به دعا من و شد پذیرایی وارد بازش جلو رنگ شرابی مانتو

 .نکردن

 شروع سیاوش مخالف طرف از حدیثه، اسمش فهمیدم سیاوش مامان با احوالپرسی از بعد که خانوم اون

 پوزخند صدای که کرد ارزونیش خواهرشوهر، ذوقی همچین رسید ستاره به وقتی کرد، احوالپرسی به

 .پیچید گوشم تو کیوان

 .عزیزم سالم-

 رو کیوان پوزخند تک من و شد نصیبش هوا روی ـوسـ بـ یه و کاشت صورتش روی ستاره گنده ماچ یه

 .نکنم نگاهی دیگه کردم سعی و دیدم

 .سالم-

 .نباید دادم،می وا نباید. کردم حبس مسینه تو رو نفسم بود، رسیده ما نوبت

 یکم. بود جمعیت به پشت که نشست سیاوشی صورت روی تلخندی و اومد باال اکراه با کیوان دست

 من به واسه شد قدمپیش. اومد باال و رفت پایین ایثانیه سرش من دیدن با و کرد جاجابه رو نگاهش

 .کردن سالم

 خوبید؟ سالم،-

. باشم رسمی و خشک خودش مثل کردم سعی هم من. لرزیدمی امشب تارش یه اگه زدممی رو گلوم رگ

 .دادم ابروم به تاب یه شده که هم ظاهر محض

 .متشکرم سالم،-
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 و رسید ما به حدیث که زهراخاله سمت رفت قدم یه با و کرد مکث صورتم توی کردم حس ثانیه یه فقط

 .بود دراز من سمت دستش

 .سالم-

 .سالم-

 .گرفتمی قاب رو صورتم باید بود که چی هر ولی کرد؛می کجی دهن دلم واسه شاید لبخندم

 نداشتم؟ رو باهاتون آشنایی افتخار-

 :گفت من جای کیوان و بشنوه رو من جواب تا احوالپرسیش میون کرد مکث سیاوش. نداشت خب آره

 .هستن خواهرم جان خاطره-

 .شد فشرده کمی دستش توی دستم

 .جان خاطره وقتمخوش-

 کرد،نمی رو رو، دلش اصلی غوغای من مثل هم اون شاید و بود طبیعی غیر کمی کردنش برخورد عادی

 .دونستنمی من از ممکنه یعنی... هم شاید

 . همچنین ممنونم،-

 اون خاطره یعنی این و بخوره بازوم به کت، روی از آرنجش ته که چرخید مثال جوری کیوان حرفم این با

 :گفت حرصی کیوان تارا، بابای سمت رفت که حدیث. ببند رو دهنت

 .وقتیخوش دیدنش از که کردی خودبی-
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 بگم؟ چی داشتی انتظار-

 .کوبیدمی من گوش تو رو حرفش و زدمی لبخند جمع به رو مسخره، و سرگردوند

 ...گفتیمی... گفتیمی-

 .جون کیوان خیالبی-

 بیرون عصبانیتش و حرص تا کرد باز رو دهنش آروم و کشید باال بینیش با رو هوا هایاکسیژن ذره ذره

 اون از و بخوابه عصبانیتش باد تا بیاره باال قبل مثل رو نگاهش شد راضی باالخره کیوان بعد کمی. بریزه

 .بشینه لبش رو هاشخوشگل لبخند

 .مطلب اصل سر بریم کنید، ختم صلوات یه حاال خب-

 بلند صدای. شدن جور و جمع کمی همه و گفت بود نشسته مجلس صدر که تارا بزرگ عموی رو این

 که سیاوشی روی بخوره چرخ مبادا تا انداختم زیر رو نگاهم هم من. کرد معطر رو خونه فضای صلوات

 .داشت عجیبی یولوله دلم و بود نگاهم تیررس در جایی

*** 

 چیه؟ خودتون نظر خانوم زهرا بگین، شما چی هر-

 ارانگ گرفت، من از رو نگاهش لبخند یه با که دادم زهرا خاله به رو نگاهم. بود رسیده مهریه به بحثشون

 .بود من نگران هم اون
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 یه فقط قدرچه بگین فقط شما خودمه، دختر تاراجان. منت یدیده به بفرمایین شما چی هر آقا حاج-

 .ستمهریه این روی شوهرش مادر هدیه زیارتی سفر

 .دارین لطف شما-

 .داداش سپریمی ایخانواده خوب دست رو دخترت داری که الحق. نمونه مادرشوهر میگن این به-

 :گفت تارا مامان و داد تکون سری تشکر با زهراخاله گفت، رو این خانوم عمه تا

 !مادرشوهر؟ چرا میشن، حساب تارا خود مادر بعد به جااین از خانوم، زهرا-

 هم من. کردمی حرفش یاضافه بیشتر ماشاءهلل یه کی هر و گرفت باال همدیگه از تمجید و تعریف صدای

 ردمک سعی من و بود فاحش زیادی من خواستگاری شب با امشب تفاوت. نباید که روزهایی به رفتم هوابی

 .کردم شکار خودم روی رو، نگاهش و سیاوش سمت دادم سُر کمی رو نگاهم اختیاربی. ببندم چشم روش

 .پیچید گوشم تو کیوان اخطار که دزدیدم نگاه سریع

 .تو نه من نه دیگه کنی، جاجابه نباید که سمتی اون رو نگاهت سانت یه حتی دیگه بار یه فقط-

 دلم ته حرفش با که چند هر خورد،می حرص من سر داشت زندگیش شب ترینقشنگ کیوان، بیچاره

 :گفتم شده مطیع اما نقیض؛ و ضد حس از پر و شد خالی

 .میشم خوبی دختر دیگه چشم،-

 .گفتمی تارا بزرگ عموی که ایسکه تعداد به دادم رو حواسم هم بعد
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 دباشی موافق اگه میگیم ما ولی تاست؛ چهارده روی نظرش خودش پرسیدیم تارا از ما بخواید رو راستش-

 .تا چهارده و صد بشه

 :گفت زهراخاله و همینه نظرش گفت سکوتش با تارا بابای

 ... بیشتر هم بخواید مبارکی، و میمنت به شاءاهللان. بفرمایید امر چی هر گفتم که من-

 ما تای صد هاجوون این وقتش به که گرفته کی داده کی نمیگم سنته، یه فقط مهریه. خانوم زهرا نه-

 براشون روزی همچین وقت هیچ شاءاهللان و قانون یه میشه براشون هاسنت که میدن درس رو بزرگترها

 زندگی مرد و باشه کوه که جانکیوان هم بعد دونممی خدا اول رو دخترم یپشتوانه من. نیاد پیش

 .دخترم

 دش صلوات برکت و شدن همراه بقیه و فرستاد تارا عموی بلندی صلوات آقا، حاج حرف شدن تموم از بعد

 .خوشبختی عطر از پر برکت، از پر مُهر یه تارا، و کیوان ازدواج واسه تایید مُهر

 .پاشو مادر جان کیوان-

 ور دستش خواست و تارا بابای سمت رفت خاله، چشمی یاشاره با و شد بلند زهرا خاله دستور به کیوان

 .انداخت راه ولوله باشه مبارک و زدن دست صدای باراین کرد، بغل رو کیوان محکم و نذاشت که ببوسه

*** 

 شده؟ خوب ببین خاطره، بیا-

 دیمبو آورده تبرّک و تیمّن محض ما که قرآنی روش که سفید اینقره یترمه بزرگ شال به انداختم نگاهی

 هاینون که ظرف یه و بود سپرده تارا دست به ورود بدو کیوان که گلی سبد عالوهبه بود، شده گذاشته
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 و نقل از پر توش که بلند دارپایه ظرف یه بود، خورده قالب قلب پنیرهاش و بود شده قیفی سنگکش

 آقایی حاج بود قرار دیگه دقیقه چند. دادمی تشکیل رو ساده عقد یسفره یه هااین یهمه و بود شکالت

 بود آورده که رنگیخوش چای از بعد هم تارا. بخونه محرمیت یصیغه و بیاد ستخانواده این معتمد که

 .بده نشونم شده چیده ساده که ایسفره تا پذیرایی کنار اتاق بود کشونده و گرفته رو من دست

 . تاراجان عالیه-

 .بوسیدم رو شگونه و انداختم گردنش دست هم بعد

 .خوشحالم واقعا من باشه، مبارک-

 .خوردیم تکون هم با نرم وارمحبت و شد حلقه گردنم دور هم تارا هایدست

 ...که شد ایعجله چیز همه قدراین خوبن؟ هم هاملباس نظرت به. جونم خاطره مرسی-

 لوزب و سفید راسته دامن یه زیرش و داشت رنگ شیری بلند سارافون یه. گرفتم فاصله آغوشش از کمی

 ساده بود، سفید هایپروانه طرح از پر که هم اینقره حریر شال یه بود، دامنش رنگ هم حلزونیش یقه

 هب واقعا سفید. بود هاششونه روی شالش دنباله گردنش، بودن پوشیده برای و بود انداخته سرش روی

 به که هم ملیحی آرایش با. اومدمی ظریفش اندام و کشیده قد به هالباس این و گندمیش پوست

 .بود شده کامل عروس یه بود، نشونده اشقلوه هایلب و رنگ ایقهوه هایچشم

 تمگف بیفته، پس تو دیدن از بعد ترسیدم آخه اومدممی راه کیوان سر پشت من ندیدی. عزیزم محشری-

 .بگیرمش باشم من
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 و گرفت فاصله من از هم بعد. نره بیرون اتاق از شخنده بلند صوت تا گرفت دهنش جلوی دست سریع

 هشد گذاشته سفره پشت و شده کم پذیرایی اتاق هاینفره هفت از شدمی معلوم که ایدونفره مبل روی

 .نشست بود،

 ...ولی هاداشتیم یعنی نداشتیم؛ رو هااین و محرمیت یصیغه رسم ما دونیمی. دارم استرس یکم-

 گذاشت، نیمه رو قبلش جمله ولی داد؛ ادامه تارا و رسیدم کیوان حرف درستیِ به من کرد که مکث

 .دونممی چیزهایی یه که دونستمی

 ...زدن زنگ خانومزهرا وقتی اومدنتون از قبل عصری-

 !مامان-

 رو شزده یخ هایدست و رفتم نزدیک لب به لبخند من و برداشت هاشانگشت پیچیدن هم به از دست

 .گرفتم دست به

 .مامان بگی باید چیه؟ خانوم زهرا-

 .بِکُشم وجودش توی رو استرس یکم بودم تونسته انگار و زد ماتی لبخند

. کرد قبول بعدش و نداد رضایت اول محرمیت، یصیغه واسه بده اجازه بابا گفتن زدن زنگ که مامان-

 ...جونم به افتاد استرس

 .زدم روش به چشمکی نکردم، رها رو هاشدست و نشستم مبل روی کنارش

 .ماهی اون به داداشم داره؟ ترس هم کیوان آخه کیوان؟ واسه استرس-
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 .خندید آروم

 باشه ترس کهاین نه کیوان، از آره بخوای رو راستش ولی کرده؛ گل بازیتخواهرشوهر حاال از بینممی-

 ...ولی نه؛ ها،

 عقد، از قبل رویابافیِ و خیاالت همه اون از بعد داشتم خودم که بود حالی بفهمم، رو حالش تونستممی

 الس تحویل دم که توپی مثل بود چیزی یه عقد یصیغه. خواستمنمی و خواستممی رو سیاوش لحظه اون

 دستم. شدمی زندگیت تاریخ روزترین به تاریخش و کردمی عوض رو آینده لحظه یه توی دو هر زدن،می

 .کنم قایم رو افکارم یهمه لبخندم پشت کردم سعی و دراومدم فکر از شد فشرده هاشدست بین که

 .کن دعا هم من نباش، نگران. میره هااسترس این یهمه بدن دستت به که قرآن-

 .کرد بسته و باز آروم رو هاشپلک

 .خاطره خوبی حس از پر. بمون پیشم صیغه خوندن موقع-

 ریخت خاک روش باید که هاییخاطره از پر بودم؟ تلخ یخاطره باید کهاون برای چرا پس من؟ واقعا بودم؟

 .کرد فراموشش و

 باشه؟ باش، ولی... و هانگاه زیر اذیتی دونممی. ها نری اتاق از -

 شگونه .هدف به بود زده البته و بود نشسته تفسیر و تحلیل به زود رو سکوتم کیوان، خود یلنگه هم تارا

 .زدم ایـوسه بـ هوابی رو

 .کنم اذیتتون هم یکم باشم، نفر آخرین که میام تبریک واسه-
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 .اتاق توی کشید سرک تارا یکوچیکه خواهر ترالن، و شد باز اتاق در کنه اعتراض کهاین از قبل

 .رسید صالحی آقا حاج-

 فقط که هم ترالن. کنهمی فکر چی به دونستممی و داد گردش ترالن به من از دور یه رو نگاهش تارا

 . رفت و گذاشت باز رو در بود اومده دادن خبر محض

 .اومدنمی امشب سیاوش کاش-

 .گذاشتم تارا شونه روی دست شدممی بلند که طورهمون

 امشب نباید که اونی نباشه؟ خواهرش زندگی شب ترینمهم میشه مگه. نزن رو حرف این تاراجان، نه-

 .جاماین شما شوهر وجود برکت به بینیمی که منم بودمی

 دیگه چیز یه پیشونیش اخم اما بود؛ اومده خوش مذاقش به بودم برده کار به براش که شوهری لفظ

 .گفتمی

 ....اون اما-

 و کردم خم رو صورتم دوباره. بشه درازتر رشته این سر بود قرار موندممی بیشتر چی هر انگار

 .بده ادامه نذاشتم بوسیدمش،

 .خانوم عروس بیرون برم فعال من-

 .کردم ترنزدیک گوشش به رو سرم و دادم صدام ته به شیطنتی بعد

 ...امشب کنمنمی ضمانت رو داداشم. جون عروس هاخطرناکه رژت-
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 دو و کردم صدابی رو مخنده امکان جای تا هم من. کشید عقب زمانهم و رفت در دهنش از بلندی هی

 اون و دادم تکون بای بای معنی به هوا توی براش رو انگشتم چهار. شدم دور ازش عقب عقب قدم

 استرس به رو تارا بودم داده ترجیح. کنه نگاهم چپ چپ یا بخنده قرمزش هایگونه اون با دونستنمی

 .ودب بهتر نبود، کی کهاین و باشه برش و دور هایآدم نبود و بود فکر به کهاین تا برگردونم قبلیش

*** 

 ...مکرمه محترمه یدوشیزه-

 هاخاطره وسط سرم، توی دوباره که هاییواژه این جای به کردم سعی و دادم فشار هم روی رو هامچشم

 کارش هب شناسنامه یه تو هاموناسم که دنیا برادر بهترین خوشبختی واسه کنم دعا و بگم ذکر میشد؛ اکو

 .عقد اتاق بود شده که اتاقی در رویروبه بودم، نشسته هال توی. بود برادر بود، حرف حرفش و اومدنمی

 عدب و بایستم هاخانوم بین ثابت، پای جاهمون کهاین به نکرد اصرار زیاد دید رو نگاهم وقتی هم زهراخاله

 تهمیف کارها و هاحرف بعضی وقتی ولی لبریزم؛ خوشی از کیوان شادی با دونستمی. بکشم کِل «بله» از

 داد رضایت خورده، جدایی پاورقی برام تکراری جمالت این تیتر و نشده سال یه هنوز هم اون تکرار، روی

 .بشینم آرومم هرجا

 احوری یگریه صدای که بخونه رو صیغه بار دومین برای خواست و فرستاد صلوات دوباره لب زیر آقا حاج

 که ایبچه یگریه از کالفه مامانش و بود مامانش بغل بود، ترالن دختر که حوریایی. شد بلند نزدیکیم از

 .زدمی غر فهمید،نمی هیچی

 میاد؟ خوابت. دیگه بگیر آروم-

 .بود بلند گریه همون هم حوریا جواب
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 .شدم بلند اما داره؛ مجازات بدجور کیوان جانب از کارم بعداً دونستممی

 خانوم؟ ترالن-

 اون به رو بچه تا نبود هم شوهرش طفلک و بود عقد اتاق سمت حواسش یهمه اما کرد؛ بهم نگاهی

 .گرفتار هم بقیه و بسپره

 .باشید جااون دارید دوست حتما تاراجون، پیش برید شما بدینش من به رو حوریاجون خوایدمی اگه-

 .ماموریت رفته من واسه که داره نگهش موقع این باباشه یوظیفه ممنون، نه-

 .کردم دراز دست. بخندم کمی خواست دلم من و تشکرش بود سست یکم و بود دلخوری یه صداش توی

 .ها میگه رو بله تارا االن من، به بدینش-

 کرد تند قدم و بود داشته نگهش زور به انگار بغلم، توی داد هل رو حوریا و داد تکون نرم رو سرش کمی

 شال پشت از که موهاش طالیی آبشار و کردم نگاه رو رفتنش کارش، از متعجب کمی هم من. اتاق سمت

 من بشه جاری صیغه سوم بار برای کهاین از قبل و شد بلندتر حوریا جیغ. بود ریخته بیرون لیموییش

 که رو قراربی حوریای کردم سعی نداشت دید و بود مانند اِل که هال از ایگوشه و شدم دور اتاق از کمی

 .کنم آروم مینداخت، چنگ مانتوم و روسری به کوچولوش هایمشت با

 ست؟خسته یا گرفته خوابش کوچولو عروسک آره؟ میاد، خوابت دخترم؟ جونم عزیزدلم؟ جونم-

 رو هاشگریه ناز هامحرف با داشتم که داد من به رو پرحواسش هایچشم و کشید گریه از دست کم کم

 خوب من برای قدرچه شبی همچین توی بودنش با بچه این. گفتممی رو دلش حرف هم شاید خریدم،می

 .بود
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 قشنگ؟ خانوم آره رفته؟ سر اتحوصله هم شاید-

 بند توی آلودگیش،خواب حس و چسبوند مسینه قفسه به رو سرش کشیدم موهاش روی که رو دستم

 مثل زدم، حرف براش و کردم نوازشش و رفتم راه هی رو کوچیک هال هم من شد؛می حس وجودش بند

 .الالیی یه

 ور پاهاش و گذاشتم چپم دست ساق روی رو سرش. کردم جاشجابه بغلم توی کرد، سنگینی سرش وقتی

 .اومدمی چشم به بیشتر خواب، توی معصومیتش. انداختم راستم دست روی

 شماست؟ پیش چرا حوریا-

 کار به جمع من واسه که سیاوشی با شدن تنها موقعیت؛ این تو هم اون جااین نداشتم، کشش واقعا نه

 .بودم ریخته فرو تو از و دادممی وا نباید هم من و بود برده

 .آورد جلو رو هاشدست و بدم جواب نذاشت

 برید. بیاد سراغش مامانش نکنم فکر حاالها حاال شد، تموم محرمیت یصیغه. من به بدید رو حوریا-

 .سراغم نیومده هاشغرهچشم با داماد آقای تا بگید تبریک

. اون به چه رو حوریا وگرنه من؛ سمت بود اومده تالفی برای باز و بود دلخور کیوان برخوردهای از انگار

 یرو احتیاط با رو حوریا. کنم هاللی رو ابروم لنگه یه ظاهر حفظ برای تونستم فقط و اومدم خودم به زود

 کمی رو من حوریا، شده مشت هایدست بین روسریم امتداد که بکشم عقب اومدم و گذاشتم هاشدست

 مآرو. بکشم رو شالم نیومد دلم اما کرد؛می سنگینی روم داشت زیادی هم سیاوش نگاه. کشوند جلو به
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 قرار به رو فرار شد آزاد شالم که همین و کردم باز رو هاشانگشت و بوسیدم رو تپلش هایدست پشت

 .دادم ترجیح

*** 

 .آره آره... تاراجون ها نری دنبالت، میام فردا... دلمی عزیز شما-

 رو کتش. بودیم برگشته شدنمی هم ساعت یه هنوز خندیدم،می دست به موبایل کیوان به زهراخاله و من

 خونه طرف اون به طرف این از بود، داشته نگه دوشش روی مانند چنگ انگشتش با و بود آورده در فقط

 .رفتن صدقهقربون واسه شدمی جمله یه تاش نُه شکلمه ده هر از که زدمی حرف تارا با و رفتمی

 .مادر زمین بذار رو کتت اون الاقل خب-

 طرف اون تارای پی حواسش و هوش تمام و داد تکون زهرا خاله واسه مثبت ینشونه به سری مثال کیوان

 تا مشکی چادر کهحالی در و داد تکون تاسف روی از سری نمیده، گوش حرف دید که هم خاله. بود خط

 .اتاقش سمت رفت ذاشت؛می بود، آورده خودش با شگون محض امشب که رنگی چادر روی رو ششده

 سحر تا این بینممی من که طوراین بخواب، و کن عوض رو هاتلباس اون پاشو هم تو مادر خاطره؟-

 .بگیره قلوه و بده دل قراره دست به کت طورهمون

 .تریواش یعنی که کرد اشاره گوشیش به و اومد ابرو و چشم مواسه کیوان که خندیدم بلند بلند

 :گفت و گرفت شخنده هم خودش که گفتم ایکشیده ایش

 ...من ای ...بانو برم قربونت. دلم عزیز باشه.... ستخاطره هیچی نه-
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 عجم رو آخرش جمله. بودم کش درازنیمه تقریبا و وارفته مبل، روی هنوز که من به افتاد چشمش باالخره

 یدهنه روی رو دستش و سمتم شد پرت مشکیش خوشگل کت که خندیدم بلندتر من و کرد جور و

 .گذاشت گوشیش

 دلم رو تونهمه که پیش دقیقه چند تا. بدین بدبخت داماد این به آزاد فضای یکم بابا جایی؟این چرا تو-

 .بکنم ماچش یه دل ته از نتونستم هم آخر بودین، نشسته اتاق تو

 .نشست کیوان گردن پس محکم زهراخاله دست

 .نکشی خجالت وقت یه حیابی-

 بره شد راضی کیوان که خندیدن به کردم شروع طورهمون و کردممی جور و جمع رو خودم عمراً هم من

 .بگه تارا به رو رفتنش صدقهقربون هیجدهِ مثبت جمالت بتونه بلکه خودش، اتاق

*** 

 .شد نزدیک صداش که زدم اتاقش در به ماشاره انگشت یشده خم با تقه چند

 .بخیر شبت... بخوابی خوب... گلم باشه-

 سر کلی هم و بودم کرده عوض لباس هم وقت اون از من! زد؟می حرف تارا با داشت هم هنوز یعنی

 خسته دهنش کیوان. بودم زده هم مسواک تازه بودم، گذرونده وقت خوردن آب لیوان یه واسه یخچال

 رد و رفت پایین به رو اتاقش در یدستگیره که کردم برگشته منحنی یه رو هاملب یعنی؟ بود نشده

 زیر زدم چنانآن و بکنم رو بخوابه بود رفته که رو زهراخاله مراعات که نشد دیدنش با. شد باز اتاقش

 .کرد نگاه من به و برداشت گوشیش روی از رو هاشچشم باالخره کیوان که خنده
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 تو؟ چته چیه؟-

 تانگش و گرفتم دستم یه تو بدم، بهش بودم آورده که رو کتش و کردم دندون دندون هی رو پایینم لب

 .کردم پایین باال روشروبه رو راستم دست یاشاره

 .دیدمی رو تو تلفن پشت از تارا کاش. داماد آقای کشته رو من اتقیافه -

 و بود پاش که جورابی لنگه یه اون از و کشید پایین رو سرش هم کیوان. خندیدم دوباره و گفتم رو این

 ششکم رو دکمه دونه یه فقط که سفیدش مردونه لباس به رسید تا اومد باال توش، راحتی شلوار نصفه

 .بود بسته

 .شدنمی و نخنده کردمی سعی

 نگهل اون موندم فقط! موندن نرفتن و رفتن بین فقط هام،لباس بیچاره. ببینم نخند هم تو خبه، خبه -

 توش؟ دادم رو راحتیم شلوار چرا! وسط این میگه چی جوراب

 باتقری من و کشید رو آستینم. رفت باال امقهقه هم من کرد، نگاه جورابش به متفکر باز و گفت رو این

 .اتاقش توی شدم پرت

 .میشه بیدار مامان االن بابا، هیش -

 .گرفتم سمتش رو کتش و کردم جور و جمع رو امخنده بود زحمتی هر به

 .بودم آورده رو کتت -

 .خندیدن و بودی اومده هادیدنی تماشای محض کردم فکر! جداً؟! اِ -
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 .کردم کنترل رو خودم بشه بلند صدام دوباره کهاین از قبل

 .تارا واسه گرفتممی عکس یه کاش بودی، دیدنی که هم الحق -

 .کشید بیرون پاش از رو جورابش یلنگه ایستاده طورهمون و شد خم

 .بسه خندیدیمی بهم دوساعت تو همین نکرده، الزم -

 .گرفتم هامدندون بین رو لبم یگوشه

 شدی؟ ناراحت -

 .اومد کش نیشش جدیش، یقیافه روی دفعه یک

 !بودم زده تیپی عجب خدایی ولی بابا؛ نه من؟ کی؟ -

 .انداختم روش مرتب رو کتش و برداشتم رو بود افتاده تختش روی که لباسی چوب خنده با

 کو؟ شلوارش -

 .کرد نگاه رو اتاق گوشه گوشه و خاروند رو سرش متفکر

 .جاستاون آها... بود جاهاهمین. دونمنمی -

 رو سرم. بود لباسش کمد کنار بود، درآورده که طورهمون شلوارش. کردم نگاه کرد اشاره که سمتی به

 چرخیدم و دادم جا لباسی چوب توی هم رو اون و زدمش تا مرتب و شلوارش سمت رفتم و دادم تکونی

 .کردمی نگاه رو کارهام مات لبخند یه با که کیوانی سمت
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 .کمدت بذارمش هست اجازه -

 خواست؟می اجازه االن این -

 !ستاجازه به ملزم پس شخصیه، که باشه تو اون چیزی شاید. خوادمی شخصی کمدِ درِ کردن باز -

 .کنم آویزش تونستم باالخره. کشیدم باال پام هایپنجه سر روی رو خودم کمی و کردم باز رو کمدش در

 .خوبیه فکر! دارم نگه تو اون رو تارا مثال یعنی! هازدی حرفی عجب -

 .کشیدمی دست فَکِش به متفکر که چرخوندم سمتش رو گردم هایچشم

 قایمش کمد تو جااین میارمش هاشب... میشه جا کمدم تو قشنگم... شخصیه کامال تارا چیه؟ نظرت -

 ...قشنگ. نمیدم هم تلفن پول کنم

 !دیگه بسه... که واقعا! کیوان -

 .زد ضربه تشکش به و نشست تختش روی و خندید سرخوش

 .بشین اینجا بیا نمیاد خوابت اگه -

 نیستی؟ خسته خودت تو ولی نه؛ که من -

 :خوند لبی زیر جوابم جای

 را ما نیامد نظر در تو نقش جز -

 را ما نیامد رهگذر تو کوی جز
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 عهدت در را همه آمد خوش ارچه خواب

 را ما نیامد در چشم به که حقا

 یار هواس بفرستم کنم ضبط رو صدات بود خالی موبایلم جای دیگه. یارو خوابیِبی و شعر و حافظ!به به -

 !نداره خواب عاشقش هایچشم امشب ببینه

 عقب رو سرم موقع به که بکشه انگشتش دو با رو بینیم خواست و اومد جلو دستش آرومی یخنده با

 .اومد خودش به کیوان و کشیدم

 .کردی شیطونی بود خودت تقصیر. ببخشید ببخشید -

 :گفتم شیطنت با و شدم بلند کنارش از

 .برم من خطرناکی تو امشب -

 :گفت و خندید سرخوش دوباره

 !هستی که دونممی. نرو خوابی، بی هم تو اگه خاطره -

 :گفتم من باراین و نشستم جام سر دوباره

 .بگذشت و نگفت چیزی... تودارم غم گفتم -

 !سرآید غمت گفتا... یارت و گذشت یارم...حالت به خوشا حافظ

 از رهقط یه. نشد و باشه کنترلم تحت هنوز کردم، کنترلشون شب سر از که هاییاشک اختیار کردم سعی

 .پایین شد کشیده اشک اون با نگاهش کیوان و خورد سر صورتم پهنای
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 .متاسفم شدی، اذیت خیلی من خاطر به امشب -

 .بیفتن ریزش به هم براق هایقطره اون یبقیه مبادا تا هامچشم روی کشیدم دست سریع

 .باشم شادیت شریک دادی اجازه بهم که باشم ممنون ازت باید من! حرفیه؟ چه این کیوان نه -

 .خندیدم نیمه نصفه که کشید رخم به رو اخمش غلظت

 خاطر به زندگیت شب قشنگترین که ببخش تو. دنیاست یه مواسه برادریت و برادری دونممی. دونممی -

 !زدی حرص کلی من

 :گفت یهو باشه افتاده یادش چیزی انگار

 !همچنین ممنونم گفتی؟ بود چی جمله اون اومد، یادم االن. ببینم وایستا وایستا -

 .کرد اخم دوباره که خندیدم آورددرمی من از دهنش کردن کج با که ادایی به

 .بگم چیزی خوامنمی هی... استغفرال. ببینم نخند کوفت -

 !ببخشید گفتم که من نزن حرص -

 توپ غره چشم یه شدن رحم دل عوض که کردم جمع هابچه مثل رو هاملب و مظلومیت به زدم رو خودم

 .کرد مهمونم

 چی؟ صیغه خوندن موقع ببخشم، رو وقتاون. خاطره خرنمیشم -

 دیدی؟ کجا از رو من تو -
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 .رفتمی غره چشم بهم براه راه هم کیوان و بود گرد هامچشم

 اییج همون از دقیقا آقا اون شما، تبریک از بعد و بودی جنابعالی نبود اتاق تو که فردی تنها که اونجا از -

 !اومد اومدی، شما که

 صورتش جلوی و کردم گره هم به رو دستم دو. بوده من جمع زیادی کیوان حواس امشب انگار اوه، اوه

 .گرفتم

 .بخوابونم رو ترالن حوریای بودم رفته اصال من. داشت ـناه گـ بچه خب. شرمنده من ببخشید -

 نداشت؟ ننه مگه بچه خودِ اصال نه؟ من داشت ـناه گـ بچه -

 .باشه خواهرش پیش خواستمی بچه یننه! دلمی عزیز که تو -

 زد؟ هم حرف باهات! خودتی خودِ دقیقا منم، کنیمی فکر که اونی خاطره -

 .نباشیم چشم تو چشم تا بود، تختش جلوی که کامپیوترش میز به دادم رو نگاهم

 .اهوم -

 .شده ملیحانه هاتجواب که کردی کارچی دونیمی خودت. درد و اهوم -

 .دارم نگهش کردممی سعی من و اومدمی کش داشت لبم

 !هدیگ ببخشید. همین شده تموم صیغه گفت و گرفت رو حوریا اومد فقط نگفت، خاصی چیز کن باور -

 و پیچید اتاق توی بلندش یخنده. زدم پلک و کردم مل مل رو هامچشم من و کرد نگاهم غراب پر هم باز

 .سرم توی کوبید محکم رو تختش روی بالشت
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 .پاشو... بخواب برو پاشو هم حاال. هامیشی کالمهم باهاش باشه آخرت بار ولی بخشیدم؛ باشه -

 :گفتم رسیدم که در نزدیک و شدم بلند خندون

 فقط؟ بود ساعت نیم همون شد؟ چی خوابیبی و یار پس -

 آدمی عروسی روز تا ذارهنمی که باباش این ببینمش، خواب تو که بندممی رو هامچشم رو اشبقیه آره -

 !ببینمش

 :گفتم خنده میون

 .تاراجونی از پر خوابت. بخیر شب باشه -

 .خندیدمی هاشلب گذاشت، هاشچشم روی رو دستش ساق

 .بشه خاموش چراغ بزن، هم برق کلید اون راهت سر فقط. بخیر هم تو شب -

 .بفرمایید امر شما آقا چشم -

 دونستممی شدم، خودم اتاق راهی. بستم سرم پشت رو در و اومدم بیرون اتاق از زدم که رو برق کلید

 .مونده جا به امشب از که هایخاطره مرور با! خیال و فکر هزار با منم خونه این خوابِبی امشب

*** 

 کوش؟ پس میام، میام خودم نری، تارا گفت، همه این -

 .خونه توی دادم هلش و گذاشتم تارا پشت دست
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 شاکی؟ قدراین هم عروس -

 چنده؟ ساعت االن منتظرشم، صبح هشت از باورکن خاطره -

 .کردم نگاه رو دیوار روی ایدایره ساعت و شدم هال وارد تارا از زودتر

 !ده به دقیقه بیست -

 نه؟ یا باشم شاکی دارم حق بگو تو خب -

 .ببندم رو در تا هال توی بیاد کشیدمش و گرفتم رو دستش خندیدممی که طورهمین

 .داداشمه جانب به طرفه یه همیشه حق زندگی تمام در حقی؟ چه نخیرم -

 .کرد نگاهم چپ چپ یه

 .میام جااین هااولمه دفعه مثال. بشو خواهرشوهر بعد برسم بذار! هم تو خب -

 .بوسیدم رو اشگونه و شدم بلند پاهام روی کمی بود بلندتر من از قدش چون

 .اومدی خوش هم خیلی. بخوابه آتیشت یکم که کردم شوخی. نشو دلخور -

 .کردم بلند رو صدام هم بعد

 چیه بدقول پسر این میگه. پُر توپ با البته اومده؛ خانومتون عروس کجایین؟ جون خاله... زهرا خاله -

 .بدیم پسش خوایممی من، به انداختین

 .پهلوم توی رفت تارا آرنج
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 !گفتم؟ رو این کی من نذار، دهنم تو حرف -

 .اومد بیرون آشپزخونه از خندون زهرا خاله کنم، اعتراض بهش بتونم من کهاین از قبل

 تو؟ نمیای چرا. عزیزم اومدی خوش خیلی تویی؟ تارا جان مادر وای ای -

 !اولشه بار نکه جون، خاله خوادمی لفظی زیر -

 خندون زهرای خاله با و رفت جلو من آخ به توجهبی و پهلوم توی رفت آرنجش باز گفتم رو این من تا

 هخون این اهالی تمام با بلکه کیوان با تنها نه محرمیت یصیغه اون خوندن از بعد انگار. کرد روبوسی

 .کردیم باز هم با رو شوخی باب اولی روز همین از که بیشتر هم به دلمون مِهرهای و بود شده ترمحرم

 زامرو بدقول، کیوانِ این از امان. کنم دود اسپند برات برم من تا بشین برو دخترم، اومدی خوش خیلی -

 نه؟ داشتین آزمایشگاه قرارِ

 .شدم شما مزاحم که اینه شدم، نگران نداد، جواب زدم هم زنگ. نیومد شدم منتظرش چی هر. آره -

 رو حرف این هم بیای بری وقتبی و وقت. خودته یخونه جااین بعد به حاال از. عزیزم حرفیه چه این -

 .کجاست کیوان این ببین دخترم خاطره. بگی نباید

 ! هنوز خوابه -

 :گفتن یهو و هم با تارا و زهرا خاله

 !خوابه -

 .کردم جمع رو ریزم یخنده



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 265 

 .یار فراقِ از بود شده شاعر نیومد، چشمش به خواب صبح تا داداشم. نکنین بیدارش حاال خب -

 تاب هوا توی رو دستم و کردم نازک تارا واسه چشم پشت من و لرزیدمی هاششونه خنده از زهرا خاله

 .دادم

 باید! شده که شده دیر! داری که داشتی کار. خوایمنمی سحرخیز عروس هم قدرااین ما تاراجون ببین -

 .بشه تکمیل داداشم خواب بذاری

 من و سمتم اومد زهرا خاله ابری دمپایی لنگه کنه؛ کامل رو نگاهش چپ چپ بهم بتونه تارا کهاین از قبل

 .آمده دست به یهویی صمیمیت همه این از باشم متعجب یا بخندم دونستمنمی

 .منتظره دخترم بیاد کن بیدارش. پرو بچه ببینم برو -

 .کردم صوف و صاف رو هامچشم

 آزار؟ دل میشه کهنه بازار به اومد که نو! زهرا خاله -

 .کنه پایین باال ابرو من واسه و بخنده بود تارا نوبت حاال. کردم اشاره خودم به هم بعد

 تارا پشت من! آی ای دیگه خواهرشوهره اسمت تو وقتی ولی دخترمه؛ هم تارا مادر، دخترمی تو -

 .درمیام

 .انداخت زهرا خاله کمر دور دست که بود راه به رو دلش قندسابی خیلی انگار هم تارا

 .مامان بشم فدات من آخ -

 .بوسید رو پیشونیش هم زهرا خاله
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 .گلم نکنه خدا -

 .هاکنم بیدارش نمیدم قول. داداشم سروقت برم من میدین قرض هم به هندونه شما تا -

 .دادم مهربون لبخند یه با رو جوابش که گفت من به حسودی لب زیرِ تارا

 .بریم هم با بیا پاشو خودت اصال -

 من؟ -

 .دیگه بیا! من؟ پس نه -

 .داد فشار رو اششونه خاله که کرد نگاه زهرا خاله به

 جیغ یه خودت برو. شد رو اولی روز هم مبارکش صفت دو انداختیم بهت دیگه رو پسرمون عزیزم، برو -

 .بیاد دستش کار حساب بلکه بزن سرش بنفش

 . سمتم اومد و شد بلند تارا و خندیدیم سه هر باراین

 :گفتم تارا به رو و کردم باز رو کیوان اتاق در آروم و گذاشتم بینیم روی رو دستم

 .برو تو اول -

 : گفت یواش

 چرا؟ -

 .کردم نگاهش طلبکار و زدم کمرم به دست
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 !نه من محرمی جنابعالی چون -

 خوابه؟می ـختـ لـ مگه -

 .دونمنمی رو االن بود، تنش تیشرت رفتم من که دیشب واال، دونممی چه -

 تو؟ برم من االن یعنی -

 .کردم نگاش شاکی

 .برو فردا بذار نه -

 امشدهمسواک تازه هایدندون هم من رفت، بهم غره چشم یه و در به خورد محکم که دادم هلش هم بعد

 .دادم نشونش رو

 تو؟ بیام هم من حاال خب -

 بیای؟ خوایمی هم تو -

 .بده من به بود، کیوان به رو که و صورتش تا کردم کج و گردنم

 ! االنت به نه اولت به نه برم؟ مزاحمم خوایمی -

 .خندید صدابی

 !مظلوم. خوابیده راحت چه قربونش آخی -

 .بودی تشنه خونش به و بودی برداشته دِشنه پیش دقیقه ده تا که تو مظلوم؟ -
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 .بود عادتش انگار. پهلوم توی زد رو آرنجش باز

 .میشه بیدار خوابه.ببینم ساکت -

 تو؟ بیام هم من هست یااهلل ببینم. پاشه باید خوابه، که خوابه ببینم برو بیا -

 چی؟ یعنی -

 :گفتم بدجنسی با من و بود رفته کیوان با بدجور نگاهش

 رفته؟ روانت و روح طوراین که دیدی هیجده مثبت صحنه شما اینکه یعنی -

 .بود واقعی آخم که پهلوم توی اومد آرنجش ته چنان

 .تنشه لباس شوهرم چی؟ یعنی بکش، خجالت -

 .میدم دست از رو پهلوم دارم من کردنش بیدار سر که رو شوهرت این نکشه خدا -

 .زد داریکش لبخند

 واقعا؟ گرفت درد -

 .بود نوازشگونه خیلی قربونت نه -

 روی ما صدای سرو همه اون با خیالبی کیوان. کردم رد کنارش از رو خودم که خندیدن به کرد شروع

 .بود خوابیده شکم به تختش

 .شوهرتوئه بارزش ینمونه میبره؛ خواب رو آقا ببره آب رو دنیا -
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 .بگردم دورش من ای -

 .کردم نگاهش چپ چپ

 .کنم بیدارش خودم یشیوه به برم یا کنی بیدارش میری -

 چطوریه؟ تو یشیوه -

 .بنفش جیغ یه و بالشت با فقط ست،نوازشگونه تو مدل -

 .پیچوند هم به اخم

 کنم؟ کارچی من بشه چیزیش یه خواب تو کنی، بیخود -

 !کن بیدارش برو بیا پس رو، من دادی دق تارا بابا اوف -

 .قلبش روی گذاشت رو دستش و انداخت کیوان به نگاهی دوباره

 .بخوابه بذاریم شده دیر آزمایشگاه که حاال نمیاد، دلم نه -

 .کنممی بیدارش خودم نخواستم. همین یلنگه شوهری و زن که الحق -

 .کشید عقب رو خودش کیوان و نه گفت بلند تارا. برداشتم رو کیوان پای پایین بالشت که همین

 .بگیر یاد خانومم از عطوفت و مهر خبره؟یکم چه آی آی -

 .گفتیم هم با ما و بود مونده هوا توی هنوز گرفتنش برای تارا هایدست و بالشت

 بودی؟ بیدار -
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 .وچید رو هاشلب هابچه مثل

 یعنی؟ رفتم لو -

 :گفت که کردم باریک رو هامچشم

 !بخوابم من شدمی مگه انداختین راه شما که دادیبی و داد همه اون با -

 هایصدقه قربون بیشترش نصف که سروصدا این از که بودین زده خواب به رو خودتون بفرمایید -

 .ببرین لذت بود، خانومتون

 .زد زیر به سر تارای به چشمک یه

 .دیگه رفتیمی دادی نشونش که رو اتاق در اومدی؟ چرا تو اصال. دیگه دیگه -

 .کیوان سمت کردم پرت رو بالشت که خندیدمی لبی زیر تارا

 خوبه بازیگریت به دست که هم تو میرم، من بفرمایید. کرده رد هم رو پا سنگ نیست که رو واویال -

 .بخواب دوباره

 :گفتم تارا به رو بعد

 .مونده دلش رو دیشب از کهاین مثل کن ماچش دوتا هم تو -

 گرومپ و دویدم بیرون سریع که سمتم کرد پرت رو بالشت کیوان و کشید سرم خوشگل جیغ یه تارا

 .شنیدم رو خورد بسته در به که بالشت
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 ...االبصار و القلوب مقلب یا

 و بستم رو هامچشم! نبود قسمت انگاری و کنممی گوش سیاوش کنار رو دعا این امسال کردممی فکر

 !اشک قطره اولین

 ...النهار و اللیل مدبر یا

 یول اولم؛ یخونه بودم برگشته ها،ثانیه تاک تیک غوغای اون شنیدن برای تحویل، برای امسال هم باز

 !خدا ممنونم. بود خوب دلم حال

 ...االحوال و الحول محول یا

 کنیمی راهیمون که ثانیه این بعد همه دل حال خدایا. شدمی هامچشم بهاری بارون اولین داشت هاقطره

 !باشه خوب دیگه سال یک به

 !الحال احسن الی حالنا حول

 ـب و ماچ بازار. شد بلند دست و جیغ صدای و لرزید دلم آخر ثانیه این همیشه مثل و فشردم رو هامپلک

 توی هم همه از اول. بودم شده همراهش هم من و بود خیریه شیفت زهرا خاله امروز. شد براه ـوسه

 .خزیدم اشمادرانه آغوش

 .مبارک نوتون سال -

 !ساله هر مثل داشت بارون هم باز هاشچشم بوسید، رو پیشونیم
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 .باشه خوشی از پر برات سال این که شاءاهللان. مبارک هم تو نو سال -

 :گفت دوباره که شدم فشرده آغوشش توی

 .دخترکم دیگه هاتچشم توی نبینم غم -

 .کشیدم عقب رو خودم کیمیا اعتراضِ با اما اومدنمی دلم کهاین با

 .برسه ما به هم ماچ تا دو بذار کن تموم رو گرفتن قلوه و دل بسه، دِ -

 .بفرما هم تو خب -

 .شد حلقه زهرا خاله گردن دور هاشدست شدم دور که من

 .عیدی اول کو؟ من عیدی مبارک، عیدت خاله خاله وای -

 یاندازه بی صبرِ از هاشوخی این دونستمی. کرد گم بغلش مهربونی توی رو کیمیا محکم هم زهرا خاله

 .نیست شدنیپاک باباش و مامان اعدام از بعد خورد؛ مُهر دلش رو که داغی و کیمیاست

 وروجک؟ خوایمی بیشتر. دادم که عیدی -

 ـب و ماچ و بغل کلی با حسابی و رفتم موندخترونه جمع تو و خوادمی چی دیگه عیدی نکردم دقت دیگه

 ام یهمه ولی نیاد؛ چشم به زیاد نبودن که هاییاون خالی جای تا کردیم شیرین کاممون به رو عید ـوسه

 .بودیم گرفته یاد رو بودن کور ما. چشمگیره هااین از بیشتر خالی جای این دونستیممی

 !عیده شیرینی وقتِ حاال خب خب -

 :گفتیم هم با پریا و من و گفت رو این زهرا
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 !هورا -

 :گفت شیرین و کشید بیرون تخت زیر از رو هاپفک و چیپس هم کیمیا

 !حمله عزیز دوستان -

 .کردنش باز به کرد شروع و قاپید پفک و چیپس یه کی هر

 : سارا

 اول شیرینی میشه هم پفک آخه! خریدنمون شیرینی این با کنیممی کور رو بازار چشم هم ما خدایی -

 .عید

 .کشیدمی زبونش روی رو پفکیش هایانگشت کیمیا

 .خوبه هم خیلی بینیمی بخورش شیرینی نیت به تو -

 .درآورد رو چیپسش خرچ خرچ گوشم زیر پریا

 .بخور درست پری -

 !بده خشک نون صدای که اینه به خوردن چیپس حال دیگه، نده گیر بابا ای -

 .قاپید هوا روی و حرفش هم زهرا

 !خالیه ماستش جای گفتی آخ -

 .خوردمی پفک جای رو هاشانگشت دیگه داشت کیمیا
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 .دیدم یخچال تو کوچولو ماست تا چند یه دیروز -

 . پرید جاش از سارا

 .میارم بود اگه ببینم میرم من -

 .گذاشتم فلزی تخت یلبه رو سرم و خزیدم بیشتر زمین روی

 !میره ماست یه واسه دلتون هم تونهمه چه -

 .برداشت رو بود من یبسته توی که بزرگی چیپس پریا

 .خورینمی خودت نکه -

 .کردم نگاه شدمی له پریا دهن تو که بزرگم چیپس به دارغصه

 !بذاری چیپس برام سارا اومدن تا تو کهاین شرط به خورم،می چرا -

 .زد چشمکی

 .زدمی چشمک بهم داشت نباش، گدا -

 .زد امشده دراز پاهای به رو پاش کف زهرا

 .میفته چروک عیدات لباس بابا، بشین درست -

 مانتو یه برامون. بود تنمون هایلباس زهرا، خاله از ما همه عیدیِ هم امسال. کشیدم باال صاف رو خودم

 مونکدومهیچ عیدی، اول روز. مشکی شلوار با بود دوخته خواستیم،می خودمون که رنگی هر به کتی
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 کیی اون و یکی این به رو هامونلباس پز هم وقتهیچ. پوشیدممی نو لباس اما نداشتیم؛ دیدنی عید قرارِ

 بهت قدرچه وای" بود جمله یک پوشیدن از بعد جمالتمون! بهتره من لباس طرح و رنگ که دادیمنمی

 اول شیرینی! دخترونه جمع یه تو بودیم خانواده. دیگههم دل واسه بودیم دلهم "!ایباسلیقه چه. میاد

. بود شده تموم نوروز برامون دیگه عید دوم روز. بود هولههله یه سال هر خودمون یسلیقه به عیدمونم

 با سال یهمه اونوقت و شدمی گذاشته سفر یک قرارِ کهاین مگر تکرار؛ دور همون شدمی روزهامون

 !کردیممی برگزار نوروز خاطراتش

 چیپس به مونچشم همه هم االن آورد، سارا رو هاماست ولی هیچی؛ که رفتی هفتم پادشاه خواب اگه -

 .توئه دست

 .چسبیدم سفت رو اون چیپسم توی بره دستش کهاین از قبل و اومدم خودم به پریا حرف با

 !نزدیا زدی دست -

 .تماس کوچیک هایظرف کنار گذاشتم و کردم پاره رو نمکیم چیپس آبی یپوسته که کرد نگاهم مظلوم

 .خوریمشمی هم با همه بابا، بیا -

 .اومد فرود کمرم تو کیمیا دست

 .شد جمع هامچشم تو اشک. فردین بابا -

 !امسال بود خوبی تحویل چه و شد گم بقیه یخنده بین بلندم یخنده صدای

 !شمال ببرنمون قراره گمونم امسال هابچه -
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 .پریا سمت برگشتیم چپ چپ همه

 بودی؟ ایستاده فالگوش باز -

 .داد تحویلمون خرکننده هایخنده از

 .اتفاقیه کامال شُنودها این بگم بار چند بابا -

 .پریا سر توی زد یکی شیرین

 .میگی راست که تو -

 .دارم نگه خودم واسه رو خبرهام یا بشنوین خواینمی حاال. میگم که معلومه -

 :گفت که کردن نگاهش مشتاق همه

 !که؟ بود بد فالگوشی چیه -

 .کرد پریا پهلوی یحواله رو پاش هایانگشت باراین بود بلند قدش چون زهرا

 .میاد هم نازی چه! دیگه بگو -

 ...بره سرتون تو که کنم تکرار ها،اتفاقی -

 :گفت و رفت بهمون جمعیدسته غرهچشم یه هم بعد

 میاد بوش که جوریاین. شمال ببرنمون آینده روز ده چیدن برنامه گفتمی یکی به مریم خاله دیروز -

 .بود هم جدی گمونم
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 :گفت من به رو شیرین و کشیدن ایخفه جیغ هم با همه

 !میاین؟ ما با هم زهرا خاله و تو که نشنیدی اتفاقی احیانا تو خاطره -

 :گفتم پنچرشده

 !کیوانه عروسی آینده یهفته چون نکنم؛ فکر. نه -

 :گفت زهرا که رفت گردی به رو شونهمه هایچشم

 !تنده زهرا خاله پسر آتیش چه! سرعت؟ این به -

 .کردم جور و جمع رو امخنده

 البته. ندارن عقد دوران به ایعقیده. باشه هم با عروسی و عقد که اینه عروس یخانواده رسم بابا نه -

 !دیگه سالشه پنج و سی بهتره، هم کیوان سال و سن واسه

 :گفت بود فکر توی که سارا

 .گرفتن هم با رو عروسیت و عقد که تو شوهر یخانواده مثل دقیقا -

 نگاهم وشرمنده دهنش توی کشید رو هاشلب که زدن صدا رو اسمش اعتراض ینشونه به صدایک همه

 .کرد

 .نیست مهم جون، سارا خیالبی -

 آوردن؟ گیر تاالر چطوری دارن عروسی همه که شلوغی این تو حاال -
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 .بشه ایثانیه بینمون سنگین جو تا پرسید شیما رو این

 باغ توی شد قرار. کردنمی پیدا تاالر عید ایام تو هم اون سرعت، این با عمرا یعنی نیست؛ که تاالر -

 .کنن برگزار رو جلسه عروس، بزرگ عموی

 .کرد جمع متفکرانه رو ابروش تای یک کیمیا

 ببره ورداره هم رو ماها نشه نرم زهرا خاله دل باز چیده مریم خاله رو سفر این نکنم غلط هابچه -

 .نباشیم کال خوادمی جورایی یه. عروسی

 !واقعا نبود هم بعید. بشن پنچر بود هابچه نوبت باراین

*** 

 برم؟ تنها نمیاین؟ شما یعنی -

 ور بود اومده اینجا تازه و داشت سال سه که کوچولویی دختر بود تونسته کلنجار کلی از بعد زهرا خاله

 .داشت هم حق و بود قراربی بچه این چقدر. بخوابونه

 .خونه برو تو. عزیزم آره -

 .بریم هم با و بمونم پیشتون نمیشه -

 سهوا زد زنگ. بوده پدرخانومش خونه صبحی کیوان. بیاد خانوم گلی بمونم شب تا باید من دخترم، نه -

 ماا میاد؛ جون گلی حتما موقع اون تا کردممی فکر. خونه بیاد تارا با احتماال عصری گفت و عید تبریک

 .امخونه دختر باشی خونه باید تو حداقل نیومده
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 .زهرا خاله گونه روی کاشتم و کردم ـوسه بـ یه رو شد باز دلم توی که قندی

 .چشم -

 .کشید کوچولو دختر روی رو، عروسکی پتوی خاله

 .ندادی جواب زده زنگ بهت کلی تبریک واسه گفت کیوان راستی. بالبی چشمت -

 ! برادرم حق در بودم کرده معرفتیبی. گرفتم دندون زیرِ رو لبم. گفتم "وای" شرمنده

 .زنممی زنگ بهش خودم االن. نشنیدم رو صداش حتما کردیم بازی شلوغ قدراون -

 .کنم اشتباه جبران زودتر تا اومدم بیرون بلند هایقدم با کوچیک، هایبچه مخصوص اتاق از

 نکنیم؟ خداحافظی. بری آژانس با حتما. جان خاطره کن صبر -

 رو زهرا خاله. کنم جایگزینش یکی خرابکاری یه کردن درست واسه بود عادتم رفتم، جلو شرمنده

 .بوسیدم

 .بیاین زود اومد جون گلی. خداحافظ. ببخشید -

 .سالمت به برو. چشم -

 انگار. کنه وصل رو تماس نداشت قصد کیوان و پیچیدمی گوشم توی بوق صدای که بود باری سومین

 .نباشه دلخور الاقل بودم امیدوار. شدمی تالفی پاسخشبی تماس بار شیش اون داشت

 ویب که حیاط از. انداختم کیفم توی عروسکیش کلید دسته با و کشیدم بیرون قفل توی از رو کلید

 درخت سبز و ریز هایجوونه به و شدم رد کردمی سرمستت کوتاهش، قد زردآلوی درخت هایشکوفه
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 بودن چرت توی کمی هنوز شدنشون بیدار از بعد هادرخت رسما. زدم لبخند فلزی طاق روی لمیده انگورِ

 .نداشتن رو بودنشون سبز جا یه کشیدن رخ به حال و حس و

. کنم باز رو در و بدم هل پایین سمت به باالخره رو هال در یدستگیره شد باعث گوشیم زنگ ملودی

 .کشیدم منتظره خط پشت کیوان گفتمی که سبزی خط روی و دستم و کردم رها در دم همون رو کیفم

 .داداشم مبارک عیدت سالم، سالم -

 .نیفتی پس که چسبیدیا سفت رو پیش دست بینممی. سالم علیکِ -

 .گذاشتم کفشی جا توی رو هامکفش شدم خم و زدم لبخندی شرمنده

 .نفهمیدم رو گوشیم زنگ صدای کن باور. معذرت من -

 .بوده خواهرانه دور دور! چند؟ کیلو کیوان دیگه آره -

 .پرخنده لبت باشه، مبارک عیدت. دیگه ببخشید کیوان اِ -

 .داد سر آرومی یخنده

 رنگهم موهات باشی، خودمون خونه سال به سال. مبارک هم تو عید. بخشیدم باشه دیگه، بزرگوارم -

 .نری پیشمون از ولی بشه هاتدندون

 .اتاقم سمت رفتم و زدم چنگ خنده وسط رو کیفم

 کردی؟ حقم در که بود دعا این االن -

 .ندادی جواب که گوشی تالفی به خودم حق در بیشتر ولی بود؛ که دعا -
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 !باشه سرم روی هاسال این یهمه زهرا خاله و تو سایه که کن اضافه تهش هم این پس! دعایی عجب -

 زبونه از بهش میگم البته بنویسه دعاهام یدنباله هم رو این میگم خدا به. تو دل محض هم این باشه -

 !کنم دعا شدنم ساله 021 واسه که خودشیفتگی به چه رو من وگرنه توئه؛

 :گفت که خندیدم

 کجایی؟ -

 .کردم نگاه خودم به بود، تخت رویروبه و بود زده تکیه دیوار به که ایآینه از

 .گذشت خوش سالی تحویل پدرخانوم کجایین؟خونه شما. بیاد شب موند زهرا خاله. خونه اومدم -

 .کنم شیطونی نشد پاییدمی رو آدم چشم تا هزار... نداشت خوشی فقط بود؛ خوب -

 .پیچید گوشی تو تارا صدای و خندیدم

 .بکش خجالت کیوان -

 هستی؟ خاطره! میگم؟ دروغ مگه خب، چیه -

 .کردم جمع رو امخنده

 .بگم تبریک تارا بدی میشه رو گوشی. هستم بله -

 ه؟کن کارچی قراره شام میاد؟واسه کی نگفت مامان. بگو تبریک حضوری بعد جاییم،اون راه تو نخیرم -

 .بیاد کی نیست معلوم خاله چون. کنممی درست چیزی یه من بیاین. نگفت من به چیزی خاله نه، -
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 .گیرممی شام من آشپزخونه، وقت سر بری نکرده الزم پس خب -

 :گفت که کنم اعتراض خواستم کرد، مکث کمی

 بیاد؟ کی نیست معلوم مامان گفتی؟گفتی چی تو االن -

 :گفتم متعجب

 طور؟چه آره -

 .بخرم تو برای خواب قرص بسته یه شام جای میدم ترجیح خلوته، خونه هیچی، -

 !کیوان هی -

 کیوان آخر. میگه چی فهمیدمنمی که زدمی حرف تند تند قدراون و بود شده بلند تارا جیغ طرفم اون از

 :گفت

 .رسهمی رو حسابت مونهمی جاش گرفتی نیشگون دستم از میگم بهش خطه، پشت خواهرم ببین -

 :گفتم خط ور این از دیدنمی که اخم یه با هم من

 .طلبش هم گنده ـوسـ بـ یه.درست دستش بگو تارا به -

 این؟ با یا منی با تو ببینم -

 :تارا صدای بازم

 !میگن درخت به این -
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 : پرسید تخس دوباره کیوانم

 درخته؟ این با یا منی با تو خب -

 :گفت کیوان بدم جواب من کهاین از قبل

 که نداری بزن دست تارا ها،انداختن بهمون رو تو رسما... میام داریم ما خاطره. دستم تارا آی آی -

 ...دیگه...داری

 خاموش یصفحه به خندون هم من. کرد قطع خداحافظی بدون رو گوشی کیوان چون نشنیدم رو اشبقیه

 .کنم عوض رو هاملباس شدم بلند و کردم نگاه گوشی

*** 

 بلم یلبه به که کوچیکم انگشت هنوز برداشتم، روش از رو گوشی و آیفون سمت رفتم لنگون لنگون

 فرد ارتباط که بود هاییاون از زهرا خاله یخونه. دادممی تاب هوا توی رو پام و کردمی درد بود خورده

 .داشتمی داشته نگه مهمون حرمت بفرمایین با و نبود قطع خونه با در، پشت

 کیه؟ -

 .کن باز ماییم -

 کیه؟ ماییم -

 !کیه بدم نشونت بیام خاطره کن باز -

 .دادم فشار رو شدن باز یدکمه و کنم اذیتش این از بیشتر اومدنمی دلم
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 .بداخالق آقای بفرمایید -

 و کردم سر و کشیدم مبل پشتی روی از رو شالم گذاشتم، دیوارکوبش دل روی جاش سرِ که رو گوشی

 شتند هایقدم با و زد کنار رو کیوان تارا. گذاشتم حیاط به قدم یک و کردم باز رو هال در. استقبال رفتم

 .کردیم بغل رو دیگههم و سمتش رفتم اما نبود؛ پام دمپایی چند هر هم من. من سمت اومد

 .تاراجون مبارک عیدت -

 .کرد ترتنگ رو هاشدست یحلقه

 .جونم خاطره باشه قشنگی به سالت -

 .کشیدم عقب و فشردمش خودم به محکم ایثانیه دیگه بار یک هم من

 .اومدی خوش خیلی -

 .بوسیدم رو هم هایگونه همزمان دو هر و زد روم به مهربون لبخند یه تارا

 .بگیره تحویل هم رو من یکی بابا ای -

 .انداختم بود، سرش پشت دستش دو و بود داده تکیه خونه درِ به که کیوان به نگاهی

 .بده در دم تو بفرما -

 اچمم بیاد نیست مامانم این. بیارم من نشه، جا بغلتون زیر هاهندونه که تا دو شما کمک بیام گذاشتم -

 !خوبه نشم ایعقده. کنه
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 رو آوردنش زحمت فقط تو، به من طرف از ماچ این. بوسیدم رو تارا خندون صورت دوباره و شدم خم

 .کشهمی خانومت

 :انداخت باال شیطون ابرو کیوان

 .نشی مدیون که بده تحویلم زود خانومم بدو جان، ای -

 من به رو تونست که جایی تا هم تارا. اومدمی جلوتر بود کرده باد وری یه که لپش با کیوان و خندیدم من

 .کرد چپ رو هاشچشم

 .بده رو داداشم ـوسـ بـ برو خب، چیه -

 :گفتم و کردم مصلحتی سرفه بعد

 .بیاین زودتر لطفا فقط. خونه توی میرم من -

 فقط. بستم سرم پشت هم رو هال در و دویدم که کفشش سمت رفتمی دستش تارا و خندید کیوان

 :گفتمی تارا به که اومدمی کیوان شیطون صدای

 !زود... برگردون من به کرده خونه هاتلب بر که الناسیحق اون بدو -

 

 کجایی؟ خاطره -

 باد رو خودش هاشدست با و بود گرفته رنگ حسابی تارا هایگونه. کشیدم سرک هال به آشپزخونه از

 .زدم بود شده جدی که کیوانی به رو رو لبخندم هم من. زدمی
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 .کنممی دم چای دارم. میام االن -

 .بودین آشپزخونه تو شهمه ببینیم، رو خودتون اومدیم. نیستیما زحمت به راضی -

 :گفتم بلند و خندیدم

 .بگیری خواب قرص برام بشی مجبور که نباشم چشمت تو زیاد کنممی سعی دارم -

 :گفت خندون و گرفت قرار در چهارچوب توی

 آره؟ هم تو بابا، نه -

 اون درش، گذاشتن با و برداشتم سماور شیر زیر از رو بود اینقره هایشاخه از پر روش که سفیدی قوری

 .بکشه دم تا سماور روی گذاشتم رو

 .کنممی درک خانومم بس از دیگه، کنم کارچی -

 .کرد رها آشپزخونه تو رو اشخنده بلند بلند

 بگیری؟ تحویل تارا از رو تحویلت سال ـوسـ بـ هم تو خوایمی میگم -

 .دربیارم شیرینی برای بشقاب پام پایین کابینت از تا شدم خم

 .ندارم دیگرون مال به چشم من. تارا خود سهم هااون دستت، قربون نه -

 .دختر ماهی چقدر تو که آخ -

 .گرفت دستم از رو هابشقاب و گفت رو این داشتنی دوست و شیرین لحن یه با اشخنده وسط
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 .بود تنگ کلی برات دلم. هال توی بیا زود -

 .کردم نگاهش مهربون هامچشم با

 ساعت؟ چند همین برای فقط -

 و آروم رو دلت که هاییازاون! جدی و محکم. برادرانه و شد خاص نگاهش و صورتم توی شد خم بیشتر

 .کنهمی قرص

 یهمه از من برای که تو! خاصن که هاییاون برای میشه، تنگ زندگیش هایمهربون برای دلش زود آدم -

 .تنگه هاتخواهرانه برای خدا یهمیشه دلم تر؛مهربون و تریخاص دنیا

 فقط و کردم لحنش مهربونی به رو محوم لبخند و دادم نشونش رو دارم دوستت هامچشم عمق توی

 .بود امخیره هنوز که نگاهی به رو کنم زمزمه تونستم

 شتصدیق هاتچشم و گفتی تو که حرفی. گرفتم تو زبون از امروز رو عمرم عیدی بهترین. خوبی خیلی -

 .باشه مثبت تونهمی وجودم که مهمم، که این. کرد

 .هستی همیشه هستی، -

 .وایستاد صاف و شد خندون هاشچشم یهو

 .بدم خواممی خودم میگه گرفته ازم تارا. محفوظه شما عیدی ولی! تو قانعی چه -

 مه کیوان. چیدم برداشتم؛ ظرفشویی شیر پشت از که سینی توی رو بلور هایلیوان و شدم بلند هم من

 :بلندگفت و رفت بیرون
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 !خاطره هازوداومدی -

 .بوسیدم بود، آویز بهش قلب از پر زنجیر یه و داشت بافتگیس حالت که دستم ظریف دستبند روی

 .هردوتون از ممنونم. خوشگله واقعا مرسی -

 .تاراست یسلیقه زشته اگه منه، یسلیقه اومده خوشت اگه -

 .کرد نگاه کیوان به چپ چپ یه تارا

 .بیسته تونسلیقه یعنی این،همدیگه انتخاب هردوتون وقتی. دارم قبول رو هردوتون سلیقه من -

 !بست رو دهنمون عمالً که داد جوابی بفرما، -

 .انداخت گردنم دور دست خنده با تارا

 .بودیم ندیده ماهی این به خواهرشوهر -

 .گذاشتم دستش روی رو دستم

 !منه عیدی نوبت حاال خب. خودتونه از ماهی -

 یکادوی یجعبه توی بودم گذاشته و بودم زده بافت هم سِت که کوچیکی جاکلیدی دو و شدم بلند بعد

 قلب روی. بود قلب یه هاشوندست توی که بودن پسر و دختر عروسک یه. آوردم اتاقم توی از فسقلی،

 دست دو( you)پسره دست قلب روی و بودم زده بافت رو( I love)طالیی موهای با دختره دست

 دارم دوستت و رفتنمی هم بغل توی انگار ذاشتیشونمی هم کنار وقتی که بود آزاد هم مخالفشون

 !شدمی تکمیل
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 .تارا جلوی رو رنگ سوسنی و گذاشتم کیوان جلوی رو آبی جعبه

 .ناقابله ببخشید -

 .کرد مصنوعی اخم کیوان

 چیه؟ کارها این -

 شدی؟ اذیت چرا جون خاطره آره -

 .بیاد خوشتون کنه خدا کردم، درستش براتون خودم بود، توانم در همین ببخشید. نبود اذیتی هیچ -

 .داد نشون رو ذوقش تارا و برداشتن رو جعبه درِ دو هر

 من که خواستگاری شب هایلباس مثل تنشه، سارافون فسقلی این ببینش. نازه چقدر خاطره وای -

 .مرسی. محشره خاطره وای. بودم پوشیده

 .داد تکون رو جاکلیدیش هم کیوان که زدم لبخندی افتاده مقبول کادوم کهاین از خوشحال

 .عزیزم ممنون شده، قشنگ خیلی. هااین سر گذاشتی رو هاتچشم. بگم چی تو به من آخه -

 .بود کرده مرگمذوق حسابی عزیزم چاشنی اون با تشکرش ولی نکرد؛ ذوق تارا مثل کیوان

 .ببینم هم رو تو کادوی بده کیوان -

 هم کیوان. گذاشت هم کنار رو دوش هر و کشید کیوان دست از رو شلوارپوش کت پسرکوچولوی هم بعد

 .کرد نگاه بهشون لبخند با
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 .بده رو کلیدت دسته. کیوان بده -

 کار؟چی خوایمی -

 .گشتمی چی دنبال وسایلش بین دونمنمی و کیفش توی انداخت رو سرش تارا

 .کلیدهات به بندازم رو این خواممی. حاال بده تو -

 .داد ادامه و کشید بیرون رو خودش کلید دسته هم بعد

 .باش زود یاهلل. کنیم وصلش هم با باید یعنی سته، هااین. من مال هم این آها -

 .دربیاره رو کلیدش دسته شلوارش جیب از شد خم و داد تکون سر خنده با کیوان

 بدم؟ جا جیبم تو چطوری من وقتاون رو فسقلی این آخه خب -

 .هاجاکلیدی کردن عوض به بود کرده شروع تارا

 جون؟ خاطره نه مگه! خودته مشکل دیگه اون -

 .دادم لبخند بایه رو جوابش هم من زد، روم به چشمکی هم بعد

 .جاکلیدیش از کلیدهاش کشیدن بیرون به کرد شروع بعد و کرد درست رو کیوان کلیددسته اول تارا

 .بندازی رو خونه این کلیدهای و کنی عوض رو کلیدهات باید گمونم تارا -

 :گفت و شد رضایتمند صورتش حرف این شنیدن با تارا

 ببینم؟ رو باال یطبقه امروز دارم اجازه من راستی،. کنممی اضافه بهش هم رو هااون -
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 !گرفت کوچیکی گاز رو تارا* دن*گر* هوابی و شد خم تارا روی کیوان

 بدم؟ یاد باید هم تو به دادم، یاد خاطره به رو این. گیرهنمی اجازه خودش یخونه واسه آدم -

 ؛نبوده کیوان احتیاطیبی به حواسم بدم نشون کردم سعی هم من و بود شده رنگ به رنگ حسابی تارا

 کارچی فهمید ما هایصورت دیدن با انگار هم کیوان. نبودم موفق زیاد امخنده کردن جمع در هرچند

 :گفت کرده

 .بگیرم خواب قرص این واسه بذار گفتم صددفعه -

 .کرد دراز تارا طرف رو دستش و شد بلند کیوان که رفت باال نفرمون سه هر یخنده صدای

 .بدم نشونت رو باال بریم پاشو -

. دادم رو جوابش خنده همون با هم من که داد تکونش من به رو خنده با و انداخت جا رو کلید آخرین تارا

 .سپرد کیوان هایدست به رو دستش هم بعد

 .پاشو هم تو خاطره -

 کار؟چی خوایمی دیگه رو من -

 یجهیزیه نصفه. بدیم خانوم عروس نشون رو باال سر یه بریم بیا کنی؟ کارچی خوایمی پایین تنها -

 .بکشیم رخش به هم داداشت

 :گفتم شدممی بلند مبل روی از که طورهمون و خندیدم تارا و من

 کنی؟نمی قفل روم از رو در باال برسم نمیبری، سیاه نخود دنبال رو من باشم مطمئن -
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 .رفت جلوتر کیوان

 خوندی؟ رو دستم وای ای -

 .کردم ترسیده رو امقیافه

 .اتاقم میرم اصال. باشم خوبی دختر میدم قول شینم،می جاهمین -

 .قاپیدمش هوا تو که سمتم کرد پرت و برداشت کوسن یه نزدیکش مبل از

 .بریز زبون کم بریم بیا -

 خونه توی. کشیدم نفس رو بهار هوای و کردم باز رو بود حیاط به رو که رو باال طبقه هال بزرگِ یپنجره

. هااتاق دوباره کاریِ رنگ واسه بود آورده نقاش گرفتنش بله از بعد کیوان. اومدمی رنگ بوی هم هنوز

 و متری 22 هال یه و داشت خواب تا دو. داره آپارتمانی حالت پایین برعکس گفت شدمی باال طبقه

 اام داشت؛ پنجره پایین مثل هااتاق یهمه تو. بود شده کار سفید مشکی افدیام با که اپن آشپزخونه

 ! چشمت تو همیشه ناب منظره یه و بود انگور طاق رویروبه درست که بود هال مال ترینشقشنگ

 رنگ وقتی. بود راهرو همون توی هم هاسرویس و شدمی جدا هال از کوچیک راهروی یه با هاخواب اتاق

 براش زهرا خاله که جهازی خودش قول به و باال اومدیم شب یه کیوان و من بود شده تموم اینجا کاری

 آویزون پنجره این پشت هم ساده حریر یپرده یه. دربیاد روحیبی از خونه تا چیدیم رو بود داشته نگه

 !نباشه فاش خونه توی زیادی هم بندازه خونه توی رو خودش آفتاب هم تا کردیم

 خانوم؟ تارا چطوره خب -
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 هک چرخیدم کیوان و تارا سمت به دادممی تکیه بهش رو پشتم طورکههمون و گرفتم پنجره از رو نگاهم

 .هااتاق دیدن واسه بودن رفته

 .میاد چشم به بیشتر قشنگیش چیدی رو وسایلت که مخصوصا. قشنگه خیلی -

 خودت نیست مقبول خواهرشوهر سلیقه اگه. بگیره روح خونه که چیدیم فقط ما جان تارا ببخش -

 .بده تغییر رو چیدمانشون

 .اومد نزدیک تارا

 کمک بیای باید. بیارم رو وسایلم آینده روز چند تا هم من احتماال. خوبه هم خیلی حرفیه، چه این نه -

 .عروستون

 .میل کمال با -

 .ایمنظره عجب! قشنگه چه رو جااین وای -

 .کردم نگاه کرد،می آروم و دلت دیدنشون باال از که هادرخت سبزی به دوباره هم من

 رسُ و انگور طاق رو بندازی رو خودت تونیمی پایین بیای خواستی وقت هر تازه میگم. قشنگه واقعا آره -

 .پایین بدی

 :گفت کیوان که خندید تارا

 ! کنه خراب رو انگورمون درخت محصوالت خوایمی. نده یادش کار ببینم برو -

 .زد کیوان سینه تو رو مشتش تارا
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 صوالتمح نگران بگیرم، سرم به خاکی چه من بشکنه پاش و دست اگه نگو جوریاین نمیگه بینیش،می -

 !انگوریشه

 .کرد حلقه تارا دور دست خنده با کیوان

 اگه اومدن؟ جااین از هستی راضی واقعا میگم تارا. موت تار یه فدای شهمه وگرنه شوخیه برم قربونت -

 ...خونه بخوای

 .شد کیوان هایچشم یخیره تارا

 ...عزیزه خودم مامان مثل مامانت دونیمی که تو... اینجا؟ از بهتر برم کجا قشنگی این به خونه آخه -

 هاپله و شدم دور ازشون صدابی. ندونستم جایز رو موندن هم من و بود شده تارا صورت غرق دیگه کیوان

 آره! بود خوشی از حتما بود؟ سرازیر هامچشم بارون چرا دونمنمی! حیاط به رسیدم و اومدم پایین رو

 !نشه خاطراتش دلتنگ داده قول خاطره وگرنه خوشحالیه واسه قطعا

*** 

 هخال... رژلبم ولی اومد؛نمی خوشم بودن چشم تو زیادی از. بود نشسته صورتم به ولی بود؛ مات آرایشم

 حرف انگار. آورد رو آرایشش دخل و برداشت دستمال و دراومد دادش آرایشگاه همون توی که هم زهرا

 باد به رو پولش داد ترجیح زهرا خاله خب ولی داد؛می انجام رو خودش کار هم آخر و بود آرایشگر حرف

 .بشه ظاهر داماد مادر عنوان به آرایش این با کهاین تا بده

 هب خاک "بود گفته بهم ".نکن پاکش حیفه شدی، ماه چه" گفتم و کردم بغلش وقتی آرایشگاه توی

 قد هامونچشم دیگه والسالم، بود کرم و رژ یه ما زمون چیه؟ هاآرایش این! عروسم؟ من مگه مادر سرم،
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 و رفت غرهچشم بهم آرایشگره که بودم خندیده حرف این به و بودم زده قهقه قدراون "نبود سیاه کالغ

 اصال بود خودم دستور هم مو مدل این. انداختم امشده ریز فرِ و بلند موهای روی رو شالم. کرد ساکتم

 هم من و بودن کرده اعالم رو داماد ورود. بشه سرم روی گنده بقچه یه مثل بلندم موهای نداشتم دوست

 یراض باالخره. بود محرم کیوان کاش گفتممی دلم توی و بگیرم حجاب همه مثل پرو اتاق توی بودم اومده

 مانتوم باالی هایدکمه بستن به فقط بود داردنباله و بلند مدل لباسم چون کندم؛ دل آینه از و شدم

 روبه و تینا و ترالن با که بیرون سمت افتادم راه هم بعد. باشه پوشیده لباسم باز ییقه تا کردم قناعت

 .ایستادیم هم سینه به سینه و روشدم

 روی شالِ من،ِ برعکس و بودن رسیده حاال ببینمشون همه از زودتر داشتم انتظار که عروس خواهر دو

 .موهاشون پوشیدن برای بود باالتر دومتری سرشون

 خوبی؟ جون خاطره سالم! اِ -

 دیدن خاطر به دیشب و کردنمی زندگی شیراز شوهرش کار خاطر به و داشت رو تارا گرمیخون هم تینا

 ایدیگه جور هم با دوباره قبلیمون آشنایی جدای و بود اومده هاچیدمان بعضی و عروس تازه یخونه

 .شدیم آشنا

 .دادم دست باهاش و بردم جلو رو دستم

 .ممنون سالم -

 .کرد ولو گوشه یه رو دستش هایپالستیک و آینه سمت رفت علیکی سالم بدون ترالن

 نه؟ رسیدیم، دیر کهاین مثل -
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 .دربیاره رو مانتوش رفت هم اون و کردم رها رو تینا دست

 .رسیدن نمیشه خیلی هنوز دوماد عروس نه -

 .شدن وارد ستاره پشتش و غرغر با حدیث بگه چیزی اومد تینا تا

 ...هم آخر بدقوله، هم هنوز سیاوش این دست از -

 آسمون با رو. آمدم بیرون من و گذشت من از و گرفت ندید رو من هم ستاره نداشتم، شنیدن توان دیگه

 !نبینمش امشب کاش. کردم بلند رو سرم بود پرستاره آسمونش و داشت بهاری مه که سرم باالی

 .جان خاطره -

 .پرو اتاق سمت چرخیدم تینا صدای با و بودم نشده دور زیادی

 جونم؟ -

 آقا جای بری بگیم بهت دیدیم رو تو اگه گفت، خانوم زهرا اومدیم که ما بگم، بهت کردم فراموش -

 .داشته کارت گمونم کیوان،

 .دادم نرمی تکون رو سرم

 .ممنون باشه -

 و میز هاخانوم برای که باغ قسمت اون سمت کردم تند قدم هم من پرو، اتاق توی برگشت لبخندی با

 .بودن چیده صندلی

*** 
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 .هاخورینمی جم من نگاه تیررسِ از امشب -

 ترس هم من که چیزی اون از داشت ترس. گفتمی رو این دیدنم از بعد کیوان که بود باری دومین این

 .گرفتم ازش رو هامچشم ناز با هم من! دیگه بود هم برادر امشب سیاوش. داشتم

 !بینه؟می هم رو ایدیگه کس نگاهت مگه خانومت جز تو امشب ولی چشم؛ -

 .گفتم که همینی نباشه، حرف پرو بچه برو، برو -

 گیر بهم هی که کردنش اذیت محض فقط. دادم تکون هوا توی دخترونه یعشوه و ادا یکم با رو دستم

 .داشته کارم بود رفته یادش و دادمی

 .چشم -

 .روشن چشمم رو، هاتعشوه و ناز اون کن کم خاطره -

 غلیظش آرایش اون با کردمی سعی هم تارا کردم، کم رو شیطونیم هم من و کردمی داغ داشت واقعا دیگه

 .زیر به سر و بخنده محتاط اومدمی بهش هم خیلی که

 کنار رنگین سنگین همچین بیارم صندلی یه میرم االن. نمیشه بداخالق قدراین هم داماد بابا، خب -

 خوبه؟ بشینم خودت

 .دارم قبول بشینی هم رومروبه همون نکرده، الزم -

 .خندید دل ته از دور یه و برد صورتش جلوی رو گل دسته تارا

 .خاطره باحاله هم تصورش وای -
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 پیشونیش روی دست و برد پایین دور یه رو سرش کنه، کنترل رو اشخنده کردمی سعی که کیوان

 .کشید

 .سرت توی نزدم چیزی عقد یسفره این وسط از تا خاطره برو بیا -

 .انداختم حریر و آینه با شده کار یسفره به نگاهی

 سفره وسط خواهرشوهر شگون از چی هم میام، چشمت تو هم بشینم، وسطش اون میرم خودم اصال -

 !باالتر عقد

 .زدمی قهقه سفیدش رز گل دسته پشت تارا رسما دیگه

 .کنم تسویه چطوری دونممی وقتاون. رسممی تو به هم باز شب آخر که من -

 .شد پایین باال شیطون ابروم یک

 ...منه کردن اذیت وقت باز و خانومی عروس با که شب آخر دارین، اختیار -

 :گفت سرخش هایلپ اون با تارا. خندیدن به کرد شروع و آورد کم کیوان دیگه

 .امشب دارم کار تو با هم من که برو خاطره -

 .بزنیم حرف هم با بیا شد، تموم باهات داماد کار اگه -

 .لرزیدمی هاششونه و رفتمی هوا داشت اشخنده زیر به سر دیگه کیوان

 .کشید نفسی حرصی هم تارا
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 ممیدو قدراون سانتیم ده پاشنه کفش همین با باغ دور تا دور میشم، خیال بی رو بودنم عروس خدا به -

 .سرت تو بزنم که

 .آقا رفتم من تر،اعصاب بی یکی از یکی داماد عروس -

 :گفت کیوان که بشم دور داماد عروس جایگاه از اومدم

 .بیای گفتم چی برای رفت یادم اصال ببینم، وایستا -

 ودب رفته یادم هم خودم. کرد پرتاب سمتم رو سوئیچ وکیوان کردم جمع هاچمن روی از رو لباسم یدنباله

 که دردیه همون دردش دونستممی من و بود کرده گل اشبرادرانه غرور کیوان این که بس داشته؛ کارم

 !خوابونمشمی هی دلم توی من

 .نیست گردنم میگه اومدیم وقتی افتاده؟از ماشین تو تارا گردنبند ببین بکش زحمت یه -

 شکلیه؟ چه فقط. چشم روی به ای -

 .بخوابه التهابش تا کنه قایم کیوان از رو اشچهره میشه تا کردمی سعی تارا

 شکلیه؟ چه میگه خانومم -

 .کنه پرت افکارش از رو تارا حواس تا پرسید رر این جدی کیوان

 بده، خیرت خدا جون، خاطره عیدیمه. روشه کیوان اسم که لوزی پالک یه با باریکه زنجیر یه آها، -

 .افتاده گردنم از ماشین تو شاید ببینی گردیمی
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 رو اسمش پهلوته کیوان اصال باشه شده هم گم. کنم پیداش گردممی چشم خانوم، عروس نخور غصه -

 کار؟چی خوایمی

 .کرد کج سمتم رو هاشچشم کیوان

 !برو -

 .بود اخطار واقعا اخطارش باراین

 پیداش باالخره کردن رو و زیر همه این از بعد. بخندم شد باعث راننده کنار صندلی زیرِ از زنجیر برق

 سر .بردارم صندلی زیر از رو زنجیر شدم خم و عقب صندلی برگردوندم دوباره رو بغلم هایبادکنک کردم،

 دود من و بود زده تکیه ماشین کاپوت به و بود کرده پر رو جلو شیشه تمام سیاوش قامت کردم بلند که

 !من شانس این به لعنت. دیدممی رو سیگارش

 زا سیگارش شدن تموم از بعد بلکه کردم صبر کمی و گذاشتم داشبورد توی رو دستم توی گردنبند

 شد باعث هاریزه سنگ روی یکی هایقدم صدای کرد، خاموش رو سیگارش که همین اما بره؛ جااون

 .کرد پر رو گوشم حدیث صدای و بشم خم ماشین توی بیشتر

 .دارم دوست رو سیگارت عطر واو -

 حدیثی دیدن با آوردم، باال کمی رو سرم. وایمیستاد کار از داشت قلبم و گرفت جون لبم روی پوزخندی

 بندازم یادم تا زدم صورتم به آرومی یضربه. کردم خفگی حس بود انداخته سیاوش گردن دور دست که

 .اماضافی اینجا من و حقشه!  خانومشه حدیث و نسبتیهبی من با نسبتش سیاوش این
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 یدشا نبود، جایز موندن دیگه. شدم پیاده ماشین از و کشیدم رو در دستگیره و کردم جمع رو توانم تمام

. بود شده حبس زیادی نفسم من و بود سنگین روم نگاه تا دو. خواستنمی دونفره خلوت یک جااین

 .شدم رد کنارشون از تندی نسبتا هایقدم با و ندیدم عذرخواهی به احتیاجی

 بودین؟ هم با بود؟ جااین کی از -

 .سیاوش تلخ لحن بعد و شنیدم رو حدیث غرولند صدای

 ببینمت؟. عزیزم کن ولش! پیداش کجا از اصال دونممی چه من -

 باید نبود، مهم اما بخونه؛ رو معطلی ساعت یک و آرایش اون یفاتحه تا نشست هاممژه رو اشک یه

 هیچ ماه چند این تو من. بشم دورتر و دور تا کردم تند قدم. بشه کم دلم التهاب تا باریدمی هامچشم

 !نبودم عزیزمش وقت

*** 

 دختر؟ بودی رفته کجا -

 قصدم هم االن. بگم دروغ و کنم نگاه هاشچشم به تونستمنمی. دزدیدم زهرا خاله هایچشم از و نگاهم

 .نبود هم حقیقت گفتن اما نبود؛ گفتن دروغ

 .تارا گردنبند دنبال بودم رفته -

 شد؟ پیدا حاال -

 .ماشین داشبورد توی گذاشتمش آره -
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 .کشید کنار ورودی از رو من و کشید رو بازوم زهرا خاله که برم اومدم

 ش؟ادامه خب -

 .پیچیدم هم به رو هامدست و انداختم پایین رو سرم

 کردی؟ گریه چرا ببین رو من مامان، خاطره -

 ...من یکم فقط. باورکنین نشده چیزی -

 چه و میگن چی اطرافم هایآدم نبود مهم اصال. کردم بغلش من و داد نرمی فشار رو بازوم زهرا خاله

 !زنهمی چرخ سرشون توی فکری

 .کشید پشتم رو دستش چندبار سکوت توی هم زهرا خاله

 .من یخاطره بریزی هم به ندارم دوست نه؟ اتفاقی، دیدارهای این از برات بودم گفته بشم، فدات -

 .کشیدم دهنم توی لب

 االن؟ نشده؟خوبی که چیزی -

 .نشده هیچی خوبم، همیشه شما کنار. خوب خوبِ -

 .بره کنی مجبورش تونیمی ببین کیوان، پیش برو حاال پس -

 .گرفتم فاصله زهرا خاله از کمی

 هاست؟خانوم توی هم هنوز دوماد شازده این -
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 .خندید ریز خاله

 .برم کنم ول عمرا رو خانومم میگه -

 .دادم باال رو هامشونه

 .تونممی ببینم میرم -

 .گرفت رو بازوم زهرا خاله هم باز رفتنم از قبل

 هایبرادرانه. بدی کامل توضیحِ بهش کردنت دیر واسه نیست احتیاجی کرد سوال ازت اگه خاطره، -

 داری چی همه با خانمانه قدراین تو وقتی اما داشتنه؛ دوست از که بدون هم تو کنم،می درک رو کیوان

 ...اون حال هر به! کنه پذیرایی بقیه از غرهچشم با راه به راه اون نداره دلیل میای کنار

 گردهبرمی تابیمبی کهاین. بود خونده نگاهم از رو چیزها خیلی اشمادرانه ششم حس با هم باز زهرا خاله

 .کردم باز و بستم آرامش با رو هامچشم. سیاوش به

 .خانوم زهرا مخلصیم خیلی. چشمم روی -

 .کرده اثر هم رو بد همنشینیتون کمال! نشو کیوان تو خبه خبه -

 !جون خاله هاداداشمه -

 .میگه لب زیر شنیدم و شدم جدا ازش خنده با

 !جفتتون فدای من ای -
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 کمی کردممی سعی داشتم البته. رفتممی راه ناز کمی و طمانینه با هم من و بود روم دور همون از نگاهش

 !رومه جلوی شهمه امشب مطمئنا دونستممی که من بود؟ مرگم چه. بخوابه صورتم و دل التهاب

 !جان خاطره -

 بدجنسی با هم من کنم، تندتر رو هامقدم خواستمی فقط. بود بدتر فحش تا صد از اسمم کنار جان این

 .زدم صورتش به آرومی لبخند

 !اومدم جانم -

 :گفت رسیدم که نزدیکش. دادم سرعت هامقدم به کم یک فقط

 ساعته؟ یک کجایی -

 !شما خانوم سفارشات دنبال -

 .کرد نگاهم کرده ذوق تارا

 بود؟ ماشین تو -

 .دادم تکون رو سرم

 .دار برش فرصت سرِ خودت داشبورد، توی گذاشتمش آره -

 .جونم خاطره مرسی وای -

 از نم و رفت کنارش عروسک یصدقه قربون کلی نگاهش با و خوابید یکم کیوان عصبانیت تارا، ذوق با

 .تارا خندون نگاه توی کرده زوم که فهمیدممی هاشچشم برق
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 .زدم کفشش یلبه به نامحسوس رو کفشم بلند یپاشنه

 گمش که کنارت خانوم شازده نه بدی من تحویل االن باید رو نگاهت توی قدردانی و تشکر اون جناب -

 .کرده

 .کرد کج رو دهنش یکم تارا

 .کرد باد خواهرشوهرگریش رگ باز -

 .کردم نازک رو هامچشم

 بگی؟ عروست این به هیچی خواینمی تو کیوان -

 .شدم دوال رسما من و کوبید پام ساق به محکم رو کفشش

 ! نگردونی چشم جوریاون خانومم واسه دیگه -

 :گفتم بود شده هم در درد از که صورتی با و دادم ماساژ رو پام

 .کنم کارتچی دیگه ذلیلی زن -

 :گفتم که خندیدن هردوشون

 نداری؟ زحمت رفع قصد شما -

 !راحته جام نه من؟ کی؟ -

 !موندن بکوبشون بزن از خانوم همه این دیگه، برو پاشو. باش معذب و بیا خدا رو تو نه -
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 .کرد تارا صورت به نگاهی

 .بذارم تنهاش نمیاد دلم آخه -

 .نبردش لولو وقت یه کنارش شینممی جاهمین من برو، تو نترس -

 ! لولویی خود که تو -

 :گفتم معترض داشت جا که جایی تا و کردم گرد رو هامچشم

 !کیوان -

 .گرفت رو مانتوم آستین که برم قهر به اومدم

 .برگردم خودم باز دارتانگه رو داداشت جای جا؛این بشین بیا. باش داشته جنبه بابا، کردم شوخی -

 شدن بلند با. بود داماد عروس به حواسشون همه که جاییاون از. شد بلند کیوان و خندیدم تارا و من

 .کردن زدن سوت و دست به شروع کیوان

 .بشه هگرفت حالشون بشینم میگه شیطونه. ناسالمتی هادامادم بودم، اضافه فقط من کهاین مثل بابا، ای -

 .کردم دورش تارا از خودم با و کشیدم کمی رو کتش یلبه

 !زنهمی زیاد زشت حرف شیطونه -

 .ذارهنمی هاشچشم اما بگه؛ دروغ داده یاد خاطره به که امشب خصوص به آره -

 :گفتم و دزدیدم ازش رو نگاهم
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 باشه؟ دومم یدفعه این که گفتم دروغ کِی -

 بودی؟ نبودی، گردنبند دنبال هم ساعت یک ولی نگفتی؛ که دروغ -

 !بودم -

 .بگردی رو جا همه این بودی مجبور بود؛ کرده گمش باغ وسط نکه میگی، راست که تو آره -

 .بری بود قرار -

 .کشید رو شالم یلبه

 !روئه من پیش همیشه دستش. کردم بزرگ خودم رو هاچشم این که من. کنیمی بازم سرت از -

 .دادم تارا به چشمک یه با رو نگاهم و کردم جمع نیمه نصفه رو امخنده

 !شد زحمتت دستت، قربون! کردی؟ بزرگ رو هامچشم -

 .کشید بیشتر رو شالم

 !باشه شده پیداش قدمیت یه سیاوش اون اگه تو و دونممی من دزدی؟می نگاه من واسه -

 جلوی دقیقه به دم قراره مطمئنم امشب. "ستلحظه یه مال شدنش پیدا خالی، جات"گفتم دلم توی

 ! باشه چشمم

 !دارن شما رفته هایقدم به چشم ملت داماد آقای -

 !بابا نرقصین خب. اممسخره رسوم این یکشته من -
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 ! نداره راه -

 ایستادینو بدتر که شما. کنه بلند باالخره رو داداشش این تونسته داماد، خواهر به باریکال گفتیم ما بابا -

 .حرف به

 .برد باال شرمنده رو هاشدست کیوان و خندیدن به کردن شروع همه گفت، رو این تینا وقتی

 .رفتم که رفتم. بفرمایید معذرت، من -

 .کشید موهاش به دست کیوان و زدن دست همه دوباره

 ! باش هم خواهرم مواظب. باش خانومم مواظب -

 شهرستان از که عموش زن و رفت بیرون و داد رضایت باالخره که پاشیدم صورتش به مهربونی لبخند

 .کشیدن کل به کرد شروع بود اومده

 چی هر جا،این اومدن عروسی برای وقتی اما بودن؛ مهربون خودش مثل هم کیوان پدری یخانواده

 حسابی هم هااین و کارداره جور هزار خاله گفتنمی! زهراخاله خونه بودن نیومده کرد اصرار زهراخاله

 .مراعات اهل

 .برقصیم بریم! خواهرشوهر؟ کنیمی فکر چی به -

 کرده بلند جاش سرِ از رو تارا هم ترالن. کشید سرم از رو شالم طورهمون و برد کشون کشون رو من تینا

 .بود

 .نیستم بلد من اما -
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 . چرخوند رو هاشدست هوا رو تینا

 .نداریم ندارم، یاد جااین نباشه حرف -

 لطف به. کردم هماهنگ باهاش رو هامدست شده که هم تارا دل محض و چرخیدم تارا به رو خنده با

 نم! داشتم یاد چیزهایی یه بگیرم یاد کردنمی مجبورم عروسیم قبل هایشب که کیمیا و پریا تخسی

 ...که شوهری بودم؛ کرده شوهرم نگاه تقدیم لوندی با رو رقصم اولین هم

 رو تارا و شدم خم! رقصیدمی آروم ستاره با و داشت عجیبی آرامش که حدیث روی رفت نگاهم اختیاربی

 !نبود من جای وسط این دیگه. بوسیدم

 

 رو کادوم. نشستم بود شده چیده داماد و عروس عقد یسفره از دورتر کمی که هاصندلی از یکی روی

 کنار و خورده گره حدیث کمر دور که هاییدست به باشم توجهبی و بمونم تونستمنمی و بودم داده

 ...من شبی همچین تو شدمی. دادن کادو برای بودن ایستاده

 هب و بشه بودنم خیالبی کیوان تا بودم کشیده عقب. کردممی فکر نباید! نه! نه. دادم تکون رو سرم

 .کنه روبوسی سیاوش با بشه راضی جمعیت مراعات

 .خاطره خاله -

 !آشنا اما بود؛ ضعیف صداش

 برای بودن شده قدمپیش هااون حاال و بودمشون دیده دور از. بودن گلشید و عاطفه. چرخوندم سر

 .دیدنم
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 . من هایخوشگل سالم -

 پفی هاشونلباس. اومد جلو عاطفه بعد و سپرد بازم هایدست به رو خودش گلشید و کردم ارزونی ذوق

 .شدمی کشیده باغ هایچمن روی پشت از و بود کوتاه جلو از. هم شکل درست مالیم، صورتی و بود

 . بشم خانومخوشگل تا دو این فدای من وای -

 به نیازی چه و بود واقعی هااون واسه تنگیم دل و فشردم خودم به دیگه بار یک واسه محکم رو هردو

 !داشت؟ انکار

 !بود شده تنگ شما برای دلمون -

 . کشیدم باال رو اشچونه من و گفت زیر به سر گلشید رو این

 . بود تنگتون دلم شما از بیشتر خیلی من -

 !نیستین ما یخاله دیگه شما گفت مامان اما -

 .داد اخطار بهش عاطفه و گفت رو این گلشید

 !گلشید -

 بچه تا دو این نگاه تو چرا و زدم اششده سرخ گونه به ایـوسه بـ. نشوندمش پام روی و کردم بلندش

 .بود شرمندگی

 خوبه؟ مونم،می خاله همیشه من باشین داشته دوستم شماها اگه -
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 هک کسی با دوستی رازِ! راز یک مثل درست! بمونه بینمون مخفی حس یه بود قرار انگار بود، آروم صدام

 .نبود شونخانواده جزو

 :گفت و زد صورتم تو رو لبخندش عاطفه

 .داریم دوستتون خیلی که ما -

 .شد حلقه گردنم دور گلشید هایدست

 نمک بغلت بیام زودتر داشتم دوست من وگرنه ببینه شما با رو ما میشه ناراحت جون حدیث میگه مامان -

 .خاطره خاله

 سکوت خواستم ابروهام پروندن باال با عاطفه، دادن اخطار از قبل و کردم پنهون فشردنش با رو احساسم

 .کنه

 از رو تا دو شما خوشگل رقـــص و بودم نشسته موقع اون از هم من! فسقلی خانوم اومدی که ممنون -

 .کردممی نگاه دور

 :گفت گلشید باز که خندید اشدخترانه خجالت همون با عاطفه

 !گفتمی راست علی جون، خاطره شدی قشنگ خیلی -

 :گفتم متعجب

 !علی؟ -

 .نگه هیچی خواستمی که هاشکلک این از بود فارغ گلشید و دادمی باال ابرو شواسه طرف این عاطفه
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 گفت ما به اون. بود دیده رو شما اومدیم که اول. شده تنگ براتون دلش گفت هم اون. دیگه علی آره -

 ...دیگه که شد حیف شده ناز چه خاطره خاله هابچه

 !گلشید بسه -

 !هاحرف این به چه سنش اون با علی. بکشم خجالت یا بخندم دونستمنمی من و شد شاکی عاطفه

 باشه؟ برسونین، سالم علی به شماها من طرف از. عزیزم لطفته نظر -

 .حتما باشه -

 نیه؛نگفت هاییحرف یه بود گرفته یاد عاطفه انگار. رفت گلشید به رو اشغره چشم و گفت رو این عاطفه

 .بود اشگونه بچه سادگی غرق هنوز گلشید اما

 چی؟ هامونعروسک راستی خاطره خاله -

 اما بودمشون؛ بافته بود، مونده یادم هم خودم چند هر! باشه یادشون من قول شدنمی باورم. بود یادش

 .دادنش برای نشد قسمت

 رسونمشون،می دستتون به فرصت سرِ روزی یه. بافتمشون خانوم، خوشگل نرفته یادم قولم که من -

 خوبه؟

 .زدن لبخند هم به رضایت با گلشید و عاطفه

 !مامان گلشید -

 . ببوسه رو امگونه هولکی هول و بپره پایین پام از کرده هول گلشید شد باعث ستاره صدای
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 .دیگه بریم ما. خاله دارم دوسِت -

 .شد کشیده روش هم من دست و خورد تاب هوا تو فِردارش و بلند هایمو

 .دارم دوستت هم من -

 .کرد امگونه یحواله احتیاط با ـوسـ بـ یه هم عاطفه

 . جونم عاطفه باش خودت مواظب -

 .طورهمین هم شما. حتما -

 . خاطره خاله -

 خدا. صداش تخسی از گرفت امخنده. بود چرخیده من به رو دوباره گلشید و بودن شده دور قدم چند

 .افتاده قلم از که بگه چی قراره باز دونستمی

 جونم؟ -

 ...هم علی وگرنه نذاشت عاطفه تازه. گفتم دیدی میاد، بهت قرمز رژ بگم خواستم -

 .گذاشت گلشید دهن جلو دست عاطفه

 !خاله خداحافظ -

  کرد؟می درد قلبم احساس از قسمتی تا کمی چرا ولی کردم؛ رها رو امخنده و گذاشتم میز روی رو سرم

 .بودن رفته عروس ماشین دنبال زنون، بوق که هم تعدادی یه انداختم، نگاهی شده پر هایماشین به
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 .میریم آژانس با تو و من -

 یک فقط که کیوان عموی ماشین سمت دادم هلش و گذاشتم زهراخاله پشت دست و شد بلند امخنده

 .داشت جا نفر

 .برید شما! بره پسرش ماشین دنبال آژانس با داماد مادرِ مونده همین. جون خاله خیالبی -

 !بمونی تنها باغ این توی تو مونده همین فقط نخیر، -

 ببخشید. برسونم رو شماها که بود گذاشته رو من کیوان اصال. رسونمشونمی من دینمی اجازه اگه -

 !شدید معطل داشت عقد سفره یواسه هم دیگه سفارش تا چند

 کمی که بود سیاوشی یقیافه همه از ترتماشایی! شکفت گلش از گل سعید دیدن با هم زهراخاله

 جیب توی دست با. اومدمی باغ ته از داشت خرامان خرامان که حدیثی منتظرِ بود ایستاده ترطرفاون

 .داد هلم زهراخاله که گفتم خودم به بیراه بدو دلم توی. بود حلقم تو پهنا از ژستش. شلوارش

 . منتظره سعید آقا برو دختر؟ معطلی چرا پس -

 :گفت سعید رو بعد

 .ما یخونه بذارین رو خاطره زحمتبی جداست، مسیرمون -

 .کرد خم رو سرش تواضع با هم سعید

 .خدمتم در برن بخوان جا هر میل کمال با -
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 داد رضایت زهراخاله باالخره! نکنم نگاهش که نمیشم آدم چرا و بود خورده تا نیم یک سیاوش ابروی

 .کرد اشاره سمتی به سعید شد دور عمو خان ماشین که همین. بیان در عالفی از همه و بشه ماشین سوار

 !خانوم خاطره بفرمایید -

 .بود رفتن آژانس با یا موندن تنها از بهتر ولی بودم؛ معذب باهاش و نداشتم چندانی برخورد سعید با

 .شدم شما مزاحم ببخشید -

 .کرد خم رو سرش آقامنشانه هم باز

 .دارید اختیار -

 ریموت با بود، سفید پارس پژو یه ماشینش. کردم حرکت رفت سعید که سمتی همون اردک جوجه مثل

 و مسخره لبخند یه به هم من. کرد باز من برای رو جلو در فرمون، پشت نشستن از قبل و زد رو قفل

 بهم وادبخ کهاین از قبل ببندمش، تا کشیدم رو کمربند و گرفتم جا جلو صندلی روی. کردم قناعت تشکر

 غلشب توی بود ریخته رو وسایلش یهمه که حدیثی و بود سیاوش که سمتی رفت نگاهم هم باز. بده تذکر

 .افتاد راه و کرد روشن رو ماشین سعید ما، به رو چرخید که حدیث نگاه و

 : گفتم ادبیه،بی سکوتم دیدم

 .رفتممی خودم من. زحمت توی انداخت رو شما کیوان داشتین، زدن دور قصد حتما ببخشید -

 نباید تعارفات این از دیگه همکاریم، هم با ما باشه هرچی! حرفیه؟ چه این. شما هستین تعارفی چه -

 ! باشه بینمون
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 اشمغازه بزرگ دکوراسیون از دکور یه بودم همکارش خب، آره. زدم لبخند برد کار به که همکاری لفظ به

 .بود من بافتدست هایعروسک مختص

 .ببرمتون من دارین کار جایی رفتن خونه از قبل شما اگه -

 .گرفتم بودم داده شب سیاهی و کنارم یشیشه به که رو نگاهی

 .کنم آماده هم رو اسپند تا برم زودتر باید ممنون، نه -

 .خونه سمت میرم من پس -

 .ممنونم -

 تکیه صندلی به رو سرم و کردم مرتب دیدممی توش رو خودم که شیشه توی انعکاس از رو شالم یلبه

 .دادم

 !خانوم خاطره -

. بچینم هم کنار رو امشبم هایخاطره من تا بمونه ساکت دقیقه دو تونستنمی انگار هم سعید این

 ! نکنم فکر بهش بهتره هم شاید. نبود من مال که بود سیاوشی توش که هاییخاطره

 .بله -

 نبودن؟ بقیه امشب ببخشید -

 . شدم صاف و کردم بلند رو سرم

 کیه؟ منظورتون نمیشم؟ متوجه بقیه؟ -
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 . داره تردید گفتنش برای بود مشخص. کشید دست پیشونیش به

 !هااین خانوم پریا منظورم -

 .نیستن مهم برات که میدی دنبالش که هاییاین پریا، بگو رک من برادر خب بود، گرفته امخنده

 : گفتم شده شیطون شد چی دونمنمی

 . نه یا بودن کنم مشخص رو کدومش پریا؟ یا ترهمهم هااین حاال -

 رو سر پشت هایماشین کنارش یآینه از و داد سرعت ماشین به دنده کردن عوض با و کرد ریزی یخنده

 .کرد نگاه

 !بگین دوش هر از -

 .نبودن کدومشونهیچ امشب متاسفانه هااین و پریا -

 .کردممی حسش خیلی من که خالیشون جای خاطر به کشیدم آه یه هم بعد

 ...اتفاقی کجان؟ مگه چرا؟ -

 . شمال رفتن سفر، بردنشون. سعید آقا نه -

 دهش پنچر پریا، نبودن از هم این انگار. ابروش یکی اون تو پیچوندش هم بعد و انداخت باال رو ابروش یک

 . بود

 . آهان -
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 مونه کف تکیه سرش و بود کرده پنجره تکیه رو دستش یه. نداشت سوالی دیگه انگار کردم، صبر کمی

 .دادم صندلی به رو امتکیه دوباره هم من. روشروبه یجاده غرق نگاهش و بود دستش

 .خوردم تکونی آورش سرسام سرعت از من و شد رد کنارمون از سرعت با ماشین یه

 !بود آقاسیاوش گمونم ترسیدید؟ -

 !نباید کنم، فکر بهش نباید. بردم طرف دو به نامحسوس بار چند رو سرم! سرعت؟ این با چرا سیاوش

 .بود شده بدترین سیاوش از فرار خاطر به و بودمی خاطره بهترین برام باید که شبی این به لعنت

 .شنیدید ما به راجع چیزهایی یه گمونم شما -

 .نمیشم متوجه ببخشید -

 .زد لبخندی

 ! پریاست و من منظورم -

 ! میزد جمع رو خودشون دیگه سعید این دار، به نه بود بار به نه هنوز

 . شنیدم بله -

 .انداخت سمتم نگاه نیم یه که اومدنمی خوشش زیاد کوتاهم هایجواب از کنم فکر

 .گرفتم شماها مریمخاله همون یا خانوم مریم از که رو مثبت جواب چیه؟ خانوم پریا جواب نظرتون به -

 االح که بفهمه سعید و صورتم روی بشه پوزخند نذاشتم اما شد؛ نشینته اممعده توی زهر مثل چیزی یه

 .چندن چند خودشون با آقایون این کردمی معلوم یکی کاش ای! خانوم؟ پریا بود شده پریا
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  شدین؟ قدمپیش ازدواج این برای چرا شما بپرسم تونممی. دونمنمی -

 مشکلیه؟ مگه -

 .چرخیدم سمتش کمی. کرده برداشت اشتباه گفتمی پیشونیش هایاخم

 .بدونم رو دلیلش خواستم فقط. اصال نه، نه -

 :گفت مقدمهبی و کرد جمع دهنش تو رو هاشلب

 !دارم دوستش -

 .بریزه جوب تو رو تردیدش و شک و بشنوه تا بود خالی پریا جای که گفت محکم چنانآن

 :گفت دید که رو سکوتم

 نیست؟ محکمی دلیل نظرتون به -

 داشتنه؟ دوست واقعا احساستون؟ این به مطمئنین شما فقط. هست چرا -

 .داد من به رو نگاهش

 باشه؟ تونهمی چی دیگه مگه چی؟ یعنی -

 !گفتم؟می باید چی. کردم نگاهش سکوت توی

 .بزنین حرف پریا با بعدا خودتون بهتره ببخشید، هیچی -

 !زدین حرف پریا با شما پس -
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 .کنم کنترل رو امخنده نشد هم آخر و دونستنمی رو خودش تکلیف رسما بشر این

 زدم؟ داریخنده حرف -

 .کردم جور و جمع رو خودم

 .خانوم پریا بار یه پریا میگید بار یک شما ولی خوام؛می عذر. اصال نه -

 .کشید دست موهاش به و زد لبخندی هم خودش

 . شرمنده -

 :گفتم لب زیر

 . باشین راحت. دشمنتون -

 حرف باهاش پیداست هم هاتونسوال از که جوراین. هستین صمیمی هم با پریا و شما دونممی من -

 کر میدم ترجیح هست مشکلی وسط این اگه برسیم؟ چی به قراره سواالتتون این از بدونم میشه. زدین

 .بشنوم

 .کردم جور و جمع رو افکارم و زدم گره هم به رو هامدست

 !ببره ترحم سمت رو ذهن تونهمی که هست تفاوت تا دو ازدواج این بین سعید آقا -

 کنم؟ خرج ترحم امآینده و زندگی سر من باید چرا ترحم؟ -

 هم خودم! نه؟ بودیا کرده ترحم سیاوش! کردنمی رو کاراین هابعضی ولی نداشت؛ جواب حق حرف

 ...دوم دفعه شاید داشته، رو یکی قبلش سیاوش خب. دونستمنمی
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 .شد تلخ پوزخند یه رفته رفته و ماسید صورتم روی لبخندم

 ...اینه؟یا خانوم پریا نظر -

 !اشدنباله چسبوند خانوم باز

 یهمه بدم نشونش خواستم و ترازو کفه یه تو انداختم رو سیاوش و شما که منم منظورتون اگه چی؟ یا -

 .اشتباهین در سخت همن، عین هاآدم

 .زدم افکارش سیبل وسط رو حرفم تیر دقیقا میدونستم من رو چرخوند رو صورتش شرمندگی با

 .نداشتم منظوری متاسفم -

 فکر منظوردار اما زدن؛می حرف منظوربی دنیا هایآدم همه. کردم خفه امسینه توی رو بلندم نفس

 .کردنمی

 شک اون ولی باشین؛ ترحم اهل خورهنمی شما به گفتم پریا به من شما، تصور عکسِ آقاسعید ببینین -

 بهتره پس معتقدین؛ موضوع این به خودتون اگه. نمیفته اتفاق نگاه یه تو داشتن دوست که داشت

 .کنین قانعش هم خودتون

 .بود گذاشته لبش باالی رو انگشتش دو متفکر

 . نیست ترحم دونممی هست چی هر! شد چی دونمنمی هم خودم. نبود هم نگاه یه فقط -

 تصویر به ایششیشه دل پشت از رو شهر دیگه که پنجره سمت چرخوندم رو نگاهم و زدم محوی لبخند

 .بود شده حل هاخیابون زرد هایچراغ بین هم شب مطلق سیاهی. کشیدمی
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 .شکر رو خدا خوبه -

 .گذشت ماشینی کنار از و درآورد رو ماشینش بوق صدای دادمی رو من جواب که لبخندی همون با

 !رسیده هم شونخونه االن دیگه گفتم آورسرسام سرعت اون با -

 :گفت که سمتش برگشتم پرسش با

 .میگم و سیاوش آقا -

 .بود افتاده من هایحرف تمامی رو بختک مثل امشب که اسم این به لعنت

 دامماع حکم حتما خواستگاری این با اِلّا و نیست، خانوم پریا برادر کیوان کنممی شکر رو خدا من میگم -

 ...هم شما خواستگاری زمان یادمه. دستم کف ذاشتمی رو

 .شد ساکت که اومد یادش چیزی انگار

 چی؟ من خواستگاری زمان -

 .خیالشبی اصال... که نبود حواسم اصال ببخشید -

 !بود بهتر طوریاین آره، بشم، خیالشبی کردم سعی هم خودم

 !تربرادرانه تر،خاص و بیشتر من واسه فقط بود، برادر ما یهمه واسه کیوان -

 چرا؟ بپرسم میشه -
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 دوست که خاطراتی جزو رفتمی کیوان عروسی شب باید چرا. بشه تموم خوب نداشت قصد امشب نخیر،

 گفتمیم گفتم؟می چی بود، کشیده بیرون رو گذشته از برگ یه و بود پرسیده که حاال! بره ذهنم از داشتم

 !نپرس نه

 دقیقا نوزاد یه. بوده اشروزه چهل دختر سوگوار زهراخاله که گذاشتم پا خیریه اون به وقتی من چون -

 ای کنن پیدا نشونی و رد گشتن خیلی گفتمی زهراخاله. میرن و ذارنشمی نشون،بی نام، بی! روزه چهل

 میشم هم من و ذارهمی من روی رو خودش دختر اسم هم زهراخاله... اما بگیره؛ رو سراغم یکی حداقل

 ولی میشه؛ خانواده صاحب نخواستنش باباش مامان که همونی... زهراخاله دخترِ کیوان، خواهرِ! خاطره

 .نداشتم رو باشم خانواده اون کنار همیشه کهاین یاجازه

 ...امشب من. خانوم خاطره متاسفم واقعا -

 .گرفت سمتم رو کاغذی دستمال جعبه

 .پرسیدم خودبی سوال -

 .بودم شسته هاماشک با رو آرایشم یهمه امشب. کشیدم بیرون جعبه از برگ یک

 .برسیم بقیه از دیرتر ما ترسممی برید، ترسریع یکم میشه. نیست مهم -

 .کرد جاجابه رو دنده و داد فشار گاز روی رو پاش

 !ذارهنمی امزنده برگردوندم تاالر از چطوری رو خواهرش بفهمه امشب داماد آقا اگه فقط! حتما -

 :گفت دید که رو لبخندم! بود بلد هم خندوندن سعید این
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 !دیگه؟ میشین حساب هم من خواهرخانومِ شما. پریا یعالوهبه البته -

 .آزرده رو خیالت نه کرد،می خالی رو دلت ته نه نگاهش. بود کیوان دوست الحق

 خوبه؟ بشم حساب -

 .نشه چروک که آزاد رو کتش و کرد مرتب صندلیش روی رو خودش

 .باشین من طرف کهاین شرط به. خوبه که بله -

 حس که جایی هستی که مرسی خدایا. خندیدم هم من. داد نشون رو خودش اشاشاره انگشت با هم بعد

 !عالمم تنهاترین کنممی

 

*** 

 . بفرستن جااین گفتم رو پریا -

 . بستم رو آب شیر شدم خم خوشحالی با

 میمونه؟ هم شب داد، رضایت مریمخاله باالخره جدی؟ -

 . پریدم هوا خوشی از من و زد پلک اشمادرانه لبخند با زهراخاله

 گرده؟برمی شب هم تارا. شد خوب چه -

 .کرد نگاه رو ساعت و چرخوند رو سرش بود، زده تکیه هال در کنار دیوار به که طورهمون زهراخاله
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 . میاد شب تارا گفت رفتمی داشت کیوان. بشه پیداش باید االن دیگه، آره -

 .چرخوندم بهار هوای توی خوشی با و کشیدم باال سمت و کردم قالب هم به رو هامدست

 .زنیممی حرف شینیممی صبح تا. امشب بشه شبی چه یوهو -

 .خندید سرخوشیم به خاله

 شد؟ تموم باغچه دادن آب -

 .برداشتم زمین روی از رو قرمز شلنگ دوباره

 .مونده خوشگله انگور درخت این نه، -

 .بکنیم فکری یه شام واسه هم با خونه توی بیا شد، تموم پس -

 .کردم باز زهراخاله به رو کردن بغل مثل رو هامدست

 .چشم -

 رسمیش رو سعید خواستگاری جریان هم مریمخاله. بود گذشته کیوان و تارا عروسی شب از ایدوهفته

! داشت پدر اون خب. رفتنمی زورکی یبله زیرِ من مثل! بود کردن فکر مرحله در پریا حاال و بود کرده

 لنگش با. بود کرده بهشت سرسبزیش این با رو نقلی حیاط همین که کوچولو یباغچه وسط رفتم آهسته

 رتمصو توی گشتبرمی هاقطره. پاشیدم آب بودن، کشیده قد بیشتر یکم که انگور درخت هایبرگ روی

 انگشتم فشار با و بردم باالتر رو شلنگ سرخوشی با. دادمی بازی رو بازم و بلند هایمو بهاری باد و
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 از هم من. خودم صورت و سر روی برگشتن دوباره شونهمه و کردم پرتاب آسمون سمت رو هاقطره

 .داشتم دوست رو هامونبچگی بازی بارون! میشم آب خیسِ نبود مهم و خندیدممی فقط خوشی

 باغچه از پاورچین پاورچین. تاراست فهمیدم. کلید چرخش صدای هم بعد و داد صدا تلیک تیلک در

 !نبود بد که بازی آب ذره یه رفتمی گرمی به رو داشت که هوایی تو اومدم، بیرون

 جیغ صدای با اما تارا؛ سمت گرفتم فشار با رو آب شد، باز در که همین و گذاشتم شلنگ روی رو دستم

 گذاشت و کشید پاش از کفش پریا. خندیدم دل ته از بود شده کشیده آب موش که پریایی دیدن و تارا

 هشد خنک دلش که انگار پریا و کشیده آب موش شدم لحظه یک تو من و باغچه وسط دوید تارا و دنبالم

 و تارا کههمین و افتاد اتفاق سریع چیز همه. چلوندم رو موهام آب زنون نفس نفس من و وایستاد باشه

 .اومد ایسرفه تک صدای بلند، ایول یک با کوبیدن بهم دست پریا

 ود این چرا کشیدیم؛ بلندی هی نفرمون سه هر پایین، سرش و بود خونه در جلوی که جوونی مرد دیدن با

 !بودن نبسته رو در نفر

 بفرمایید؟ -

 ندبل انقدر رو" خاطره برسرت خاک" پریا افتادو پایین بادیدنم دوباره اومدو باال سرش کمی جوون پسر

 . افتادم امروزم تیپ یاد تازه که گفت

 اسلب روز یه کیوان نبود در سرم خیر. مشکی برمودای شلوار یه با داشتم حلقه آستین حریر لباس یه

 قدم برای داد خالی جا پاهام کردم حس لحظه یه که خونه سمت کردم تند قدم. بودم پوشیده راحت

 .شد بلند تارا جیغ و بعدی
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 ...خاطره -

 قبل. من هایابری دمپایی و خیس هایموزاییک به لعنت. خوندم فاتحه خودم برای و بستم رو هامچشم

 .گرفت رو پهلوهام دست تا دو اومدنم فرود از

 میدون؟ خیس موزاییک رو آخه هادمپایی این با کجاست؟ حواست. باش مواظب -

 .خاطره بهت لعنت. زدمی حرف دهنده اخطار و بداخالق. بود گوشم کنار دقیقا صداش

 و هخون سمت کردم فرار دقیق باراین ببخشید یه با و کشیدم بیرون هاشدست بین از زحمت به رو خودم

 روی رو دستم. نبود مهم برام احترام و ادب و نوازیمهمون رسم موقعیت این تو اصال. بستم رو هال در

 روی از سرد عرق هایدونه. کردممی حس حلقم توی از رو صداش که زدمی تند قدراین. گذاشتم قلبم

 بود؟ کی اصال خونه؟ توی اومد حقی چه به اون اصال. خوردمی سر پشتم

 خاطره؟ شده؟ چی -

 .سمتم دوید زهراخاله و خوردم سر زمین روی جاهمون اومد،نمی باال نفسم

 .بزن حرف شده چی میگم -

 .خورد در به تقه چند

 خاطره؟. مامان -

 ونهخ توی اومدن پریا با و کرد باز رو در هم تارا. گرفتم فاصله در از نشسته من و کشید رو بازوم زهراخاله

 . پرید باال ابروهاش من دیدن با تارا و
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 !دیگه اتفاقه تو؟ چته. مامان سالم -

 میای؟ کجا از تو پریا شده؟ چی بگه هم من به یکی. مادر سالم -

 .کنم اشخفه خواست دلم و بود نشسته سرد عرق بدنم تمام من و چاکوند نیش پریا

 !منتظرتونه بیرون مریمخاله پسر. خاله سالم -

 !بود مریمخاله پسرِ دردونه، این پس

 . زد چنگ لپش به خاله

 جاست؟این عادل -

 هب رو دستش و کرد جمع مصلحتی یسرفه یه با رو گرفتمی شکل صورتش روی داشت که ایخنده تارا

 :گفت پریا و داد تکون من برای هوا تو "برسرت خاک" معنی

 ازمون آب شلنگ با دردونه این. فرستاد باهاش رو من مریمخاله شد، خراب احمدی آقای ماشین -

 .بگه نبهتو باید که کرده عادل به سفارش تا چند مریمخاله که بگم بهتون شد پرت حواسم کرد استقبال

 .کرد نگاه رو مونهمه دقیق هم باز زهراخاله

 !ایدکشیده آب موش که تونهمه بده، مرگم خدا -

 :گفت که اومدممی حیاط از طورهمون که ندید رو من پوشیدن لباس انگار و کشید جالباسی از رو چادرش

 !رفتی وا چرا حاال کن، جمع رو خودت پاشو -
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 .کنم مهمونشون کوفت یک تونستم فقط من و خنده زیر زدن پریا و تارا و رفت بیرون هم بعد

*** 

 !میری فکر توی بار یه دقیقه ده قدراین که نبوسیدتت توهم، گمشو -

 . کردم نگاه پریا به چپ چپ و گرفتم دندون رو لبم

 .ادببی گمشو خودت -

 خانوما؟ هست اجازه -

 . بود آویزون هوا توی اشبافته هایمو یدنباله و بود کشیده سرک اتاق توی که بود تارا

 :گفت پریا و زدم لبخند روش به من

 .خانوم عروس بدین افتخار بفرمایین، -

 باعث دوشون هر گرمیخون و بود امشب همین اولشون امادیدار بودن؛ شنیده زیاد هم مورد در تارا و پریا

 ورم مور تنم یادآوریش با که عصر اتفاق اون با خصوص به. نباشن خجالت و تعارف فاز توی کدوم هچ شد

 . شدمی

 :گفت و اتاق توی اومد تارا

 ...این از بعد عروس دارید اختیار -

 !آخه نشستنه جای جااون بگه بهش نبود یکی. پرید پایین دِراورم روی از و شد گلی هاشلپ پریا
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 خوبی؟ طوری؟چه تو -

 .داد جواب پریا من جای

 .بشه خوب داره شوک به احتیاج شدیداً مریمپسرخاله حرکت از بعد. نه -

 که دراومدم پریا خجالت از چپ چپ یه با هم من و کرد جمع رو گردش هایچشم بلند یخنده یه با تارا

 .دادممی نشونش دیگه جور یه بود نزدیکم اگه

 . مریمخاله دست بده آمار بره ترسممی -

 .هوا کرد پرت و برداشت سیب یه بود گذاشته برامون زهراخاله که ایمیوه ظرف توی از پریا

 بگه؟ چی بره خوادمی مثال. نمیگه بابا نه -

 !من حد در باشه سریع قدراین خبرگزاریش کنمنمی فکر -

 .شد گشاد هامچشم مردمک

 جون؟ تارا گفتی کی به -

 .خندید وارقهقه پریا و داد سقف به سکوت توی رو نگاهش

 نه؟ نیست که کیوان تاراجون -

 . سکوت هم باز و خاروند رو سرش فرق انگشت یه با

 !خاطره گفتی درست دقیقا میاد بوش که جوراین -
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 تارا؟ آره -

 .پرید دهنم از یهو خب اِ -

 .دادیا باد به رو ما خواهر سرِ خوب میگم خاله عروسِ -

 :گفت و خندید تارا

 !که نگفتم جزئیات با من بابا نه -

 :گفت که کشیدم راحتی نفس

 !که نخورده رو خواهرت حاال خب گفتم هم من. هوا رفت دادِش ولی -

 .خنده زیرِ زد دوباره پریا

 !رو جیگری چه هم اون زده، بغلش دور یه فقط بابا، آره -

 ارتکر بار هر با دونستنمی. سمتش کردم پرت رو بالشت هم من. کرد اشاره هاملباس به و زد سوتی بعد

 !بودنش مریمخاله پسر بود مصیبت. میشه پا به من دل توی غوغایی چه حرف، این

 .کشید هم به رو هاشدست تارا

 .گذرونیممی خوش فقط ست،زنونه جمع امشب بینممی خب خب -

 .سمتم کرد پرتاب دوباره رو خودم بالشت پریا
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 ایجاد توش تحولی یه اینه تهش ته خیال،بی رو عادل اُکی؟. گذرونیخوش فقط. هابعضی توجه قابل -

 . میفتیم عروسی یه و میشه

 .تخت روی شد درازکش خنده با تارا که کشیدم سرش بنفشی جیغ

 !بود اتفاق بابا، نکن فکر بهش -

 مریمخاله برای بود قرار که تعریفی از اون غیر و بود نامحرم اون شد،نمی خواستممی چی هر من ولی

 !بگیره زهراخاله از رو من بخواد دوباره نکنه داشتم واهمه بکنه،

 

*** 

 پریا میگم -

 .زدم پاش به رو پام پتو زیر از همین واسه نشنیده، گفتم که بود آروم صدام قدراین

 چته؟ هوم -

 .خوابن زهراخاله و تارا بینینمی بابا، هیس -

 .آورد پایین رو صداش ممکن حد تا و چرخید من به رو و چپش پهلوی روی

 شد؟ خوب حاال بفرمایید، -

 :گفتم و زدم روش به نماییدندون یخنده
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 کردی؟می سیر خیال و خواب کدوم تو -

 بپرسی؟ رو این که پروندی چُرت از رو من -

 چیه؟ آخرت جواب بدونم خواستممی راستش نه، -

 . بپرسم نشد روم بودم کنجکاو یکم بدونم، خواستممی هم من آره -

 ودب چرخیده پهلو به هم اون. کردیم نگاه خوابیده کردیممی فکر سرمون باال که تارایی به تعجب با دو هر

 .خندیدم ریز ریز. بود داده تکیه دستش به رو سرش و بود کرده خم رو دستش یه و

 من؟ جواب واسه زده سرتون به خوابیبی شما یعنی -

 .زدم پاش ساق به آروم رو پام هم باز

 نگفتی؟. هم تو خب -

 .بود گفته مریم به دیروز. مثبته جوابش -

. بودیم اتاقش مهمون امشب ما و بود خوابیده تختش روی که زهراخاله روی رفت مونسه هر نگاه باراین

 .پریا سر توی زد رو بالشتش تارا که رفت باال مونهمه خنده صدای

 نگفتی؟ چیزی شب سرِ از چرا پس -

 !است بله جوابم ملت کنم،آی پر رو جا همه نیستم هولی عروس که من. پرسیدین شماها نکه -

 .خندیدممی هم ما گفتمی هاشدست حرکت و تاب و آب با رو هااین



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 334 

 .گفتیمی باید داریم فرق ماها -

 .کرد نگاهم شاکی پریا

 رویای از رو من شب نصفه کهاین نه. بپرسی زودتر داشتم انتظار داشتنت فرق همین سر هم بنده -

 .بکشی بیرون شوهرم

 :گفت زهراخاله که خندیدم بلند بلند تارا و من

 .قدیم دخترهای هم دختر روشن، چشمم -

 :گفتم هم من که انداخت زیر رو نگاهش پریا

 واقعاً -

 . سرم توی بخوره بالشتش تا بود کافی همین

 .رفته یادش خودش انگاری لطفا، خفه تو -

 تا گرفتمش حرف به شب نصفِ فهمیدنمی چرا. شد شروع دلم هیاهوی باز و گفت آروم رو جمله این

 من هوا بی که دید رو هامچشم دلخوری کنم فکر بیفته، جونم به خواب واقعا تا. نرم فکرهام سراغ خودم

 .بوسید رو

 سالمتی؟ به کیه عروسی حاال خب -

 .گذاشت سرش زیر رو دستش دو هر و چرخید راستش پهلو به هم زهراخاله

 . ساده عقد یه. بشن محرم بهتره رمضونی ماه قبلِ گفتمی که مریم -
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 .شد گرد هاشچشم پریا

 چرا؟ زودی این به -

 !کنن عقدش بیان دیگه یهفته همین گفتن انگار زود میگه همچین -

 :گفتن و کردن نگاه من به سه هر

 !مونده رمضون ماه تا روز ده -

 ازدواج سالگرد شدمی دیگه روز 24 دقیقا یعنی خورد؛می چرخ روزها داشت زود چه پرید، باال ابروهام

 راهی هر از چرا. برس دادم به کنم، ـناه گـ خوامنمی خدا خدایا،! اون به رسیدم هم باز! سیاوش و من

 ...من امروز چرا! رسم؟می بهش میرم

 !زوده دیدی حاال -

 .کشید بیرون افکارم روزشماری از رو من و شد خیر بانی پریا

 ...بابام زهراخاله اما -

 یمبذار نداریم قصد ما دید هم زهراخاله. لبش جویدن به کرد شروع و کشید خجالت حرفش بقیه گفتن از

 .نشست بخوابه،

 جاهمین رو کنونت عقد خواستم مریم از همین برای باشه، داری دوست دونممی گلم؟ چی بابات -

 .باشه بتونه هم بابات تا ما، یخونه. بگیریم

 :گفتیم و هماهنگ گروه یه شدیم نفر سه ما باراین



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 336 

 !اینجا؟ -

 .خونه توی کوچولو جشن یه! نه؟ که چرا آره -

 .کوبید هم به رو هاشدست کف تارا

 !عالی چه -

 !لبش خوردن به کرد شروع دوباره پریا اما

 ...خوامنمی دیگه زهراخاله بودم، زحمت کلی براتون طوریهمین -

 .پیشونیش روی چید لود،آاخم هایچین زهراخاله

 !هاحرف این از دیگه نشنوم -

 اومده هاشچشم لب به لب دیگه که هاشاشک واسه پناهگاه کرد رو زهراخاله آغوش و شد بلند هم پریا

! نداشتیمش کدوم هیچ ما که مامان خواهرِ همون! خاله اسم با مادر یه. بود مادر یه واقعا زهراخاله. بود

 !مادری عواطف با بود کرده پر برامون خاله اسم همین رو مامان واژه خالیِ جای

 

*** 

 .خورمنمی تکون جام از بگین دیگه کار قلم یه خودم جون به. شکست کمرم -

 .رفت جلو تارا و خندیدیم کمر به دست کیوان به مونهمه
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 !شوهرم نباشه خسته -

 .باشی فکرم به تو مگه جونم ای -

 .گرفت تارا صورت جلوی و کرد باد رو لپش هم بعد

 .درآد خستگیش جونی شوهر کن ـوسـ بـ -

 :گفت کیوان که زدمی اشاره ما به هاشچشم با و گرفت دندونش بین لب تارا

 .خجالتیه خانومم درویش، هاچشم لطفا هاخانوم -

 .داد هلش حرصی تارا که برد جلو رو صورتش دوباره کیوان

 !چه من به باشی، خسته اصال لوس -

 .شد کمر به دست کیوان. خندیدن به نشستم کابینت کنار همون که من

 .دیگه شماهاست با همنشینی کمال ببینم، نخند -

 .کردم جمع رو امخنده

 !ـوسه بـنمی رو تو خانومت چه ما به -

 .زد چشمکی

 .میشه خجالتش خانومم بوسیننمی رو من مامان نه تو، نه وقتی خب -
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 نم دست تارا. کیوان آی آی و شد بلند زهراخاله قاهبارقاهاین که گرفت کیوان پای رون از نیشگونی تارا

 .کشید رو

 .بشیم آماده بریم بیا کن ولش رو این -

 .اومد کیوان بلند صدای رسیدیم که هال توی

 !باشم تونهمه مواظب جانبه چند تونمنمی امشب من نکنینا، خوشگل زیادی آی -

 :گفت تارا که. خندیدم ریز تارا و من

 .بود قشنگ باید عقدکنونه. نمیدیم قول ولی چشم؛. شوهر حلقم تو غیرتت -

 :گفت باال به رو ابرو یه با آورد، بیرون آشپزخونه از رو سرش کیوان

 جوریه؟این! اِ -

 .کرد ریز رو هاشچشم کیوان و گفت ایکشیده یبله تارا

 رو کردنش پاک زحمت خودم بود چشم تو زیادی جا هر باال بیام کن صدام کردی آرایش وقتی پس -

 .کشممی

 هم زهراخاله. رفت غره چشم کیوان به گلیش هایلپ با تارا و گذاشتم شکمم روی دست خنده از من

 .کیوان سفید گردن پشت کوبید محکم

 .پسر کن حیا -

 .فرستاد هوا روی ـوسـ بـ یه تارا
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 .زدیمی ترمحکم باید مامان فدات من -

 دو ور باال هایپله و اومدیم بیرون خونه از باالخره. کنه نگاه رو کدومشون شاکی بود مونده کیوان طفلک

 .دویدیم هم پشت یکی تا

 .نشوند آرایشش میز سفیدِ یچهارپایه روی رو من

 .بینیمی آینه تو رو خودت بعد شد تموم که شینی،کارممی نداریم، فضولی عزیزم خب -

 .خندیدم بود گرفته رو آرایشگرها فیگور که تارا به

  نیست؟ زود اآلن از -

 .انداخت خوابشون اتاق پروانه طرح ساعت به نگاهی

 نه؟ بود، شیش عقد قرار. عصره دو ساعت االن -

 :گفت که دادم مثبت جواب سرم با

 .برسیم خودمون به نتونیم دیگه بشه شلوغ ترسممی ولی هست؛ که زود -

 .کمک واسه میان سه هم هابچه یبقیه گفت خاله. میگی راست آره -

 .بود کرده آرایشش میز کشوی تو رو سرش تارا

 هی تو فقط زحمتش آورد، کیوان االن که هم شکالت و نقل. چیدم رو هامیوه و شیرینی. که نمونده کاری -

 .خندیممی میگیم هم دور بیان زودتر بذار بهتر ولی ریختنه؛ بلور
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 !بود دریا دلش. کرد نگاهم آینه از و زدم روش به مهربونی لبخند

 .پیچید هوا توی انارش ترش بوی و کرد باز رو کننده مرطوب کرم

 !بهتر خودمون عروسی شب از کنم آرایشت جیگر خواممی بسه، حرف دیگه خب -

 !بود رفته بین از نصفه نصفه که آرایشی سمت! نباید که جایی زد چرخ فکرم ولی خندیدم؛ ظاهر در

 .کرد زدن کرم به شروع سردش هایدست با تارا و بستم رو هامچشم

 !بخواب خوایمی خوشگله، آفرین -

 :گفتم خنده با

 نشسته؟ طوریاین -

 .خودتی مقصر بشه خراب آرایشت. ببینم بشین صاف. بخواب تخت رو برو خوایمی پس نه -

 . چشم چشم -

 . بود صورتم درگیر تارا و بود بسته هامچشم شدمی ایدقیقه بیست یه گمونم

 بزنیم؟ تونیمنمی حرف رفت، سر امحوصله -

 .بزن خب -

 بگم؟ چی -

 .کشیدمی هامچشم پشت رو سایه ابریِ
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 شب فقط که من طوریاست؟چه برخوردش اشمغازه میری که تو. بگو برام امشب داماد از آها، -

 .کرد رد اشدرمغازه از رو من کیوان هم بار یه دیدمش، عروسیمون

 .خوبیه آدم -

 .میدی آدم سوال به تو که تفسیریه و پرطول هایجواب این یمرده کشته آدم همین؟ -

 .نزنه غر که خندیدم محتاط

 !بعدی سفارش لیست با احوالپرسی و سالم یه. عروسکه سرِ بیشتر برخوردهام من! بگم چی خب -

 گیره؟نمی درد هاتدست بافتن؟ از نمیشی خسته تو ببینم -

 :گفت که کنم باز چشم خواستم و شنیدم رو سایه در بستن تیکِ صدای

 .دارم قبول بدی رو جوابم هم بسته چشم -

 .کردم صاف رو هامپلک

 . میدم لبخند میدم، زندگی بهشون هامبادست کنممی حس. دارم دوستشون. نمیشم خسته نه -

 ندادی؟ ادامه چرا نه؟ بودی، خونده نقاشی جالب، چه -

 شتربی بافممی که هاییطرح که کردم انتخاب رو رشته این این، واسه بیشتر. امنقاشی دیپلم فوق آره -

 .بدم ادامه نشد قسمت هم بعدش. خودمه ذهن یایده اون

 !نشد دیگه شدم، تخاله عروس چون نگفتم
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 .ببافی و بکشی تک طرح یک باید من فسقلیِ واسه ببین. جالب چه -

 .بشه تموم کارش کردم صبر لحظه چند و کردم حس لبم روی رو رژ چربی

 .بافهمی تک براش فداش عمه. بیار رو نی نی شما. چشم -

 .کن کار طرحش رو تو حاال. زوده که االن -

 بشم؟ بابا من قراره. قشنگ قشنگ هایبحث به، به -

 .شاکیه زیادی تارا دونستممی اما دیدم؛نمی رو کیوان که من

 .وایستادی خانوم تا دو حرف فالگوش زشته خیلی جناب -

 .شد ترنزدیک کیوان صدای

 . کنه بابا رو من قراره که خانومم یکیش خواهرمه یکیش خوشگله، خانوم تا دو اون -

 چیزی زمین از شده خم که دیدم آینه از رو کیوان. کردم باز رو هامچشم باالخره من و شد تقی صدای

 .برداره

 .کردی داغون زدی رو نازنینت رژ ولی درک؛ به من سر تاراجون آخه -

 .نخنده کردمی سعی تارا

 !شده تموم نترس -

 .بود آرایشگر پا یه تارا واقعا نه. شدم خودم متوجه تازه هم من و داد من به آینه از رو نگاهش کیوان
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 !زدی خواهرما هایلب روی رو شهمه معلومه که جوراین -

 . چشم تو زیادی و بود آلبالویی لبم رژ

 میشه؟ نگیر، کار هاخانوم ما کار به تو اصال. نخیرم -

 .زد تکیه من رویروبه درست آرایش، میز به و اومد جلوتر

 .نیستن هابعضی چون تخفیف؛ رو امشب یه حاال ولی نمیشه؛ که نگیرم کار. نچ -

 من که سعیدی و خودش عروسی شب به زدمی طعنه داشت. کیه هابعضی اون از کیوان منظور دونستممی

 مامورش هم شب آخر همین برای. کیوان دست کف بود گذاشته رو همه لقدهن بود؛ دیده سیاوش با رو

 ودنشب لقدهن خوبیش از تعریف کنار تارا به کاش و افتادم سعید کار یادِ تازه! ما رسوندن واسه بود کرده

 !بیارن یادم به رو شب اون داشتن اصرار شوهر و زن این چرا دونمنمی! کردممی ذکر هم

 !حالجی بشه؛ فراموش خواستممی که خاطره منِ خاطراتِ و کردنمی زنده رو خودشون خاطرات انگار

 ! نمیشه ولی نیاد؛ یادم خواممی! ننویسی؟ ـناه گـ من پای میشه خدایا

 .داد من تحویل گنده اخم یه هم اون و اومد ابرو و چشم کیوان به تارا سکوتم با

 !کرده فراموش خاطره -

 هم رو من که کردمی رو جلوم رو هاشالعملعکس عمد از داشت کیوان پس. شدمی مگه میشه؟ مگه

 .نداشت امکان دلزدگی نامحرم، شده حاال و رفته دلم محرمم با وقتی ولی کنه؛ دلزده

 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند
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 .بریم تمومه ما کار آرایشگر خانوم -

 چرخید که من سمت و بود کیوان سمت چپ نگاهش هنوز تارا! شدم خیالشبی! تمام بحث یعنی این

 .زد لبخند

 خودت؟ هستی راضی. عزیزم آره -

 . زدم کوتاهی سوت

 . بشن مشتریت دختر گله یه االنه که برس خودت به زود فقط. مرسی دستت. عالی -

 .چشم سر قدمشون -

 .تومن پنجاه نفری -

 .کیوان بازوی به زد تارا

 .ماشاءاهلل خوبه هم اشتهات. حرفمون وسط پریدی پابرهنه باز -

 .آورد باال پاشو کیوان

 .پامه جوراب وهلل نه -

 :گفت که خنده زیر زدیم تارا و من

 !بقیه یکله و سر نه بذاره، من برای باید خانومم که وقتیه سر حرف بابا -

 !برادر کن اعالم آزاد تایم ر امروزو یه -
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .بوسیدم رو تارا یوگونه شدم بلند چهارپایه روی از

 !این یکله و سر رو بذار رو وقتت هم تو پایین برم دیگه من خب.نمیدتت قرض بهمون امروز یه ببین -

 باال رو دستش رژلب. قاپید هوا تو رو منظورم چشمکم با تارا و زدم اشاره کیوان به اماشاره انگشت با

 .آورد

 پسندی؟می ساعته22 قرمز جون کیوان. چشم به ای -

 .هال سمت رفت عقب عقب و شد گرد کیوان هایچشم

 .شماها و دونممی من بخوره، من به شاهده خدا تارا، کن صبر -

 بیرون هم من دنبالش، تارا و هال سمت دوید هم آخر. عقب کیوان و رفتیممی جلو خنده با تارا و من

 ینپای رو سرم. روش افتاد تارا و انداخت پا پشت موقع همون و افتاده مبل رو که کیوانی دیدن با اما رفتم؛

 .زدم بیرون هال در از و انداختم

 

*** 
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 چادرمشکی؟ چرا حاال میگم -

 .کرد ترنزدیک ما به رو سرش کیمیا. پرسید رو این بود، مریمخاله به رو که نگاهی با آروم شیرین

 !بپوشه؟ عروس لباس داشتی انتظار! کنه معامله رو هاما از یکی باز اومده -

 توجه جلب تا افتاد پایین سرمون و گرفت مونخنده عروس لباس توی مریمخاله تصور از شیرین و من

 .کیمیا پهلو توی کوبید دور یه رو آرنجش هم سارا. کنه اخم بهمون بشه مجبور مریمخاله و نکنیم

 .نبر سوال زیر رو خودمون حرمت حداقل چیه؟ کنه معامله -

 .کرد پاک دستمال با رو پرشیرینیش هایدست زهرا

  چی؟ یعنی میده خانوم خاله رو اصلی یبله وقتی. دیگه میگه راست خب -

 .دربره زورکی یبله زیر از تونست که پریا هم باز -

 :گفت معترض دوباره شیرین

 .نباشه پرغراب هم قدراون. سرش بندازه رنگی چادر زهراخاله مثل تونستمی! چی هر حاال خب -

 .داشت هم حق البته بود؛ مخش رو مشکی رنگ زیادی انگار

 :داد و جوابش کیمیا هم باز

 مهربون زهراخاله و ماهرخخاله مثل ترسهمی. نخوره بهم معامله بچسبه سفت رو سِمتش باید مریمخاله -

 !ساکت هیس، پس. بیارن پس داماد یخانواده رو پریا بشه
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 شواسه فقط مریمخاله. محضه واقعیت یه کیمیا حرف دونستیممی چند هر. خندیدیم ریز ریز مونهمه

 و ماهرخخاله برعکس! ازدواج هم سن این تو و لباس برسه، خوراکمون و خورد به. بود مهم مسئولیتش

 رسمیش شلوار مانتو همون با و جااین بود اومده مشکی چادر با هم االن! نداشت انعطاف ذره یه زهرا،خاله

 خدا بود؟ اومده امروز چرا. دزدیدممی نگاه ازش هی من و پسرش همون با البته بیاد؛ عاقد تا بود نشسته

 .بشه خوش یخاطره برام حداقل پری عقدکنون کنه

 به رو و کرد مرتب سرش روی رو، کیوان خاستگاری شب سفیدِ چادر زهراخاله آیفون، زنگ صدای با

 :گفت شدیم،می زیاد نسبتا سعید یخانواده با که جمعیتی

 .اومد عاقد کنم فکر -

 :گفت ما به زهراخاله و کرد باز رو در کیوان

 نمیشین؟ آماده دخترها -

 تور طرف سه و برداشت کیمیا رو قندها کله. دنبالش ماها بعد پرید، جاش از خوشی با زهرا همه از اول

 مونهمه که طوریاین اما خودش؛ یا برم من یا کرد صبر شیما. گرفتن زهرا و سارا و شیرین هم، رو سفید

 از ترکوچیک داداش تا دو آقاسعید و بود محروم خواهرشوهر نعمت از پریا! عروس خانواده شدیممی

 نزدیک احترام با بودن، هم سعید هایدخترعمو و هادخترخاله چون ولی بودن؛ مجرد و داشت خودش

 .شدم خم کمی مبل روی و رفتم سعید مامان

 خانوم؟ حاج ببخشید -

 .کرد مهمونم مهربونی لبخند. قرمز هایگل با کرمی حریر چادر یه با بود، کرده سرش شیری روسری
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 .دلم عزیز جانم -

 .گفتم احسنت رو بودنش مادرشوهر دلم توی

 ما؟ کنار نمیان دارن، دوست اگه عزیزتون اقوام از -

 .گرفت عمق لبخندش

 .عزیزم محبتت قربون -

 :گفت بودن نشسته هم تنگ که دختری تا دو به رو بعد

 رِباالس سفره یدنباله برین. کن بلند بگیر جانم شادی دست پاشو داری دوست اگه خاله جاننیلی -

 .بگیرین رو گلم عروس

 .دادم تحویلشون لبخند هم من که من؛ به بعد و کردن نگاه هم به نفر دو اون

 .میشیم خوشحال. بفرمایید -

 :گفت شادی و کشید هم رو شادی دست و شد بلند نیلیه اسمش بودم فهمیده که دختری

 .عموزن ممنون -

 یحساب که زیر به سر سعیدِ کنار از. بودیم چیده پذیرایی گوشه که عقد یسفره سمت اومدن من دنبال

 :گفت آروم و آورد باال رو سرش که شدیممی رد بود، کرده عرق هم

 .خانوم خاطره ممنونم -
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 دلب و رد نگاهی کنجکاوی با هم شادی و نیلی. زدم روش به لبخند یه مجبوری و بودم تشکرش گیج من

 دیوار االن دلم چقدر و انداخت نگاه یه رو پام سرتا دوباره که بود عادل نگاه اون از بدتر. کردن

 .توش بکوبم رو سرم خواستمی

 ما و داد شادی به رو جاش روییخوش با زهرا و گرفت رو بود مونده آویزون که شالی طرف اون نیلی

 .ایستادیم کنارشون

 .کنم شروع رو صیغه کنین ختم صلوات یه خب -

 شلوغ هاخانوم اومدن از داشت هم پذیرایی اتاق. خطبه خوندن واسه بود شده آماده و گفت عاقد رو این

 زندگی یک شدن باز التهاب و ریختمی همه دل به آرامش ذکر این چه. فرستادن صلوات حین در میشد

 .کردمی کم رو جدید

 عمیقی نفس. اومد آشنا چشمم به الرحمن سوره کردنش، باز با و برداشت رو اینقره قرآن زهراخاله

 خاطرات؟ مرور دور روی افتادم چرا خدایا. کشیدم

 رو قرآن هم پریا. نشوند پریا کنار و آورد کشون کشون رو سعید سعید، مامان که شد دست به قرآن پریا

 .ببینه سعید تا کرد جاجابه کمی

 .بده بله سرت تو زدم پشت این از من وقت هر بذار! ندیا بله اول دفعه پریا ببین -

 :گفت باز که خندیدیم کیمیا حرف به ریز ریز مونهمه

 !هوله چه خواهرمون نکنن فکر اینجان داماد خانواده از نفر دو وهلل -

 :گفت شادی باالخره نمیاد، در پریا خون بزنی کارد دونستممی. خواهرانه دنیامون و بودیم خواهر! خواهر
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 .نکنین اذیت رو عروسمون -

 .کوبید بهم رو قندها کله دور یه کیمیا

 !عروسین؟ یخانواده جزو انگار هم شما ببینم -

 .داد گردنش به قری نیلی

 .دوستیم عروس همه ماها بله -

 تداش سعید اما کنه؛ خفه رو کیمیا خوادمی دلش و ناراضیه بحث این از پریا دیدممی آینه توی تصویر از

 !بشن خوشبخت خدایا. زدم لبخند روشون به هم من. خندیدمی توجه جلب بدون

 ...سُنّتی النکاحِ -

 چرخوندم رو نگاهم. زدمی هم به رو قند تق تق که بود کیمیا فقط شدن، ساکت همه و کرد شروع عاقد

 .کردنمی نگاه عقد یسفره به لبخند یه با و بود شده حلقه تارا دور هاشدست پشت از که کیوان روی

 .خوردمی چرخ خاطراتم که نبودم من فقط انگار

 وکیلم؟ -

 :شد بلند تارا صدای

 .بچینه گل رفته عروس -

 چپ دست با گرفتم روشون از رو نگاهم. گفت تارا گوش درِ چیزی خنده با کیوان و فرستادن صلوات همه

 االن ولی نداشت؛ یاد حسادت خاطره. گرفتمی آروم کاش. زدم ضربه قلبم به نامحسوس ام،کرده مشت
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 مال اون گرفتم؟نمی آلزایمر چرا. زدمی چنگ جونم به که ممنوعه حس یه! بود تنگ چیزی یه برای دلش

 !وقته خیلی نبود، من

 وکیلم؟ دوم بارِ برای -

 .بیاره گالب رفته عروس -

 شده معرفی سعید یدخترعمه و نشسته شوهرش کنار شدمی معلوم هم اون که جوون خانوم یه دفعه این

 .کرد شروع دوباره عاقد و فرستادن صلوات همه هم باز. گفت رو این بود،

 وکیلم؟ سوم بار برای -

 متس گرفت کادویی جعبه یه. اومد نزدیکشون و شد بلند سعید بابای اما بده؛ بله کرد مکث پریا دیدم

 .پریا

 . خودم دخترِ جان پریا زیرلفظیِ هم این -

 دونممی. کنه بغل رو سعید بابای تا بودمی محرم خواستمی دلش چقدر دونممی و کرد بلند سر پریا

 هم حاال. دلمون توی شدمی ذوب قند شنیدنش با و داشت حرمت دخترها ما برای بابا واژه چقدر

 رگه،م گرگ یتوبه گفتن که جاییاون از. بود داده بابایی رو زیرلفظیش و بودش دخترخونده پدرشوهرش،

 تادهاف زندان مواد جاییجابه واسه هم باز و کنه کنترل رو خودش بود نتونسته روز ده همین تو پریا بابای

 ور پریا نداشت شد آزاد پریا بابای وقتی چون خورد؛می دردبه مریمخاله هایزورگویی هاوقت بعضی. بود

 هم حاال. نیست بود داده نشون هم اون که باشه خوب سرپرست یه بتونه واقعا که وقتی تا ببره خودش با

 .نشستمی پریا یعقدنامه تو پدرانه، رضایت و امضا جای دادگاه، ینامه یه
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 . دخترم رو تگریه نبینم -

 دستمال با پریا که براقی هایقطره به رو شکالفه نگاه هم سعید. شد دور گفت، که رو این آقا حاج

 .بود دوخته کرد،می جمعشون

 ...محترمه دوشیزه کنم،می عرض چهارم بار برای -

 :گفت یواش و سابیدمی هم به رو قند هایمونده ته کیمیا و خوندمی خطبه عاقد

 ایهدست همت به زندگیتون اول شِکَر. بیارم نو قندِ کله برم مجبورم ندی بله شاهده سر به خدا پریا -

 .شد جور من

 راضی پریا خنده از که هم سعید. کرد عوض آروم خنده یه با رو اشگریه هم پریا باالخره و خندیدیم ماها

 .داد کیمیا به آینه از رو پرتشکرش نگاه بود،

 ...وکیلم -

 !بله بزرگترها یهمه یاجازه با -

 ساده عقد سفره روی و کردن جمع رو سفید حریر هابچه و شد قاطی هم با زدن دست و صلوات صدای

 .داد اول همون رو بله جواب قرآن بوسیدن با هم سعید. گذاشتن

 یک .آشپزخونه سمت کردم تند قدم. برن جلو بزرگترها اول تا کشیدم عقب من بود، روبوسی وقت دیگه

 نپایی آب با رو امگنده بغض و کردم پر رو لیوانم آب، شیر اهرم زدن باال با و برداشتم آبچکون از لیوان

 خاطرات مرور واسه بچرخه، گلوم تو بغض حبابِ دلتنگی واسه. کنم بغض خوشی واسه بود عادتم. دادم

 !بدتر دیگه
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. نیستن هم مثل دنیا هایآدم همه و هست عدالتت دونممی. بشینم مقایسه ترازوی روی خوامنمی خدایا

 وصیت رو عروسش لفظی زیر خودش که پدری گرفتم،می پدر یه از رو لفظیم زیر هم من شدمی چی ولی

 ...من از قبل مگه بود؟ رسیده من به چرا اصال! نبود من سهم هم همون زمین، همون. بود کرده

 ندبل نهادم از آه آرایشم، یادآوری با و پاشیدم صورتم به و کردم آب رو مشتم. کردممی فکر نباید نه، نه

 هب برگشتن وقت دیگه. بشه پخش آرایشم مبادا تا کردم خشک رو صورتم زحمت به دستمال یه با. شد

 .بود پذیرایی

 دید؟می من به آب لیوان یک ببخشید -

 . رفتم عقب قدم یک کرده هول عادل دیدن با

 .حتما بله بله -

 و ینتکاب یلبه گرفت پام یخچال سمت برم خواستم که همین و برداشتم کابینت از لیوان یک دستپاچه

 .شد بلند آخم

 شد؟ چیزی -

 سمتش رو آب لیوان. یخچال سمت رفتم لنگون خودم، خالصیِ برای و دادم تاب هوا تو کمی رو پام

 .گرفتم

 .بفرمایید. ممنون نیست، چیزی نه -

 ایینپ من سر شد باعث و موشکافانه و دقیق بود، صورتم به نگاهش و لیوان گرفتن برای کرد مکث کمی

 :گفت گرفتمی رو لیوان که همزمان. بیفته
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 ترسی؟می من از شما -

 .اجازه با یعنی. .. نه -

 لیوان و کشید سر رو لیوان راحت خیال با و کرد سد رو راهم قدم یک با که بگذرم کنارش از خواستم

 . برگردوند بهم رو خالی

  نگفتید؟. مچکرم -

 .دیدمی رو ما یکی اگه وای و بودم شده حرصی

 نگفتم؟ رو چی -

 . رو حرفتون یادامه -

 دیدمی اجازه حاال. امزده خجالت یکم من خاطر همین به نبود؛ جالب چندان ما اول دیدار عادل آقا -

 برم؟

 !جااین اومدم روز اون خاطر به هم من اتفاقا -

 :گفت که شد خالی دلم ته

 اومدم. افتادمی براتون اتفاقی چه نبود معلوم افتادیدمی اگه خب و... روز اون بودم عصبی متاسفم -

 ...که بدونید باید هم شما خود البته و کنم عذرخواهی

 :گفتم بشه تموم مسخره بحث کهاین برای فقط فهمیدم،نمی رو هاشحرف

 .توناجازه با. بود من از احتیاطیبی حال این با کردید، لطف بله -
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 .بودم ترسیده واقعا من و اومد جلوتر قدم یک باز

 شناسید؟می هم رو سعید آقا شما -

 .کنهمی بازجوییم داره مریمخاله خود کردممی فکر داشتم، بدی حس

 جایی؟این مادر جون خاطره -

 :گفت که دید چی صورتم توی دونمنمی و شد نجاتم یفرشته زهراخاله

 .میدم بهشون من باشن داشته الزم چیزی اگه عادل آقا بگی؟ تبریک پری به خواینمی -

 و دمکر فرار تقریبا پرتشکرم نگاه با من و کشید عقب کمی و کرد کیسه رو ماستش عادل حرف، این با

 .اومدمی سمت این داشت که مریمیخاله و عادل و موند زهراخاله

 .کردمی ترتنگ رو هاشدست یحلقه هم اون و فشردممی خودم به رو پریا

 .باشی خوشبخت -

 .باشه درست تصمیمم واقعا کن دعا. برام کن دعا -

 .میاین هم به خیلی. هست باش مطمئن -

 .خانومم گوش زیرِ میگی چی خانوم خاطره -

 سح و موقعبی تشکر اون با که کردم نصیبش خوشگل لفظ یه دلم تو البته. جداشدم پریا از خنده با

 !دردسر توی بود انداخته رو من بود مونده وجودش تو شباون از که صمیمیتی
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 .باشین خوشبخت شاءاهللان. کردم تعریف شما از وهلل، هیچی -

 .شد مهربون لبخند یه اشخنده

 .کردین لطف واقعا ممنونم، -

 خبره؟ چه جااین خب، خب -

 :گفت دوباره و اومد جلو بود، چسبیده بازوش به که تارایی با کیوان

 !بیادا ابروش به خم نبینم خواهرمه، جورایی یه هم پریا آقاسعید، ببین -

 :گفت کیمیا که. کردنمی آب دلش تو قند پریا و برد باال تسلیم رو دستش دو سعید

 چی؟ ما پس ها،معرفتبی ای -

 .کرد اشاره شیما و شیرین و زهرا و سارا و خودش به بعد

 . کرد خم رو سرش متواضع کیوان

 شخصه به خودم میدم قول کنین؛ دعوتم اگه عروسیتون موقع. خودمین گل خواهرهای همه شماها، -

 !کنه نگاه خواهرهام به چپ نتونه داماد تا. بکشم حجله دم رو گربه براتون

 :گفت تارا که خنده زیر زدیم همه

 .شده من حال به خوش چه -

 .خانومش یسرشونه زد کیوان
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 خواهرشوهرها جمیع با رو تو من هم حاال. باشی دیده جا یه خواهرشوهر همه این نکنم گمون واقعا، آره -

 .بده صبرت خدا. ذارممی تنها

 .کشید رو سعید دست کیوان که کردیم اعتراض به شروع خنده با

 .کنن زنونه رو پذیرایی دارن قصد هاخانوم که بریم. داماد آقا رفتنه وقت دیگه -

 خیالبی هم کیوان. کردیممی جور و جمع و مونخنده نامحسوس هم ما و کرد نگاه رو پریا دارغصه سعید

 .نداد سعید به هم اعتراض مهلت و بردش کشون کشون

 .شوهرهاتون واسه بسازه خدا حساسه، خواهرهاش رو نافرم داداشتون این هابچه هاخودمونیم -

 .شد بلند مونخنده دوباره زد، مونهمه به رو که چشمکی و تارا حرف این با

 اسماً وقتی کالمش حد دونستمی. کردنمی معذبت وقت هیچ. رفتارش نگاهش،. بود خاص واقعا کیوان

 برده باباش خدابیامرز از ارثی خوب زهراخاله قول به! بود مرد کیوان. باشه حدی چه تا باید برادرمونه

 .بود نابی میراث "حیا ".بود

*** 

 هم کیوان. افتادم سرفه به و بست رو حلقم راه و دادم پایین زیاد فشار با خوردممی داشتم که آبی

 .پشتم کوبید محکم و آورد باال رو دستش

 !میشی خفه داری داره،برنمی نامحرمی محرم دیگه، ببخشید -
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 و زد ترمحکم رو بعدی ضربه که اومددرمی کاسه از داشت هامچشم و کردممی سرفه داشتم هنوز

 .زیاد یسرفه یا پشتمه درد از هامچشم اشک دونستمنمی

 .کیوان خوبم. بسه بسه -

 :گفت و کرد جمع رو اشآورده باال دست

 بود؟ ذوقت از االن این -

 .بشه گرد باید هامچشم و گفته چی افتاد یادم تازه

 گفتی؟ راست یا شوخیه -

 ...ولی بهت؛ کنه برگشت فحش کلی زودی این به سختته دونم می -

 .داد ادامه کیوان و رفتم بهش چپ چپ یه

 .میشی عمه داری واقعا -

 .شد گردتر هامچشم

 !زودی؟ این به -

 :گفت و انداخت پا رو پا خیالبی

 .دیگه شده ماه دو -

 .شده سال دو انگار که ماه دو میگی همچین -
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 !غرغر قدراین نه داره ذوق شدن عمه هم، تو حاال خب -

 مدت یه ذاشتیمی بودن؟ کرده دنبالت اینه بحثم ولی بشم؛ هم راهی تو یجوجه اون فدای من -

 .دامنش تو بذاری بچه یه بعد بکشه، نفس تو دست از عروسمون

 .گردوند بهم رو هاشچشم

 !من نه خواهراونی تو انگار. خبه خبه -

 . دوستیم عروس کال مامان و من -

 ادشی بعد و زد مهربونی و رضایتمند لبخند رفتمی در زبونم از گاهی زهراخاله به راجع که مامانی لفظ به

 .کنه اخم باید امجمله برابر در افتاد

 .عروستون و بمونین شما میرم، و دارمبرمی رو امبچه هم من پس -

 ببری؟ کجا قراره رو عمه عشقِ چی؟ دیگه -

 .کرد نگاهم شاکی

 !امزیادی فقط من انگاری -

 !بری تو بمیرم من مگه دنیایی، داداش تریندونه یه که تو -

 .سرم توی کوبید رو بغلش توی مبل کوسن

 . نشنوم هاحرف این از دیگه. نکنه خدا -
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 اون فدای عمه که آخ. خزیدمی صورتم بند بند توی ذوق و بود شده حالجی دلم تو کیوان حرف تازه

 .بشه گوگولی

 بیمارستانن؟ بهتره؟ تارا االن -

 .بیای تو موندم من رفت، باهاش مامان. آره -

 .عزیزم. شهنمی باورم کیوان وای -

 . زد لبخندی ذوقم به

 بزنی؟ حاضری بود گفته که گفتمی چی باز مریمخاله بگو بهم تو حاال خب -

 دست از امروز قدرچه. افتاد پایین سرم و کشیدم پوفی. بود رفته یادم عصبانیتم خوش؛ خبرِ این با

 .کردممی خفه رو عادل هامدست همین با خواستمی دلم قدرچه و بودم خورده حرص مریمخاله

 خدا چند هر. بودم شده فراخونده توضیحات از ایپاره برای من و خبرگزاری به بود افتاده پسرش هیچ، -

 . بود کرده حل رو بیشترش زهراخاله بده خیر

 دنبال پریا عقدکنون واسه که پیش هفته دو اصال آورده، بار خودش مثل رو هاشبچه هم مریمخاله این -

 .نداشتم بهش خوبی حس اینجا، اومد مامانش

 ...یعنی... دوباره کهاین از ترسممی کیوان. نبود خودبی هم امدلشوره انگار طور،همین هم من آره -

 . گلوم کنج بود شده بقچه صبح از که همون کرد، سرباز بغضم

 . ترسممی نداشتنتون از من -
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 .کشید باال باهاش رو امافتاده زیر صورت و امچونه زیر گذاشت رو بغلش شکل مربعی کوسن

 حتی بری، اینجا از ذارمنمی دیگه بیاد بشه بلند هم کل رئیس هیچ، هم مامانش هیچ، که عادل ببین -

 .نترس قدراین پس! روز یک واسه

 یجزئ من هرحال به نکنم، عادت بهتون کنم سعی گفتمی مریمخاله امروز دونی،می. نترسم تونمنمی -

 یزندگ شما و ندارم رو کسهیچ من که بمونه یادم باید هرحال به شدم، پرتوقع گفت اون...نیستم شما از

! ببره جااین از رو من تونهمی بخواد وقت هر و هست بهم حواسش هنوز بدونم گفت!دارین رو خودتون

 ...من...من که دونهنمی اون. نیست عادت فقط دارم، دوستتون من دونهنمی اون اما... یعنی

 و اومد صورتم نزدیکیِ تا هاشدست بار دو کیوان و نداشتم روشون کنترلی من و ریختمی هاماشک

 .شدنش بابا خوبه حال به زدم گند گمونم. کشید عقب

 زنممی قدراین رو لعنتیش پسر اون میرم میشم بلند دِ! نریز رو هااشک این خاطره، خدا رضای محض -

 واقعا تو! نه کردیم؟ عادت بهت فقط ما کردی فکر باز. درنیاره بازیجاسوس دیگه تا بشه خنک دلمون

 !فهمی؟می! مامانی و من زندگیِ ایی،خونه این از جزئی

 مادر و پدر هاینخواستن یهمه تو که شد قرص دلم. شد قرص دلم من و گفت بلند رو "فهمیمی"

 هایحرف شد باعث تردید بدون حرفش تاکید. بخوان رو من واقعا که هستن کسایی هنوز واقعیم،

 !کیه؟ واقعی منِ کنم فکر نخوام و بشه شسته مریمخاله

 .دراومد کیوان داد که فشردم بغلم تو رو تارا ممکن جای تا

 . دیگه کن ولش. شدن لمبو آب امبچه و زن آی -
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 . بوسیدمش و خندیدم دل ته از من و انداخت گل لپش تارا

 . خانوم مامان بشم فدات من آخ -

 . گذاشت پشتش دست زهراخاله که گفت آرومی "نکنه خدا"

 . برو مادر، بشین برو -

 جایز من موندن و شده خاص که کردممی نگاه کیوان نگاه به من و مبل سمت رفتمی داشت آهسته تارا

 کمرش دور دست که طورهمون و اتاقش سمت افتادم راه زهراخاله سر پشت خاطر همین به. نبود

 :گفتم انداختممی

 .میاد زهراخاله به بزرگیمامان چه -

 . بوسید رو پیشونیم و زد بانمکی لبخند

 مریم؟خاله با گفتین چیا خب. میاد شدن عمه هم دخترم به -

 :گفتم و شدم پنچر صبح یادآوری با

 !انگاری خواستمی تعهد ازم جور یه. بود گفته شما به که هاییحرف همون -

 .باشه نخور رو هیچی یغصه تو. درآورده رو شورش هم مریم این -

 . مونهمی غصه جای برام مگه شما مثل مهربونی مادر وجود با -

 چی اصال مریمخاله لرزید، دلم. کرد پیشونیم مهمون مادرانه ـوسـ بـ یه هاشچشم مهربونی غرق

 !نیست نسبتی داشتن دوست دونستمی چی! دونست؟می
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 بیای؟ من با طورهمین قراره هم تو حاال خب -

 :گفت که بودیم اتاقش در دم کردم، نگاه شاکی زهرایخاله به

 .کنم عوض لباس خواممی بچه برو -

 :گفتم و کردم باز رو هامدست شده شیطون

 . نیست خوب من سن واسه برم، نمیشه هم هال توی آخه -

 . اتاقش توی رفت خودش و هال سمت داد هلم بعد و خندید دل ته از خاله

 .کنممی عوض لباس من تا بریز چای تا چند برو! کن شیطونی کم بچه، برو -

 . گذاشتم چشمم روی دست

 !بودا گفتن من از ولی چشم؛ به آی -

 ستهنش کیوان پای روی که تارایی به رو انداختم،می پایین که نگاهی و سرفه تک یک با و کردم گردعقب

 :گفتم شدمی فشرده کیوان هایدست بین محکم و بود

 هست؟ اجازه -

 .کرد شل رو هاشدست کمی خیالبی کیوان اما گفت؛ بلندی هی تارا

 نه؟ نداری؟ آشنایی سیاه نخود اسم به چیزی با احیانا تو -

 :گفت دوباره که کردم ایخنده تک
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 !بود شاید ببین آشپزخونه تو برو بیا -

 : گفتم افتاده زیر سر با

 بیارم؟ دونه تا چند -

 . دنبالش بریم دوتایی. بیام هم من مامان کن صبر -

 .کرد قایم کیوان گردن تو رو سرش و گفت بلندتری هی تارا زهراخاله حرف این با

 .رفت آبروم کیوان سرم، بر خاک -

 . گذاشت من پشت دست خندیدو ریز ریز زهراخاله

 !نیست هم من سن مناسب کارهاش پسر این وهلل بریم، بیا -

 شدت زد، شکمش تو که محکمی مشت با تارا و اومدمی نظر به کم کیوان قاهقاه وسط من بلند یخنده

 .کرد کم رو اشخنده

 

*** 

 هست؟ اجازه همسایه -

 .شنیدم رو تارا ضعیف صدای و زدم در به آروم یتقه چند

 .جان خاطره تو بیا -
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 .کردم باز رو درِخونه در، روی کلید با و دادم دستم یک به رو تخت باالی آویز و بزرگ عروسک

 .جااین بیا. خاطره اتاقم توی من -

 لفینگی عروسک تا بودم کشیده براش که طرحی همه اون بین از. شدم قایم مخملیگوش خرگوش پشت

 ماهش پنج و کردمی زندگی وجودش تو که کوچولویی واسه بود پسندیده رو این تارا باشه، خاص عمه

 .بود دختر یک و بود شده

 :گفتم ایبچگونه صدای با عروسک پشت از رسیدم که اتاق جلوی و دیدممی و پام جلوی فقط

 سر با رو آویز. دیگه کادوی یک با البته شد، تموم باالخره. عمه عشق واسه هم این. تارا مامان سالم -

 .کننمی بازیتاب ماه روی دارن کوچولو هایخرس دونستممی و گرفتم باال انگشتم

 وت بخوره گره هامچشم اما بزنم؛ لبخند و بیارم پایین رو عروسک شد باعث تارا ذوقِ سر از گفتنِ "وای"

 .نباید که نگاهی

 ت،برداش رو گردنش دور گوشی سیاوش و شد خیزنیم تخت روی تارا. افتاد تپش از قلبم ثانیه چند برای

 :گفت و افتاد پایین نگاهش

 !سالم -

 مکننمی گمون که جوری دادم، لبی زیر تقریبا رو سالمش جواب و بود گرفته معمولی غیر تپش قلبم

 :گفتم بود، شده بلند حاال که تارایی به رو تصنعی لبخند با. باشه شنیده

 . اجازه با. اومدم موقع بد ببخشید -
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 غیر دیدنش واقعا داشتم فراموشیش در سعی که مدت همه این از بعد. تارا بغل تو کردم ول رو خرگوش

 بودم کشیده شال یه داشت روییروبه ساختمون که بناّیی خاطر به کردم شکر رو خدا باز. بود منتظره

 . باال بودم اومده و سرم

 خاطره؟ کجا کن، صبر نه -

 .داد اشادامه سیاوش و گفت تارا رو این

 . بزن زنگ بهم بود مشکلی اگه هم باز. تاراجان میرم دارم من -

 :گفت پوشید،می کت که سیاوشی به رو و چسبید رو من دست مچ تارا

 خوری؟نمی خواهرت با چای یه جا،این اومدی مدت همه این بعد بریزم، چای خواممی کجا؟ -

 موندنم توان بکشم؟ تارا دست از رو دستم من شدمی بد و بود رسیده جلومون آماده و حاضر سیاوش

 !نبود

 .کنی استراحت بهتره تو فعال زیاده، خوردن چای واسه وقت -

 .بمون خوبم، گفتی اما -

 .داد دست تارا با و آورد جلو رو دستش سریع که بود کرده کالفه من مثل هم رو سیاوش تارا اصرار

 .باش خودت مراقب زیاده، وقت -
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 بدرقه، واسه بیرون رفت که تارا. نبود دادنم جواب نای من که کرد زمزمه من برای آرومم خداحافظی یه

 و داشتم غریبی حس. کنه کم رو سیاوش یهویی دیدن التهاب تا کشیدم نفس و رفتم وا تخت روی

 !نداشتم

 .جون خاطره ممنونم شدن، قشنگ چقدر -

 میون داشت بود، افتاده من دست از که آویزی و بود ایستاده در چهارچوب توی. کردم نگاه تارا به

 . خوردمی تاب اون هایدست

 :گفت دید که رو سکوتم

 خوبی؟ -

 .زدم لبخندی بود؟ مرگم چه دقیقا. اومدم خودم به کمی

 شده؟ چیزی خوبی؟ تو. بپرسم باید من رو این ببخشید -

 مخمل روتختی روی پشت به رو هاشدست و نشست رنگش شکالتی تخت یلبه من کنار و اومد

 .داد تکیه زرشکیش

 .داشتم سنگینی احساس امسینه یقفسه چپ سمت قسمت یکم نبود، مهمی چیز -

 .باشه چیزی نکرده خدایی نکنه کردم، هول. انداختم چنگ لپم به

 بکنم؟ برات من که هست کاری بود؟ چی خب من؟ خدای -

 !بود گرفته صورتش چه و بود سرد چه. گرفت رو من دست و برداشت خودش بودن گاهتکیه از رو دستش
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 بیاد؟ کیوان بزنم زنگ. بگو راست من جون رو تو. سردی چه شده؟ چی تارا -

 .زد ماتی لبخند

 گفت کرد، اممعاینه خونه اومد همین واسه سیاوش نبود، مهمی چیز کن باور! خوبم میگم دیوونه نه -

 .طبیعیه

 .نمیگه رو این حالت ولی -

 .داد دستم به آرومی فشار

 .بزنیم حرف داری وقت -

 دادی، دق رو من قشنگ که تو! زنیمی هاحرف. برم باید مونده امجلسه ملل سازمان راستش نه، -

 !هست چیزیت یه معلومه

 .خندید هم هاشچشم باالخره

 ...ولی بگم؛ خواممی رو هاحرف این وقته خیلی راستش یعنی... ترسممی. دیگه خوبم گممی -

 که کردم نگاهش شده ریز هایچشم با و گرفتم دلشوره هم من پرید، شاخه اون و شاخه این به بس از

 :گفت

 ...بگم سیاوش از خواممی -

 .افتاد پایین سرم و شد سست قلبم

 ...بخوای که نیست ما بین ایرابطه تاراجون -
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 خونه این تو پا که وقتی از ولی کنم؛ ناراحتت خوامنمی عزیزی، برام خیلی باورکن. خاطره دونممی -

 دفاع سیاوش از خوامنمی. کرده منعم کیوان و بزنم حرف باهات موضوع این به راجع خواستم گذاشتم

 . کنم دفاع خودم از بیشتر خواممی کنم،

 :گفت که هاشچشم به دادم رو نگاهم بودنِ پرسشی

 !نسبتیبی تو با نسبتش و باشه من کنار سیاوش که روزی اون از. داشتم واهمه روزی همچین از همیشه -

 و بکنی فکری همچین تو نداره دلیل. برادرته جورایی یه و پسرخاله سیاوش آقا حرفیه؟ چه این! تارا -

 برات منعی همچین واقعا کیوان اگه. منطقینبی چه شوهر و زن شما. بره و جااین بیاد بخواد طبیعیه

 !کشید رو گوشش باید کرده درست

 .زد محوی لبخند

 ...بدی حقت در خیلی اون حال هر به اما بزرگه؛ دلت -

 .گرفتم هامدست میون رو تارا سردِ دست دو و بده ادامه نذاشتم

 مواسه تو با نسبتش خاطر به بعد، به جااین از هم سیاوش آقا. ستگذشته همون مال گذشته تاراجان -

 .بریزی هم به من خاطر به رو فامیلیت نسبت تو بینمنمی دلیلی و احترامه قابل

 یطالی و داشت بلندی پرزهای که کردمی نگاه اتاقشون کف فانتزی یقالیچه به و نبود من به نگاهش

 .بود رنگ

 بهتر خیلی سیاوش و من رابطه بودیم، صمیمی هم با. داشتم خبر من سیاوش و حدیث عشق یقصه از -

 ...بابا حاجی اما بود؛ کمتر باهاش من سنی تفاوت خب! ستاره خواهرش تا بود
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 کردم؟می گوش و بودم شده خفه من چرا زد؟می چرا رو هاحرف این تارا اصال. گفتمی رو سیاوش بابای

 .بود نداده برام توضیحی هیچ کسهیچ که ماجرایی از بدونم خواستمی دلم واقعا شاید

. داشتن ازش کامل شناخت و بود حاجی بابا قدیمی دوست دخترِ حدیث، آخه. بود مخالف بابا حاجی -

 ...و بود پرتوقع کمی حدیث

 .داد ادامه جوریاین کنه، تمومش رو غیبت خواست انگار و داد تکونی رو سرش

 دونب محرمیت یصیغه با رابطه یک یعنی بود؛ پنهونی رابطه یک بینشون و بود رفته دلش سیاوش اما -

 نگه رو بزرگترش حرمت هم خودش قول به جورایی یه سیاوش. دونستممی من... من فقط و بقیه اطالع

 جونم خاله و شد فوت بابا حاجی کهاین تا. بود نداده دست از رو حدیث هم بشن، راضی تا بود داشته

 مرخصی بار یک. افتادم دور سیاوش از و شدم قبول دانشگاه هم من هاموقع همون. شد زیادتر مخالفتش

 و بودن شده جدا و کنه صبر تونهنمی جوریاین دیگه گفته حدیث شنیدم سیاوش از اومدم که ترم بین

 اآشن کیوان با هم من که بود ها موقع همون. بود کرده ازدواج بود پسندیده باباش که خواستگاری با اون

 .کردمی تو از تعریفی چه و بود سیاوش دوست خب. شدم

 مرور انگار. داد مات لبخند یک به رو جاش و شد جور و جمع کمی حرف این با اشریخته هم به یچهره

 . بود قشنگ خاطراتش جایاین

 چه باشه نداشته عشق که زندگی گفتمی کنه، ازدواج خواست فقط حدیث، با لج سر افتاد سیاوش -

 ندید هم اون گفتم، خانوم خاله جلوی رو کیوان هایتعریف که من دهن به لعنت! باشه کی با داره فرقی

 !مادرشه با انتخاب بود گفته و رفتمی باال داشت زیادی سنش که پسندید پسرش واسه
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 . انداختم تارا گریون هایچشم به نگاه من و دستم مچ روی چکید اشک قطره یک

 !تارا -

 . صورتم جلوی گرفت سکوت نشونه به رو دستش

 خوب هم حسم! نبودم هم بودم خوشحال هم سیاوش و تو عروسی شب ولی باورکن؛ شد، چی دونمنمی -

 دیدن با هم شدم،می ترنزدیک بود برده رو دلم که کیوانی به هم شباون... من کاش! من! نبود هم بود

 ...شما بین سنیِ تفاوت آخه. شد طوریاین چرا کهاین از پشیمون اخمش

 رو انگشتش تارا که رفتمی فرو دستم کف هامناخون. بودم نفهمیده خودم و بود شده مشت هامدست

 .کشید دستم پشت وارنوازش

 تا سیاوش دهن تو زدممی باورکن اومدممی زودتر اگه خاطره... برگشتم وقتی و رفتم لعنتی منِ باز -

 نیپشیمو ادعای و پلکهمی برش و دور و گرفته طالق حدیث فهمید وقتی که نیست بازی زندگی بفهمه

 ...بندازه راه بازی یه کهاین نه بگیره، ترجدی رو زندگیش باید کنه،می

 .چسبیدم محکم رو تارا دست و شد شل مشتم تارا هاینوازش از. نبود توانم دیگه. کشیدمنمی دیگه

 . نبودیم هم قسمت آقاسیاوش و من. تاراجون کافیه -

 . بود دریا لب به لب باز هاشچشم

 موقع بد لعنتی منِ. دیدمتمی کیوان با ازدواجم بعد فقط کاش. بودی زیاد هم سرش از میگم من -

 ترسیدم سنگدل چه و کشیدم عقب. نداشت سرش تو عقلی سیاوش اما بذارم؛ جلو پا خواستم. رسیدم

 .بودیمت نشناخته خوب کدوممونهیچ سیاوش و من. کیوان دادن دست از... از
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 .فشرد رو دستم

 خاطره؟ بخشیمی -

 .گردنش دور کردم حلقه دست. لرزید صدام بود؟ شده بغض فقط چرا ریخت؟نمی من هایاشک چرا

 از همیشه واسه من گرنه و کیوان یخونه خانوم شدی تو که شد خوب چه. نگو رو حرف این دیگه -

 . شدممی محروم دیدنت

 من شدیم جدا که هم از. بود شکسته که بغضی از اومد باال نفسم اش،شونه سر روی خورد سر که اشکم

 !نه تارا اما زدم؛می لبخند

 ...حدیث خواسته به شدن، نامزد هم با جدایتون از بعد -

 رو دستش و کشید دراز تخت روی پشت به و داد بیرون سخت رو نفسش که داشت بغض هنوز انگار

 .بشه خراب نباید مادرش حال که نبود فسقلی این به حواسم من چرا و اشبرآمده شکم روی گذاشت

 میشه؟! کافیه تاراجون -

 و بود عروسیشون قرار دیگه هفته همین و بودن نامزد گذرهمی جداییتون از که قدری به بگم خواستم -

 !خورد بهم چی همه

 .بپرسم تونستم سخت. گردنم رگ بیچاره و چرخوندم سر زده بهت

 چرا؟ -

 .بود اتاق سقف آویز که مانندی کالف لوستر از گرفت رو نگاهش و چرخوند سر تارا
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 هایبرخورد. بودن عاشق از جدای واقعیته یک زندگی فهمیده و شده باز هاشچشم سیاوش تازه -

 ...و کرد گذشت نمیشه همیشه و خوادمی متقابل

 .شنیدن برای بود کافی دیگه

 !متاسفم واقعا -

 . زد ماتی لبخند

 .بود گواراتر من برای "درک به" گفتیمی جمله این جای اگه -

 !آخه حرفیه چه این نه -

 بهونه با امروز و عزیزه خیلی من واسه راستش باشه، بد سیاوش هم چی هر. داغونه خیلی وقتیه چند -

 ...تو روی از چند هر بزنیم، حرف کمی تا اینجا کشیدمش

 . بوسیدم رو شکمش رو نداشتم، دوست رو اشافتاده زیر نگاه

 . مونده تنها جااین دریاب رو عمه عشق این. تارا کن بس -

 . کشید شکمش روی دست

 !میده قر تو اون داره عروسکش ذوق از گمونم خوره،می تکون داره وقتاون از عمه عشق این -

 . گرفت اشخنده هم خودش که خندیدم حرفش این به قدراین

 .باشه من هنر دست امشب شام قراره. رسهمی زهراخاله االن که برم من دیگه خب -
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 . سپردم تو به رو امبچه و خودم جون من خدایا -

 . کردم بازوش یحواله آرومی مشت

 .بگیره جون اتبچه خواهرشوهرت پخت دست از که بخواد دلتم -

 .کرد نازک برام چشمی پشت

 . ببینیم باید رو کی نخواد دلمون -

 .خورد تکونی بچه وقت همون و بوسیدم رو شکمش دوباره

 .داره دعوا هم تبچه. هیچی بابا هیچی -

 شدم بلند. بود شده قایم وجودش تو که ایبچه به رو شد مادرانه دریای هاشچشم دوباره و کرد ایخنده

 .رفتم در نزدیکی تا و

 .تاراجونی نمون تنها پایین، بیا زود -

 رو حرفم باید کردم، مکث اتاق در دم کمی من که کرد بسته و باز بار یک رو هاشچشم مثبت ینشونه به

 .شدمی کنترل باید باالخره ولی نبود؛ درک قابل مواسه حسم و نداشتم ایمان بهش زیاد چند هر. گفتممی

 تاراجان -

 جونم؟ -
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 ایشون یا جااین بیای و برگردی و بری بیرون سیاوش آقا با داشتی دوست وقت هر بعد به این از -

 قابل من برای عزیزه تواسه تو که برادری عنوان به االن ایشون. نکن رو من فکر لطفا بیان خواستن

 .مونهمی وجدان عذاب من واسه که نکن تکرارش رو مدت این پس. نیست چیزی هیچ دیگه و احترامه

 . کنم باز رو سیاوش اومدن راه که نگفتم رو هااین من اما -

 .نیست تعارف بدونی کهاین و گفتممی رو این باید هم من ولی دونم؛می -

 . گذاشتم بینیم روی رو اماشاره انگشت که بگه چیزی خواست

 .پایین بیا زود -

*** 

 . دونممی که من دیگه، گفتی بهش تو -

 . نداشت تمومی هم کیوان هایغرغر و داشتم استرس خودم

 ببندی؟ رو ارتباطیت پل تمامی من خاطر به تو قراره مگه! لطفا خیالبی کیوان -

 .دیگه بود کیوان! بود شاکی هم زیادی بود، شاکی

 .کنم برقرار ارتباط بزنم پل بهش بخوام که شناسمنمی اصال رو آدم این من. قلم لفظ چه اوه -

 بزس سیب تصویر از پر که ایدستگیره دلش ته از گفتن "کوفت "با همزمان و آسمون رفت امخنده قهقه

 ویت داشتن که هاییزمینی سیب زدن هم به خیالیبی با هم من. سمتم کرد پرت آویزون؛ گاز کنار و بود

 .بود واویال درونم چند هر شدم؛ مشغول شدن،می طالیی روغن
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 .بشی فامیلیت نسبت و آشنایی این منکر تونینمی نخوای چه بخوای چه. جان کیوان -

 .شدمی ترد تازه داشت هامزمینی سیب. شد خاموش شعله و چرخوند رو گاز پیچ عصبی

 !کیوان اِ -

 .من به بده رو نگاهت رو، هااون کن ول -

 !شدنمی دیگه هاشچشم از فرار. کیوان به رو چرخیدم سینه به دست و ماهیتابه توی کردم ول رو کفگیر

 .بفرمایید امر -

 .پایین اومد ممکن حد تا صداش و صورتم توی شد خم

 نه؟ خواسته ازت تارا -

 .میشم موفق خودم دادن نشون خیالبی تو امشب چقدر دونمنمی. پروندم باال رو ابروهام

 . خواستم تارا از من. نچ -

 :گفتم که کرد نگاهم خودتی خر نشونه به

 به که ازت شدم دلخور چقدر کهاین و کرد تعریف برام فقط اون. نخواست ازم هیچی تارا! میگم جدی -

 !بُریمی رو فامیلی یرابطه من خاطر

 نه؟ گرفتی، اشتباه چیزی قیچی با رو من امشب تو -

 .حالم واسه بود مُسکِنی چه خندیدن و شد بلند امخنده هم باز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 377 

 . جاهمون بیاد که باال میریم تارا و من پس -

 آمیز اعتراض. کردم ول رو فندک پیچ و شدم گاز شعله کردن روشن خیالِبی که بره کنه کج راه اومد

 :گفتم

 !کیوان -

 فهمم؟نمی رو حالت من بخندی هرهر جااین کنیمی فکر خاطره چی؟ کیوان -

 .شد مشت دستم و افتاد پایین سرم

 .یکن قبول باید هم تو شده، تموم کنم قبول باید هم واقعا و کردم قبولش من. کیوان کنم عادت باید -

 . نداری ازش خوشی یخاطره که کسی دیدن به کنی عادت نیستی مجبور تو -

 و میرن خودشون خاطرات تلخی تمام و شناسممی بودن تارا اقوام عنوان به رو آقاسیاوش بار این -

 . میاد جایگزین شونواسه

 ...که بوده تارا بفهمم اگر! میدی هم شعارهایی چه کنی؟می خر بچه -

 رومح ابد تا من نیست قرار. بمونی قهر نیست قرار ابد تا که تو. نمیدم شعار من. لطفا کن بس کیوان -

 رو تممراعا بخوای تو مدت این و بمونم اینجا ابد تا نباشه قرار من که هست استثنا یه فقط. بشم گذشته

 !بکنی

 .شدم مجبور اما میاد؛ بدش دونستممی نزدم حرفی خوب دراومد دادش

 !مسلّمته حق که تودهنی یه با توئه، واسه دقیقا "شو خفه" -
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 . کردم خم کمی تخسی با و سرم

 .لطفتونه نظر -

 . کرد نگاهم چپی چپ

 !باشم گفته بگیرم، تحویلش که نیستم کسی من فقط بیاد، پاشه! درک به -

 سرد روغن توی بودن شده ور غوطه که هامزمینی سیب سروقتِ رفتم دوباره و کردم شحواله چشمکی

 .شده

 !آسته آسته... موقع اون تا حاال -

 .نیاوردم مبارکم روی به من و کرد نگاهم حرصی

. خواهرت دل ور اومدی کردی ول هم حاال بیمارستانی صبح از. زشته تنهان، مامانش و تارا پیش برو -

 .کنممی شوهربازی خواهر دارم کننمی فکر االن

 .کرد نگاهم چپ چپ هم باز

 .دارم کار من دیگه، برو دِ -

 و کشید سر نفس یه رو بود شده گرم حاال و بود کرده خالی یخچال از خودش برای که آبی لیوان

 :گفت رفتمی بیرون که طورهمون

 !طلبت یکی -
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 پایین؛ بود اومده مامانش همراه آزمایشگاه از بعد امروز تارا. دادم بیرون پرصدا رو نفسم رفت که بیرون

 دیدن و دوباره چکاپ برای هم سیاوش. بود شده ممنوع براش دیگه پله خودش دکترِ دستورِ با چون

 چون سیاوش؛ کردن دعوت واسه خواستمی تاییدیه من به نگاه با زهراخاله و اومدمی باید آزمایشاتش

 زدن پلک با هم من. بودم گفته براش دختری مادر دردِدل قالب تو رو تارا و خودم هایحرف تمامی من

 با بود اومده بیمارستان از که کیوان و بیاد جااین سیاوش بود قرار حاال و بودم کرده مطمئنش آرومی

 هب نداشت حق تارا و! شدمی عادی برام دیدنش باید باالخره چی؟ که اخر اما بود؛ شاکی زیادی شنیدنش

 و خواستمی رو کیوان دیدن دلم روز هر بودم تارا جای من اگه. بشه محروم سیاوش دیدن از من خاطر

 .شده تموم چی همه دادمنمی یاد خودم به من اگه بود انصافیبی پس! دلش برای بودن مرهم

*** 

 ور سیبم پوست و بودم نشسته تارا و زهراخاله بین ما جایی. باشم آروم قدراین بتونم کردمنمی فکر

 نداشته باهاش چشمی برخورد و باشه پایین سرم کردممی سعی شدمی که جایی تا. گرفتممی مارپیچ

( آقا) کردنش صدا واسه امشب از که سیاوشی! طورههمین هم سیاوش کردممی حس چرا دونمنمی و باشم

 .دادممی اسمش دنبال

 نیست؟ جدی که مشکلش نه؟ خوبه که گلم دختر آقاسیاوش -

 بگیرم، نادیده رو قلبم هایضربان اون کردممی سعی هی من و کرد خم رو سرش تواضع با کمی سیاوش

 .کردمی عادت این بعد و بود قرص یک خوراکش امشب

 . باشه مراقب باید تاراجان ولی نیست؛ مهمی چیز شکر رو خدا. خانوم خاله نه -
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 با مامانش و کشید باال رو خودش کمی نفره، سه مبل روی بودنش درازکش از بود معذب کمی که تارا

 .زد لبخندی روش به مهربونی

 .خاله اومدی که مرسی -

 .جونم خاله بود وظیفه -

 با هک کردم نگاه زهراخاله به و زدم دستم توی سیب تکه به ایگنده گاز من شد، مهربون که سیاوش نگاه

 شد مجبور کیوان آخر دست. کرد بارش حرف کلی لبی زیر و کردمی دعوا رو کیوان داشت هاشچشم

 . بگه

 .شدی اذیت واقعا ممنون -

 باز و کرد نصیبش چپی چپ زهراخاله چون بودم؛ نکرده اشتباه انگار و ستطعنه کمی کردم حس من

 :گفت کیوان

 امشب؟ شیفتی -

 . بیمارستان میرم جااین از آره -

 یداپ استراحت وقت نکنم گمون کننمی پیجت قدراین شب کن، استراحت کمی باال برو ایخسته اگه -

 .آوردن جدید مریض تا سه امروز. کنی

 از رو مونده سیب تیکه که طورهمون و شد رضایت غرق تارا صورت بود، شده باز کیوان یخ کهاین از

 معج چشمک یه واسه پلکم و اومد کش هاملب من و فرستاد برام لبی زیر ـوسـ بـ یه داشتبرمی بشقابم

 .شد
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 .شدم مزاحمتون هم قدرهمین مرسی، نه -

 حرف کسی با امشب چند هر. داشتم بهتری حس من حاال و گفتن هم با رو "مراحمی" کیوان و زهراخاله

 و کشید رخم به رو بودنم مهم اتاقم، برم نذاشت زهراخاله که همین ولی نداد؛ قرار مخاطبم کسی و نزدم

 باهات اطرافیانت نسبت اگه حتی داره؛ ادامه هنوز زندگی. شد خوب دلم حال برخوردها شدن عادی با

 .بشه عوض

*** 

 !سیاوش آقا یعنی...سیاوش الو -

 دبلن تارا صدای گفتنش "بله" با. دادمی جون چشمم جلوی داشت تارا و بود روون اشکم. بودم کرده هول

 . شد

 ...خدایا! مُردَم. خاطره کن کاری یه -

 !بزن حرف شده؟ چی -

 .بره االترب و باال قلبم تپش تا شد علت بر مزید سیاوش کردن صحبت تند. بودم عصبی کافی حد به خودم

 ...دونمنمی من. نمیده جواب زنممی زنگ کیوان گوشی به چی هر من... داره درد تارا... تارا -

 .میام االن من کن اشآماده ببین... باش آروم... آروم -

 ...کیوان اگه... من ترسممی -
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.. .تارا به بده رو حواست فقط. رسونممی زود رو خودم من میگم، چی ببین کن گوش. کن ولش رو کیوان -

 !همین

 اون تو. کرد قطع طورهمون هم اون و دادم فاصله گوشم از رو گوشی که گفت بلند قدراون رو "همین"

 .رفت در دهنم از ترسیدممی تارا داشتن درد از و بود رود مثل اشکم که اوضاعی

 ...من اصال. کنهمی هم قطع زنه،می داد ادببی -

 دونممی من. گرفت دندون به لب زود و کوتاه ولی دیدم؛ لبخند رد یه تارا درد از مچاله صورت اون تو

 .دارهمی نگه خفه رو دردش بردنشون گاز با که بس مونهنمی براش لبی هیچ امروز

 .نداشت شدن خشک قصد اشکم یچشمه و بود پام روی سرش. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر تارا درد

 فشار گاز روی رو پاش ممکن حد تا هم سیاوش. دادممی ماساژ و بودم گرفته محکم رو تارا دست دو

 .رفتمی سریع و دادمی

 خوبی؟ تاراجونم... تارا -

 عرق هایدونه هم پیشونیش روی. بود ریخته بیرون شال زیر از بازش موهای. نبود جوابم چیزی ناله جز

 .بود گرفته بازیشون سرسره سرد

 تارایی؟ -

 . داره درد اون کن بس -
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 درد واسه بوده زود االن دونستممی که بود تارایی به نگاهم فقط. نکردم سیاوش تند لحن به توجهی

 ریعس پیچید ماشین تو که موبایلم آروم ملودی. کرد سنگینی روم سیاوش سنگینِ کمی نگاه و داشتن

 . کشیدم رنگ سبز خط روی دست

 ...چیزی جان؟ خاطره الو -

 !کیوان -

 طخ طرف اون ممکنه کردمنمی فکر این به هم اصال. بدم بهش توضیحی تونستمنمی و شد بلند هقم هق

 .بشه حالی چه کیوان

 کنی؟می گریه چرا خاطره؟ جونم؟ -

 !تارا... کیوان -

 .شد بلند دادش

 میگی؟ چی بفهمم نکن چی؟گریه تارا -

 .سپرد اون هایدست به رو خودش موبایلم لحظه یک تو و چرخید سیاوش من، دادن جواب از قبل

 نزدیک میگم... باشن آماده بگو احمدی خانوم به میارمش، دارم...خوبه گممی... نباش نگران... کیوان الو -

 .باشه باشه...بیای؟ قراره کجا بیمارستانم،

 :گفت که شنیدم رو شزمزمه. نبود مهم اصال و فرمون جلو کرد پرت رو موبایلم کردن، قطع از بعد

 !دادنه؟ خبر طرز چه این! کافیه کنیمی سکته داری خودت -
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 . کشیدم تار سرد پیشونی روی دست. نداشتم رو درسش کالس به توجه حوصله االن واقعا

 .تاراجونم رسیممی داریم -

 در داری؟ آرامش خودت االن مثال بگه بهش نبود یکی. پیچید هم به امروده و دل یهوییش کردن ترمز با

 .کرد باز رو بود جااون تارا هایپا که سمتی

 . بگیر باال رو سرش... کن کمک خاطره... کنم بغلت خواممی. رسیدیم ببین... عزیزم تاراجان -

 زا قبل و بشه خم جلو به کمی تا آوردم فشار هاششونه به آروم کردم، بلند رو تارا سر بود زحمتی هر با

 کیوان دیدم شدم پیاده که ماشین از. بوسیدم رو اشزده یخ گونه کنه، بلندش کامل سیاوش کهاین

 خیالبی تارا، دیدن با و بود ریخته هم به اشچهره. سمتمون میاد پرستار و برانکارد یه با داره هراسون

 طورهمون و نشوندمی ـوسه بـ یه شدمی تارا صورت از که جایی هر و شد غریبه پرستار کردن مراعات

 بازیتاب که دری از تارا تخت که همین. رفتممی تند هایقدم با دنبالشون هم من. دادمی هل رو تخت

 .دیدم رو سیاوش هامچشم یهاله پشت از من و شد کشیده پشت از مانتوم شد، رد کردمی

 . کافیه جاهمین تا کجا؟ -

 کنه، نهی امرو من به دادمی اجازه خودش به که ایمسخره رفتار این به شدن دقیق حوصله اصال امروز

 رمس. نشستم شلوغ سالن گوشه و بود پارک هاینیمکت مثل که چوبی صندلی روی حرف بی. نداشتم

 قبول ماها اصرار به مشهد بره خواستنمی طفلک. دادممی خبر زهراخاله به حتما باید و ترکیدمی داشت

 خودش مثل هم کیوان یبچه...! فهمیدمی حاال اگه و برگرده و زیارت بره پریا همراه روزی دو بود کرده

 . انگار بود عجول
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 خانوم؟ -

 هکرد هول من و بود ایستاده نزدیکم پرستار یه آوردم، باال کمی رو دادممی فشار هامدست بین که سری

 . پاشدم

 شده؟ چیزی -

 . رفت عقب قدم یک و ترسید بیشتر من کردن هول از جوون پرستار

 . آوردم برات رو هااین. نیست چیزی عزیزم نه -

 .بود گذاشته نمایش به دستش کف حاال که قرصی و افتاد آب لیوان به نگاهم تازه

 چیه؟ برای قرص این... نخواستم من اما -

 .کرد پرتاب راست سمت به کمی رو سرش

 .بدم بهتون گفتن دکتر آقای -

 با و بود ما سمت نگاهش. بود پوشیده سفید روپوش که دیدم رو سیاوشی و چرخودم گردن سریع

 . کردمی نگاه دستش یپرونده به مثال و داد پرستاری استیشن به رو اشتکیه من سر چرخیدن

 دستش توی دوباره قرص فشردنشون، با و گذاشتم پرستار انگشت چهار روی دست ظاهری، لبخند یه با

 ...من نبود، خوب حسم. شد مشت

 .کنید تشکر هم دکتر آقای از. خوبم من مچکرم -

 ...اما -
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 تسم دویدم و بگه رو "اما" یادامه نذاشتم. زد بیرون بود، رفته تارا با که اتاقی درِ از که کیوان دیدن با

 .کیوان

 . کیوان -

 هاشچشم تو نگرانی موج. کشید صورتش به رو دستش هردو کامل دور یه و کرد مکث من دیدن با

 .دادمی جولون

 .نبود بهت حواسم اصال امروز ببخشید تو، دنبال اومدم -

 خوبه؟ چی؟ تارا. کن ول رو من کیوان؟ چیه هاحرف این -

 .انداخت موهاش به پنجه

 .نبود وقتش که االن آخه داره، درد دونمنمی -

 تو؟ داری عجولی یبچه چه. خدا به کن توکل -

 . زد محوی لبخند

 .تارا پیش برگردم بعد خودم استراحت، اتاق بذارمت بیا -

 ...برو. خورمنمی تکون جااین از هم من تارا، پیش برو! من داداش! من عزیز -

 دستم دو. بود اومده ازش که جاییهمون رفت دوباره اون و کشیدم رو روپوشش کمی که کرد نگاهم مردد

 بیمارستان یهمهمه اون تو و شد بسته خود به خود هامچشم گرفتم، صورتم جلوی و کردم گره هم به رو

 . گفتم دل ته از رو "خدایا"
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 بند بند با صلوات. موندنمی عقب گفتن ذکر از زبونم و کردممی پایین باال رو بیمارستان راهروی

 . کنمن توجه شده مشت کسی دست تو انگار که قلبم به کردممی سعی و شدمی جا مشتم توی هامانگشت

 .دخترش هم خوبه تارا حال هم -

 و سرشونه مابین جایی دقیقا پیشونیم و چرخیدم پام پاشنه روی. کردم باز رو هامچشم سیاوش صدای با

 عقب قدم یک کرده هول. باشه ایستاده نزدیک قدراین کردمنمی فکر! من به وای. نشست گردنش

 ولی! کافیه باشه سفید هایسرامیک همون به امزدهخجالت نگاه. نکردم هاشچشم به نگاهی و کشیدم

 .بمونه مخفی ذوقم نشد

 ببینمشون؟ میشه شکر، رو خدا.. وای... شکر رو خدا -

 . پیششه کیوان فعال نه، رو تارا -

 :گفت لب زیرِ بعد

 !بهتره نباشه برش دورو کسی مواقع جور این -

 .داد ادامه اون و خجالت از گرفتم دندون زیرِ لب من

 ببینینش؟ خواینمی. اومده دنیا زود چون باشه؛ دستگاه توی روز یک باید دخترش -

 .کاویدمی رو وجودم بند بند ذوق کشیدم، باال رو امافتاده زیر نگاه باالخره

 میشه؟ -

 . شدم ابروش یرفته باال تای نیم اون خیالِبی
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 !بیاید دنبالم -

 هی پشت و شد کوچیکی راهروی وارد که رفتممی سرش پشت فاصله قدم چند با رو رفتمی که مسیری

 گاهدست توی که کوچیکی زیاد هایبچه به خورد چشمم و ایستادم کنارش. ایستاد بزرگ نسبتا شیشه

 . بودن

 !اونه -

 با میزه ریزه و بود سفید. داشت قرار شیشه کنار که بود دومی نوزاد. گرفتم رو سیاوش اشاره انگشت رد

 ولی دهنش؛ سمت کوچولوش مشت و بود بسته هاشچشم. بود خورده کوچولو فر یه که زاغی موهای

 .بخوره رو فسقلیش هایدست تونستنمی اکسیژن لوله اون خاطر به حیف

 عنیی بمونه؟ باید روز چند گفتید. فندق برات بمیرم وای. عزیزم! تو ملوسی چقدر. بشم قربونت من آخ -

 ...بهش تونهنمی تارا

 .کشیدم خجالت امجمله بقیه گفتن از

 . بمونه باید رو امروز یه فقط -

 . کوبیدم هم به دست ایکودکانه ذوق با

 چلوندش؟ و کرد بغلش فردا از میشه یعنی -

 بود؟ مرگم چه امروز من و شد بازتر سانتی چند هاشچشم

 !آره گذاشتن باباش مامان اگه -
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 ودب شده تارا دیدن خاطر به خونه تو سیاوش آمد و رفت درسته. کشیدم پیشونیم به دست شرمندگی با

 دادنم قرار مخاطب واسه هم سیاوش که وقتی دقیقا. کنم هواییسربه من که قدراون نه ولی عادت؛ یه

 . بود گرفته شکل متقابل احترام یه و زدمی جمع رو هافعل

 .هستی ایفرشته چه تو بدونه زهراخاله اگه وای -

 گوشیم یاد تازه زدم، مانتو جیب به که دست. دادممی خبر بهش حتما باید و افتادم زهراخاله یاد تازه

 !فکر توی و شلوارش جیب تو هاشدست و بود هابچه به نگاهش که سیاوشی به رو چرخیدم. افتادم

 .شماست ماشین تو که کنم فکر...موبایلم گوشی ببخشید -

 :گفت کنه نگاه بهم کهاین بدون

 .بدم بهتون بریم. اتاقمه تو آوردمش آره -

 مِخانو فندق به رو هوایی ـوسـ بـ یه از بعد من و رفت جلو سیاوش و دادم تکون سری موافقت نشونه به

 هب ایعالقه. کردم صبر در چهارچوب همون توی کرد، باز که رو اتاقش در. افتادم راه دنبالش دستگاه توی

 سمت چرخید و برداشت رو گوشیم میزش روی از. امروز مثل خوبی روز تو هم اون نداشتم، خاطرات مرور

 .کرد بازی تاب هوا روی گوشیم به آویزون تدی خرس. من

 داخل؟ نمیاید چرا. بفرمایید -

 خودش پیش خواستمنمی. بود من روی هنوز هم سیاوش نگاه و نرفتن و رفتن بین بودم مونده مردد

 . کنه فکر اشتباه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 390 

 تنرف باال نوبت حاال. کشید عقب رو دستش که بگیرم ازش رو گوشی کردم دراز دست و شدم اتاقش وارد

 .بود من ابروی لنگه

 نخوردید؟ چرا بود، شما برای قرص اون -

 .خوبم من ولی کردین؛ لطف -

 .بگذرونم نظر از رو اتاقش خواستنمی دلم اصال و گوشیم گرفتن برای کردم دراز دست

 ...هیجان که دونیدمی. خوردیشمی باید حال هر به -

 مه دلنگرانی این. کنه تموم رو حرفش نذاشتم و قاپیدم دستش از هامپنجه روی شدن بلند با رو گوشی

 . خواستمشنمی من بود که هرچی. وجدان عذاب هم شاید یا و ترحمه اسمش شاید

 !دکتر آقای ممنون هرحال به. دونممی خوب بله -

 و امر تونهنمی من به دیگه گرفتمی یاد و گرفتممی یاد باید و زدم بیرون اتاقش از حرفی، گفتن از قبل

 ! خوبه خودم واسه که قرص دونه یه خوردن سر حتی کنه؛ نهی

. گیرهب آروم قلبم میونِ در یکی تپش اون تا ایستادم بود بیمارستان باز یمحوطه به رو که ایپنجره پشت

 وچولوک فرشته این. بودن شده دفن هادرخت پای بیشترشون که برگهایی با بود پاییزی ظهر یک بیرون

 خدا .بود داده عاشق پاییز آخرهای به رو قشنگش یشناسنامه تقدیر و باشه زمستونی دختر یه بود قرار

 زمستونی، شب اولین بیشترِ دقیقه یک تو خواستمی دلش که بود کرده مستجاب رو تارا آرزوی انگار

 انگشتم زهراخاله عکس دیدن با. کردم باز رو گوشی صفحه و زدم محوی لبخند! کنه هندونه رو اشبچه

 !خبری خوش دادن برای شدمی دیر داشت دیگه و زدم روش رو
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 .اصله برابر کپی اصال. کیوانه خود شکل دونستممی که من. عروسکیه چه. ببینش وای وای -

 تارا. گذاشت تنها دخترش با رو ما و رفت بیرون خندون تارا، مواظب و بود جااین روزها این که تارا مامانِ

 .کردمی نوازش رو شفاطمه دست داشت که پریایی دست پشت زد

 کرده؟ باد خواهرشوهریت رگ باز چیه؟ -

 .کشید عقب دست پریا

 .عزیزم دیگه حقیقته خب. خشن چه اوه -

 .رفته خواب یفاطمه به داد رو نگاهش باز

 . بینمب رو بچه این قشنگ دقیقه دو من بیرون ببر رو اشننه این پاشو خاطره میگم. بشم قربونت من آی -

 :گفت بود رفته هم توی صورتش کمی هاشبخیه درد از که تارا

 .کنی لمبو آب رو امبچه بذارم عمرا -

 .داد تکون هوا تو دستی پریا

 .دیگه ستبچه یه. خسیس -

 .داد کنارش کوچولوی دختر به رو اشمادرانه عشق تارا
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 داری؟ من یبچه به کارچی. بیار یکی خودت خب -

 .شد آویزون پریا هایلب

 !دور به خدا. بیارم بچه یه عقد دوران تو مونده همینم -

 :گفتم کشیدمی فاطمه کوچیک هایدست و لپ به انگشت هی که پریایی به رو من و خندید ریز تارا

 کنی؟می بیدارش ببینم -

 . فاطمه پای زیر و تارا کنار دقیقا نشست، تخت روی زانو چهار حرصی

 . بشه آروم نمیدی شیرش که تو. کنم بیدارش خواممی. چه تو به اصال -

 :گفت فاطمه به رو و گذاشت اشسینه روی دست هم بعد

 !ببینمت درست ذارننمی بخیلن هااین. بشم فدات عمه بینیمی -

 منِ شدنِ تکرار از ترسیدمی شاید و... داشت رو پری هوای خیلی کیوان پریا، عقدکنون یجلسه از بعد

 بود شده دیگه هم پریا همین واسه... خب اما ما؛ با داشت فرق دنیایی پریا و سعید تفاوت چند هر! خاطره

 . بود عزیز شواسه زیادی کیوان و عمه

 . باشم گفته داریامی نگهش خودت بشه بیدار -

 کنه اذیت باید بچه. پاتون زیر نمیدن مفتی مفتی رو بهشت خانوم تارا ولی هستم؛ هم نوکرش بابا، خب -

 سه باید خدا باشه طوریاین. یکی اون یکی این به بدیش حواله نکه. کنی آرومش نوازش و ناز با تو و

 !بده من به رو بهشتت دونگ
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 . بشه بیدار فاطمه مبادا خندیدم آهسته من و خندید درد با هم باز تارا

 !پری منو نخندون -

 .کنه ول رو بدجنسیش جلوه داد رضایت باالخره پریا

 کشیدی؟ درد خیلی بمیرم، آخی -

 .جاشد جابه تخت روی کمی تارا

 . نیست مفتی بهشت خودت قول به دیگه، درده. نکنه خدا -

 چای؟ بفرمایید -

 .گرفتم ازش رو چای سینی و شدم بلند آرایش میز جلوی چهارپایه روی از من تارا مامانِ دیدن با

 . انداختین زحمت تو رو خودتون چرا ببخشید -

 .شد بلند مودب تخت روی از هم پریا

 . ممنون خیلی -

 نمیان؟ باال چرا زهراخانوم. جانتون نوش دخترم، نیست زحمتی -

 رس کوچولو دختر این عشق به صبح اول از من و بود پایین اون چون کردم؛ نگاه پریا به پرسشی هم من

 .بودم شده خراب تارا

 . بشینید جااین بفرمایید. میاد هم اون بیام من گفت کرد،می صحبت تلفن خاله -
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 . باشین راحت شماها هال توی میرم من بشین دخترم نه -

 . خوبه خوردنش هم دور چای اتفاقاً بفرمایید، تنها؟ هم اون هال توی چرا -

 که خودش سمت کشید رو من بود کلوش که آستینم یلبه کشیدن با پریا و نشست تخت لب تارا مامان

 .زدمی زانو چهار داشت راحت بلند، پُرز فرش روی

 باال؟ اون نشستی چی. تخته رو قدرت موضع فعال. من کنار پایین بیا هم تو -

 بزرگشمامان یخنده صدای از هم فاطمه. رفتم پریا سمت ایغره چشم من و زد قهقه بلند تارا مامان

 . شد بیدار

 کردنش بیدار تو من که بیاد کنید رد رو عمه نفس اون آخ. بگیر یاد رو سیاست. نکن نگاهم چپ چپ -

 !تقصیرمبی

 .اپری سمت کرد دراز دست بوسیدنش با و زد بغل رو بود شده بدخواب که بداخالقی یفرشته تارا مامان

 وت بذاره زود بزودیِ هاهمین از یکی خدا که بگیرش بیا. گلش هایعمه این با دخترمه حالِ به خوش بیا -

 .دامنت

 . نیدمش من فقط رو پریا لبیِ زیر "کوفت" و بود تارا و من بلند یخنده نوبت باراین و شد گلی لپ پریا

 گذشت؟ خوش مشهد خبر؟ چه نگفتی خب -

 !بردمی خوابش دوباره داشت هم اون و داد نوازش فاطمه شقیقه روی رو انگشتش نوک دوباره

 .نمیزنن جار رو دونفره اوقات که دونیمی. نیست کردنی تعریف خبر ولی! خالی شما جای -
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 .بودن صحبت غرق که کردم نگاه مامانش و تارا به چشمی زیر و گرفتم دندونم زیر لب

 ینتون که کنین خلق هیجده مثبت هایصحنه تونستین چطور آقاسعید مامانِ و زهراخاله بودن با شما -

 !بگی

 .بود فاطمه به نگاهش صدام، توی تخسی خیالبی

 . برسم شوهرم به من کنه سرگرم رو سعید مامان اومد زهراخاله! الکیه کردی فکر -

 .خندیدم دل ته از و گذاشتم بودن، بغلم توی و بودمشون کرده تا که زانوهام روی رو سرم

 که هم داریتبچه. برسه اجابت به حقت در تارا مامان دعای زودی این به گمونم پس. روشن چشمم -

 .خوبه

 بنا و شد پاره چرتش هم اون و فاطمه بینی نوک خورد انگشتش هوا بی کرد، نصیبم ریزی غره چشم

 . گریه به گذاشت

 !کنهمی شیون طوراین که بردم گاز رو اشبچه کنهمی فکر تارا حاال. خاطره شورت چشم اون بشه کور -

 ...جون.. خانومی جانم

 .خندیدم بهش کلی من و شدنمی اما کنه؛ آروم رو فاطمه رفتن، صدقه قربون با کرد سعی

 !نقو؟ نق قدراین هم بچه. نخواستم تاراجان بیا -

 و گرفت بغل رو فاطمه و داد تکیه تختش یخورده تراش پشتی به و کشید باالتر رو خودش کمی تارا

 :گفت خندون
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 !نبود این نظرت که وقتاون از -

 . آماده و رفت در! گردهبرمی دیگه؛ نظره -

 .بودم شده دنیا صحنه ترینعاشقانه دیدن محو من و چایش خوردن به کرد شروع و نشست کنارم پریا

 !بکشه قد بود قرار و گرفتمی نیرو اون وجود از مامانش بغل تو که بود ایفاطمه به نگاهم

 کجاست؟ به نگاهت هوی -

 .رفت فرو پهلوم خالدون فی تا پریا آرنج

 . اصال چه تو به..! به هوی -

 : گفت و خورد آرامش کمال در رو چاییش از قلپ یه

 . بچسب رو تارا یننه کن ول رو تارا بگم خواستم تربیت،بی -

 بدون کرد ارزونیم لبخند یه هم اون و شدم چشم تو چشم تارا مامان با و کردم بلند سر حرفش این با

 . انداختم زیر سر من و بگیره نگاه کهاین

 داره؟ چیزی داداشی تارا میگم! نخته تو وقت اون از -

 !نخیرم بباف، قصه شهمه هم تو -

 ...که بگه چیزی اومد

 !ماشاءاهلل ماشاءاهلل. کنممی فکر خانومیت به دارم شهمه روز چند این. جان خاطره بشم فدات -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 397 

 کی اصال. گرفت رو هاشچشم نم روسریش کنج با که کردیم نگاه تارا مامان به خورده جا مونهمه

 نشست؟ گریه به هاشچشم

 ...هم االن البته کرد، عقلیبی خیلی سیاوش امبچه -

 !مامان -

 و اومد ابرویی و چشم. کنه کامل حرف مامانش نذاشت تارا و بود کرده سکوت پریا و بود ریخته من دل

 .انداختم زیر سر من

 !برگردوند شیر بیارین، اتاقش از رو فاطمه هایلباس میشه مامان -

 :گفت زیر به سر پریا و رفت بیرون ضعیف"باشه" یه با تارا مامان

 !کنهمی داری نگه اشبچه لباس الیالبه رو هانخودسیاه تارا گمونم -

 . نیومد کش هاملب ولی بخندم؛ حرف این به خواست دلم

 ...مامانم خاطره، ببخش -

 پرتیِحواس خاطر به که زدم اشاره بغلش توی یفاطمه به و گذاشتم بینیم روی رو اماشاره انگشت

 . خوردمی رو کوچیکش مشت داشت مامانش

 .خیالبی. دریاب رو تبچه بانو -

 . پرید جا از پریا و کرد پر رو خونه همه آیفون زنگ صوت موقع همون و زد لبخندی شرمندگی با

 .اومد جونی سعید -
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 .داد نشون دندون ردیف اون و شد گرد تارا و من هایچشم

 !هولی چه. دیگه شوهرته! کن حیا! دور به خدا -

 نداره؟ اشکال اگه ببینه؟ رو فاطمه باال بیاد بگم نمیشی معذب تاراجون. کنم ذوق دارم دوست ایش -

 :گفت و برگشت لباس دست یه با تارا مامانِ که گفت مظلوم رو این قدراین

 یه راتا کنم کمک و کنیم سر چادر کنن صبر کم یه بگو فقط. کن باز رو در زود برو. دخترم اشکالی چه -

 . بپوشه چیزی

 .پروندیم باال ابرو هم به نگاه با تارا و من و پرید باال خوشحال پریا

 

*** 

 :گفتم هال در کردن باز با و انداختم سرم روی تارا دستیِ دم چادر

 .بفرمایید -

 شد؛ خونه وارد و اومد سعید کردن تعارف صدای اون از بعد و جدی صورتی با شد، وارد پریا همه از اول

 ...من و شد داخل سیاوش اون از بعد اما

 خوبی؟ جان خاطره سالم -

 .باشه کیوان مثل داشت دوست جورایی یه چون بود؛ شده عادت عقدکنونشون از بعد سعید صمیمیت

 حس چرا دونمنمی. بود کرده پیدا رو خودش جای هم سعید خب اما شد؛نمی کیوان من واسه کس هیچ
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 خودش مثل رو اون سالم جواب اول هم من. کرد کوتاهی سالم و شد مچاله کمی سیاوش صورت کردم

 :گفتم سعید به رو و دادم پرسیاحوالبی

 .قبول زیارت چطورین؟ شما. ممنون. شما به سالم -

 .کرد مهمونم رو صورتش مهربونی

 .خالی حسابی جات -

 .شد آویزون سعید بازوی از پریا

 !کنه سرگرم رو این اوردیممی یکی باید وقتاون بود؟ خالی کجا جاش دیگه، نگو دروغ -

 هب خندونش هایچشم و بردمی گاز که هاییلب با سعید و کردم ایسرفه تک جاش به اما بخندم؛ خواستم

 .زد چنگ رو لپش زده خجالت پریا و زد اشاره سیاوش

 !سرم بر خاک -

 شخو" با اما کرد؛ سنگینی روم سیاوش نگاه کردم بلند که سر و لرزید صدابی یخنده از کمی هامشونه

 !کردمنمی درکش هم هنوز! رفت سعید دنبال و گرفت رو نگاهش تارا مامان "اومدین

 شدم؟ آبروبی پاک گممی -

 :گفتم بود گلگون هاشلپ که پریایی به رو و زدم نیشخندی

 !نه کم -

 .کرد بازوم حواله مشتی
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 .دادنت دلداری این با هم تو گمشو -

 بگم؟ بگم؟دروغ چی خب -

 داره، تشریف هم زادهحالل چه کرد؟می کارچی جااین این دونمنمی من اصال. بگی چیزی اصال نخواستم -

 .کرد یاد ازش جونش خاله نشد دقیقه دو هنوز

 .خب خواهرشه یخونه! پری شو خیالبی -

 . ایستادین جااین چرا دخترها -

 :گفت باال بود اومده تازه که زهراییخاله به رو و شد بسته دهنش که بگه چیزی خواست پریا

 .پذیرایی واسه برسونیم کمک دست یه آشپزخونه میریم داریم هیچی -

 .آشپزخونه سمت داد هلم که کردم اشحواله "میگی راست که تو" گفتمی که هایینگاه اون از

 .میایم االن هم ما زهرا،خاله بفرمایید شما -

 کمک؟ نیام -

 :گفتم من باراین

 !االن میایم جون، خاله مرسی نه -

 .بغلم توی کرد ول رو چای سینی

 !ببر تو -
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 من؟ چرا ببر، خودت. عمرا -

 . تونمنمی دادم گندی سوتی تو جون -

 . ندارم ایعالقه هم من -

 !کنن کوفت رو چاییشون جاهمین بیان تا دو اون کنم صدا خوایمی کرد، یخ چای. دیگه برو د -

 . دیگه هست هم آقاسعید منظورت بشنوه، دلت از خدا -

 .دارهبرمی زیاد داره دوست قند امبچه کن، صبر قشنگ هم آقام جلوی. بگیر گاز رو زبونت! درد -

 باشه؟ امری چشم، -

 .داشتم رو مخملی گوش حیوون حس قشنگ که کرد ماچ رو لپم

 . بشم فدات من -

 . شدم اتاق راهی چادرم کردن درست با و کردم نگاهش چپی چپ

 مه تارا مامانِ و زهراخاله. بود رفته خواب کنارش فاطمه و بود شده پیچبقچه وضعیتش اون با تارا طفلک

 خب. بودیم نشسته پری و من که جایی زمین روی هم سعید و سیاوش و بودن نشسته کنارش تخت لب

 !بشینن؟ فسقلی اتاق یه تو همه اجباریه چه

 .شدی اذیت دخترم ببخش -

 .زد رو حرف این که گرفتم تارا مامانِ جلوی همه از اول رو چای سینی
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 .بفرمایین. ستوظیفه دارین اختیار -

 . کن تعارف رو عزیزمون مهمان اول. دخترم کشیدی زحمت که حاال -

 هب. زدنمی حرف هم با که زد اشاره سیاوش و سعید به زهراخاله که بکوبم دیوار به و سرم خواستمی دلم

 .سعید جلوی شدم خم اجبار

 . بفرمایین -

 . بانو تشکر -

 داداشم به برخوردها این گاهی آخه! بود خالی جداً کیوان جای. بود کرده فوران امروز هم سعید مهربونی

 !بود برادرانه واقعا و گفتمی منظوربی سعید چند هر خورد،برمی

 !نگیره قند مرض کنه خدا.برداشت قند کلی واقعا و کردم صبر

 . جان نوش -

 با من که برداره رو چایش لیوان اومد اخمو، کمی و بود پایین سرش که طورهمون سیاوش و چرخیدم کمی

 قادقی اشدنباله و خورد سر موهام بافت و شد بدتر اما بکشم؛ جلوتر رو چادرم خواستم گردنم دادن تکون

 با! انداخت مشده بافته موهای به که نگاهی از مردممی کاش لحظه اون من و نشست سیاوش دست روی

 ازم کامل رو سینی چای لیوان جای سیاوش که کنم جمع رو موهام چطوری دونستمنمی وضعیت اون

 .شد سبک من دست و گرفت

 . دارمبرمی شد خنک چای بذارید، جاهمین رو سینی شدید، اذیت ممنون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 403 

 زده خشکم که منی و پروند باال نیمه رو ابروش و زد موهام به ایاشاره چشم یگوشه با بعد گفت رو این

 . کردم جمع رو خودم سریع بود،

 .جان نوش. ممنونم -

 ودمب مطمئن و افتاده پایین سعید سرِ دیدم اتاق، از رفتن بیرون قبلِ و کردم قناعت جمله این گفتن به

 تو نگاهم با رو عصبانیتم شدم، پریا یسینه به سینه اتاق در دم. شده چی که شد متوجه اون فقط

 :گفت سعید به رو و داد تحویلم گشادی یخنده اتاق، اتفاقات از فارغ اون اما کردم؛ خالی صورتش

 !نه جانشین ولی خواستیم جا -

 . شنیدم رو سعید صدای فقط و بودم اومده بیرون اتاق از

 !من کنار بفرمایید هم شما -

 توی مبل روی! هاشبازی مسخره واسه بود کرده پیدا وقت امروز که کردم پری یحواله دلم تو فحشی

 اهمیت دکترم هایگفته به من قدرچه. بگیره آروم بلکه شد چنگ قلبم روی دستم و رفتم وا هال

 . برام بود شده ممنوع که استرسی و قلب تپش واسه دادم،می

*** 

 .زدم پس رو تارا دست

 .دماغم تو کردی رو رژ اون کنار بکش! که بشم واقعی خرگوش نیست قرار. تارا شو خیالبی من جونِ -

 تو؟ یا منم گریمور. بدم انجام رو کارم بذار دِ -
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 و گلیگل هاییلپ این با بکن رو بدبخت منِ فکر! عشق شما اصال شما، آرایشگر شما، بابا،گریمور -

 .بشینم آژانس تو رویی چه با کشیدی، برام که متری سه هایسبیل

 .میشه باز خنده از هم خدا بنده اون دل. شدی ملوسی این به خرگوش چیه؟ عیبش -

 .کرد ایخنده تک

 ...اِلّا و ایعمه عشق مامانِ جونی تارا حیف. حیف -

 .طلبکارها مثل درست گرفت، پهلوهاش طرف دو به رو هاشدست دیدم آرایشش میز یآینه تو از

 کردید؟می چیکار نبودم بفرمایید -

 . کردم صدا پر ماچ یه رو اشگونه. شدم بلند و کردم بلند تسلیم نشونه به دست

 .کار این -

 :گفت آمیز اخطار و خورد چاک خنده واسه لبش

 .میشه دیرت دیگه، بپوش لباس برو خب! گفتم -

 نه هم اون! رنگ گلی و بود سرخ داشتم گونه که قدی به هاملپ. انداختم آینه به رو نگاه آخرین دوباره

 هب تا سه چپ، به تا سه. بود شده کشیده سیاه خط شیش هاملب باالی از. شده قرمز کامال صورت به مات،

 .بود شده سیاه کالغ قدِ تارا لطف به و زهراخاله قول به بهتره، نگم هم هامچشم! راست

 !نکن شک تارا هنر دست به. شو آماده برو نکن فکر. خرگوشه خاله خوبی هم خیلی -
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 پونزده یفاطمه سمت رفتم و گرفتم رو آینه از من و داد تابی هوا تو رو اشاشاره انگشت حرفش این با

 .کردمی نگاه رو اطرافش داشت تخت روی صدابی که روزهِ

 ...فقط... نیست شکی هنرت دست به بله -

 .قیافه اون با ندی سکته رو امبچه آی آی -

 طمهفا و نرسیدم بوسیدنم به موند، هوا و زمین بین صورتم ببوسم، رو فاطمه صورت بودم شده خم که من

 . کردم تارا نثار چپی چپ. گریه به کرد شروع ترسیده هم

 خاله جای بگو. داره شک هنرش دست به کی دیدیم. ترسونیمی اشعمه از رو بچه چطور ببین -

 !دیگه کردی درست رو دو یقصه شهر اژدهای خرگوشه

 دوباره. بوسیدم محکم رو فاطمه لپ هوابی هم من. کرد بغل رو فاطمه و شد خیال بی رو خندیدن تارا

. نداشتم سیرمونی بوسیدممی هم بار هزار روزی رو کوچولو فندق این من. ارزیدمی اما دراومد؛ جیغش

 .کشیدم عقب سریع که بزنه سرم تو یکی اشبچه از طرفداری به اومد تارا

 برسم دیر. بزن آژانس به زنگ یه مواسه بکش زحمت دادی شیر رو عمه خوشگل! رفتم که رفتم من -

 ...زهراخاله

 .دادم ادامه و کشیدم گلوم روی چاقو ینشونه به رو انگشتم

 !پخ پخ -

 !بهتر چه -
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 :گفتم بلند اومدممی بیرون خونه از که طورهمون

 .نداره رو هاحرف این که بچه از ماچ دوتا. جون عروس نباش ایکینه -

 .اومدم پایین یکی تا دو رو هاپله و شنیدم رو اشخنده ریز صدای

. رسیدمی امسرشونه تا که بود قدری به هاشگوش بلندی. کشیدم سرم روی رو عروسکی لباس کاله

 .بود خورده دوخت وسطش صورتی ایتیکه اما بود؛ خاکستری

 رو کاله و کردم سر حجاب کاله زیرش همین برای کنم؛ سر روسری هاگوش این روی بود مسخره خیلی

 بقط هم زهراخاله و من. بود سال شب بلندترین امشب! بود نوبر رفتن قیافه این با خدایی. روش کشیدم

 دقیقه، یک سردترین اون تا خندیدیممی و گفتیممی قدراین. بودیم خیریه نشینچله ساله، هر رسم

 و بودن پیوسته جمعمون به تازه که هاییبچه با داشتیم هم نامهنمایش یه امسال! نزنه یخ رو هاموندل

 این و درده که دونستمی کی و! مردمی هایکمک برای تئاتر سالن تو جشن یه. بود سال ده زیر سنشون

 .کنهمی سرد بیشتر از بیش رو زمستون کار،

 من و انداختم دوشم روی رو لباسم از پر یکوله. بود رسیده آژانس حتما. پریدم جا از در زنگ صدای با

 .بیام بیرون تئاتر سالن از قیافه این با مراسم از بعد عمرا

 :گفتم و هاپله راه توی کشیدم سرک پوشیدممی کفش که طورهمون

 یهندونه وقتی عمه عشق از نره یادت فقط... میرم دارم من رسید، آژانس. مرسی دستت تاراجون -

 .خداحافظ. هابگیری عکس میشه شیرین

 ...خاطره کن صبر -
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 مبادا کنه مالحظه رو آژانس یراننده کیوان مثل و کنه همراهیم در دم تا خوادمی کردممی فکر که من

 :گفتم باشه جوون

 .رفتم من پایین، نیا -

 شدن گرد و همانا من اومدن باال سر. کردم باز رو خونه در و گذشتم حیاط از هامقدم کردن تند با هم بعد

 !بود کمم همین فقط! همانا سیاوش هایچشم

 . تو بیا سیاوش، سالم -

 یحت. ایستادممی سیاوش جلوی چنار مثل هنوز من وگرنه کشید عقب رو بازوم کمی و رسید دادم به تارا

 ور سیاوش سنگین نگاه ولی بودم؛ انداخته پایین رو سرم ممکن جای تا. بودم نداده هم رو سالمش جواب

 !آویزون هایگوش اون به وای و کردممی حس

 واجب قدراین لباس وجب یه هاخودمونیم. دستت برسونم داد رو هااین کیوان. برم باید مرسی. سالم -

 .بود گوشش بیخ گوشی دیدمش وقت هر! خوردی رو سرش صبح از که بوده

 .شدی اذیت مرسی بگیری، رو طرفش خوادنمی اصال بود، واجب که بله -

 . نداشت صبر بشر این و درآورد رو پالستیک جریق جریق جاهمون تارا

 .ببین رو این خاطره وای -

 تو. بود دارخنده شمایلم و شکل شدیدا و انداختم باال رو هاگوش دست با کنم بلند سر شدم مجبور

 جلو .هندونه پوست خودِ دقیقا پیشبندی شلوار یه با سیاه هایدونه از پر بود قرمز لباس یه تارا هایدست

 . خندهمی داره شاید افتاده، پایین سر اون با سیاوش کردممی فکر چرا دونمنمی و رفتم
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 . باشه مبارکش عمه عروسک. خوشگله قدرچه. جونم ای -

 . گرفتم تارا دست از رو شلوار

 .آتلیه ببری رو فاطمه کاش تارا. فینگیلیه چه ببین رو این -

 . پایین به رو برگشت تارا هایلب

 سرما این با بچه سرده، هوا و نازکه که زد غر کلی لباس این سر داداشت همین ولی خواد؛می دلم که من -

 .بگیره نیلی فروشگاه از رو سفارشم بره و بگیره مرخصی شده راضی کشیدم رو نازش کلی. خورهمی

 !داره رو دخترش هوای قدراین. واویالست که آتلیه ببرمش بخوام لباس این با وقتاون

 همظلومان قدراین تارا جمله ته ولی! بود عزیز باباش واسه زیادی دختر. کیوان هایپدرانه از رفت غنج دلم

 :گفتم که بود

 .زهراخاله به بدیم اشحواله باشه یادت شده، لوس زیادی کن ولش رو اون -

 .کوبید بازوم به محکم رو دستش کف

 . وهلل نوبره تو نوع از خواهرشوهر -

 !ماهم دونممی خودم -

 .کرد جمع چندش صورت به رو صورتش

 .نمیاد بهت ایخودشیفته -

 . نمیاد بهتون هم واقعا -
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 فتادا تارا بیفتم حرفش کردن حالجی به کهاین از قبل و افتادم حضورش یاد تازه من سیاوش حرف این با

 !مصلحتی یسرفه به

 !تو نمیای... سیا نکنه درد دستت... چیزه -

 اکیش صدای که نبینه کسی رو لبخندم تا چرخوندم سر گرفت، امخنده برد کار به تارا که "سیا" لفظ از

 . شنیدم رو سیاوش

 ...اون سیا -

 . هم تو میره مونکاله که نگی چیزی شوهرجونم به آی آی -

 !دیگه؟ گفتمی بد کیوان پشت داشت بود من عمه وقتاون از -

 .داره فرق اون جریان -

 جااون از زودتر کهاین برای. بودم ندیده حاال تا رو سیاوش روی این من و بود دارخنده زرگریشون دعوای

 :گفتم بشم خالص

 .شد دیر نیومد؟ چرا آژانس این -

 .پیشونیش روی کوبید رو دستش کف گردی تارا

 .نزدم زنگ اصال من وای ای -

 !شده دیرم من! تارا -

 .انداخت مضطربم واقعا یچهره به ایشرمنده نگاه
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 .دیگه شد سیاوش تقصیر -

 .رسونمتونمی برینمی تشریف جایی اگه ولی چه؟ من به عاشقی تو -

 یه. داره سخنرانی قصد انگار مصلحتی، سرفه تک با رفت دهنش جلوی و شد مشت تارا راست دست

 .داد باال سیاوش واسه هم ابرو تاینیم

 .رسوندتمی میشه دیرت میگه، راست خب آره -

 .بزنم زنگ آژانس به میرم. نخوره هم به مسیرمون ممکنه. مچکر نه -

 ...خونه سمت کردم گرد عقب

 . رسونمتونمی... ندارم کاری من -

 :گفتم جدی هم من بود، جدی کردم، نگاه صورتش توی و برگشتم

 !ممنون خیلی نه -

 زودتر کی ببینیم بود دوئل انگار بود، هم به موننگاه هنوز و چرخوند دستش تو دور یه رو سوئیچش

 .گیرهمی رو نگاهش

 .برو سیا با! خاطره هامیشه دیرت میگم من -

 اصال تارا که کرد نگاه تارا به چپ چپ یه سیاوش. بگیریم هم از رو نگاهمون شدیم مجبور تارا حرف با

 که فهمیدمی کیوان شناخت؟نمی رو شوهرش. داشت اصرار چرا دیگه تارا فهمیدمنمی هم من. ندیدش
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 کنارش تنها وقت هیچ باشه، شده عادتم سیاوش بودنِ با من هم چی هر اون از غیر! بمیرم رفتممی باید

 .نبود خوب نظرم به باهاش رفتن و نبودم

 ...من نه -

 !منتظرتونم ماشین تو -

 حس یه اون از غیر و نخنده کردمی سعی. کردم نگاه رو تارا کالفه من و رفت بیرون حرف این گفتن با

 !بود زور هم سیاوش گفتن زور. کردمنمی درکش که بود صورتش توی دیگه

 .شد دیرم! تارا -

 .خاروند کمی اشاره انگشت با رو اششقیقه روی

 !دیگه منتظرته برو -

 :گفتم اعتراض با

 !تارا -

 . در سمت داد هل رو من و سمتم اومد ولی دله؛ دو هم خودش بود مشخص

 .دیگه برو... خاطره شد دیرت -

 خدا خدا دلم تو. بگیره آروم دلم الاقل تا رفتم تارا به ایغره چشم ببنده رو درحیاط کهاین از قبل

 خودم با من و کرد باز رو جلو در و شد خم فرمون پشت از من، دیدن با. ماشینش سمت رفتم و کردممی

  ".بشینم عقب بخوابم من شاید"گفتم
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 به اون و بودیم شده معمولی هم واسه واقعا دیگه هم شاید و شده نماخواب چشه، نیست معلوم امروز

 .دیدمشمی تارا داداش من که طورهمون داشت؛ قبولم کیوان خواهرِ عنوان

 . شدم ماشینش سوار زیری به سر با

 .شدم مزاحمتون ببخشید -

 .زد جا رو ماشینش اتومات دنده

 .نیست مزاحمتی -

 اییهدرخت به. بشینم هاخیابون تماشای به فقط کردممی سعی من و بود گرفته رو ماشین یهمه سکوت

 به آماده و حاضر تا زدنمی چرت داشتن دیگه و بودن گذاشته زمین روی رو هاشونبرگ سنگین بار که

 آبی دلِ. هادرخت چرت کردن پاره و بود باریدن قصدش امروز انگار آسمون اما برن؛ زمستونی خواب

 دفترچه تو رو پاییزیش روز آخرین بود نکرده وقت خورشید امروز و بود مرده چرک و سیاه آسمونیش،

 .کنه ثبت خاطراتش

 برم؟ کجا نگفتید -

 !من بودم عقلیبی چه واقعا. کردم ول و کشیدم دهنم تو کمی رو هاملب

 ...که ببخشید هم باز. میرم هاشکوفه تئاتر سالن. ببخشید -

 امشب؟ برای دارید نمایشنامه. نیست تعارف همه این به الزم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 413 

 گوش تا دو. بشیم چشم تو چشم که حدی در نه چرخوندم، سر فقط کمی و گرفتم بیرون از رو نگاهم

 حرف جلوش دارم قیافه این با ساعته یک که سرم به عالم خاک واقعا و صورتم جلوی افتاد آویزون

 . زنممی

 هاهبچ رو هانقش بیشتر البته و سرسبز جنگل یه رازِ از نمایش یه. ستبچگانه ینمایشنامه یه بله، -

 . دارن

 ...وقتاون آها -

 روی لبخند خط یه و بود آویزون هایگوش به هاشچشم. کنم نگاهش شدم مجبور من و کرد مکث

 .دادممی توضیحی امقیافه این واسه باید من یعنی این و... ترکید صورتش

 . داستانم راوی جورایی یه خرگوشه خاله من -

 .آهان -

 یلداست؟ جشن جورایی یه پس -

 .دادم بودن مونده قرمز چراغ پشت که هاییماشین به جلو شیشه از رو نگاهم

 واسه جشن یه گفت میشه بیشتر. میشه خوشحالیشون باعث و هاستبچه مال که جشنیه گفت، نمیشه -

 .اومدن جمعمون به تازه که کوچیکی هایبچه خاطر به خیّرینه؛

 شده سبز چراغ. فشرد گاز روی رو پاش هاماشین بوق صدای با و افتاد من روی نگاهش صدام، لرزیدن با

 .بود
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 جشن؟ این از نیستین راضی -

 .من به رو برگشت هم اون نگاه و سمتش چرخیدم بار این

 طور؟چه -

 . جهتبی و خودبی طورهمین گذاشت، دنده روی دست

 ...جشن این از کمی کردم حس طوری،همین -

 ترسیدمی هم باز البد کنه، کامل رو اشجمله تونهنمی کردن مکث با دیدم وقتی حرفش وسط پریدم

 .برسه نظر به منظوردار هاشحرف

 یه پوشیدن برای رو ذوقشون که هستن هاییبچه من مشکل. ندارم مشکلی شادی و جشن خودِ با من -

 واسه بیان؛ چشم به دارن دوست و میدن نشون دارن اومدن، جمع توی بار اولین برای و عروسکی لباس

 ولپ تا بگذره ساعت منتظرن فقط هااون متاسفانه ولی گذاشتن؛ جااون پا پول خاطر به فقط که هاییآدم

 هب تونهمی کمک فهمهنمی جااون کسهیچ و... برن بعد و بشه ایخیرخواهانه کمک مثالً و بشه گذاشته

 و زدن حرف گوشی درِ نه زحمتشون به کردن نگاه واقعا با. درست تشویق یه با باشه هابچه اون احساس

 دیر هابچه این واسه روز ساعات تمام دونننمی هااون. گذرهمی دیر چه که ساعتی مورد در کردن پچپچ

 این مهمون هابچه هابزرگ آدم جای به حداقل کاش! میره زود خوشحالن جوریاین وقتی ولی میره؛

 واسه کنننمی اشاندازه اندازه. کنن خرج جا همه رو محبتشون دارن یاد هااون حال هر به. بودن جشن

 !مبادا روزِ
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 یشیشه به تکیه آرنجش دیدم و چرخوندم سر کنجکاوی سرِ از. نکردم حس رو نگاهش سنگینی

 .فکر تو رفته حسابی و خورده تا نیم لبش کنار اشاشاره انگشت و شچونه زیر دستش کنارشه،

 . زدم حرف زیادی ببخشید -

 .نکرد نگاهم ولی داد؛ تکونی رو سرش باالخره

 سرپرستن؟بی جدید هایبچه این! نه -

 .بودیم تئاتر سالن نزدیکی

 ارک در داشتنی دوست و نخواد رو تو کسی وقتی. نیست توش فرقی هرحال به ولی بدسرپرستن؛ نه، -

 .بستهبن کوچه کنید پیاده جاهمین رو من ممنون،!... سرپرستبی همون میشی نباشه

 .برمتونمی سالن خود تا. ندارم کاری گفتم -

 من و داشت نگه رو ماشین سالن در جلوی. کنم سکوت دادم ترجیح هم من که گفت جدی قدراون

 .کشیدم رو در یدستگیره

 .کردین لطف خیلی -

 خانوم؟...خاطره -

 زنمب حرف معمولی باهاش احساساتم، سمت از واکنشی هیچ و قلب تپش بدون تونستم که بود خوش دلم

 بازیشون سرسره احساساتم شد باعث کرد، آخرش خانوم برای که مکثی اون با گفتنش خاطره حاال و

 .بلغزن قلبم روی هی و بگیره
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 بله؟ -

 داره؟ خصوصی هایمهمون جشن این -

 دقیقه یک همه، امشب. خالیه سالن این بیشتر نصف بیان، توننمی هم بقیه خب ولی آره؛ عده یه -

 .میشیم خانواده یه جشن این از بعد هم ما خب البته و دوننمی شونخانواده سهم رو بیشتر

 ینماش از "ممنون" گفتنِ دوباره با! کنهنمی فرقی من برای الاقل سیاوش این و شد جوابم سکوت هم باز

 .رسید گوشم به ماشینش هایالستیک چرخش صدای سالن، به ورودم با و شدم پیاده

 

*** 

 .جونم هدیه... خاله آروم... هدیه -

 دقیقا هم اون شد،نمی کنم آروم داشت، رو خرگوش نقش که ایساله شیش دختر کردممی سعی چی هر

 و دبو سالش ده که فهمیه. بود رفته هابچه یاد از نمایش و بود رفته فرو سکوت توی سالن. تئاتر وسط

 .نزدیکم اومد پشتش سنگینِ الک اون با بود الکپشت

 !هاکنه دعوامون ترسممی من. کنهمی نگاهمون بد داره مریمخاله. کنیم کارچی ما خاطره خاله -

 کمی رو خودم و کردم بغلش. بده ادامه تونستنمی دیگه هدیه و اشکودکانه ترس از شد خالی دلم ته

 .کشیدم پرده پشت

 .بدین ادامه نمونده، نمایش از چیزی جونم فهیمه -
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 ...اما -

 .کردم باز و بستم رو هامچشم اطمینان با

 .دارم اعتماد فهیمه به من -

 .کرد اضافه هاشدیالوگ به دیالوگ یه خودش چرخش یه با و کرد مهمونم پرترسی لبخند

 .بیمارستان بردش خرگوشه خاله و شده بد کوچولو خرگوش حال متاسفانه جنگلی، هایدوست -

 هایپله از بعد و شنیدم رو دوستشون نگران و بودن نقششون توی مثال که رو هابچه گفتن "وای"صدای

 هپل آخرین روی من و کردمی گریه بریده بریده بغلم توی داشت هدیه هنوز و شدم سرازیر صحنه پشتِ

 . پام روی هدیه و نشستم

 هدیه. کشیدیم زحمت همه این. شد خراب هم هابچه نمایش تو خاطر به ببین شد؟ چی خاله هدیه -

 جونم؟

 .کرد پنهون امسینه یقفسه توی رو سرش

 خواست مامان دلم وسط اون من باشی؟ مامانم نمایش این تو شدنمی خرگوش، هم من خرگوشی تو -

 .بودم خرگوش واقعا من کاش! باشم خرگوش اگه حتی

 و مچاله اشکش قطره هر با من قلب و ترکید گلوش تو کرده رسوب سال چند بغض اون هم باز

 !شد خراب نمایش که درک به اصال. ترشدمچاله

 خوبید؟ هابچه -
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 از هدیه. بود شده جوشان چشمه هم خودم هایچشم و پشت به چرخوندم سر زهراخاله حرف این با

 .فشردمش خودم به من و زد چنگ رو لباسم ترس

 .خوبیم. زهراخاله خوبیم -

 .اومد ترنزدیک و شد نگران من گریونِ صورت دیدن با

 افتاد؟ اتفاقی هدیه برای آخه؟ شد چی! خوبین چقدر مشخصه -

 ...من... من -

 ونا. بگیره آروم پرترسش قلب تا دادم فشارش هامدست بین بیشتر من و بزنه حرف تونستنمی هدیه

 !مادره همون زهراخاله دونستنمی هنوز

 !جون خاله خواسته مامان دلش -

 . نشست هدیه موهای روی زهراخاله یشده چروک هایدست و افتاد پایین سرم گفتم که رو این

 داری؟ دوست مامانت، میشم من کوچولو، خانوم ببینمت جونم؟ هدیه آره -

 و چرخوند سر هدیه. کردمی رد هم رو بیست اشنمره محبت، درس توی و لرزیدمی هم زهراخاله صدای

 یهمه تو بود سخت چه و بود شده قرمز انگشت بند یه قدر به هاشچشم زیر. انداخت زهراخاله به نگاهی

 .نیست تو سهم حقیقت در که بگردی مادری دنبال اطرافت، مادرهای

 پشت تاریک زمین روی افتاد پلکش بین از زهراخاله اشک و داد تکون سر مثبت ینشونه به بغض با

 . صحنه
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 .باشه نکنه، گریه دخترم گل دیگه پس -

 هاشچشم تو و بشه گریه داره قصد حاالها حاال کهنه بغض این بود مشخص و داد تکون سر فقط هم باز

 . بشینه

 باشه گذرونیم،می خوش هم با هم کلی جا،این از بعد تازه. بگم قصه تواسه میدم قول امشب خودم من -

 جون؟ هدیه

 پر اما خسته؛ نفس یه.داد بیرون اشسینه از رو آه از پُر نفس زهراخاله و گفت آرومی "باشه"باالخره

 .عشق

 گنده؟ دختر خوایمی مامان هم تو چیه؟ -

 . دادم تکون سر و کشیدم امگونه روی دست

 .دارم ایفرشته این به مامان وقتی بکنم غلط من -

 اون و کشید سرم روی دست وارنوازش اومد، جلو قدم یک که بشه دریا رفتمی هم زهراخاله هایچشم

 .آویزون هایگوش

 .داره ـناه گـ بچه کن جمع رو هاتاشک -

 .چشم -

 . بمونید جاهمین شما سالن، توی میرم من بال،بی چشمت -

 .چشم هم باز -
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 .کرد مهمون رو دومون هر مهربونی لبخند

 .هاباشین خوبی دخترهای -

 .برداشت قدم بیرون سمت سست، زهراخاله و خندید کمی باالخره هدیه

 

 ودب مشتش توی که مانتوم فشردن با هدیه و گرفتم هامچشم جلوی رو دستم کف زد، رو چشمم کمی نور

 . اومدمی سرم پشت

 . بودن صحبت حال در و بودن شده بلند صندلی روی از همه چرخوندم، جمعیت بین رو نگاهم کمی

 .ببینمش... شد؟ خوب خرگوشه خانوم این حال سالم، به -

 روی. بودم حضورش از متعجب من و کردمی نگاه رو سیاوش هدیه،. چرخیدم پشت به آشنا صدای اون با

 دستش دو و خزید پشتم هدیه بکشه، سرش روی دست اومد تا و بشه قدشهم تا زد زانو هدیه کنار پا دو

 .شد حلقه کمرم دور

 هم من با خوادنمی. شدمی دوست همه با که جنگل تو موقع اون! خجالتیی خرگوش چه وای وای -

 بشه؟ دوست

 از کهاین جای و شد نقاشی صورتم روی لبخندی هوابی که بود بانمک قدریاین سیاوش بچگونه لحن

 :گفتم هدیه به جاست،این چرا بپرسم سیاوش

 کنی؟نمی سالم جون خاله -
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 . شناسمنمی رو آقا این من خاله -

 . شنیده سیاوش دونستممی ولی گفت؛ آروم

 . خودم کنار کشیدمش آروم و کردم باز خودم دور از رو هدیه دست

 .عزیزم زهراستخاله آشناهای از یکی ایشون -

 اون ازم شد مجبور هدیه کردن سالم با اما انداخت؛ بهم نگاهی و پرید باال سیاوش ابروهای من معرفی از

 .بگیره رو نگاه

 عزیزم؟ چیه اسمت. داره خوشگلی موهای چه خانوم خرگوش این ببینش. ماهت روی به سالم -

 . زد لبخندی روش به و شد باز هم هدیه یخ سیاوش دست نوازش با

 .هدیه -

 . کردی بازی هم قشنگی نمایش چه عزیز خانوم هدیه -

 .کردم گریه وسطش که من اما... اما -

 . بودی شده خسته موقعاون شاید خب بود، خوب خیلی که من نظر به -

 .کرده رو تعریفش یکی که این از شد رضایت غرق اشچهره هدیه و برد کتش جیب توی دست سیاوش

 .شد مریض یهو که قصه خرگوش برای. شما برای من جایزه هم این -
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 رنگیرنگی هایمیوه بانمک شکل و بود بزرگ قدری به سیاوش دست شکالت. زد برق هاشچشم هدیه

 من به پرسشش پر نگاه و کشید عقب سریع اما برد؛ جلو دست هدیه. خواست هم من دل که داشت روش

 . اجازه واسه افتاد

 . آقاسیاوش از کن تشکر جون،خاله بگیر -

 !عمو -

 االب سرش. من دهن تو کوبید رو کلمه این انگار جور یه و گفت محکم رو"عمو" که کردم نگاه سیاوش به

 .بود هدیه صحبتش روی و من به نگاهش بود،

 !ببنده اسمم به آقا قدراین نیست الزم بگه، تونهمی هم عمو من به -

 . کرد بازی قلبم با جمله این کردم حس چرا و نشست سرد عرق پشتم

  بگیره؟ رو من خوادنمی جون هدیه میگه خوشمزه شکالت این خانوم؟ هدیه شد چی -

. گرفت رو شکالت بعد و بوسید محکم رو سیاوش یگونه. داد سیاوش تحویل بانمکی یخنده هدیه

 . محکم ـوسه بـ این به نه اول خجالت به نه. شدم شوکه هدیه کار از هم من هیچ، که سیاوش

 .عمو ممنون -

 آرومی یـوسه بـ هم اون. نفهمیدم هیچ نگاهش از هم باز من و کرد باز و بست رو هاشچشم سیاوش

 .شد بلند هدیه موهای ریختن بهم با و نشوند هدیه پیشونی روی

 .خرگوشه خانوم جونت نوش -
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 .کشید رو دستم بود شده اون سهم دیگه که شکالتی از زدهذوق هدیه

 برم؟ من خاله... خاله -

 عزیزم؟ کجا -

 هایلباس با که کنه پیدا رو هاشدوست نگاهش با بود تونسته. زد اشاره سالن یگوشه به دستش با

 هیچ خورده شکست لشکر مثل و بودن نشسته نمایش سکوی روی سالن چپ سمت یگوشه عروسکی

 .نداشت توجهی بهشون کس

 . بخوریم هم با رو شکالت این هابچه پیش برم خواممی -

 .کنم منعش دلش بزرگِ محبتِ از نبودم حدی در هم من و بود دریا دلش

 باشه؟ بمون، جاهمون بعد ولی عزیزم؛ برو -

 . بود رفته کوچیکش هایقدم با هم من نگاه و سمت اون رفت دوون دوون و داد تکون سری شوق با

 میاین؟ -

 زغالیِ دوخت خوش وکت کرده فرو شلوارش هایجیب توی رو دستش دو که کردم نگاه سیاوش به گیج

 .بود رفته عقب کمی سنگیش

 !ببیننتون خوانمی هابچه -

 !ها؟بچه -

 .گلشید و علی عاطفه، -
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 .افتاد ترپایین سیاوش سر و شد گردتر و گرد رفته رفته هامچشم

 ...شما یعنی اومدن؟ شما با -

 ...البته و گذشته خوش خیلی بهشون چون کار؛ این از امراضی و بله -

 .افتاد هامچشم توی دقیق نگاهش و اومد باال سرش کرد، مکث کمی

 .گذشت خوش هم من به -

 .بشه من منجی تا بود کجا زهراخاله این و دزدیدم نگاه

 من با حاال ببینن، رو شما خواستن. بشینن هاصندلی روی گفتم بود شلوغ سالنن، طرف اون هابچه -

 میاید؟

 .حتما بله آوردینشون، کهاین از ممنون -

 .بیام داشتم دوست واقعا نکردم؛ رو کار این تشکر واسه -

 و هاصندلی بین از چون و بود تنم خرگوشی لباس هنوز. ندم جوابی دادم ترجیح. دنبالش من و افتاد راه

 فرمتن من و کردنمی نگاهم و گشتنبرمی هاخیلی شدیم،می رد بود نشده متفرق زیاد هنوز که جمعیتی

 .هانگاه این از بودم

 مدل. برداشت رو بعدی قدم بعد و شدم اششونه به شونه دقیقا قدمی با من و کرد مکث ایلحظه سیاوش

 .بگیرن بُل بود شونعادت رویاهام کنم، تفسیر و تحلیل رو رفتارش خواستنمی
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 بسته و باز شواسه هوا تو رو انگشتم چهار هم من. دادمی تکون دست مواسه که دیدم رو عاطفه دور از

 .بود بغلم تو ثانیه از کسری تو و سمتم دوید گلشید که کردم

 .خانوم خوشگل به به -

 جای ثانیه چند درست سیاوش نگاه و بوسید پرصدا و محکم رو امگونه و شد حلقه گردنم دور هاشدست

 .انداختم پایین سر خجالت از من و موند گلشید ـوسه بـ

 .جونم خاله بود تنگ برات خیلی دلم -

 .وروجک بیشتر من -

 .خاطره خاله سالم -

 .کشیدم آغوش به رو عاطفه آزادم دستِ با همزمان و کشیدم رو علی لپ کمی

 بود؟ خوب نمایش. هابچه اومدین که مرسی ماهتون، روی به سالم -

 .گذاشت هم روی رو شصتش و اشاره انگشت علی

 .عالی -

 .خاطره خاله بودی جنگل خرگوش ترینخوشگل و بهترین تو -

 .ریختم همبه رو علی یزدهشونه موهای و بوسیدم رو عاطفه سر

 .میفتم پس من نمیگین قشنگی، قشنگ هایتعریف چه. ازتون ممنون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 426 

 .دیدم رو سیاوش یخنده لحظه یک فقط من ولی خندید؛ عاطفه خندید، علی

 .بلنده خیلی هاتگوش این خاله -

 .کردمی بازی هامگوش با داشت و بود بغلم هنوز گلشید

 .دماغی تو کمی و نمایش مثل درست شد بچگونه صدام

 .بخورمت باید میای، خوشمزه هویچ یه نظر به که هم تو. درازمگوش خرگوش من خب آره -

 .کرد قایم گردنم گودی توی رو صورتش بلند، یخنده قهقه با و زد جیغی بردم نزدیک رو صورتم تا

 .میشه اذیت خاطره خاله پایین، بیا گلشید -

 : گفتم بندازم سیاوش به نگاهی کهاین بدون

 .نیستم اذیت -

 :گفت سیاوش اخطار خیالبی هم گلشید

 میدی؟ رو هامونعروسک امروز خاطره خاله -

 .عزیزم نیستن من با هاعروسک که االن -

 .کرد حلقه کمرم دور دست عاطفه

 هست؟ هاعروسک که جایی بریم سیاوش عمو با نمیشه خب -
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 بگه المث کنه؛ منصرف رو هابچه تا گفتنمی چیزی سیاوش چرا دونمنمی و بودم کرده گیر موقعیتی بد تو

 !شده دیرش

 .اومدین خوش خیلی سالم، به به -

 .شد نجات یفرشته موقعی خوب. کردم فوت رو نفسم زهراخاله اومدن با

 خم هم من. کردن سالم مودبانه هم هابچه و کرد پرسی احوال زهراخاله با خودش خاصِ تواضع با سیاوش

 .نکرده هندستون یاد فیلش دوباره تا گذاشتم زمین رو گلشید شدم

 .اومدین کردین خوب چه -

 .کرد خرج زهراخاله برابر در رو صورتش فروتنی سیاوش

 رو هابچه من که شد این بیان؛ توننمی هم بقیه گفتن خانوم خاطره اومدیم، دعوت بدون ببخشید -

 .آوردم

 هم حق البته! زدم؟ حرف سیاوش با من کِی کهاین از بود من روی چشمی زیر زهراخاله پرسش پر نگاه

 تو اتار که نونی و بگم اومدنم از براش که بود نشده فرصتی! اومدم سیاوش با من دونستنمی چون داشت؛

 .گذاشت دامنم

 .کردید خوب -

 :گفت سیاوش و شد سکوت

 ها؟بچه بریم. دیگه خب -
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 .شد آویزون پام به گلشید

 چی؟ خاطره خاله پس -

 .بده نجاتم تا ریختم نگاهش به رو هامچشم التماس من و کرد نگاه بهم پرسشی و خندون خاله

 خانوم؟ گلشید ببری خوایمی کجا رو من دختر -

 .چسبید رو بازوم هم عاطفه

 قول خاله. بگیریم ازش رو هامونعروسک خوایممی بیاد؟ ما با خاطره خاله دیدمی اجازه خانوم زهرا -

 !داده

 کرده سکوت هم سیاوش. ندادم قولی امروز واسه من فهموندم زهراخاله به نگاهم با و بودم شده کالفه من

 .جاستاین حواسش یهمه و گوش دونستممی ولی کرد؛نمی نگاه اصال و بود

 میشه. بیاد جایی من با قراره جونم خاطره. دارید مهمونی قرار حتما امشب هم شماها من عزیزهای آخه -

 باشه؟ ما، خونه بیاید شماها اصال دیگه؟ روز یه بذاریم

 .کرد مچاله رو من کوچیکش هایدست بین بیشتر گلشید

 .آخه خواممی رو عروسکم من -

 :گفت و کرد پادرمیونی مثال علی

 .میاره بگین شما جا هر سیاوش عمو رو خاطره خاله بعد گیریممی رو هامونعروسک ما بدین اجازه اگه -

 "میدی؟ اون و این حواله رو من چرا بذار، مایه خودت از تو بچه" بگم خواستمی دلم خیلی
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 به سری نامحسوس من نه؟ یا میام کوتاه ببینه کرد نگاهم و شد درمونده من عین هم زهراخاله

 :گفت سیاوش که دادم تکون "نه"ینشونه

 . رسونمتونمی من بیاید هم شما زهراخانوم -

 "!بیاد خوادمی هم زهراخاله از بره، برداره رو هابچه کهاین جای! عروس مادر از هم دوکلمه" گفتم دلم تو

 ...و باشم هابچه همراه باید من سیاوش، آقا ممنون نه -

 .کرد کج گردن مظلومانه گلشید

 ببریم؟ رو خاله ما پس -

 .برگردونیدها رو دخترم زود ولی باشه؛ -

 :گفت زهراخاله که بگم چیزی اومدم. کشیدن هورا هابچه شد، خالی دلم زهراخاله "یباشه" از

 .رسوننتمی کشنمی زحمت آقاسیاوش. بیا زود هم تو میرم من مادر،... جان خاطره -

 .نیست زحمتی -

 روی لبخند که سرچرخوندم غره چشم یک هوای به تخسه، کمی سیاوش صدای کردم حس چرا دونمنمی

 :گفت زهراخاله و کرد خالی رو دلم ته لبش

 .خداحافظ بینمت،می خاطره خب -

 ...خاله اما -
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 .بشم ساکت کرد حالیم چشمش مردمک بردن پایین باال با و گرفت دندون زیر رو پایینش لب خاله

 .رو دستم یکی اون گلشید و گرفت رو دستم یه عاطفه شد، دور که خاله

 بریم؟ خاله -

 .دادم بیرون رو نفسم کالفه

 .کنم عوض لباس من بذارید ولی باشه؛ -

 .نه -

 .داد اخطار سیاوش و کردن نگاهمون نفری چند که گفت "نه" همچین گلشید

 .گلشید -

 .انداخت پایین سر شرمنده

 .خورهنمی درد به دیگه که کنه عوض لباس بگیریم، عکس خاله با جوریاین خواممی آخه خب -

 .کنه بس رو رفتن غره چشم سیاوش تا شدم خم گلشید جلوی

 .بیارم رو گوشی من کن صبر دقیقه چند گیریم،می عکس جاهمین دلم عزیز خب -

 .گیرممی عکس من -
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 سیاوش گوشیِ با که گفتم؟می چی باید وسط این من و من سمت اومدن "ایول" یک با علی و عاطفه

 شمچ تو چشم سیاوش با کردم بلند رو سرم کههمین و کوبیدم پیشونیم به رو دستم! گیرم؟نمی عکس

 .شدم

 اید؟آماده -

 .بیا خاله... بشینه جااین خاطره خاله بذار. سیاوش عمو نه -

 یدگلش. ایستاد سرم پشت علی. نشستم روش و رفتم ناچار و کردم نگاه کرد اشاره علی که صندلی به

 هاشدست با و بود شده خم کامل کهدرحالی نشست کنارم صندلی عاطفه و کرد جا رو خودش بغلم توی

 یصندل به پشت از هم علی. بود رفته آویزون گوشِ زیر کمی صورتش خنده، با و بود کرده بغلم پهلو از

 .داد تکیه سرم به رو سرش و چسبید

 .ایستاد فاصله کمی با روروبه هم سیاوش

 ...دو یک آماده -

 .شد ذخیره گوشیش توی عکس سیاوش گفتن سه با و زدم لبخند

 .هامنتظرن هاتونعروسک کنم؟ عوض لباس برم هست اجازه حاال خب -

 .بشم خالص هاملباس شر از و کنم فرار جااون از زودتر چه هر خواستممی

 .بگیرم هم دیگه یکی بذارید -
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 االب رو گوشیش نشست، بود خالی که من دیگه طرف صندلی دقیقا اومد، نزدیک گفت که رو این سیاوش

 اومد؟نمی خندیدنم چرا من و بگیره سلفی خودش حضور با خواست و آورد

 دلم و شد خم من سمت کمی. بود نیمه که سیاوش صورت جز شدیم جا گوشی چهار در سه قاب توی همه

 صورت عکس توی و زدم لبخند زور به. بودن شده باز دلش هایترک اون انگار. اومد دردش ریختن، عوضِ

 !نبود بینمون صنمی که وقتی دقیقا کرد؛ خوش جا هم کنار سیاوش و من

 

*** 

 :گفت سیاوش قفلش زدن جا با. نشستم جلو باز و چربید من به هابچه زور آخر و کشیدم رو کمربند

 خانوم؟ زهرا یخونه برم -

 .نمیدم زحمتتون دیگه میرم خودم جااون از بعد ولی بله؛... شدم زحمت باعث ببخشید -

 .ببینمش نچرخوندم سر من و گرفت وزن نگاهش هم باز

 میشه؟! شو خیالبی رو تعارفات -

 .نداشتم سیاوش واسه جوابی من و بود شدنم نفر یه مختص " ت" اون و گفت آروم رو این

 .خورهمی زنگ داره گوشیت خاطره خاله -
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 داده رو گوشیم. داد بهم رو شده سایلنت گوشی بودو کشیده جلو رو خودش دوصندلی بین از عاطفه

 روی داشت من قلب و رقصیدمی صفحه روی کیوان اسم. ببینن رو هامعروسک عکس تا بهشون بودم

 .بردم باال رو گوشی و کشیدم صفحه روی دست مکث کمی با. زدمی هزار

 خوبی؟. گلم داداش سالم -

 بود؟ خوب نمایش طوری؟چه. خودم یخرگوشه خاله به سالم -

 .کیوان بود خالی جات -

 .نبود خوب پایه از جشن این نظرم از واقعا چون شد؛ خوب نگفتم

 .بیام داشتم دوست که دونیمی وگرنه بود شلوغ سرم حسابی امروز. ما جای به دوستان -

 دیگه؟ فاطمه و تارا با -

 بش و خوش هم قدرهااون دونستمی اگه کیوان و بود صورتم روی سیاوش نگاه حس باز شدم که شیطون

 .بپرسه مراسم از کردنمی

 . بیارم بود قرار کجا سرد هوای این تو رو بچه. نخیرم -

 ترتدخ خورشید مبادا کهاین ترس از بیاد هم تابستون باز ترسممی گیری؟نمی سخت نظرت به کیوان -

 .کنی قایمش خونه تو ببینه رو

 .دیگه باباست گُلِ خانوم -

 .هووش کردی رو فاطمه میگه که راسته. خالیه تارا جای آی آی -
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 بود سرراهش کی هر به هم چیزی یه بین اون. بیمارستان همیشگی یهمهمه و اومدمی رفتنش راه صدای

 :گفتمی

 قلبم که دونیمی نگو، رو این دیگه تو!... نره یادتون هفت شماره تختِ  مریض آمپول کریمی خانوم -

 .باباشه چشم رو دخترم و تاراست اختیار در سرتاسر

 خونه؟ میری داری! احساساتی آقای بابا -

 ازب "!نمیای؟ چرا شد، دیر شد دیر" گفت زد زنگ که بس سوزوند رو گوشیم تارا شد، تموم شیفتم آره -

 .کرده درست بساطی چه ببین مامانش خونه رفته

 .خورد چاک نیشم بدجنسش یجمله با

 !داداش نیستیم خواهرشوهراش اون از ما بدون هم تو کرده، خوب -

 .موند پشتش صداها سرو تمام که در شدن بسته صدای بعد و کرد پر رو گوشم اشخنده قهقه

 هستی؟ کجا حاال خب -

 .بودن صحبت گرم عقب صندلی روی هابچه انداختم، سیاوش به نگاهی چشمی زیر

 !خونه میرم دارم -

 خیریه؟ برین امشب نبود قرار مگه کجاست؟ مامان پس میری؟ داری -

 :گفتم کنه پیچم سوال دوباره کهاین از قبل. بودنش تیز و بود کیوان

 .میرم بعد دارم، کار خونه من اما بریم؛ قراره چرا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 435 

 نه؟ دیگه؟ میری داری آژانس با -

 یمنظره دیدن و کنارم یشیشه سمت سرم چرخوندن با و دادم ماساژ رو پیشونیم کمی. نبود کن ول

 !باد بادا چه هر بگم؛ بهش گرفتم تصمیم بود، شده رنگ شرابی آسمونش که غروبی

 ...رو من کشیدن زحمت! سیاوشم آقا با -

 .دادم فاصله گوشم از رو گوشی که زد بلندی داد چنان

. بره و بده رو هالباس بود قرار اون! خاطره جاست؟اون چرا اون اصال. کشیده زحمت کرده غلط اون چی؟ -

 !دیگه بزن حرف

 هم روی رو هامچشم. میشنوه رو صداش هم سیاوش نداشتم شک و رفتمی باال رفته رفته کیوان صدای

 .دادم فشار

 .جان کیوان -

 !خاطره... و جان کیوان -

 رو گوشی و اومد جلو سیاوش دست آوردنش، پایین با که بدم دستم اون به دست این از رو گوشی اومدم

 سرش و شونه با رو گوشی کرد،می کیوان که غرغرهایی وسط خیالبی که کردم نگاهش متعجب. گرفت

 .بایسته قرمز چراغ پشت کرد خالص رو دنده و داشت نگه

 !کیوان زنیمی غر قدرچه -

 .مشنید رو کیوان داد فقط. بشنوه رو سیاوش صدای کیوان من، گوشیِ پشت از که بود کم کار یک همین
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 !سیاوش -

 :گفت آرامش کمال در

 چی؟ سیاوش -

 گوشش اون به رو گوشی سیاوش راهنمایی، چراغ شدن سبز با چون میگه؛ چی کیوان شنیدمنمی دیگه

 .کرد حرکت و سپرد

 !درصد یه کن فکر... بدم؟ انجام رو کار این داری انتظار واقعاً تو -

 .میگن هم به چی فهمیدمنمی وقتی خوردممی حرص

 خواستن ازم که طورهمون گرفتم، تحویل زهراخانوم از رو ایشون من حال هر به... کیوان نبودی ایکینه -

 .برمشونمی بخوان هرجا

 .زدمی حرف بچه یک مورد در داشت انگار گرفتم، بدی حس

 .خداحافظ... زنیممی حرف بعداً... دیگه نکن غرغر -

 !دلخوربودم. برنگردوندم رومروبه شیشه سمت از رو سرم هم خداحافظیش با حتی

 .گوشیتون -

 .بگیرم رو گوشی چرخیدم طورهمون نیاوردم، باال رو سرم

 .کنم آرومش و بزنم حرف کیوان با تونستممی خودم اما ممنون؛ -
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 .کشید عقب رو گوشی حرفم این با

 .کنه تموم رو ساخته ازم ذهنش توی که چیزی اون کنم حالیش خواستم فقط من -

 .کشیدم دستش از رو گوشیم و دادم بهش رو نگاهم دلخوری کمی با

 که ستمنی هم بچه من. کنید حل خودتون شخصی تلفن با رو کیوان با مشکلتون بعد دفعه میشم ممنون -

 .بدید تحویلم جایی بخواید

 نگاه بیرون به جلو شیشه از من و نداد تکون رو تعجبش از پر نگاه هم سانت یه اصال. بود خورده یکه

 .کردم

 .گردمبرمی االن من دارید، نگه جاهمین -

 .کوبید ترمز روی پا خونه دیدن با چرخید، که سرش

 بیایم؟ هم ما خاله -

 مهربونی با دادممی فشار رو ایمنی کمربند شدن باز قرمز دکمه که طورهمون و شدم خیالبی رو اخمم

 :گفتم عجول صورت تا سه به و عقب برگشتم

 .پایین بیاید -

 نخ یک و کوبید دستش کف رو بود گذاشته فرمون جلوی که سیگاری جعبه سیاوش دیدم شدم که پیاده

 .شدن دود واسه اومد باال سیگار

*** 
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 رامب فتحی دکتر که آنژیویی به چی هر. خوردمش دادم، باال که آبی لیوان با و گذاشتم زبونم روی رو قرص

 .شدمی کشیده رخ به بیشتر دردهاش باید هم قلب این انگار شدممی ترنزدیک بود گذاشته وقت

 بریم؟ خاطره خاله -

 رو حالش و حس کردم سعی کابینت یلبه به چپم دست فشردن با و گذاشتم سینک توی رو لیوان

 .بشم سیاوش ماشین سوار خواستنمی دلم دیگه. برگردونم

 .هابچه االن میام -

 هم با".کردم نگاه کیوان اس اماس به گوشیم قفل کردن باز با من و اومدمی شونزده ذوق پچپچ صدای

 "!حتما. زنیممی حرف

 ندلبخ ترینداشتنیدوست با رو من بغل به عروسک هابچه و اومدم بیرون آشپزخونه از حوصلگیبی با

 .بزنم لبخند هم من شد باعث این و کردنمی نگاه دنیا

 .بریم دیگه خب -

 .کرد فوت سمتم دستش رو هوایی ـوسـ بـ یه دوباره علی

 هنر دست ولی ندارن؛ دوست عروسک پسرها که دونیمی. قشنگه خیلی مرسی، هم باز خاطره خاله -

 .ستدیگه چیز یه شما

 .گرفتش دوباره و باال کرد پرت رو بغلش مشکیِ شلوار جلیقه اون با بافتنی پسرک هم بعد

 .آقا میشه خواهش -
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 علی سر پشت و کردن تشکر زده ذوق دوباره عاطفه و گلشید و رفت بیرون که کردم شحواله چشمکی

 .رفتن بیرون

 !مرگمه چه دونستمنمی خودم و خورد گره همبه هاماخم ناخودآگاه بستم که رو حیاط در

 کنار سیگار ته همه اون به. بیرون انداخت شیشه از رو دستش ینصفه سیگار اون دیدنم با سیاوش

 قیعمی نفس. بود افتاده بیرون و شد نیمه عمرش سیگار یه همین فقط و کردم نگاه ماشینش الستیک

 حرف بدون سیاوش و شدم جاگیر صندلی روی دوباره و رفتم ماشین سمت آرومی هایقدم با و کشیدم

 .افتاد راه و کرد روشن و ماشین

 ببین؟ رو هامونعروسک عمو -

 سیاوش و گرفت باال داشت، تفاوت گلشید و علی هایعروسک با خیلی که رو موسمینی عروسک عاطفه

 .کرد نگاهش راننده مخصوص آینه از

 .عزیزم قشنگه قدرچه -

 مکرد حس چرا. ببینم رو سیاوش و برگردم نخواستم هنوز من و کشید جلو رو خودش عروسک با گلشید

 !است؟ گرفته کمی صداش

 .ببین منم مال دایی -

 شیدگل خود خواستِ به و بود شده بافته موهاش که کرد نگاه گلشید بغل کوچولوی دختر اون به سیاوش

 .تنش لباس رنگ هم بود؛ رنگ اناری هاشلب

 .خانومم قشنگه خیلی هم شما عروسک -
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 ...هاشلب جون تارا عروسی شب مثل خوشگله؛ جون خاطره خود مثل آره -

 این و نشست عرق به تنم تمام و برگردم نشد روم دیگه من. نده ادامه گلشید تا افتاد سرفه به سیاوش

 .کشید عقب رو گلشید عاطفه آخر دست. نبود ماجرا کن ول بچه

 .میشه پرت عمو حواس گلشید، دیگه بشین -

 مکرد سعی آروم هاینفس و پیشونیم روی اشاره انگشت کشیدن با. کردم عاطفه جون به دعایی دلم تو

 سمت رفت من نگاه و کوبید ماشین یشیشه به رو خودش بارون قطره یه. کنم کم رو درونم التهاب اون

 با علی .پایین دادم سر شیشه روی از قطره با رو انگشتم. بود ترکیده بغضش حاال تازه صبح، از که آسمون

 :گفت ذوق

 .بارون جون آخ -

 از رو دستم خواستمی دلم چه من و شدیدتر بارون لحظه هر و شدمی باز داشت آسمون دل کم کم

 حتی ها،درخت روی هاقطره ـوسه بـ به سکوت توی من و شدنمی اما ببرم؛ بیرون ماشین یشیشه

 .بود بزرگ دلش آسمون چه. کردم نگاه احساسبی آسفالت

 طوریهمین ولی شدن؛ پیاده برای کشیدم رو ماشین یدستگیره و کردم جاجابه دوشم روی رو کیفم

 به هرکدوم که حالی در گلشید و عاطفه علی،. عقب سمت چرخیدم کمی اول. بود ادبیبی نهایت رفتن

 افص رو صورتم کمی و کردم حبس امسینه تو رو نفسم. بود برده خوابشون بودن؛ داده تکیه یکی اون سر

 .بود سیاوش ماشین کنسول به که نگاهی با ولی کردم؛

 .شدین اذیت خیلی... امروز بابت ممنون -
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 .نیست مهم... امروز چه و قبالً چه من و... نیستی و نبودی بچه وقت هیچ -

 .داد ادامه سیاوش و نچرخید دهنم تو زبونم ریخت، فرو امسینه مابین جایی از قلبم

 .خداحافظ. باشی داشته خوبی شب -

 .خداحافظیش جواب دادن برای حتی شدم، الل رسما و بشم پیاده و بچرخم طورهمون تونستم فقط

 

*** 

 یغصه و رقصیدمی داشت وسط اون هدیه. خوندمی محلی و بود گرفته ضرب سینی روی ماهرخخاله

 ما یهمه و کرده اعالم آزادی نبودش با مریمخاله که بود هاییشب از امشب و بود رفته یادش عصرش

 .بودم گرنظاره فقط و بزنم دست اومدنمی دلم کردممی کار هر ولی گذروندیم؛می خوش داشتیم هم کنار

 .بیا آها جوون، پری افتخار به بزن -

 کرد پرت زمانهم رو کیفش و دادن قر به وسط اون کرد شروع نرسیده راه از و شد اتاق وارد تازه پریا

 .کرد بیشتر رو ضربش ماهرخخاله و داد سر قهقه زهراخاله. قاپید هوا تو که شیما سمت

 نداشتی؟ دعوت پدرشوهرت یخونه مگه کنی؟می کارچی جااین تو -

 .داد گردنش به قری پریا

 .عشقه رو خودمون یخانواده ایچله شب کن، ول رو شوهر یخانواده زهراخاله -
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 پایین سرش خنده از ماهرخخاله و زد سوت دهنش تو هاشانگشت کردن فرو با شیرین گفت، که رو این

 .افتاد

 .بخون ماهرخ خاله... دست دست حاال -

 کرد خوشحالم حضورش چند هر. شارژ به بود زده رو این یکی انگار من برعکس و نبود ماجرا کن ول پریا

 یحوصله من. ببره و بشوره رو حرفش و سیاوش بودن هایلحظه اون تا بودنش به بودم محتاج امشب و

 !نداشتم رو خاطراتم شدن تکرار

 هایدست با گنده یهندونه اون و بود شده تموم پایکوبی و جشن. کردم فرو هندونه دل توی رو چنگالم

 .بود شده ما از هرکدوم سهم قاچش قاچ و بود خورده برش زهراخاله

 دمقی؟ چته -

 تو رو هندونه بزرگ یتیکه داشت و بود نشسته کنارم هاشلباس کردن عوض از بعد. کردم نگاه پریا به

 .گذاشتمی دهنش

 گذشت؟ خوش مادرشوهر یخونه عزیزم؟ خبر چه تو. هیچ -

 .برد عقب کمی رو سرش

 .ببین رو این. جورم چه اوه -

 .دیدم رو گردنش توی زنجیر برق تازه من و داد تکون رو گردنش

 .باشه مبارک جونه؟ شوهر کادوی -
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 .شدم کادو این نصیب من تو، خوشگل هایعروسک فروش سود از دیگه، کنیم چه. عزیزم قربونت -

 .کردم نصیبش ای "دیوونه" خنده با

 چته؟ بگو خاطره -

 .بود خودش درگیر کسی هر کردم، جمعمون به سرسری نگاهی

 .زنیممی حرف آخرشب -

 شده؟ چیزی ببینم بگو آخرشب چرا -

 .کردم تیکه تیکه رو جلوم هندونه چنگال با

 ...و اومدم سیاوش با من پریا، -

 هب نفر چند حواس. زدم پشتش محکمی مشت من و کردن سرفه به کرد شروع و گلوش توی پرید هندونه

 :گفتم لب زیر من و شد جمع ما

 .کنممی تعریف شب آخرِ میگم همینه واسه. کوفت -

 .کرد پاک رو دهنش و کشید سر رو بود آورده براش هابچه از یکی که آبی لیوان اومد باال که نفسش

 ...کن تکرار دوباره نشنیدم،! خودت به کوفت -

 هایدست به شد تموم که صحبتم. گفتم براش رو چی همه صدام تُن کمترین با و کردم نگاهش چپی چپ

 :گفت پریا که کردم نگاه امشده مشت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 444 

 ...که تو خاطره -

 .پریا کنمنمی فکر هیچی به من -

 .بودن شده جمع الکشون توی که پام هایانگشت و زد اشاره هامدست به

 ...واقعاً نکنه خاطره. مشخصه کامال روزت و حال از -

 حساب نفر یک فقط رو من که ضمیری اون با سیاوش آخر هایجمله دادم، فشار سرم طرف دو رو دستم

 .شدمی اکو سرم توی صمیمیت؛ سر از کردمی

 ترحم ندارم قصد هم من. خوادنمی زندگیش تو رو خاطره تکرار اون مطمئنم. پریا نمیشه تکرار هیچی -

 .بخرم خودم برای جدید

 و بود غریب حالم. گذاشتم روشون رو سرم زانوهام، کردن تا با من و فشرد امشونه روی دست پریا

 .کردمی باز جایی امشبم خاطرات توی نباید سیاوش

 

*** 

 .خوابممی گیرممی کن باور برو، جان کیوان -

 باشم؟ مطمئن -

 عادت وقتبی و وقت آنژیوهای این به هنوز من. بود کرده لونه دلم کنج فردا استرس و داشتم تهوع حال

 .داشتم واهمه شدن هوشبی از و بودم نکرده
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 .مطمئن مطمئنِ -

 .نشست بیمار همراه صندلی روی دوباره

 .بخواب تو شینم،می جاهمین نه -

 .زدم جیغ تقریبا و پوشوندم رو صورتم دستم، کف دو با

 !کیوان -

 باشی؟ تنها خوامنمی بده خب؟ چیه -

 به برسه چه بود بد هم باشی بیمارستان شب که کردی عوض رو شیفتت من خاطربه که همین. آره -

 !مونیمی بیمارستان هم سر پشت شب دو که داره گناهی چه تارا. بمونی جااین بخوای کهاین

 .مامانش خونه رفت نخور، رو تارا یغصه تو -

 .داد رو خط پشت فرد جواب و دراومد موبایلش زنگ صدای موقع همون

 .خوبه آره... جان مامان سالم -

 و بمونه خیریه رو شب بود شده مجبور خیریه؛ پرستارهای از یکی رفتن سفر خاطر به و بود زهراخاله

 .نداشت کمی دست هم من دل البته و بود من با جااین دلش

 آره...بخوابه بشینم سرش باال خواممی خورده، رو قرصش... هست بهش حواسم راحت خیالت مامانم، نه -

 .آره

 .زد چشمکی که کردم نگاه رو کیوان شده، باریک هایچشم با کشیده، دراز طورهمون
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 !هامیشه حسودیم داره... چشم هم اون زهراخانوم، چشم -

 رو دستش هم کیوان. خندیدم کیوان یمسخره اخم به اما میگه؛ چی زهراخاله دونستمنمی کهاین با

 :گفت من به رو و گرفت موبایلش یدهنه جلوی

 .ببینم نخند! هرهرهر -

 .خندیدم بیشتر شدن ساکت عوض

 هیچی... بودم خاطره با... چشم چشم... مادرم هیچی... کنم؟ تعطیلش بیام یا کنیشمی تعطیل -

 .خداحافظ باشه باشه... کنه تعطیل خواستممی رو دلش قندسابیِ یکارخونه

 .آورد پایین گوشش کنار از رو گوشی توپ یغرهچشم یک با کیوان

 !واه واه واه. دارن رو دخترشون هوای چه بده، شانس خدا -

 .دادمی تغییر که صدایی اون با شدمی زنک خاله الحق

 !کیوان نمیاد بهت حسودی -

 .ذارینمی مامانت و تو مگه ولی دونم؛می هم خودم -

 .کردمی من مامان رو زهراخاله خدا یهمیشه کیوان این و افتاد پایین سرم و لبخند یه شد امخنده

 ببینمت؟ -

 .داد تکیه فلزی تخت لبه به که کردم صاف بالشت روی رو سرم کمی
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 راحتی؟ خوبی؟ -

 من هک راحته بیمارستان تو کی. انداختم بود، داشته نگه برام کیوان که خصوصی اتاق به گذرایی نگاه

 باشم؟ دومیش

 ...من که ببخش ممنون، -

 .کردم هنر بندازم تو دهن از رو جمله این بتونم من یعنی -

 .انداخت نیمه سُرُم به نگاهی. باشه راحت سرم تا کشید پایین به کمی و گرفت رو بالشتم یگوشه دو

 !خاطره هابخوابی. بخواب راحت دیگه حاال -

 اشاشاره انگشت. شد خم صورتم توی کمی که دادم رو جوابش چاشنیش، لبخند یه و هامچشم بستن با

 .اومد صورتم نزدیکی تا

 .نکن فکر هم چی هیچ به -

 .داشت ترس برام همیشه بیمارستان هایشب شدنمی ولی کشیدم؛ عمیقی نفس

 .برس کارهات به برو هم تو. باشه -

 .برد رنگش سفید روپوش جیب توی رو دستش دو و رفت عقب کمی

 .زنممی سر بهت. خوب دختر آفرین -

 باز رو هامچشم در شدن بسته با. رفت بیرون اتاق از بعد و کرد مکث کمی کیوان هام،چشم بستن با

 اتاق به کوچیک یپنجره اون از بیمارستان، حیاط هایچراغ نارنجی نور فقط و بود تاریک اتاق. کردم
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 دهکنن سفید تند بوی هامالفه. کشیدم باال صدا سرو پر فلزیِ تخت روی رو خودم کمی. کشیدمی سرک

 گریه دلم امشب چرا دونمنمی. زدمی زار تنم به بیمارستان صورتی هایلباس اون از بدتر و دادمی

 !نداشتم هم و داشتم رو هاخیلی که تنهایی این تو خواستمی

 و شهبا کیوان باز مبادا تا افتاد هم روی هامپلک و کشیدم باالتر رو مالفه سریع در یدستگیره تیک با

 !بندازمش زندگی و کار از من و بمونه کنارم بخواد و بیدارم ببینه

 کنی؟ چک رو فشارش خوایمی طوریچه کژال، خوابه -

 !صدره دکتر آقای دستور. دیگه کنم کارچی -

 نیدمشمی رو صداشون فقط من که پرستار تا دو اون و شد تیزتر هامگوش کمی سیاوش فامیلیِ شنیدن با

 . دربیاره مالفه زیر از رو دستم آرومی، نهایت در کرد سعی یکیشون و شدن ترنزدیک

 نشه، پایین باال خانوم این فشار سانت یک یه که کشت رو خودش محسنی آقای وقتاون از هامیگم -

 .بگیره خدمت به رو ما صبح تا قراره صدر دکتر کنم فکر هم حاال

 االن کردممی حس که خوردم رو دستم هایرگ اون یغصه من و شد بسته دستم دور فشار دستگاه

 :گفت کردمی پف بیشتر من دست و دادمی فشار رو دستش تلمبه اون که طورهمون یکی اون. ترکنمی

 !مونده؟ چرا تعجبم در من نبود، شیفت اصالً امشب که صدر دکتر -

 .نداره اعصاب دیدمی مریض که عصری از کال ولی دونم؛نمی هم من -
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 راچ دونمنمی تا دو این و بکشم عمیقی نفس خواست دلم و شد خالی دستم دور فشارسنج دستگاه باد

 این با و بود ممنوعاتم جزو خیال و فکر و دلهره! بودم خواب سرم خیر. زدنمی حرف من سر باالی

 شد؟می مگه هاحرف

 اعصاب؟بی چی برای. پایینه کمی فشارش -

 که عروسکی و بوده بچه یک مریضش امروز کهاین مثل گفتمی یزدانی خانوم منشیش،! دونممی چه -

 رهماد میگن. نداده بهش دکتر آقای اما کرده؛ گریه براش کلی و خواستهمی رو بوده دکتر آقای اتاق توی

! مهمه براش و نیست فروشی اصال این گفته و کرده دعوا باهاش صدر دکتر که میدم رو پولش گفته

 بود؟ پایین خیلی فشارش حاال! سالش و سن اون با دکتر کن فکر تو. رفته غرغر کلی با هم خانومه

 !اومدن چی واسه اومد یادشون عجب چه و بودم شده کنجکاو عروسک اون به نسبت کمی

 هست؟ عروسکی چه حاال. کنم چک میام دوباره دیگه ساعت یه خودم. خیلی نه -

 عروسک یه. گذاشته شخصیش کمد تو. دیدم رفتم نبود دکتر شدم، کنجکاو من راستش ندیدیش؟ -

 !داره روپوش هم دکترها مثل اینه جالب بافتنیه،

 اورب باید یعنی گرفت؛می نوسان هرتپش با و نبود خودش جای سر دیگه قلبم. شنیدمنمی چیزی دیگه

 شمب بلند خواستم کشیدم، عمیق نفس چند و کردم باز رو هامچشم پرستارها رفتن بیرون با! کردم؟می

 من. گفتن ذکر به کردم شروع و کردم پرت تخت روی رو خودم دوباره! ممنوعه اومد یادم که بخورم آب

 !نمیدم خیال و فکر یاجازه ذهنم به دیگه
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 اتاق شیرینی عطر بوی. شدم هوشیار کمی من و کرد صدایی اتاق در که شدمی سنگین داشت هامچشم

 !سیگار بوی از مخلوطی با آشنا عطر همون. کرد پر رو

 رو هامپلک تونستم فقط کردم، هول. کردمی پر رو امشامه کتش هایسرشونه از روز هر که عطری همون

 کمی که ایلحظه اون تاریک، اتاق این تو ورودش از بعد کردممی دعا دعا. بدم فشار هم روی بیشتر کمی

 .باشه ندیده رو من کردم باز چشم

 از ور نگاهش سنگینی. میشد ترنزدیک و نزدیک کردمی ایجاد اتاق کف با مشکیش هایکفش که صدایی

 براش که تپشی روی بود افتاده قلبم و رفتمی داشت نفسم و کردممی حس هم بسته هایپلک پشت

 .بود شده ممنوع

 که بشنوم رو در صدای شدم منتظر من و شد منعکس گوشم تو شدنش دور صدای... قدم دو... قدم یک

 با من و داد هل کمی اشزده زنگ ریل اون روی رو، کشویی پنجره انگار اما بود؛ بسته سرش پشت

 .ببینمش تا کردم باز رو پلکم الی سانت یک فقط کنجکاوی

 و ودب لبش یگوشه سیگار نخ یه. بود گرفته بازی به رو پیشونیش روی موی تار چند زمستون سرد سوز

 سیگارش قرمزی! بگیره گر فندک با سیگارش تا کرد خم رو سرش بده، زحمت هاشدست به کهاین بدون

 فرستاد بیرون پنجره همون از اش،سینه از غلیظی دود و کرد حبس رو نفسش زدن، چشمک به افتاد که

 !زده یخ حیاط برای

 !نکش سیاوش نمیگی -

 .قاپید رو بازم هایچشم هوا رو سیاوش نگاه و کردم گشاد چشم اشتباه به و ببندم پلک اومدم زده هول

 ردهک فرار ازش البته و بودم دیده رو سیاوش ایدیگه بار دو فاصله، هفته دو این تو نمایش، روزِ اون از بعد
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! چیه برای کردمنمی درک من و زدنمی جمعم و بودم شده خاطره هم احوالپرسیش توی دیگه چون بودم؛

 !سیاوش؟ بگم بهش هم من که داشت؟ انتظاری چه حاال و

 .فهمممی رو بیداریت و خواب -

 از ور نگاهش حرفش گفتن با سیاوش خوب چه و بود شده ریتمیک و تند کوبش یک فقط قلبم ضربان

 هامپلک ابلهانه من باز و گرفت شدمی خاکستر داشت که ی سیگار از رو کام دومین و برداشت من روی

 .بستم رو

 خواب؟ به زدی رو خودت باز -

 سقوط شد باعث که لبخندش نیمچه اون به وای و بود من روی نگاهش باز و کردم باز رو هامپلک آروم

 .کنم حس امسینه تو رو قلبم

 کنم؟ خاموشش اذیتی -

 .بود امتشنه چه! زده آب قحطی انگار کشیدم، امخورده ترک هایلب روی زبون

 !نه...یعنی...من -

 و زد گرفتمی بازیش جنبهبی دلم که لبخندی اون سیاوش باز و گفتم بیراه و بد خودم به دلم تو

 !رسید هم من گوش به جیزش صدای و پنجره کنار کرد له رو سیگارش

 گرفتم؟ چی تولد هدیه دونیمی -
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 خودش که نبود من طرف از جواب منتظر هم اون و نداره ربطی من به کردم حس چون ندادم؛ جوابی

 :گفت

 !نه یا بکشم سیگار نیست مهم کس هیچ واسه یعنی این! فندک یه -

 هم بعد و داد تکونش جلوم نمایشی حالت به و کشید بیرون فندک یه و رنگش سفید روپوش به برد دست

 پر ور توش کیوان و زهراخاله بودم؛ گذاشته اتاق این تو پا وقتی از که کوچولویی یخچال روی کرد پرتش

 .بودن کرده آبمیوه از

 .کردمی غریبگی باهام سیاوش این و دادم فشار هامدست بین رو مالفه من و اومد ترنزدیک و نزدیک

 این که بود گرفته اشتباه هابچه با رو من دقیقا کیوان و گرفت تخت ایمیله چهار محافظ به رو هاشدست

 . زدممی یخ داشتم بیرون از و داشتم تب درون از انگار. نیفتم من بود انداخته جا رو محافظ

 ...من -

 خواستمی چی. زنهمی بیرون داره دستش هایرگ دیدممی من و شدمی ترمحکم لحظه هر هاشدست

 : گفت بود که اتاق وسط دقیقا. برد موهاش بین دست کشید، عقب دفعه یک. تونستنمی که بگه

 ...من و میشی اذیت فردا... فردا طوریاین بافتی،می رو موهات کاش -

 باز رو سرم کش بود رفته یادم. پریشونیش به وای و موهام سمت رفت دستم اختیاربی شد، خالی دلم ته

 گل شرم از صورتم. کنه جمع رو بلند موهای اون همه تونستنمی سرم روی کوچولو روسریِ اون و کردم

 .هامشده ممنوع مراعات اهل من چه ببینه که بود خالی وسط این دکترم جای و انداخت

 .ببینمشون طوریاین دارم دوست من فقط کردم فکر من دونیمی -
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 .موندم حیرون حرفش این از. شدم شوکه

 .آقاسیاوش اما... اما -

 .کشید پایین به رو دستگیره رفت، در نزدیک

 .کنمنمی پیدا وجودم تو آقایی وقتی میاره دردم. بنداز رو اسمم پشت آقای اون خاطره -

 و خورد سر اشک قطره یه و کردمی سقوط داشت که حالی و موندم من و رفت بیرون حرف این گفتن با

 .شد قایم موهام بینابین

 

*** 

 دبو اومده وقت اول صبح که زهراییخاله تار تصویر و زدم پلک بار چند بود، تار دیدم کردم باز که چشم

 .شد واضح پیشم

 !کردی باز چشم عجب چه. مادر سالم -

 .بگم لب حرکت با رو زهراخاله سالم جواب تونستم فقط و بود کرخت بدنم

 .تارا دنبال رفت کیوان آخه کنم؟ صدا رو پرستار داری؟ درد -

 .کشیدم امخوردهترک هایلب به زبون کمی و دادم تکون طرف دو به بالشت روی رو سرم

 !زهرا مامان خوبم -
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 شد خم. خواستمی رو واژه این گفتن دلم صبح از من و دیدم رو زهراخاله چشم یگوشه اشکِ برق

 .بوسید رو پیشونیم

 بهوش دیر بود نگران کمی فقط. رفت و کرد چک رو وضعیتت اومد دکترت. دلم عزیز شکر رو خدا -

 ...عمل قبلِ تو که پرسید ازم. میای

 نه؟ یا اومد بهوش ورپریده -

 حالم، این با من و بود اومده موقع خوش. دراتاق سمت چرخوندم رو سرم من و بود پریا پرشور صدای

 اون از بپرس گفتمی دکترم به باید زهراخاله. نداشتم بود افتاده یادم باز که دیشب واسه توضیحی

 !نداشته رو کدومش دیشب خاطره گفتی؛ که هاییحالت

 ! دختر خبرته چه آروم، فقط... تو بفرمایید بله -

 :گفت رسید که من نزدیکی. گذاشت چشمش یه روی رو دستش زهراخاله برای چشم ینشونه به

 !رهانیدین دلواپسی از را ملت یک و زدین پلکی عجب چه بانو به به -

 .بوسید رو امگونه پرصدا پریا و شد کشیده کمی خشکم هایلب ولی اومد؛نمی امخنده

 بهتری؟ -

 .شدمی سوزن سوزن و بود تلخ گلوم کردم، ایسرفه تک

 اومدی؟ کی تو. مرسی -
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 تهنشس انتظار به بیمارستان در پشت داشت طلوع قصد خورشید که هاییواپسین از بدبخت منِ وهلل -

 .داشتم پارتی جااین سرم خیر بده، راه رو من که کیه اما بودم؛

 .یخچال سمت رفت سرش دادن تکون با زهراخاله و خندیدم احتیاط با

 !بیرون؟ کشیدنت تاریخ کتاب از مگه زدنه؟ حرف طرز چه این -

 .نشست پام پایین و تختم یلبه کرد پرت رو خودش

 یآخر دیگه. کنه استفاده بُرشِش از بگین کیوان این به خدایی زهراخاله زنم؟می حرف برات ادبی بده -

 ...میگه آشناهاشونم از میگم کردم، التماسش کلی. کنم لهش بزنم رو در دم نگهبان این خواستمی دلم

 .کشید اشنداشته هایسبیل به دستی مثال و زد کمرش به رو هاشدست

 .بیاید مالقات وقت خانوم، نشده هماهنگی من با -

 جدی اخمش خنده بین و شد صاف پریا حرکت این با. بود یخچال تو سرش و بود شده خم زهراخاله

 .اومدنمی

 .دخترم عیبه جان، پری درنیار رو مردم ادای -

 هاش؟کننده عیادت مال یا موته به رو این مال هااون ببینم حاال... جون خاله دیگه بود اعصاب رو خب -

 .پشتش زدم و دادم تکون رو پام زحمت به که بود زهراخاله دست یآبمیوه به نگاهش

 .خودمه مال شهمه هم هااون. موتی به رو خودت -

 .داد تکون بابا برو معنی به رو دستش
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 .زنهمی چشمک من به داره اون که فعال -

 .قاپید زهراخاله دست از رو موز سیب یآبمیوه و پرید پایین تخت از هم بعد

 .بود خاطره مال اون پری اِ -

 .دخترم باشه جونت نوش بگو جون، خاله خیالبی -

 دیگه یآبمیوه یه و کرد باز رو یخچال در دوباره همین واسه شد؛می پری زبون حریف عمرا زهراخاله

 .درآورد

 .خوردن به کرد شروع آرامش کمال در نی کردن فرو با و نشست پالستیکی صندلی روی پریا

 .رفت یادم وای ای -

 یآبمیوه نصفِ کنم فکر و کرد هول هم زهراخاله. خوردم تکون ترسیده من که گفت بلند رو این قدراون

 .ریخت رنگش یشمی مانتوی روی دستش، تو

 .ترسوندیمون دختر؟ چته -

 .نم ترسیده صورت به بعد کرد زهراخاله مانتوی روی بزرگ لک به نگاهی اول شرمنده، واقعا بار این پریا

 .االن میام من یعنی... که گفت آخه... چیزه...سیاه روم -

 :گفت زهراخاله که بره بیرون شد بلند

 شده؟ کجا؟چیزی ببینم کن صبر -
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 .بگه چیزی من جلوی خواستنمی مثال یعنی این و کرد نگاه من به و خاروند رو سرش ایکیوسان مثل

 .میگم میام بدم خبر -

 .بزن حرف درست پریا بدی؟ خبر چی -

 .اتاق در سمت رفت پریا و شد شاکی زهراخاله

 .خیلی... داشت تاکید... بدم اطالع حتما اومد بهوش خاطره... که گفتش دید راهرو تو رو من آقاسیاوش -

 .برو خب! آهان -

 تو خواستممی رو دیشب مثال و فشردم هم روی رو هامچشم من و رفت فکر توی کمی هم زهراخاله

 .بذارم جا بیهوشیم

 !دنیا مادرشوهر و خواهرشوهر ترینخوشگل به سالم -

 .کیوان سرش پشت و بود اتاق ورودی تارا کردم باز که چشم

 !خودشیرین عروس. چاپلوس ای ای -

 .زد کیوان سر هم غر یه کردو بغل رو تارا و رفت جلو زهراخاله

 .نکن اذیت رو عروسم کیوان اِ -

 .بود نتیجهبی من فکرهای. لبخندم پشت بستم افسار رو افکارم و کردم نگاهشون ناب محبت یه با

 !شدین اذیت چرا. سالم -
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 .بوسید رو من دوبار محکم تارا

 .دارین اختیار! وظیفه بفرمایید شما! نیست اذیتی هم بعد. کیوان یکی من طرف از یکی -

 بهتری؟! من امانتی رسوندن تو مخصوصا میگه، راست -

 .دارم دوستش قدرچه که کردم فکر این به من و شد خم صورتم توی کیوان

 !خوبم همیشه شماها با -

 !هاهستم هم من منظورش -

 اسم هب کسی بود قرار کی و کرد براندازش کنجکاوی با زهراخاله نگاه و زد حاضری رفته باال دست با پریا

 !بگیره پایان زندگیم دفتر پاورقی توی سیاوش

 

*** 

 بهتری؟... بشین کشیدی؟ زحمت حالت این با چرا آخه کنه؟ صادر رو قتلم حکم کیوان خوایمی -

 .نشستم روش من و گذاشت عروسک از پر یقفسه کنار پیشخون، پشت صندلی یه برام سعید

 وت کیوان آقا خواست به که هم مدت این تو بودم، بافته قبال رو هااین. نیست زحمتی. خوبم آره ممنون، -

 مچش از دور بود، رفته سر امحوصله خیلی. کردم پرشون پنبه با کنم؛ استراحت که بودم زندانی خونه

 .بیارمشون گفتم بیرون زدم کیوان
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 برام بود پیشخون روی که چای فالکس از. شد ترنزدیک من به و داد هل کمی رو خودش دارچرخ صندلی

 .کرد پر رو امشامه ایکیسه چای تلخ عطر و ریخت چای سفید سرامیکیِ فنجون توی

 !باشم آماده باید کیوان سمت از توبیخ هرگونه برای بفرمایید پس. بشی گرم بخور -

 .داشتم درد کمی هنوز خندیدم، احتیاط با

 کودک تختِ آویز زیاد حاال تا شده؟ خوب چطورن؟... داده زهراخاله رو اصلی مجوز نترسین نه. ممنون -

 .سفارشی خب و بود فاطمه واسه اولیش. نکردم درست

 هایستاره و ماه. کرد بلند رو آویز دونه یک ایشیشه میز روی از. شد بلند و داد هل رو صندلیش کمی

 .چرخیدمی هی لبخندشون و شدن رقصون طالییش آبی

 آویزشون هاینخ این به که ریز هایقلب این خصوصبه کنه،می پیدا طرفدار کلی میگم که من عالیه، -

 .کردی وصل

 .کنه گرم رو امزده یخ هایدست تا گرفتم دست به رو چای فنجون و زدم لبخندی تشکر برای

 .ویترین پشت کنم وصل رو یکیش بذار -

 اهلل مبس یک با هم سعید. بود سرم پشت اصلی ویترین دقیقا چون کشیدم؛ کنار رو خودم صندلی با کمی

 .کرد آویزون اصلی ویترین از قسمتی به رو آویز

 .گرفت رو و رنگ اممغازه ویترین اصال. جان خاطره ببینش وای -

 .خندیدم نگاهش حالت و خندیدن طرز به
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 .آقاسعید کنیدمی اغراق دارید دیگه -

 .نشست من نزدیک جاش سر و اومد کنار ویترین پشت از و زد ایضربه آویز به بادستش

 جان؟ خاطره میگم -

 سن هرحال به. دارم نگه بینمون مرزی یه دادممی ترجیح من باشه، راحت خواستمی سعید هم چی هر

 .بود من از بیشتر خیلی اون

 بله؟ -

 ببافی؟ من برای هم سفارشی طرح یه بدم، زحمتت یه تونممی میگم -

 .خوردم تلخ رو چاییم از کمی و کردم نگاهش مشکوک کمی

 برای؟ -

 .کرد ایخنده تک

 ...نخور تلخ رو چاییت اوال -

 .سمتم داد هل رو بود پریده اشلبه که قدیمی سرخی گل قندون

 !هاکارگاه مثل نکن نگاهم جوریاون ثانیا -

 :گفت سعید خود باز و برداشتم قند دونه یه و افتاد پایین سرم خنده با
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 خیلی عروسک یه خودت یسلیقه به خواستم خب ولی مونده؛ ماهی یک هنوز دونممی. پریا تولد واسه -

 .ببافی براش من سفارش به عاشقشه؛ که هااون از بزرگ خیلی

 .بودم غریبه گفت سعید که تاریخی این با چقدر من. گذاشتم میز روی رو چای لیوان

 پریه؟ تولد دیگه ماه -

 .شد خم پرسشی ابروش یک تعجبم از

 دونستی؟نمی -

 .بود زهرآلود امخنده تک و افتاد پایین سرم

 ...نداشتیم تولد تاریخ اسم به چیزی کدومهیچ ما راستش نه، -

 .نداشت گفتن هاحرف این و آوردم باال رو سرم سعید یوارفته نگاه به رو

 نظرتونه؟ مد طرحی چه حاال. خوب چقدر -

 . پریدم دیگه موضوعی به موضوعی از ابلهانه هم من و شد هم در کمی صورتش

 نیست؟ اشهتوشناسنامه که اونی پریا تولد تاریخ میگی یعنی -

 ولدت اسم به جشنی یعنی گرفتیم؛نمی تولدی وقت هیچ ما اینه منظورم. نگفتم رو این من سعید آقا -

 که همینه برای! ندارن شونشناسنامه تو اصال رو تاریخی همچین یه من مثل افرادی چون. نداشتیم

 یخیل حتما پریا واسه شما غافلگیری و نداشتیم خبر شده ثبت والدتش که اونی تاریخ از هم وقتهیچ

 .موندنیه بیاد و قشنگ
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 ختل هم باز رو چاییم ته اون و برداشتم رو فنجونم. نداشتم دوستش من که داشت غم مایه ته لبخندش

 .خوردم

 باشه؟ چی طرحش خب -

 !خاص. هاباشه خاص بده قول فقط دارم، قبول رو اتسلیقه -

 .دادم تکون سری داشت بودنش خاص رو که تاکیدی برای

 !حتما -

 

 همب کیوان پارسال که پالتویی. کردم فرو پالتو جیب تو رو هامدست اومدم؛ بیرون که سعید یمغازه از

 خودم، بافتدست شال با کردم سعی! زدمی یخ داشت هم دلم که روزهایی حوالی اون تو بود کرده هدیه

 میشد "ها" اگه هوا این چون. بکشم نفس رو زمستون سرمای مبادا تا دارم نگه پوشیده رو دهنم جلوی

 .بدنم یکهنه درد با کردمی لج و مصیبت شدمی بعدها وجودم، توی

 جلوی زهراخاله دستور به و کنم شیطنت کمی االن خواستمی دلم که بودم مونده خونه توی قدراون

 تا کشیدم روپیاده وسط رو خودم کمی. خواستمی زدن قدم دلم "دربست"بگم و نگیرم رو تاکسی

 خورشید این از االن زهراخاله یخونه بخاری گرمای قدرت چند هر. کنه گرمم زمستون جونکم خورشید

 طالیی نور هی که خوابیده هایدرخت به کردمی حسادت و اومدمی خوابش هم اون انگار! بود بیشتر

 .کردمی فرو هاشونشاخه بند بند به رو رنگش

 !خاطره -
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 .کردم اشتباه شاید من و شد سست بعدیم قدم

 .شمام با خانوم خاطره -

 بازی اسلوموشن داشتم انگار. دادم انجام رو کار این آهسته. سرم چرخوندن برای داشتم تردید هنوز

 اصال میره؛ که مسیرهایی به دونستممی که خیابونی تو هم اون نبود، خوشایند زیاد دیدنش. کردممی

 !خورهنمی

 .کردم خم کمی سالم نشونه به رو سرم

 .رسونمتمی بیا. سالم -

. رفتم ترنزدیک قدم دو حد در فقط و بود گرفته رو دیدم جلوی چون زدم؛ کنار صورتم از رو شال کمی

 .زندگیمون مثل درست. طرف این من و بود جوب طرف اون سیاوش

 .بخوره همبه مسیرمون کنمنمی فکر میرم، خودم. ممنون نه -

 نمیری؟ خونه مگه -

 :گفتم حال این با ولی باشه؛ نداشته رو تارا به زدن سر قصد امروز سیاوش بودم امیدوار

 .میرم خونه بله -

 .رسونمتمی پس -

 !بمونه؟ تارا داداش همون ذاشتنمی چرا و شد مشت خود به خود دستم

 ...من نه -
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 .کرد باز رو جلو در. زد دور رو اون و گرفت فاصله ماشینش از کمی

 .بشین یکیه، مسیرمون -

 .نیومد خوش مذاقم به اصال زورگفتنش و پیچیدمی هم به داشت امروده و دل

 کنم؟ اجازه کسب زهراخانوم از بزنم زنگ الزمه -

 دوباره رو شال. زدمی جلو افراط از داشت صمیمیتش. کشیدم هم به اخم من و گفت حرص پر رو اشجمله

 .خودم مسیر به رو چرخیدم. کردم صاف دهنم جلوی

 .سیاوش آقا خداحافظ -

 هی هافیلم مثل خوب چه و رفتم خیابون کنار اجبار به. نچرخیدم اما شد؛ فشرده دلم. زد صدام بار چندین

 .شد پیدا خواستممی که ایلحظه اشکله سرو تاکسی

 .کردم بلند دست

 دربست؟ -

 عقب به رو نگاهم کمی در، بستن با. شدم سوار من و کوبید ترمز روی خواسته خدا از رنگ زرد تاکسی

 رو و بستم رو هامچشم من و کرد فرو موهاش بین دست ناباوری کمال تو که دیدم رو سیاوشی. چرخوندم

 . دادم آدرس رفتمی پیش رو مستقیمی مسیر که ایراننده سوال به

 

*** 
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 اومدی؟ جون، مادر سالم -

 .کفشی جا بذارم رو هامکفش شدم خم و انداختم کیفم توی رو کلید دسته

 .بله جونم، خاله سالم -

 .نبودم خاله دست کمک امروز من و زدمی برق همیشه مثل و بود مرتب جا همه رفتم، هال تو قدم چند

 جون؟ خاله کجایین -

 .عزیزم اینجام -

 .انداختم دستم روی بافت شال با و کشیدم سرم از رو ایسرمه شال راه بین و آشپزخونه سمت رفتم

 زوج هم این. بود برداشته رو آشپزخونه وایتکس بوی و ظرفشویی توی بود ریخته لیوان کلی زهراخاله

 تو بلور لیوان و ظرف کال. برن حسابی حمام یه هالیوان بار یه وقت چند هر که بود زهراخاله هایعادت

 .زدمی برق باید خونه این

 .بشورم بیام من بذارید -

 .کشید پایین رو دهنش جلوی ماسک کمی کفی هایدست همون با

 آقاسعید؟ به رسوندی رو هاامانتی. شد تموم دخترم نه -

 .گذاشتم آشپزخونه در کنار همون شال تا دو با و کردم رد گردنم از رو کیفم بند

 .خوب دخترِ اتاقت ببر رسیده، هم تو به کیوان شلختگی -
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 .رفتم جلو درآوردنش با و کردم باز رو پالتوم یدکمه تک

 .شدین خسته صبح از دیگه شما. چشم بشورم رو هالیوان -

 .شورمشونمی خودم مادر، نه -

 گرد که موهاش و گردنش از رو بندپیش بود، شده پاپیون زهراخاله کمر پشت که بندکی کشیدن با

 .کردم رد بودن، گرفته سفیدی

 .من با اشبقیه دیگه نه -

 .یدکش بیرون دستش از رو آبی پالستیکی هایدستکش و داد تکون موافقت ینشونه به سری باالخره

 .نره دستت پوست کن دست رو هااین پس -

 .چشم -

 ستد به رو هادستکش و انداختم گردنم بود، شرکتی تبلیغات از پر روش که بندیپیش به متصل بند

. هبش درست بیشتری رنگیِرنگی هایحباب تا زدم ریکا رو اسکاج هی. شستن به کردم شروع و کشیدم

 !چمه دونستممی خودم و پاشیدممی هالیوان به هی رو آب

 مادر؟ خوبی جان خاطره -

 و زدم یاضربه بود شده درست لیوان از پر تشت توی که ایگنده حباب به انگشت با. افتاد ترپایین سرم

 :گفتم مقدمهبی. پاشید صورتم روی درونش خیال از قطره چند

 !سیاوش آقا... یعنی دیدم رو سیاوش... اومدم بیرون آقاسعید یمغازه از وقتی -
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 .بشه قطع آب شرشرِ تا کوبیدم شیر اَهرُم روی دست و گفتم پرحرص و تاکیدی رو"آقا"

 داشت؟ کارچی جااون سیاوش شده؟ چی ببینم بگو درست چی؟ یعنی -

 .زدم عقب رو صورتم توی اومده موی تار چند اون دستم، ساق با و کردم بلند سر باالخره

 ...من اما... اما... برسونه رو من خواست و کرد صدام اومدم بیرون مغازه از که من. دونمنمی -

 بهت؟ زد حرفی خاطره؟ چی تو اما -

 تداش هم خالی ماهیتابه. کردمی نگاه رو من دست به روغن و بود زده تکیه گاز به. کردم نگاه زهراخاله به

 .شدمی داغ خودبی

 .خونه اومدم گرفتم دربست. نشدم سوار ولی نه؛ -

 .فشردم هم روی چشم من و بشه خاموش تا پیچوند رو گاز پیچ خاله

 .کنه لطف خواسته شاید چرا؟ آخه -

 .دادم بازی سینک داخل تشت هایکف توی رو دستم

 به هست اگه هم احترامی. خاله کردم فراموشش من. نیست طعنه با... جون خاله نیست زورکی لطف -

 .خوامنمی رو لطفش من... من گیرتم،می خفگی حس میگه زور وقتی من. تاراست خاطر

 .فشرد رو بازوم زهراخاله و شدمی ترفشرده و فشرده دستم بین اسکاچ

 رو هاتدست. باش آروم االن باشه؟ زنیم،می حرف بعدا. افتاده که اتفاقیه حاال. عزیزم باش آروم...آروم -

 .کن استراحت اتاقت برو بکش آب هم
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 .جون خاله خوبم نه، -

 کشیدن آب به کردم شروع من و سینک توی شد سرازیر آب.زدم باال رو شیر اهرم حرف این گفتن با

 زیرِ نفهمیدم من و کرد نگاهم سکوت توی بار چند زهراخاله و دورشون کشیدممی دست محکم ها،لیوان

 .گفتمی چی لب

 .دارم آرزو هنوز باورکن! دیگه؟ رسیممی سالم تارا -

 .شد خاموش باز و خورد بدی تکون استارت اولین با کیوان، ماشین

 !نخونی؟ یأس آیه قدراین میشه تو دِ -

 .فشردم خودم به کمی رو بغلم تو رفته خواب یفاطمه

 کنی؟ روشن تونیمی رو ماشین این اصال تو ببینم خونممی شادی یآیه چشم -

 انگار زد، ایپیروزمندانه لبخند. نشد خاموش ماشین بار این و زد استارت دوباره و رفت بهم ایغره چشم

 من و فشرد گاز روی پا و کرد زمزمه لب زیر رو"خودت امید به خدایا". بود کرده فتح رو اورست یقله

 .بستم رو هامچشم

 .سپردم تو به رو خودم خدایا -

 .اومد فرود بازوم توی تارا مشت

 .کنم اتپیاده جاهمین میگه شیطونه. لوسی قدرچه تو که وای -

 .انگیزهشگفت تتنبیه کردی؟ دور و مسیرم کنینمی فکر یعنی؟ کوچه سر همین -
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 از. داره ترس کمی هم خودش هنوز دونستممی. خوردنمی تکون جلو یشیشه از هم سانت یک صورتش

 .بود ننشسته فرمون پشت حاال تا بود شده حامله که موقعی

 .خاطره ببند -

 .کشیدم هفاطم سفید و نرم صورت روی وارنوازش رو اماشاره انگشت

 .برس رانندگیت به شما شوماخر، خانوم چشم -

 .کردم جا فاطمه کوچیک و شده مشت دست تو زور به رو انگشتم من و کرد ایخنده تک

 .بیدارنکنی رو امبچه آی -

 !بزنی واکسن ببریش میاد دلت طوریچه تارا میگم... باشه رانندگیت به حواست شما -

 .کرد نگاهم ذره یه و بود نشسته ترریلکس حاال تارا و بودیم اومده رو مسیر از کمی

 .سالمتیشه واسه. دیگه کوچولوئه سوزن یه! هازنیمی هاحرف! وا -

 .داره درد... نگو -

 .کردم نگاه فاطمه مظلوم صورت به

 .بمیره برات عمه -

 .برداشتم رو بهداشتش کارت ببین کن نگاه رو ساکش تو.بمیره براش عمه نکرده الزم -
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 جلوی صورتی ساک توی و شدم خم کمی فشردم، آغوشم به رو فاطمه. بود فاطمه سر زیر که دستی با

 .گشتن به کردم شروع پام

 .جاستاین آره -

 .زد دور رو بلوار احتیاط با تارا

 .بود سخت هم برگردم بخوام کهاین تصور شکر، رو خدا خب -

 .رفتیمی کیوان با ذاشتیمی ترسیمی که تو خب -

 ردو میریم هم با زدیم رو فاطمه واکسن طوریاین حاال. دیگه کردممی رانندگی باید چی؟ آخرش بابا نه -

 .دور

 .بگذرونیم خوش بریم ما بزنه آمپول خوادمی امبچه میاد دلت نگو، -

 .شد جمع چندشناک صورتش

 فلج بگیره، نوع همه از یتهپات ذاریمی کنی؟ کارچی قراره باشی داشته بچه خودت تو. لوس چه اَی -

 !کنه اوخ رو تونبچه پای سوزن ذره یه مبادا که روش هم اطفال

 !مادر یک من و باشه من مال که بچه یه تصور از لرزید دلم

 .بده تحویلم بعد بزنه رو واکسنش ببره باباش بغل میدم دیگه، نه -

 نمیای؟ باهام تو یعنی ببینم؛ وایستا -

 !نجالد هااون. نمیاد دلم اصال. جااون بیام من درصد یه کن فکر! نه واکسیناسیون اتاق تو ولی میام؛ چرا -
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 !دیگه جالده هم من شوهر پس نکنه، درد شما دست -

 .کردم نگاه تارا چپِ چپ به شرمنده من و خورد تکون فاطمه و خندیدم بلند کمی

 .بخند درست. ترکید شزهره امبچه خب -

 !جالدی و کیوان...بود باحال ولی ببخشید؛ ببخشید -

 .گرفتمش هوا رو که سمتم کرد پرت و برداشت رو صندلی دو بین کاغذی دستمال یجعبه

 .نزن حرف شوهرم پشت قدراین. هامیگم کیوان به -

 .عمه عشق به بخوره بود نزدیک االن کردی پرت رو جعبه این هم بعد. چه من به گفتی، خودت بابا ای -

 .کرد ترمز بزرگ پل یک جلوی و درخت یک سایه زیر

 .پایین بیا کن بغلش رو عمه عشق حاال -

 پوشوندن با هم من و شد پیاده من، پای جلوی از فاطمه ساک برداشتن با و کرد خاموش رو ماشین تارا

 .بخوره سرما مبادا فشردمش خودم به و شدم پیاده فاطمه صورت

 "سه منطقه بهداشت مرکز": کردمی خودنمایی بزرگ سفید خط با آبی بزرگ تابلوی

 .شدم راهی تارا دنبال و زدم فاطمه کوچیک دست به ایـوسه بـ نازک پتوی روی از

 اعالنات تابلو پای گاهی و اومدممی و رفتممی رو بزرگ سالن هی من و بود اعصابم رو هابچه جیغ صدای

 دریق به فاطمه به وابستگیم. کنم کم اضطرابم از کمی پزشکی بروشورهای اون خوندن با تا ایستادممی

 .فاطمه دوماهگی واکسن برای اتاق توی برم بشم همراه تارا با نداشتم طاقت که بود شده زیاد
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 شده سِر بدنم تمام و رفتممی راه بسته هایچشم با و خوندممی قل چهار فرستادم،می صلوات لب زیرِ

 .بود

 به و رفتم بهداشت مرکز خلوت راهروهای از یکی به. نبود تارا از خبری هنوز کردم باز که رو هامچشم

 هی. شد باز روییروبه اتاق درِ که دادممی فشار دستم توی رو فاطمه ساک بندهای. زدم تکیه سفید دیوار

 "پزشک" بود نوشته روش و بود شده نصب درش روی رنگ سبز کوچیک تابلو

 .اومدین و کردین لطف که ممنون... دکتر آقای حتما -

 ودب بهم پشتش که پوشی شلوار کت آقای و گفت رو این دیدمشنمی من و بود اتاق توی هنوز که آقایی

 : گفت

 .خدانگهدارتون. کنممی خواهش -

 چرا آدم این و شدم چشم تو چشم سیاوش با چرخش اولین با. شدن قایم و کردن فرار برای بود کم وقت

 !شدنمی تموم من روزهای تو تکرارش

 ناجور خداحافظی یک با هم اون بودیم؛ دیده رو هم ایدیگه دلیل هر به یا اتفاقی حاال پیش روز دو همین

 یهابچه مثل و شد بیشتر ساک بندهای روی دستم فشار. تقدیر پای ذاشتممی باید حتما هم رو امروز و

 .خواستنمی سالم دلم کرده قهر و لجباز

 توی رو تصویرش انعکاس. انداختم پایین رو سرم من بود، اومده ازش که اتاقی درِ شدن بسته با

 .بود هامچشم جلوی دقیقا ماتش چرم هایکفش رسید که ترمنزدیک. دیدممی کرمی هایسرامیک

 ...جااین تو -
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 !سیاوش... شد هالک بگیر رو فاطمه بیا! جایی؟این خاطره -

 چند حرفی هیچبی و گرفتم بغلش از رو فاطمه من و انداخت بهم نگاهی مشکوک تارا اومد باال که سرم

 کردممی سعی دادنش؛ تکون آروم با که ایفاطمه هایگریه توی حتی رو صداشون ولی شدم؛ دور قدم

 .شنیدممی کنم، آرومش

 !اینجا؟ تو سالم، -

 شماها؟ و کارداشتم جااین دکترهای از یکی با بودم اومده من -

 .اومدیم فاطمه واکسن واسه -

 .چسبوندم فاطمه نرم صورت به رو امزده یخ صورت

 .دلم عزیز بشم فدات آره؟ داشت درد. دلم جونِ نکن گریه عمه، جونم -

 کردی؟ گریه خاطره، ببینمت. شهگشنه فقط دردونه این. نداشت درد هم هیچ نخیر -

 راباضط سر از که اشک قطره دو اون یعنی گرفت؛ بغلم از رو فاطمه و ایستاد جلوم که گفت تارایی رو این

 !بود گذاشته جا نشون و رد واقعا بود دلواپسی و

 توی رو سیاوش نگاه ایلحظه من و داد شیر فاطمه به و نشست نیمکت روی تارا. انداختم باال ایشونه

 .کردم حس صورتم

 .بده شیرش بعد خونه بریم پاشو. نشین اینجا تارا -

 .باشه پوشیده که بود چسبیده محکم رو بلندش یمقنعه تارا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 474 

 .میشه تلف امبچه خونه برسم بخوام تا آخه نه؛ -

 . ستآلوده هواش جااین. پاشو نمیشه تلف -

 اب من و گریه به گذاشت رو بنا هم فاطمه و کرد جدا خودش از رو فاطمه نمیگه بیراه سیاوش دید که تارا

 .بخوره پاش به دستم مبادا که گرفتمش تارا از احتیاط

 .خوشگلم برات بمیرم من وای -

 .شد پیچیده زیرش فاطمه و انداخت من هایدست روی رو فاطمه کوچیک پتوی تارا

 .بریم بیا انداختی، راه کشتار صبح از هم تو بسه -

 رو سوئیچ تارا محوطه توی که بیرون سمت افتادم راه تارا و سیاوش دنبال من و زدمی جیغ هنوز فاطمه

 .داد نشون العملعکس موقع به هم اون و سیاوش سمت کرد پرتاب

 سرش روی رو دنیا تا بدم شیرش رو فاطمه ماشین تو بتونم من که برسون رو ما بکش زحمت یه سیا -

 .نذاشته

 .کرد نگاه خیالبی تارای به چپ چپ کمی سیاوش

 نه؟ چرخه،نمی زبونت رو "شین" و "واو" اون -

 .گفت ایکشیده " نچ" و داد باال همزمان رو ابروهاش تارا

 .اونجاست ماشین ضمن در -

 .رفت سمت همون سرش، دادن تکون با سیاوش و داد نشون رو ماشین اشاشاره انگشت با
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 پایین رو سرم و دیدم جلو آینه از رو سیاوش نگاه ثانیه یک برای شدم جاگیر که عقب صندلی روی

 .شد روشن ماشین و زد استارت هم اون. انداختم

 من؟ خونه بریم -

 !نه -

 برای مخالفتش دونستممی چند هر خوردم؛ جا هم من که بود یهویی و بلند قدری به تارا گفتن "نه"

 .چیه

 نه؟ چرا وقتاون. بابا یواش -

 مه تارا دونستممی. کنم بلند رو سرم نباید دیگه من. راننده مخصوص یآینه و بود سیاوش نگاه هم باز

 .نشه متمایل من سمت نگاهش تا کنهمی خودداری داره چقدر

 .دیگه وقت یه شاءاهللان ممنون،. جان سیاوش دارم کار خونه -

 .داشت نگه ایگوشه رو ماشین سیاوش که بودیم شده دور بهداشت مرکز از خیابون یک قدر به فقط

 ول بهداشت مرکز دم رو ماشینم خودیبی که من پایین، بیاید. میای هم دیگه وقت یه بیاین، حاال -

 .نکردم

 زا زیادی من. کردیم نگاه هم به واج و هاج تارا و من و شد پیاده سوئیچ کشیدن بیرون با و گفت رو این

 .معذوریت توی بود مونده کهاین از تارا و بودم متعجب شد واردش سیاوش که رومروبه ساختمون دیدن

 :گفت تارا که دادم ماساژ رو پیشونیم راستم دست با کالفه
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 .میریم میگم بهش. بگیر رو فاطمه -

 .میرم من باال، برو تو تارا نه -

 .میریم هم با وگرنه هیچ که میای اگه! چی؟ دیگه -

 اشگوشه گوشه که ایخونه تو بذارم پا خواست؟می ازم رو این تارا واقعا و بود شده گشاد تقریبا هامچشم

 از مصلحتی، مشکل اون از بعد چرا تعجبم در! شیرین نچندان خاطراتی هم اون! بود؟ لمیده خاطره یک

 نبود؟ اجاره مگه. بود نرفته "چهار در سه" خودش قول به یخونه این

 پایین؟ نمیاین چرا -

 .بود ماشین توی سرش و بود کرده باز رو تارا سمت در. بود برگشته رو رفته مسیر سیاوش دوباره

 ...ما جان، سیاوش ممنون -

 .تارا حرف وسط پرید

 هست؟ مشکلی -

 زنده فقط من. کشممی زجر شاید من کنه، فکر نخواستم هم من. گفت رو این وقتی بود من به نگاهش

 دمش پیاده حرفی هیچبی و کشیدم رو دستگیره. بودم کرده خاکشون که خواستممی رو خاطراتی نشدن

 .شد متعجب درموندگی عین در تارا نگاه دیدم و

*** 
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 یک و ورودم با. کردممی نگاه پام جلوی میز به فقط و انداختم یکی اون روی رو پام خونسردی، کمال در

 .نداده تغییر خونه این تو رو جاش چیز هیچ دیدم کلی نگاه

 زده؟ دزد رو اتخونه سیاوش میگم -

 همون دیدن به بودم مندعالقه من و شنیدم هاسرامیک روی سرم پشت از رو سیاوش هایقدم صدای

 .فلزیش یچهارپایه و گرد یشیشه

 طور؟چه -

 .کرد مرتب رو هاشلباس و گذاشت بودم نشسته که ایدونفره مبل روی رو رفته خواب یفاطمه تارا

 .ترکیده خونه این تو بمب انگار من؟ برادر داره طورچه -

 .ندارم کردن مرتب وقت... آهان -

 رو امشونه کمی و ایستاد جلوم تارا. میاد آشپزخونه توی از سیاوش صدای حاال بدم تشخیص تونستممی

 .فشرد

 .امشرمنده -

 .خوبم واقعاً بدونه تا زدم روش به چشمکی

 .باشن شرمنده عروسمون هایدشمن نباش، -

 :گفت بلند صدای با باز و زد لبخندی روییخوش با کنه،نمی پیدا نگاهم توی حسی هیچ دید وقتی

 جهنم؟ این تو نمیشه بد حالت خدایی سیاوش -
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 .کوچیکه بهشت یه برام هم باز هاریختگی همبه این تمام با نیست، جهنم اینجا -

 !هاحرف این و سیاوش. پرید باال ابروم ایثانیه برای

 میری؟ چیزی ادبیاتی کالس! من داداش رو راه همه این میره کی اوه -

 .کردم ایخنده تک تارا یتیکه از

 شکالت؟ شیر یا چای بفرمایید حاال نخیر، -

 .کرد پرت من نزدیک ینفرهتک مبل روی رو خودش تارا

 !لطفا شکالت شیر -

 چی؟ تو خاطره؟ -

 !سیاوش انداختی جا رو خانومش -

 ویر به کهاین بدون هم سیاوش. کنه یادآوری سیاوش به رو چیزی انگار خواست و شد تلخ کمی تارا لحن

 :گفت بیاره خودش

 .شکالت شیر هم خاطره پس -

 .خیالبی یعنی که زدم ایاشاره بهش هامچشم با من و خورد پیچ هم به تارا هایاخم

 .بدین بهم چای فنجون یه اگه میشم ممنون. نه -

 !حتما بله -
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. شدم سرد جنگ یه وارد کردم حس من و گرفت اشخنده سیاوش خوردن حرص و من آرامش از تارا

 .بود شده غالف دهنمون توی که شمشیرهایی با البته

. گرفت من جلوی رو سینی همه از اول و شد هال وارد دستش سینی با سیاوش که نکشید طول خیلی

 هوا توی امشده دراز دست و ندیدم چای سرامیکی هایفنجون محتوای توی و انداختم سینی به نگاهی

 .ماسید دهنم تو تشکر و موند

 !داری دوست دونممی خاطره، بردار -

 !خانوم خاطره! بردارین -

 :گفتم من و کرد اصالح رو سیاوش جمله عصبی تارا

 ناراحت من. کنن صدام راحتن جور هر بذار. بزرگترن آقاسیاوش حال هر به. نداره اشکالی تاراجان -

 .نمیشم

 نیسی توی که هاشکالت شیر اون حیف و کوبید من جلوی میز روی رو سینی سیاوش نکشید ثانیه به

 .شدن چپه

 !خاطره -

 ونا نذاشتم و گرفتم جلوش باش آروم نشونه به رو دستم من و کرد جدا مبل از رو ،تارا سیاوش تند لحن

 .بیاد چشم به قلبم میون در یکی تپش

 !گفتم؟ که اینیه از غیر مگه بله؟ -
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 .کشید موهاش به دستی کالفه

 .بخور رو شیرشکالتت خیال،بی ولی آره؛ -

 .ندارم میل ولی شدین؛ اذیت ممنون -

 چته؟ هست معلوم سیاوش -

 .اومد جلو سیاوش. بود کرده خودداری خیلی دیگه تارا

 پرسی؟می من از چمه؟ من -

 زنهمی حرف باهات احترام نهایت در خاطره که همین زدنه؟ حرف طرز چه این بپرسم؟ کی از پس -

 !کاری؟طلب وقتاون. باال بندازی باید رو کالهت. خیلیه خودش

 ...خواممی من! فهمی؟نمی چرا تارا -

 .سیاوش صحبت وسط پرید تارا

 .بریم خاطره... سیاوش شناسمتنمی! واقعا کهاین و فهممنمی هیچی من آره -

 .کرد سد رو راهش سیاوش کنه، بلند رو فاطمه بتونه تارا کهاین از قبل و شدم بلند مبل روی از

 .بزنم حرف باهاش خواممی من... تارا -

 بفرمایید؟ آقاسیاوش شنوممی -

 .نباخته رو آرامشش صورتم که بودم خدا ممنون من و کرد نگاه صورتم به
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 .خاطره -

 .کردم باز و بستم رو هامچشم آروم بار یک و انداختم نگاهی تارا نگران صورت به

 :گفتم دوباره من و بود کشیده موهاش به پنجه سیاوش

 خب؟ -

 ...که خواممی من. کنم عذرخواهی ازش خواممی من... من -

 .ستشده فراموش من برای گذشته. آقاسیاوش نیست عذرخواهی به احتیاج -

 مردمک توی داره تصویرش دیدم وقتی. رفت فرو هامچشم توی دقیقا نگاهش. اومد باال سیاوش سر

 .کردم مرتب امشونه روی رو کیفم هایدسته گیره،می تاللو هامچشم

 .خداحافظتون -

 .شنیدم رو تارا صدای در، سمت کردم تند قدم که همین

 .میام هم من کن صبر خاطره -

 

*** 

 کنی؟می قبول مادر؟ کنیمی کارچی -
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 و شدمی جاجابه سرم توی مدام عصر امروز خاطرات و سیاوش هایحرف. ترکیدمی درد از داشت سرم

 !زارم حال از دونستمی چه طفلک و خواستمی جواب ازم امشب همین هم زهراخاله

 میگین؟ چی شما دونم،نمی -

 .روزه چهار سه هم فقط میشی، سرگرم. برو خوبه میگم که من -

 اب تارا و دادمی تارا به رو بود زده سرچنگال که ایشده قاچ سیب تکه داشت که کیوان به دادم رو نگاهم

 واسه تارا که بود زیادی این خدایی. کشیدم دلم توی ایخفه پوف من و دزدید رو اششرمنده نگاه دیدنم

 .دونستمی مقصر رو خودش امروز اتفاقات

 بگم؟ چی -

 هستی؟ جوری یه چرا تو؟ خوبی -

 پِی پا بخواد و نده گیر دیگه که کردم صاف مبل روی رو خودم کمی من و صورتم توی شد دقیق کیوان

 .بشه ماجرا

 میشه؟ شروع کی از و کجا نقاشی نمایشگاه این حاال. کنممی قبول باشه. خوبم آره -

 :گفت زهراخاله. نکنم نگاهش دیگه کردم سعی من و کرد ریز رو هاشچشم مشکوک کیوان

 روز دو و صبحه اول روز دو. ندارن مدرسه که سالن شیش زیر هایبچه همه. ستآینده یهفته گمونم -

 .بشن بیشتر هاکننده بازدید که عصر هفته آخر
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 سن این تو هاییبچه نقاشی دیدن واسه میاد کی آخه! هاکرده خرج ایایده عجب هم مریمخاله خدایی -

 !بکنه هم کمک بخواد تازه و سال و

 .داد لم مبل روی بود، شده من احواالت تو شدن دقیق کنِ ول انگاری که کیوان

 .گرفتی کم دست رو خودت من خواهرِ. بدی یاد نقاشی بهشون که خوانمی همین واسه رو تو خب -

 !نشیم چشم تو چشم کردمی سعی که تارایی به رو طورهمین زدم، روش به لبخندی

 .بده جواب نکنم گمون ولی -

 آقای راستی. تنوعه یه براشون باز و میشن دور خیریه محیط از کمی هابچه اینه مهم. مادر نداره عیب -

 .بیاره رو هستن نظارتش زیر که ایبچه پسر ده هم اون نیست سخت برات اگه گفت حمیدی

 .زد باالیی بلند سوت کیوان

 .بگیرن بیگاری به خوانمی رو خواهرم! دیگه مفتکیه نقاشی کالس بفرمایید -

 .رفت کیوان به ایغره چشم خاله

 .داره ثواب مادر وا -

 .بیارنشون بگین جون، خاله نیست مشکلی -

 برین الزمه چی هر دنبالت میاد فردا کردی قبول اگه گفت بزنم، خانوم مریم به زنگ یه پاشم پس -

 .بخرین

 .پیچید هم به صورتم
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 بریم؟ هم با نمیشه! آخه؟ مریمخاله با -

 :گفت نشستمی هال یگوشه تلفنِ میز صندلی روی و شدمی بلند که طورهمون خاله

 میریم هم با داشتی الزم چیزی دیگه اگه برو، رو فردا حاال. دیگه خانومه مریم! خب ولی بهش، گفتم -

 .خرید

 .بربیام پسش از کنه خدا فقط. باشه -

 .نکن شک خودت به. تونیمی حتما -

 تمام شد، بدل و رد که نگاهی این با تا زدم پلک بار یک نگاهش به رو من و اومد حرف به تارا باالخره

 !دریابم رو فردا یغصه باید فعال. بمونه جا هامونپلک پشت عصر

 

*** 

 .کن انتخاب الزمه هرچی -

 تحریری؛ لوازم کاغذیِ عطر کشیدنِ نفس با کردم سعی. بودم معذب یخ، و سرد عادلِ و مریمخاله کنار

 به و برداشتم عروسکی و فانتزی کادوهای کاغذ روی از رو نگاهم. بخرم خوب حس خودم برای کمی

 ور آدم که داشت شاد هایرنگ قدری به مقواییشون و فلزی هایجعبه. کردم نگاه مدادرنگی از پر ویترین

 .کردمی وسوسه کشیدن نقاشی واسه

 نفرن؟ چند هابچه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 485 

 .برس دادم به خودت خدایا. اومد ترنزدیک خیالیبی با هم اون و زد عادل به ایاشاره نگاهش با مریمخاله

 .بشن تا 01 یا 24 کنم گمون -

 بگیریم؟ مدادرنگی یجعبه شونهمه واسه الزمه -

 .بکشن نقاشی باهاشون هم بدیم، هدیه بهشون هم اینکه برای کن انتخاب تاییدوازده هایجعبه آره -

 .بشه دعواشون طرحش و شکل سر هابچه ممکنه چون کن؛ انتخاب هم مثل رو همه فقط

 . حتما باشه -

 حال در کوچیک خرس یه طرحش. کردم اشاره داشت فانتزی طرح روش که قرمزی هایجعبه به دست با

 هشد چاپ جعبه دور دورتا که گل و چمن یکودکانه طرح کلی با بود؛ هاشمدادرنگی با بادبادک کشیدن

 . بود

 :گفتم میانسال یفروشنده به رو

 ببینم؟ نزدیک از رو مدادرنگی اون ممکنه -

 .گذاشت من جلوی رو جعبه دوم یقفسه از و کرد بلند دست فروشنده

 نیست؟ بهتر اون نظرت به -

 بقیه جلوی و قبالً فقط انگاری بشر این و کردمی کفریم داشت دیگه عادل سمت از شدنم خطاب"تو"

 ایسورمه جعبه یه. کردم نگاه زدمی اشاره که ایجعبه به رسمی و خشک خیلی. شدمی سرش احترام

 .بود شده چاپ روش مدادرنگی تا چند فقط که ساده
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 انتخاب شاد مقوا رنگ هم داره، جالبی طرح هم. ترهقشنگ هابچه واسه این نظرم به. ستساده خیلی -

 .شده

 دستم توی رو عصبانیتم تمام کردم سعی من و کرد نگاه روم جلو یجعبه به خودش خاص کجی دهن با

 .کنم مشت

 کدومش؟ شما نظر به مریمخاله -

 :گفت تفاوتبی و داد تکون سری خاله

. مدادرنگی یه نه ذارنمی سالم مقوایی نه اول روز همون هابچه باش مطمئن. کنهنمی فرقی نظرم به -

 .بدی خرج به نظر زیاد چیزها این واسه خوادنمی

 هم اشنازدردونه عادلِ همین واسه بود قرار اگه مریمخاله. رفت فرو دستم کف بیشتر کمی هامناخون

 !داد؟می رو نظر همین کنه، خرید

 .برداریم مدادرنگی همین از نداره اشکال اگه ولی باشه؛ -

 .بدین بهم دونه سی همین از کنین لطف آقا -

 به. شد ترنزدیک بهم قدم یک عادل. نشوند لبم رو پیروزی لبخند مریم،خاله چرای و چونبی موافقت

 .داد تکیه بود، رنگی هایسرکن و پاکن از پر که نیمه ویترین

 .پسندنشوننمی پسرها میگم حاال از من. بودن دخترونه -

 .رسیدممی نقاشی دفتر کردن انتخاب به داشتم مثال و گرفتم نشنیده رو حرفش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 487 

 !گرفتی؟می ندید رو نظرش بود هم کیوان اگه -

 هب نگاهش کیوان دونستمی چه اون و برگردم سمتش به غلیظ اخم یک با شد باعث اشطعنه از پر لحن

 هک نگاهی. پاییدمی رو من داشت بغل آینه از شدم ماشینش سوار وقتی از که نیست اون نگاه شرمیِبی

 .شدمی مورم مور تصورش از هم هنوز

 نمیشم؟ متوجه -

 به جالبی آدم زیاد اون ذهن توی انگار. کردممی دفاع کیوان از حداقل باید من و داد تحویلم پوزخندی

 .رسیدنمی نظر

 کردی؟ انتخاب رو نقاشی دفتر -

 باز هامدادرنگی یجعبه تعداد از شدن مطمئن از بعد مریمخاله و شد بسته دادن جواب برای بازم دهنِ

 .بود اومده نزدیک

 .بیاین زود ماشین، توی میرم من مامان -

 جلد همه اون به کردن نگاه بدون هم من. رفت بیرون مغازه از نیشخند یه با و گفت رو این عادل

 .کردم دراز طوریهمون رو اماشاره انگشت عروسکی،

 .باشه خوب اون کنم فکر -

 :گفت و کرد انتخاب چرا و چونبی نگیره سخت زیاد خواستمی که هم مریمخاله

 .بیارین تا سی هم این از کنید لطف -
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 مریم؟خاله -

 .بله -

 بشه خارج حد از محبتشون ترسنمی که کسایی هستن همیشه! وقت هیچ. نبود جانم وقت هیچ جوابش

 !بکشه ته هاغریبه واسه شدن خرج با شونعاطفه و مهر مبادا که کننمی تعیین مرز شواسه و

 و بشن سرگرم باهاش هابچه هم کمی بین اون خواممی بگیریم؟ هم بازی خمیر هایسطل این از ممکنه -

 .نزنه رو دلشون نقاشی

 .کرد جمع رو صورتش کمی تفکر ینشونه به

 .بیارین برامون هم بازی خمیر بسته چند لطفا آقا. نداره عیب خب ولی میره؛ باال کمی اشهزینه -

 .گذرهمی خوش آینده هفته گفت شدمی حاال و زدم لبخندی

 دجل طرح. نشستم کنارشون من و گذاشتیم عقب صندلی روی رو هانایلون مریمخاله به کردن کمک با

 .نرفته نشونه رو زشتی دفتر اماشاره انگشت کردم شکر رو خدا. بود عینکی فرنگی توت یه دفترها

 کنی؟ کارچی باید گفته کامل برات زهراخانوم -

 .بود چرخیده عقب سمت کمی جلو صندلی از مریمخاله

 .منه با مسئولیتشون خب و کنم کار نقاشی باید هابچه با که گفتن بهم. بله -

 .ببرن حساب ازت باید که بفهمن بذار بزن، تشر حتما کردن شیطونی. باشه بهشون خوب حواست. آره_
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 کردمی فکر مریمخاله چرا بده؟ جلوه مهم رو آدم تونستمی زدن تشر فقط مگه! اومد؟می دلم من مگه

 که مکرد سکوت! باشه؟ داشته دنبالش رو سواستفاده ممکنه هابچه جور این واسه مهربونی و انعطاف کمی

 .کنه حسابش مثبت جواب خودش، هایاخالق طبق مریمخاله

 که نمک صحبت مهرکیان آقای با تونممی بشه، برگزار خوب نمایشگاه این اگه که بگم خواستم راستی -

 اتبر باز. بشی استخدام مخصوصشون آموزشگاه توی ها،بچه برای نقاشی هایمربی از یکی عنوان به تو

 .بهتره بودن سربار از و درآمده یک

 .دونستممی خودم فقط رو بودنش زهر و ترکید لبم رو تلخی لبخند اختیاربی

 .کنینمی لطف ممنونم -

 !برگردی باید اصل در که دونیمی بمونی؟ زهراخاله یخونه خوایمی هنوز -

 هر داشت اصرار مریمخاله چرا دونمنمی. بیاد ما با نذاشتن رو زهراخاله چرا فهمیدممی داشتم تازه حاال

 بگم اگه دونستممی و شدم زیر به سر. بندازه دلم به رو امخانواده دادن دست از تشنجِ بار یه وقت چند

 !لج سرِ بیفته مریمخاله این که روزی به وای و میاد حساب به گستاخی "بمونم خواممی آره"

 من که قدریاون چون نره؛ باال توقعاتت وقت یک بدونی گفتم فقط. ندارم موندنت با مشکلی من -

 .تونهنمی خانوم زهرا کنم،می فراهم امکانات خیریه توی تونواسه

 زایل رو ما به هاشکمک اون یهمه گذاشتنش؛ منت دونستمی مریمخاله کاش و داد جواب سکوتم

 اموسوسه تونهنمی طوریاین و کنه پر رو چی همه جای تونهمی زهراخاله محبت فهمیدمی کاش! کنهمی

 !برگشتن برای کنه
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 .چشم -

 تو رو من مریم خاله حداقل کاش. شدمی خفه از ترخفه داشت ماشین فضای و گفتم رو کلمه یک همین

 یجلو ماشین، تو نه. کشیدمی رخم به رو اشداشته پولهای و امنداشته خاندان و کردمی سرکوب تنهایی

 طور هر مادرشم دین زیرِ چون کردمی فکر و بود خزیده نگاهش تو بیشتر حاال که غروری اون با پسرش

 !آسمونه تا زمین بین چیزی هاتآدم تفاوت خدایا! کنه براندازم تونهمی بخواد

 یشیشه از من و ایستاد هم کیوان ماشین خیریه، جلوی عادل سیستم آخرین ماشینِ توقف با همزمان

 حس! زهراخاله دنبال بود اومده بیمارستان، تو داریزنده شب یه بعدِ که دیدم رو اشخسته صورت کنارم

 .شد تنگ براش دلم یهویی قدرچه و برگردوند هامریه به رو نفس کسی کردم

 یادهپ که رفتم کیوانی نزدیک و گرفتم دست به رو خرید از پر نایلون یه هم من مریمخاله شدن پیاده با

 .زد لبخندی دیدنم با و بود شده

 !کردین؟ خرید شد، عرض سالم! بانو به به -

 داداش کیوان" گفتم دلم توی سالمش جواب جای و کردم بغض هوابی باشم، روخوش بخوام کهاین جای

 ثابت رو خالفش بخوان و بشن جمع دنیا احوال ثبت دفترهای تمام اگه حتی مامانم؛ هم زهراخاله خودمه،

 ".کنن

 ماحترا ادای اون به اول باید کیوان هست اون وقتی بگه و کنه حضور اعالم تا کرد ایسرفه تک مریمخاله

 .کنه

 خوبید؟. خانوم مریم سالم -
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 امن جای یه دلم. شدمی سرازیر اشکم موندممی جااون دیگه لحظه چند اگه من و شد جدی کیوان صدای

 وارد و کردم تند قدم همین برای. "نیستی تنها تو هیس،" بگه که آغوش یه. گریه برای خواستمی

 مثل و بودم شده بچه لحظه اون. بخوره اعمالم یکارنامه پای قراره اخطار چندین نبود مهم و شدم خیریه

! خواستمی زهراخاله! خواستمی مادر دلم بودن، زبون زخم که هاییتنبیه بعدِ دنیا هایبچه یهمه

 و ازدواجم اوایل مثل درست کنه، ثبت احساساتم توی رو سرشه توی که چیزی اون مریمخاله ذاشتمنمی

 دیدن با. بود داشته نگه دور ماه چند کیوان و زهراخاله از رو من که اشخیرخواهانه ظاهر به نصایح

 لوس کمی دلم شاید هم من و! لوسم بگن دنیا یهمه بذار. کردم جا آغوشش توی رو خودم زهراخاله

 !نه؟ که چرا خواست،می شدن

 

*** 

 نقاشی اولین. کردم آویزون بودیم، کشیده که هاییریسه اون به خرسی گیره یه با رو نقاشی اولین

 .شد افتتاح منظره این با نمایشگاه

 .عزیزم آفرین کشیده، چی خوبمون دختر ببین به، به -

 هایگل پرِ هاشچمن و بود رنگ طالیی خورشیدش. کرد آفرینی غرور نگاه طبیعتش نقاشیِ به کیمیا

 .بودن شده جمع بامزه یقیافه با چوپان یه دور نقاشیش توی گوسفندهای. رنگیرنگی

 خاطره؟خاله بکشم چی حاال -
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 با یمچ ساعت. کردم تکیه بود هابچه مخصوص که بنفش پالستیکی میز به و اومدم عقب عقب قدم چند

 هر و بود شده قایم بزرگ یعقربه پشت کوچیک یعقربه. چرخوندم دستم روی رو مشکی هایبند

 .بودن رفته نشونه رو دوازده دوشون

 بکشین، رو همون شماها کشم،می تخته روی جدید طرح یه فردا برای. عزیزم کافیه دیگه امروز واسه -

 باشه؟

 .رسیدمی نظر به دلخور شدنش تموم از که بود گذشته خوش بهش من مثل امروز، حتما و شد دمغ کمی

 .باشه -

 .کردیم مرتب رو بنفشش براق ساتن روسری کمی و کشیدم سرش به دستی

 .کن جمع رو هاتمدادرنگی بقیه مثل برو حاال. خانومم آفرین -

 .رفت و داد تکون سری

 ان؟آماده هابچه خانوم، -

 !تایم آن چه و بود شده کانکس وارد. انداختم شریفی آقای به نگاهی

 .میشه تموم االن کنن،می جمع رو وسایلشون دارن بله. سالم -

 .بیرونم من خانوم، باشه -

 داشت، اعتماد بهش مریم خاله چون خب ولی بود؛ حوصلهبی زیادی که بود پیری یراننده شریفی آقای

 .بود کوچولوها پسر سرویس راننده پسرش البته و بود شده هابچه روز چند این سرویس راننده
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 کردین؟ جمع رو وسایلتون شد؟ تموم هابچه -

 :گفت همه جای برو، دل تو آویزونش هایلپ اون با زیادی و بود پوریا اسمش که تپلی کوچولوی پسر

 .بعله -

 .زدم داشتم، دوست رو شونهمه که جمعیتی به رو لبخندی

 .ماشین سوی به پیش پس خب -

 صبر که هم شریفی آقای و کردم سرویس سوار رو شونهمه احتیاط با من و شدن روونه سرم پشت همه

 پشت از هابچه با دستم حرکت با تونستم فقط من و کرد حرکت هاصندلی شدن پر از پس نداشت،

 :گفتممی بلند خوب حس یه با کهحالی در کنم، خداحافظی ـوسـ بـمینی یشیشه

 .بینمتونمی فردا -

 فیدیس یتخته کن،پاک تخته با. برگردوندم رنگیرنگی میزهای پشت دوباره رو ریخته همبه هایصندلی

 معلم یک مثل درست امروز شدنمی باورم من و شد مرتب چیز همه. کردم پاک رو بود ماژیک مختص که

 با رو درش و اومدم بیرون کانکس از. دارم نگه هابچه بین هم رو نظم مهربونی درعین بودم، تونسته

 اصلیِ موسسات از یکی حیاط یمحوطه تو ما، مخصوص کانکس. کردم قفل بودن سپرده بهم که کلیدی

 شاطراف که هاییساختمون با چون بود؛ شده پا بر ما خاطر به فقط کانکس این گفت شدمی. بود هاخیریه

 هوا. انداختم بود، شده سرم سقفِ حاال که آسمونی به نگاهی. داشت فرق زیادی بودن، کرده احاطه رو

 .کردمی خودنمایی زیادی بود حقش که ماهی آخرین توی داشت؛ زمستونی سرد سوز. دلگیر و بود ابری
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 خیابون تا جااین از چون بیاد؛ دنبالم کیوان کردمنمی مخالفت کاش و شدم جمع خودم توی کمی سرما از

 .داشتم رو سرمایی موش حس امروز من و بود زیادی فاصله اصلی

 رو خودم اول ماشین، بوق تک صدای با. بشه گرم بدنم تحرک با بلکه تا کردم تند رو هامقدم کمی

 یدند با و کردم نگاه رو اطرافم خلوت، یکوچه به نگاه و پیاپی بوق چند و ر تکرا با اما گرفتم؛ خیالبی

 تهگرف بخار ماشینش هایشیشه. شکفت گلم از گل باالتر، کمی و کوچه طرف اون درست کیوان ماشین

 در کردن باز با. زدم دور رو ماشین و کردم رد رو کوچه عرض ذوق با. شده منتظرم خیلی بود معلوم و بود

 .کردم پرت صندلی روی و خودم سریع جلو

 ...من کیوان بده خیرت خدا -

 .زدم رو ناقص یسکته گفت میشه ماشین یراننده دیدن با

 بندی؟نمی رو ماشین در -

 .دیده اشتباه هامچشم سرما خاطر به نکنه. کردم فکر کمی

 !کیوانه کردم فکر من ببخشید... من -

 نمنک برخورد بهش کهاین خاطر به من و شد خم کمی سیاوش و شد کشیده آستینم که بشم پیاده اومدم

 با و شد پخش صورتم توی شیرینش عطر. بست رو ماشین در من جای اون و بشینم صاف شدم مجبور

 .شدمی باز تنم یخ داشت ماشین گرمی

 .زد استارت و کرد مرتب راننده صندلی روی رو خودش

 !برادری خواهر یتوطئه میگن این به -
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 باید اواقع ولی! پخته برام تارا که آشیه این گفتمی سیاوش جدیِ لحن و بودم ندیده اشتباه واقعا من پس

 !شد؟می باورم

 .زدم حرف باهاش خیلی من نبود، راضی زیاد -

 .چرخوندم سمتش رو سرم کمی باالخره

 .کرد درکم بزنم، حرف باید من. میگم رو تارا -

 بدم؟ گوش باید هم من حتما یعنی این و -

 .خورد اییکه خشکم و سرد لحن از

 .کنی گوش اگه میشم ممنون! خب نه -

 .کنم باز رو گردنم دور شال و بشینم صندلی روی ترراحت کمی شد باعث کردنش صحبت توی آرامش

 بزنیم؟ حرف برم کجا خب -

 .بزنید رو هاتونحرف خونه سمت میرید و کشیدمی زحمت که طورهمین میشم ممنون -

 !انگار نمیای کوتاه رقمه هیچ -

 شینما به کمی.دادم بیرون رو بود شده حبس امسینه توی که سنگینی نفس من و گفت لبی زیر رو این

 .شد قالب فرمون دور دستش تا دو و داد سرعت

 .زنیممی حرف طوریهمین باشه، -
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 .نزدم سکوتش شکستن بر مبنی حرفی هیچ هم من و شد برقرار سکوت کمی

 رِس نمیگم. کنمنمی بازش من و گفته برات کمی گذشته از گفت تارا! بودم اما آره؛... بودم عاشق من -

. هکنمی عرق زود تند تب گفت که نشد باورم بابام حرف و ناسازگاری به گذاشتم رو بنا خامی و جوونی

 بین که عشقی! عاشقی از جدای واقعیته یک زندگی و کنم باز چشم اول که گوشم یآویزه نشد نصیحتش

 .بود حدیث و من

 من به رو نگاهش نیم کردم حس چند هر کنم، نگاهش برنگشتم و گرفت دردش امسینه بین جایی قلبم

 .چرخید

 .االن هم اون فهممنمی خودم با رو هاحرف این ربط من آقاسیاوش -

 .بزنم حرف بذار لطفا خاطره -

 .یمکردنمی پیدا ربطی هم به که حاالیی نه گفت،می قبال باید رو هاحرف این بزنه، حرف خواستمنمی نه

 ...اما -

 !بانو لطفا -

 . داد ادامه اون و شد مشت اختیاربی هامدست

 از رو تو تعریف خیلی کهاین با. بشه زندگیم وارد قراره کی نبود مهم اصال که اینه واقعیت حدیث بعدِ -

. مبود خنثی هم عروسیمون روز حتی بگم، جوری چه. نبودم کنجکاو دیدنت برای اما بودم؛ شنیده کیوان

 نم؛ک ناراحتت هاحرف این گفتن با خوامنمی خاطره ببخش. بس و همین کنم، زندگی بود این قصدم فقط

 .کنی باورشون که باشن داشته حقیقت رنگ هامحرف یهمه خوادمی دلم ولی
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 ودمب کرده درکش پیش وقت خیلی من که میگید حقیقتی از دارید شما سیاوش، آقا نمیشم ناراحت من -

 برسید؟ چی به قراره قبر نبش این از دونمنمی! فراموش البته و

 .گرفت ناراحتی رنگ نگاهش و شد دلخور خودش من جای کردم حس

 .باش داشته صبر برسم، خودم به خواممی -

. نبود معلوم چیزی هاشیشه بخار از اما کردم؛ نگاه بیرون به کنجکاو من و کوبید ترمز روی پا خیابون کنار

 .نرسیدیم خونه به هنوز که دونستممی رو این فقط

 .گردمبرمی االن -

 سیاوش هایحرف. داشتم استرس و بودم کالفه. دادم بیرون رو بلندم نفس من و شد پیاده سیاوش

 !داشت دراز سر هنوز رشته این انگاری و کاشتمی دلم توی دلشوره

 رو لمد حال همیشه نقاشی. لبخند طرح منحنی یه و کشیدم نقطه دو گرفته بخار یشیشه رو انگشتم با

 .هامانگشت خود با فقط واسطه، بدون و شیشه دل روی برسه چه کردمی خوب

 گرم عطر. اومد چشم به بیرون منظره از کمی و کردم خطی خط رو ایشیشه لبخند شد باز که ماشین در

 و نشستن بعدِ سیاوش. کردم نگاه فرمون جلوی کاغذی هایلیوان به من و کرد پر رو ماشین شکالت

 .گرفت جلوم رو هالیوان برای داشت سینی حکم که سفید مقوایی یجعبه کمربندش، بستن

 داری؟ نگهشون میشه -
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 لمد و کردمی غریب رو حالم بدتر دلم، به نشستن خوش عوض کردن، صحبت توی لطافتش چرا دونمنمی

. بود مونده جا قلبم توی روزها اون رسوب از کمی هنوز انگار! تالفی برای دادمی لحنم به سرما کمی

 .گرفتم دستش از رو جعبه. اعتمادیبی جنس از رسوبی

 .حتما بله -

 .شد روشن ماشین و زد استارت. چرخوند سر نگاه، نیم یه الاقل واسه نمیاد باال من سر دید وقتی

 .کنه بیشتر رو شکالتش تو برای گفتم -

 .نبود احتیاجی واقعا اما کردین؛ لطف -

 .شد بیشتر فرمون دور دستش فشار دیدم

 ...نم و مونده اپن روی نصفه شکالت شیر لیوان یه دیدم خونه برگشتم وقتی نرفته یادم از هنوز! بود -

 دارین؟ رو جبرانش قصد دیدنم با بار هر که شکالته شیر لیوان همون فقط مشکل االن -

 .خوردم تکونی ترس از من و شد کوبیده فرمون روی مشتش

 .نباشی تلخ قدراین میشه -

 .رومروبه شیشه به رو کردم صاف رو نگاهم زد،می هزار روی قلبم

 .نیستم تلخ من -

 .شدی عوض قدرچه! خاطره هستی -
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 .همین... اطرافم هایآدم نسبت و شده عوض زندگیم مسیر فقط آقاسیاوش، نشدم عوض من -

 .فرمون روی گذاشت صاف رو هاشدست کف بعد و کشید صورتش به رو دستش دو هر کالفه

 .شدم عوض من شاید... میگی درست خب، آره -

 من چیه؟ برای مدت همه این بعدِ رفتار این... کارها این. کنمنمی درکتون واقعا چون! شاید... دونمنمی -

 دمکر ثابت روزها همون کنم فکر و نبودم.  نیستم هم ایکینه. آقاسیاوش ندارم دوباره ترحم به ایعالقه

 .دارید دادن توضیح و زدن حرف قصد هی که باشید عذرخواهی دنبال مثال نخواید حاال که

 .رسونهمی ذهنت به رو هابرداشت همین فقط من رفتار تمامی یعنی -

 .کردم زمزمه آروم خیلی و کردم مکث کمی

 !بله -

 !شد سخت خیلی... شد سخت پس -

 .کردم نگاهش پرسشی و چرخوندم سر باالخره

 .خودم کردن ثابت -

 کی نگاهش از فرار برای. بود درک قابل غیر کمی سیاوش نگاه و نیست سرجاش قلبم کردم حس ایثانیه

 .گرفتم سیاوش جلوی و کشیدم بیرون جعبه توی از رو لیوان

 .بفرمایید -
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 یرو اشتباه به دستش ایثانیه رانندگیش به بود داده رو حواسش چون و آورد جلو دست گرفتنش برای

 .کنم رها رو کاغذی لیوان خواستمی دلم من و نشست هامانگشت

 حلقه خودم لیوان دور رو دستم تا دو هم من. شد گرفته قاب لیوان دور دستش بعد و چرخید کمی باراین

 باال رو اشدرجه کمی و من سمت چرخوند رو بخاری هایدریچه. کردم نگاه لیوان شکالتی بخار به و کردم

 بخاری با وجودم سرمای چون ندیدم؛ تشکر برای دلیلی. بود کرده لمس رو دستم سردی مطمئنا و برد

 .زدممی یخ داشتم قلبم یریشه تو جایی از من شد،نمی گرم

 راچ دونمنمی و نشوند لبخند لبم رو خودیبی شکالت گرم اما تلخ طعم و کردم نزدیک لبم به رو لیوان

 .بودم نگاهش بینذره زیرِ ثانیه هر مطمئنا و زد لبخند سیاوشم کردم حس

 

 رسیدم؛می مشترک زندگی مفهوم به داشتم بگم، دروغ خوامنمی بود، خوب چی همه ازدواجمون بعدِ -

 ...روز یه اما

 گوش که دادم نشون طرفش، به نگاهم چرخوندن کمی با من و بده ادامه رو هاشحرف داشت قصد هنوز

 .میدم

 و کردیم احوالپرسی هم با بودیم، معمولی خیلی. ببینه رو من بود اومده. بیمارستان اومد حدیث -

 ده،ش خوشحال دیدنم از گفت بهم رفتنش قبلِ کهاین تا نیاورد یکی اون رویبه رو گذشته مونکدومهیچ

 قدیمی دوست یک عنوان به خواست اجازه. نداره درستی روز و حال و گرفته طالق شوهرش از گفت

 .بیاد دیدنم گاهی

 !پیچونهنمی بهم رو دلم هاشحرف گفتممی اگه بود دروغ و خوردم رو شیرشکالتم از دیگه کمی
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 بار چندین حدیث. شدمی زنده من برای گذشته.بود اشتباه بزرگترین این و شد زیاد دیدارها این کم کم -

 از بار یک ولی نیاوردم؛ خودم روی به من. پشیمونه من دادن دست از برای بود گفته هاشحرف الیالبه

 دارم؟ دوستت رو تو من پرسید من

 مکث با چون چسبید؛ امسینه یقفسه به امچونه که افتاد پایین قدریاون سیاوش حرف این با سرم

 .داد ادامه بعد و کشید بلندی نفس. کرد نگاهم و برگشت کردنش

 یاد فیلَم تارا قول به باز من که شد این و نداشتم حدیث واسه جوابی. کردم سکوت موقع اون من -

 ودمب عاشق من بگم بهت شدنمی! برو بگم راحت تو به که نبود شوخی مشترک زندگی اما کرد؛ هندستون

 زا داشته چون باشم داشته مشترک زندگی یه فقط لجبازی و لج سرِ خواستم کهاین از پشیمونم حاال و

 سروسامون رو خودم بعد برادرهایِ خواهر یهمه که بودم همونی من دونیمی. گذشتهمی ازدواجم سن

 یدهکش پس پا حدیث وقتی ولی میشن؛ راضی مامانم و بابا باالخره گفتممی و کنم ازدواج عشق با تا دادم

 خودخواهی کمال در همین واسه. نبود ساده اما بودم؛ پشیمون حاال و کنم زندگی خواستممی فقط بود

 زیر از من و رفت خودش بگن همه خواستم. بری خودت تو و بمونم زندگیمون یقصه یخوبه آدم خواستم

 هم شاید و شدم موفق کردممی فکر که بودم خیال خوش چه. کنم خالی مسئولیت وجدان، عذاب بار

 این. عشق با زندگی یک شروع از بودم سرخوش من. افتاد اتفاق زود چی همه جداییمون از بعد! غیرتبی

 !بودیم عاشق ما و بود خوب چی همه. شدیم محرم هم به همه حضور در رسمی طور به حدیث و من بار

 سینی اون توی رو دستش تو ینصفه شکالت شیر لیوان و کرد پر رو صورتش جز جز تلخی پوزخند

 :گفت من پر نیمه لیوان دیدن با و گذاشت من پای روی ایجعبه

 .کنم زهرت داری دوست که رو چیزی هر عادتمه کهاین مثل -
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 .شد بسته دهنم من و گرفت باال رو دستش کف که بگم چیزی کردم باز دهن

 رو خستگیم تا حدیث وقت سر رفتممی گشتمبرمی سرکار از خسته وقتی. خاطره بودی کرده بدعادتم -

 میرم وقتی خونه، در پشت بذارم باید رو خستگیم گفتمی. نبود اما باشه؛ احوالم نازکش تو مثل که بخره

 گرفتم مرخصی اون خاطر به من و کنه خرید خواستمی روز یه. بدم اون به رو حواسم یهمه باید پیشش

 .رفت و کرد عذرخواهی. بود داده دوستاش به رو رفتن بیرون قول باشه، من با نخواست اما بشم؛ همراهش

 هاشدوست با داره دوست رو خودش مختص خریدهای خب گفتممی و دادممی دلداری رو خودم من

 .کنم محدودش نباید که من بده، انجام

 بیرون بیشتر بهونه با تا خواستممی ازش که دفعه هر. نداشت دوست رو من با کردن خرید کال اون اما

 تربد اما میشیم؛ ترنزدیک هم به کردن عقد با کردممی فکر من. برممی سر رو اشحوصله گفتمی. بریم

 که تندی تب اون و شناختمشمی داشتم هاروزمرگی توی زندگی، پایین باال تو چون. شدیم دور

 دادممی که تذکر رسید،می افراط نظرم به بودنش مد توی. کردمی فروکش داشت گفتمی بابام خدابیامرز

 تونستنمی و داشت قرار هاشدوست با اون بود، آزاد تایمم که هاییوقت اون. خساست به شدممی متهم

 چهی زدمی غر تلفن پشت بودم بیمارستان شیفت من که هاییوقت اون و بود زشت چون کنه کنسلش

 .گرفتم حدیث از که بود تولدی هدیه فندک اون... دونیمی! نیستم کنارش وقت

 اب کردم غافلگیرش کوچیک جشن یک با من. حدیثه تولد اول ست،فاصله شب دو با حدیث و من تولد

 قصدِ هم اون شاید کردم حس هم من بریم، بیرون خواست و زد زنگ تولدم شب....اون اما هدیه؛ کلی

 تولدی واسه کردم گله ازش شوخی با من و گذشت شب تمام. کردم فکر اشتباه خب اما داره؛ غافلگیری

 هسیگاری بوی عاشق گفت و خرید فندک یک مواسه گرددوره یه از و شد ناراحت مثال. بود رفته یادش که



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 503 

 هی بعدش روز تا و شد تنگ برات دلم لحظه اون من ولی دونم؛می پرروییه،. میشه قاطی عطرم بوی با که

 !خواست مناسبتبی یهدیه شب اون دلم. نکشیدم هم سیگار دونه

 .داد بیرون رو اشسینه سنگین نفس سیاوش و کردم حس رو قلبم ریختن فرو اسم به چیزی من

 !ندین ادامه میشه سیاوش آقا -

 .نمیشه نه -

 با کمی تا دادم حرکت پنجره بخار روی رو دستم. رفتمی تحلیل داشت من توان و بود محکم صداش

 عبور ازش که خیابونی اسم دیدن با و نکنم سیاوش هایحرف خرج رو توجهم تمام بیرون یمنظره دیدن

 .میریم زهراخاله یخونه سمت داریم تازه و چرخیممی خودمون دور داریم ساعته یک فهمیدم کردیم

 دترزو خواستم ازش شد، بحثم بود اطرافم بیشتر تو حضور خاطر به که حدیثی با من تارا، عروسی شب -

 آزاد خوادمی زوده، داریخونه شواسه هنوز گفتمی. خواستنمی اون اما زندگیمون و خونه سرِ بریم

 و نکرد قبول خواستم صبر ازش که هاییموقع اون چرا پسندهمی رو آزادی خیلی اگه گفتم بهش. باشه

 گفت بهم شب اون. بوده پدرش اصرارهای خاطر به و کرده اشتباه هم موقع اون گفت. کرد ازدواج رفت

 شب اون. باشم خودم مال من ذاشتنمی کهاین واسه! جداشدم؟ اولم شوهر از چی واسه من کردی فکر

 خودش فقط نپرسیدم، رو جداییش علت اوایل همون من چرا که اومدم خودم به و شد باز هامچشم تازه

 !بس و دیدم رو

 زندگی یه از اون که چیزی. نشد که نشد دارقبول اما تنها؛ تو نه ما، یعنی مشترک زندگی گفتم بهش

 کالس پایه و باشه عاشق براش وقتش به که بود شناسنامه تو شوهر اسم یه فقط خواستمی مشترک
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 تمام با بکنه خواست دلش کار هر سایه اون زیر که سر سایه هم وقتش به و زنکی خاله هایگذاشتن

 .خیالیبی

 .اومدمی یادم آورش سرسام سرعت و کردممی فکر شب اون به من و گفتمی سیاوش

 اون و بودم منتظرش اممردونه غرور با من. نگرفتیم رو هم سراغ ایهفته چند. شد دعوامون شباون -

 گنمی راست اما کردیم؛ آشتی باالخره تا کردن پادرمیونی بزرگترها. بود نشده هم بد شواسه زیاد انگار

 با ما و شهب بخیر ختم مثال تا کردن تعیین عروسی تاریخ بزرگترها. گردهبرنمی دیگه شده ریخته که آبی

 رفتنگ سروسامون برای دیگه کدوممونهیچ. نشد اما باشیم؛ هم کنار بیشتر رفتنمون زندگی و خونه سرِ

 !تونستمنمی دیگه و بودم چشیده رو مشترک زندگی یه طعم تو کنار من. نکردیم تالش زندگی این

 نهایت چون کنم؛ فکر بهت که دادمنمی خودم به رو اجازه این اصال جداییمون از بعد خاطره، دونیمی

 ...کیوان خب و بود شرمیبی

 .قاپیدم هوا روی رو منظورش من و سکوت هم باز

 هم باز کهاین با. شوق اون با عروسکی، صدای اون با.دیدمت تارا خونه تو بار اولین واسه وقتی حتی -

 که دادمنمی رو اجازه این زیاد خودم به هم باز ولی خاطرات؛ مرور روی بودم افتاده و فکرم یهمه شدی

 یخوب جایگاه کردممی حس وجود تمام با وقتی. کنیمی فرار ازم فهمیدممی وقتی بشم، کالمت هم بخوام

 .بود مواسه بهتری مجازات طوریاین شاید بمونم، دور که بود همونی بهتر. ندارم ذهنت توی

 خواستنمی دلم حتی من که برسیم قرار جایی به کردممی حس و آوردمنمی در سر هاشحرف از من

 .کنم فکر بهش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 505 

 تو و داد اسمت خورد به "جان" جمع توی سعید که لعنتی روز اون از. نتونستم... نشد... خاطره... اما -

 اسم به چیزی گرفته، جون دلم تو عشق از فراتر چیزی فهمیدم من. کشید قد دلم حسادت زدی، لبخند

 ...من خاطره. داشتن دوست

 درموندگی با که ایجمله نذاشتم و بود شده سنگین نفسم عصبانیت زور از. بودن شده مشت هامدست

 .کنه کامل رو گفتمی

 .کنید تمومش لطفا آقاسیاوش -

 ...من... میدم بهت حق خاطره، دونممی. بزنم حرف بذار -

 !عشق؟ از فراتر چیزی! باوره قابل غیر. کنمنمی درک رو حرفتون معنی آقاسیاوش؟ دونیدمی چی شما -

 شما واسه من درد کدوم! خوره؟می زندگیتون درد به من موقعیت کدوم کردید فکر باز! اصال؟ داریم

 !درمونه

 .کوبید ترمز روی پا سیاوش و شدمی گرفته داشت نفسم

 ...من میگی؟ داری چی... آروم سیاوش جون رو تو... خاطره باش آروم -

 نیمع تازه داشتم من بودین، عاشق باز و بودم زندگیتون تو من بودین، عاشق شما. نگید دیگه هیچی -

 اون دونستمنمی و بینمون احساسات از گاهی شدمی خجالتم گرفتم،می یاد شما کنار رو داشتن دوست

 دوست عشق، از فراتر عشق؟ از فراتر چیزی میگین بهم اومدین حاال! بودین عاشق شما هم هنوز موقع

 ینا بعدِ. کردم خاکش من و میشه کشیده داره ـناه گـ به دونستممی طالقمون از بعد که بود من داشتن

 .سنگینه دلم واسه من، واسه. کنم هضم رو آخرتون یجمله تونمنمی...درد همه این بعدِ...مدت همه
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 روی سنگینش هایاخم اون با سیاوش یافتاده زیر نگاه. اومد باال نفسم باالخره و شد سرازیر هاماشک

 .نشست صورتم

 ...نکن گریه فقط. میدم حق هاتحرف همه به رو، هااشک این نریز -

 .بود قراربی من دل و اومد فرود داشبورد جلوی مشتش

 .بده بهم رو فرصت این فقط کنم،می ثابت رو خودم بخوای که جور هر بگی که جور هر من توئه، با حق -

 !نکن گریه میگم لعنتی دِ

 از دست بودم مجبور برسه هامریه به هوایی خفه فضای این تو خواستممی اگه. شدنمی تونستم،نمی

 .بشن جاری آزاد تا بردارم هاماشک کردن حصار

 زا شدن خسته بعدِ که منی زمین تو نکنین شوت هم رو حق. کنین ثابت رو خودتون نیست احتیاج -

 تو من که قدراون بود، قلبتون مالک که داشتین رو حدیثی شما آقاسیاوش. سراغش اومدین عشقتون

! دارم عادت نشدن داشته دوست به من. کنم تصاحب رو قلب اون از ذره یه نتونستم حتی ماه چند اون

 حرمت ترحم، با کنممی خواهش. نخواستنم که پدری و مادر خاطر به کنم؛ عادت شدم مجبور یعنی

 ! لطفا! نبرین سوال زیر رو هاداشتن دوست

 .گذاشت فرمون روی رو سرش و داد تکیه ماشین در به کالفگی با

! خاطره؟ چرا!توئه دلرحمی و ترحم محتاجِ االن جلوت سیاوشِ این فهمینمی چرا! کنی؟نمی باورم چرا -

 !باد خودم بر لعنت که کردم خودم... دونممی... نه البته
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 رو هاماشک بود، دنده زیر درست که ایجعبه از کاغذی دستمال یک کشیدن بیرون با من و کرد سکوت

 که بود االن و نشد باورم زمان گذر شیشه به چسبیده کوچیک و رنگ قرمز ساعت دیدن با. کردم پاک

 .باشه خط پشت دلنگرانی از زهراخاله و بشه پخش ماشین تو گوشیم ملودی

 ییرهدستگ کشیدن با. رسیدمنمی هم شب وضعیت این با برم، خودم بود بهتر. کردم رد گردنم از رو کیفم

 .خوردم حرص حاصلمبی تالش برای من و کرد بلند فرمون روی از رو سرش سیاوش در،

 کنید؟ باز رو در میشه -

 .زد جا رو شده خالص یدنده دست، کف با حرکت یک با

 !م؟گردون برش کیوان به خودم که نداری انتظار! تارا به برسونیش بدم رو سوئیچ خواممی. رسونمتمی -

 .تلخ لبخند یک شد صورتش یهمه اون و نداشتم براش جوابی

 ات کشید طول کمی و کردم صبر زنگ فشردن از قبل. شدم پیاده من و کرد پارک رو ماشین خونه جلوی

 تا داشت نگه آویزون رو سوئیچ و نزدیک اومد کرد، قفل رو ماشین در وقتی. بشه پیاده ماشین از

 .بود شده نصفه که سیگاری و کردم نگاه دستش اون به ریز، دودِّ دیدن با ناخوداگاه من اما بگیرمش؛

 نگاه صورتش به حاال متعجب من و کرد لهش کفش با و افتاد زمین روی دستش از سیگار لحظه همون

 .کردممی

 .کنممی قناعت هم نگاه یدونه اون به من خب ولی! نکش بگی بهم داشتم دوست بیشتر -

 ...نخواستم من اما -

 .داد تکون رو سوئیچ و حرفم وسط پرید
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 وت برو و بگیرش! نپرونه؟ رو دلم خیالی خوش که نیاری "اما" من جمله دونه یک این واسه نمیشه حاال -

 .سرده خونه،

 صدای و فشردم سفید دکمه اون روی رو دستم. شدم دور ازش قدم چند و گرفتم مشتم توی رو سوئیچ

 .شد شنیده هم بیرون از زنگ

 کیه؟ -

 .منم تاراجون کن باز -

 .تو بیا. شکر رو خدا -

 .کردمی بیداد تارا صدای توی نگرانی. شد باز تیکی صدای با در و فشرد رو کردن باز یدکمه

 .شنیدممی زور به خودم که گفتم خداحافظی لب، زیر و دادم هل رو در کمی

 .عزیزم خداحافظ -

 سرم پشت بدی صدای با رو در و شدم حیاط وارد بزرگ قدم چند با کرد،نمی موندن یاری پاهام دیگه

 .بستم

 نتونست هم تارا ریخته بهم یقیافه حتی بود، سست بدنم قدرچه من و اومد هال در دم تا کرده هول تارا

 .کنم جمع رو شدمی کشیده دنبالم که کیفی اون تا بده تکونی رو من

 خوبی؟ -

 کجاست؟ فاطمه. نه بگم؟ رو راستش -
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 .خوابه -

 :گفتم و شدم صاف بودم شده ولو که مبلی روی یهو

 زهرا؟خاله -

 دروغ من و اومدی پرسید زد زنگ ببخشه، رو من خدا. داشت کار بیرون رفت خاطره، نیست... نیست -

 .گفتم دروغ احمق سیاوشِ اون کارهای خاطر به. گفتم

 اشکم و بترکه صدابی بود شده درست جااین تا حیاط توی از که بغضی اون شد باعث سیاوش اسم

 .سرم روی شالِ حاشیه به بزنه ـوسه بـ و بشه هامگونه یروونه

 .کنه لعنتم خدا! گفته چی احمق یپسره اون ببینم بزن حرف شده؟ چی. خاطره -

 .گذاشتم روش رو سرم و خواستممی مَرهَم رو مهربونش هایشونه من و شد جاگیر کنارم تارا

 ...تارا! نگو نکنه، خدا -

 .لرزید صداش و کرد ثابت اششونه روی رو سرم دستش با

 .عزیزم بزن حرف تارا؟ جون -

 !داره دوستم میگه داداشت تارا -

 خودم واسه سیاوش رو توضیحات اولین شد معلوم و شد حبس تارا یسینه تو نفس کردم حس لحظه یه

 .داده

 گفت؟ چی اون... اون -
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 .خزیدم اشخواهرانه آغوش به. شد بلند هقم هق

 ...تارا... فقط هم سیاوش نه؟ مگه. ندارم دوستش دیگه من... من تارا -

 .کرد زمزمه فقط تارا و شدم فشرده هاشدست بین

 !سیاوش -

 

*** 

 من خدا. شد باز بود کرده خیس زهراخاله که ایکیسه چای زورِ به صبح امروز و داشت پف هنوز هامچشم

 به دادم ربط رو بینی گرفتگی و هامچشم قرمزی و گفتم دروغ هم من که ببخشه هم با رو تارا و

 کاغذ روی هدفبی رو مداد من و بودن خودشون انتخابی نقاشی کشیدن سرگرم هابچه. سرماخوردگی

 بچگانه هایپازل و نقاشی مثل توش که افکارم مثل درست. بود برهم درهم و واردایره خطوط. کشیدممی

 .برسونه سیاوش هایحرف فراموشی به رو من که جایی بودم؛ فرار راه دنبال

 !خاله -

 .بود رومروبه دقیق اون و کنم بلند سر شد باعث وحید یگریه صدای

 شده؟ دعواتون مدادرنگی سر باز عزیزم؟ شده چی دلم؟ جون -

 .بود چشمش رو کوچیکش مشت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 .جون خاله نه -
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 رو هاشدست مهربونی با و بردم جلو رو هامدست وحید گریه شدن تموم برای داشتم، بدی سردرد

 .گرفتم

 آلوده هاتچشم و کثیفن چون نزن هاتچشم به هم رو هاتدست و نکن گریه دیگه خوشگل آقای -

 شده؟ چی ببینم بگو خوشگل پسر یه مثل حاال. میشن

 .گرفت آروم اشگریه کمی

 .نمیشه بلند نشسته من صندلی رو اومده آقاهه اون -

 !نداشتیم مردی جااین ما و پریدم جا از حرفش این با

 .ببینم بیا! کجا؟ -

 هبچگون صندلی روی زور به. پوشیده اسپرت و بود آشنا بسیار که دیدم رو مردی چرخوندم، سر که همین

 .بودن کرده شدوره هم هابچه و بود کرده جا رو خودش

 هک منی و اومد باال سیاوش نگاه موقع همون و رفتم جلو.بخوابه عصبانیتم تا فشردم رو هامشقیقه کمی

 .دید رو بودم سرش باال طلبکار

 !خاطره خاله سالم! به -

 .کشید رو تنم مشکی مانتو یدنباله هم وحید. کردن نگاهمون کنجکاوی با هابچه و بود تخس لحنش

 .پاشه من صندلی روی از بگو خاله -

 .پاشید بچه صندلی روی از لطفا میشه -
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 .کرد وحید به نگاهی سیاوش

 بشینی؟ بغلم بیای شما نمیشه خب عمو -

 :گفتم حرصی

 !آقاسیاوش -

 .داد باال رو ابروهاش شیطون سیاوش که کردن نگاهی من به هابچه

 .میشم بلند چشم. نکن دعوام هابچه جلو خاطره خاله -

 بودن کافی دیروز خودشو و خودم سر تو بزنم چیزی یه با یا بخندم اشبچگانه صدای این به دونستمنمی

 یعنی؟

 .گرفت رو سیاوش دست و رفت جلو شده، مظلوم سیاوش دید که وحید

 .نکن دعوا رو عمو من خاطر به خاله. بشین عمو نداره عیب -

 .شدن بلند هم دخترها کم کم و شد بلند جاش سرِ از هم پوریا

 .بشین ما صندلی روی بیا اصال عمو -

 .شدهمی کثیف لباسش زمین رو نداشته، صندلی عمو خب خاله -

. کردمی پرتاب ابرو و چشم برام هی هم سیاوش. بود شده دردسر برام االن دقیقا ها،بچه این دریایی دل

 .بکشه ته بودنم جدی خندیدن با مبادا تا انداختم پایین رو سرم هم من
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 :گفت ذوق با و کشید جلو رو خودش آشناست، چشم به سیاوش دید وسط اون هم هدیه

 .عمو سالم -

 .بوسید رو سیاوش منتظره غیر و پرید بغلش هدیه. کرد باز دست هم سیاوش

 خوبی؟ عزیزم، سالم -

 .داد بهم رو خوشمزه شکالت جشن روز اون که عموییه همون این شکوفه. مرسی -

 .کوبید هم به رو هاشدست ذوق با شکوفه

 آوردی؟ شکالت هم امروز عمو -

 گذاشتن پایین با شد، خم. شد درمونده اون و کردن نگاه سیاوش به منتظر و خندون هایصورت با هابچه

 .موند هابچه قد هم طورهمون هدیه

 .ندارم شکالت االن که من خب -

 هدیه به رو و بکشی خواستمی دلت رو هاشلپ که پوریایی خصوص به شد، پنچر هاشونقیافه همه

 :گفت

 بود؟ خوشمزه خیلی شکالتش هدیه -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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 .بوسید رو آویزونش هایلپ بگه چیزی هدیه کهاین قبلِ پوریا، به رو چرخید کمی سیاوش

 خوبه؟. بخرم براتون رو شکالت اون از ترخوشمزه که میدم قول من -

 .کرد خم رو سرش پوریا

 قول؟ -

 .کنه مطمئنش تا زد پلکی سیاوش

 .مردونه قول -

 .گذاشت سیاوش شونه روی دست وحید

 نمیدی؟ شکالت من به عمو -

 صندلی یه خاطر به امبچه و کرد بغلش هاشدست از دونه یک با سیاوش که داشت بغض قدری به صداش

 .بود ترسیده ناقابل

 .دیگه دادم قول هم من نقاشی، سوی به پیش همه حاال! ندم شما به میشه مگه. جون عمو همه گفتم -

 نگاهش طلبکار من و کرد راست کمر باالخره سیاوش و دفترهاشون سرِ رفتن و کشیدن هورا هابچه

 .کردم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 515 

 داری؟ دعوا قصد باز خاله، چیه -

 .بدم خرج به انعطاف من نشد ولی بود؛ مهربون. بود نرم

 اومدید؟ کی -

 رو نفر یک دست از عصبانیتت داشتی بگم بهتره البته. کشیدیمی نقاشی داشتی شما که وقتی همون -

 !کردیمی خالی کاغذ سر

 .شد خم صورتم توی. اومدنمی امخنده هم هنوز من و اومد نزدیک. زد لبخند

 !بداخالق چه -

 جایید؟این چرا اصال آقاسیاوش -

 !داشت فرق خودش و خودم روز و حال دیروز از بعد قدرچه و کشید عقب رو صورتش

 .یرمبگ مثبت جواب و بشه نرم یکی دل بلکه بیام و برم هی گفتم خواستتگاری، برم خواممی راستش -

 .خبریبی و خیالیبی این بود خوبی راه عجب و راه اون به زدم رو خودم و شد قراربی قلبم

 اومدین؟ جااین چرا که نفهمیدم رو ربطش هم باز. سیاوش آقا مبارکی و میمنت به -

 میدی؟ نقاشی دفتر هم من به خاطره خاله -

 .نخندم کردم سعی من و داد باال ابرو انداختم، باال ابرو "بلدم رو زدن راه اون به هم من" یعنی جوابش

 .برین لطفا میشه -
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 .دارن رو هوام که دیدی سرت، ریزممی رو هابچه کنی بیرونم بخوای دیگه بار یه اگه. نمیشه نه -

 .کردم بیشتر رو پیشونیم چین باز من و گرفت خودش به مغروری یقیافه

 .بمونین جااین تونیننمی شما! لطفا آقاسیاوش -

 میده؟ قرض رو مدادش دفتر من به کی هابچه -

 هجوم شونهمه هم بعد و شد وحید داوطلب اولین و گفت رو این بلند من حرف به توجهبی سیاوش

 هم سیاوش! افتادنمی زبونشون از هم عمو عمو. کشیدنش خواستن سمتی هر به و سیاوش سمت آوردن

 .داد خودش به ایبامزه یقیافه شدنش دور با

 .کن دعوا کم بگیر، یاد هابچه این از رو مهربونی یکم خاطرهخاله -

 .ندید سیاوش و کشیدم ایکالفه پوف

 ارب چند رو بکشم هابچه برای خواستممی که خرگوشی طرح. کنم جمع تونستمنمی رو حواسم بودنش با

 .اومددرنمی خوب هاشگوش بار یه میشد بزرگ اشبدنه بار یه. کردم پاک و کشیدم

 اجازه؟ خاله -

 :گفتم عصبی چرخیدن بدون. سمتش کنم پرت رو ماژیک خواستمی دلم

 .بله -

 بکشین؟ اون روی از میشه دارم، گوشیم تو خوشگل خرگوش یه من -
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 اون با هم اون زدنش حرف و بود کرده عصبیم کافی حد به حضورش دادم، فشار تخته روی رو ماژیک

 .دادمی ادامه داشت که بود رفته یادش دیروزم هایحرف انگار. کردمی امدیوونه داشت راحت لحن،

 !ممنون نخیر -

 .بکشیم عمو گوشی رو از ما بذار نکش، خب خاله -

 .شد خم سیاوش شونه روی پشت از مهدی بگم، چیزی کهاین از قبل و برگشتم هدیه حرف این با

 ببینیم؟ رو خرگوش میشه عمو -

 و شلوارش جیب توی کرد دست طوریهمون و نکرد نگاهم که شکلیه چه امقیافه دونستمی سیاوش

 بین اون از و شدن جمع دورش هابچه یهمه گوشیش، صفحه قفل شدن باز با.کشید بیرون رو گوشیش

 .کردمی کجی دهن بهم سیاوش گوشی پشت زده گاز سیب

 .گفتن صدا یک هابچه و بستم رو ماژیک در

 !خاطرهخاله اِ -

 اون تو که دادن توضیح هاپسربچه واسه کرد شروع هدیه! چیه خرگوش از سیاوش منظور فهمیدم تازه

 من شده گرد هایچشم به رو و اومد باالتر هابچه بین از سرش هم سیاوش. بوده من با هم خودش جشن

 .زد چشمکی

 بانو؟ ببینی نمیای شما -

 .بود خورده برش کامل عکس بین از که سیاوش و خودم از فقط دیدم رو عکسی من و چرخوند رو گوشی
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 .دادم فشار هم روی رو هامچشم

 .هاتونصندلی روی برگردین لطفا ها،بچه -

 تالفی، به! بود؟ چی هااون ـناه گـ و کردم مجازات رو دندونم زیر لبِ. خوردن جا من تند لحن از هابچه

 .گفتم مهربون

 باشه؟ نمایشگاه، توی کنیممی وصل رو ترینشخوشگل بکشه، خرگوش یه خودش هرکی -

 ناز و کردم خم رو سرم که کردنمی نگاهم تعجب با هنوز شدم دیوونه امروز کردنمی فکر که هابچه

 .شد بیشتر صدام

 .میاره نقاشی خاطرهخاله واسه زودتر کی ببینم -

 .دفترهاشون سروقت رفتن و دویدن دیگههم به نگاه با هابچه

 !بشم؟ صداتون ناز این قربون من هست اجازه -

 .پروند جا از رو من نزدیک فاصله با گوشم کنار از دقیقا سیاوش صدای

 هوا روی رو اماشاره انگشت اما بود؛ نذاشته امسینه توی قلب اسم به چیزی لحنش کهاین با چرخیدم،

 :گفت سیاوش اخطاری، هر قبل ولی دادم تکون

 ایبخو چه بودی، بغلم تو االن هم خودت هیچ، که انگشت اون بود من دست اگه که نده اخطار بانو ببین -

 .میشم هم فدات من نخوای چه

 .بود چی کردنم بغض وسط این دونمنمی و افتاد پایین سرم. بود اومده من جون قصد به سیاوش امروز
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 .زدیم حرف هم با دیروز ما. کنممی خواهش سیاوش، آقا -

 .نشنیدم جوابی تو از زدم، حرف من فقط دیروز هم بعدش بندازی؟ رو آقا اون نمیشه. سیاوش جانِ -

 .گفتم هم هامحرف. دادم رو جوابم من -

 .نبود خواممی من که چیزی اون جوابت ولی -

 باشه؟ شما میل به چی همه قراره مگه -

 !دیگه بدم تغییر رو شما نظر و جواب اون بتونم تا جاماین من االن ولی! چی همه نه -

 .بیارم کم جواب شدمی باعث کردنش صحبت لحن. دادم فشار رو دستم توی ماژیک

 ببینی؟ رو خرگوشم میای عمو -

 سمت کرد کج راه ندارم، گفتن واسه حرفی و نمیاد باال سرم دید وقتی و کرد نگاهم ایستاده کمی

 سنگ درست زدنم پلک با که شدم اشکی قطره اون دیدن محو هم من. خواستمی نظر ازش که شاهینی

 .زد ـوسه بـ رو پام جلوی

 جای کردممی حس امروز من و کرد فرار هامچشم از آزاد سقوط یک با که بود تنگ خیلی انگاری جاش

 زیرچشمی گاهی از هر. نشست هابچه بین سیاوش و برگشتم میزم پشت. تنگه امسینه تو هم هامنفس

 گاهی و رسوندمی تقلب هابچه به سر، یک یا بدن یک کشیدن با آرامش کمال در اون و کردممی نگاهش

 به هی هم من. کشیدمی رو چیزی خودش جلوی کاغذِ روی بودن داده قرض بهش هابچه که مدادهایی با

 آخه بشینم، تحلیل به خلوتم توی من و بشه تموم عمرش امروز زودتر چه هر تا کردممی نگاه ساعتم

 .لنگیدمی من، اعتمادیبی از سیاوش و خودم یگذشته خاطرات بین جایی
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 .شدم بلند صندلی روی از رسوند بزرگ عقربه به رو خودش لنگون که شمارثانیه

 شد؟ تموم نقاشیتون هابچه خب -

 گوشم توی شونهمه صدای. تمومه زمان گفتم من و بود امتحان انگار. آوردن باال رو هابرگه شونهمه

 .نشست

 .بله -

 :گفتم شگفتی با

 .ببینم بیارین رو هاتوننقاشی زودتر خودم، کوچولوهای نقاش به آفرین -

 .بود کشیدنش نقاشی تو غرق که پاییدم رو سیاوش زیرچشمی من و سمتم آوردن هجوم همه

 .من مال اول خاله خاله -

 .رسیدم زودتر من نخیرم -

 .بهتره من مال اصال -

 .کردم پادرمیونی من و شدمی دعواشون داشت هابچه

. کنممی نگاه رو شونهمه من میزم، روی بذارید رو هانقاشی. کشیدین قشنگ مطمئناً تونهمه هابچه -

 .کنین جمع رو وسایلتون شما بینم،می رو هانقاشی من تا بهتره پس برسه، یوسفی آقای که االنه

 .شد بلند زدنشون نق صدای
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 نه؟ مگه میدن، گوش حرف خوب پسرهای دختر وای، وای -

 وصمخص میز روی رو نقاشیشون کاغذهای میلیبی با. نداشت رفتن به میل کس هیچ دیروز، از بدتر امروز

 .رنگی مدادهای کردن جمع واسه میزهاشون سر گشتنبرمی و گذاشتن من

 قرار هم روی کامال تا زدم میز روی آروم ایضربه کردنشون دسته با و گذاشتم هم روی رو کاغذها هم من

 .بگیرن

 میای؟ هم فردا سیاوش عمو -

 ببینم سپردم رو گوشم تا دو من، هااون از بدتر و بشنون رو سیاوش جواب شدن ساکت هابچه یهمه

 قایآ بلند صدای هم بعد و پیچید کانکس تو ـوسـ بـمینی بوق صدای لحظه همون اما میگه؛ چی سیاوش

 .بود نشده پیاده ماشینش از امروز که یوسفی

 .بفرستینشون نآماده هابچه اگه خانوم -

 .پرسیدن سوال سیاوش از رفت یادشون و شد بلند کردنشون غرغر صدای باز

 .کردم رها میز روی رو کاغذها

 بریم؟ هاخوشگل خب -

 با هم من. اومدن بیرون ترتیب به من دنبال جوجه مثل و کردن خداحافظی سیاوش از تک تک

 رو دیگههم باز خواست خدا اگه که فردایی امید به کردم ـوسـ بـمینی سوار رو هااون بوسیدنشون

 .ببینیم
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 یرونب نداشت قصد سیاوش کنم، معطل هم چی هر انگار و کردم نگاه ـوسـ بـمینی یرفته مسیر به کمی

 ذکاغ توی سرش هنوز شدم، کانکس وارد بعد و بگیرم آروم تا کشیدم سرد هوای تو عمیقی نفس. بیاد

 .کشهمی چی ببینم کردمی کنجکاو رو من و بود

. بود نشسته کنارش سیاوش که میزی جز کردم مرتب رو ریخته بهم هایصندلی دیروز مثل هم باز

 .نیومد باال سرش هم سانت یه صدا و سر همه اون با که بود کشیدن غرق قدراون

 ندارین؟ رفتن قصد شما -

 :گفت کنه بلند سر کهاین بدون

 !کنی بیرونم خوای می کردی اخم دیدی پناهبی رو من باز -

 .میرم دارم هم خودم من آقاسیاوش، -

 .میریم هم با کن صبر دیگه دقیقه چند -

 .کردم توجهیبی بود اومده باال کمی که نگاهش به و خودم مخصوص میز سمت رفتم

 .برم دارم یاد خودم مچکرم -

 . بشم گم ترسممی من آخه دونی،می جون خاله! نداری؟ یاد تو گفتم من مگه. امروز بدخلقی چه اوه اوه -

 پایه به محکمی لگد شد باعث و بود درآورده رو حرصم این و دادنمی دست از رو آرامشش رقمه هیچ

 .بشم دوال خودم درد از و بزنم میز چوبی
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 تدس من خاطر به نیستم راضی آخه. بشه سبک دلت بیشتر شاید بزنی خودم به رو لگد اون خوایمی -

 .بشکنی رو پات و

 یک با داشت هنوز چون ندید؛ اما سمتش بچرخم توپ یغرهچشم یک با شد باعث صداش توی شیطنت

 نگاه به کردم شروع و شدم خیالشبی هم من. کشیدمی چیزی جلوش کوچیک برگه روی سیاه مداد

 یزاده بود چی هر. بود ارزش با هااین چون کنم؛ آویزون رو شونهمه خواستممی. هابچه نقاشی کردن

 .بود خودشون ذهن

 هم هاشونسبیل تا، شیش گاهی و داشت پا تا چهار گاهی هاشونخرگوش. زدم لبخند هابرگه زدن ورق با

 خط کی با هم هابعضی بودن، کشیده سبیل براشون بافتنی هایپوم پوم مثل هابعضی. بود ایسلیقه که

 خرگوش بودن نخواسته حتی هابچه و بود هویج یه هانقاشی یهمه اشتراک وجه تنها. متری سه

 ویرتص تو خرگوش تا دو من و اومد باال نقاشی آخرین نقاشی؛ کردن رو زیرو با. بمونه غذابی نقاشیشون

 هویچش تنها داشت بزرگه خرگوش و بود گرفته رو بزرگ خرگوش یه دست که کوچولو خرگوش یه. دیدم

 تماشاش محو من که بود قشنگ قدراون اما کودکانه؛ نواقص از بود پر چند هر نقاشی. دادمی بهش رو

 .بودم شده

 .بنویسم براش رو اسمش خواست ازم ببین. کشید هدیه رو این -

 تشدس جمله، آخرین گفتن با. بودم نشده حضورش متوجه من باز و بود ایستاده امشونه به شونه سیاوش

 .بزنم لبخند نقاشیش روی به شد باعث هدیه اسم و داد نشون رو صفحه پایین و آورد جلو رو

 .نشو قائل تبعیض ببین، هم رو من نقاشی حاال خب -
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. خواستمی دل ته از یخنده االن دلم قدرچه من و گذاشت دستم هاینقاشی روی رو دستش یبرگه

 !کشیده چی االن گفتم که بود نقاشی غرقِ موقع اون قدراون

 .گذاشتم پاش وقت هابچه از بیشتر من خب. شده قشنگ خیلی دونممی -

 .رفت باال خود به خود ابروم تای یک

 چیه؟ این وقتاون ببخشید -

 .دیگه خرگوشه پرسی؟می سواله -

 ردمک سرفه خودیبی. بود شده له مارمولک یه شبیه بیشتر نقاشی، توی گفتمی سیاوش که خرگوشی

 .نخندم که

 .کردین کمکشون و بودین هابچه با که ممنون -

 همین؟ فقط ولی کنم؛می خواهش -

 .برداشتم دارخنده نقاشی روی از رو نگاهم باالخره

 باشه؟ هم ایدیگه چیز قراره. نمیشم متوجه ببخشید -

 تونهمی هم کوچولو ـوسـ بـ یه هابچه مثل الاقل کشیدم زحمت قدراین! چیزی تقدیری، یک یعنی -

 .باشه سهمم

 از صورتم گمونم. بود وایستاده بهم نزدیک زیادی چون شنوم؛می دونستمی اما گفت؛ آروم رو جمله این

 .بود شده گلگون شهمه و نموند براش سفیدی جای شرم
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 و کشیدم عقب رو خودم هوابی اومد، جلو سیاوش دست دیدم وقتی و شد فشرده هامدندون بین هاملب

 .زد بینیم نوک به رو دستش سوئیچ. خندید دل ته از اون

 .منتظرتم ماشین تو من -

 .بود ناشناخته زیادی. ترسیدم جدیدش اخالق و سیاوش این از لحظه این تو واقعا

 .کنم وصل رو هابچه نقاشی خواممی هنوز. میرم خودم من ممنون، نه -

 .اومد باال نفسم گرفت فاصله که همین و رفت در نزدیکی تا

 ...ضمن در. بیا شد تموم کارت ندارم، ایعجله -

 .دونستمنمی رو احساسم تکلیف امروز من و زد چشمکی چرخید، دوباره

 .کنن کیف همه کن آویزون منم نقاشی -

 :گفتم لبی زیرِ

 .دوساله سیاوش نویسممی هم زیرش حتما، -

 .بود شنیده رو من حرص پر هایصحبت و بود اما رفته؛ بیرون کردم فکر من و شد بلند اشخنده قهقه

 .بیا زود. بانو هستیم راضی هم اون به ما -

 زا که زدم چپم دست به محکمی مشت راستم دست با و وارفتم صندلی روی رفته، شدم مطمئن که همین

 .دربیاد کردن گز گز
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 به رو احساسم و عقل دوتای دو و شدم درگیر خودم با کردممی آویزون رو هانقاشی که ایفاصله اون تو

 وقتی حتی شد،نمی پاک که پیشونیم روی اخم یک شد همین و رسیدمنمی نتیجه به اما زدم؛ جمع هم

 .چرخوند من سمت باز رو بخاری هایدریچه کهاین بابت نکردم تشکر و نشستم سیاوش ماشین توی

 نفرن؟ چند دقیق هابچه -

 .شکست سیاوش رو سکوت

 طور؟چه نفر، سی -

 .بیارمشون خودم با فردا گفتم. شکالت خریدن برای -

 :گفتم شده براق

 بیاید؟ فردا قراره مگه -

 .کرد پایین باال رو ابروهاش

 !نیام؟ میشه مگه -

 .فشردم رو هامشقیقه کمی دستم دو با

 .نکنید کارها این از دیگه که میشم ممنون -

 .قولش و مرده دادم، قول هابچه به من. نمیشه...نچ -

 :گفتم وارزمزمه و ترکید لبم رو پوزخندی دفعه یک اما نبود؛ خودم دست
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 !قول -

 .کشید مانندی آه نفس

 تا گوب. خاطره بگو ولی طعنه؛ با پوزخند، با. بگو کنهمی سنگینی دلت رو چی هر. کنمنمی اعتراضی من -

 .بشه تموم

 بشه؟ تموم قراره چی -

 جایگزینش رو روته جلو حاال که اینی تا کنممی صبر من و بشه تموم باید اون! تو ذهن قبلیِ سیاوشِ -

 .کنی

 برادرِ رو شما کیوان خواستگاری شب همون از من. کردم تموم وقته خیلی رو ذهنم قبلی سیاوش من -

 .کنین تموم رو هاحرف و کارها این اگه بینممی هم بعد به این از و دیدم تارا

 ...خاطره باشم تارا برادر خوامنمی من -

 کامل رو اشجمله بذارم کهاین بدون هم من! زود چه امروز و بودیم رسیده خونه کوچه سر و کرد ترمز

 .شدم پیاده و گفتم لبی زیرِ تشکر کشیدم، رو در یدستگیره کنه

 .خاطره -

 ،کردم نگاهش شده کشیده پایین یشیشه از و شدم خم. بردارم شدن دور برای قدمی نشد کردنم صدا با

 .گرفت سمتم ایتاشده کاغذ اون

 .بشناس کاغذه این تو که ایجمله با بعد به حاال از رو سیاوش -
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 زیر گاز پدال فشردن با و گفت خداحافظی کشیدم عقب که همین. گرفتمش من و داد تکونی رو کاغذ

 .شد دور پاش

 اون. بزنم پلک نشد حتی قلم، سیاه نقاشی دیدن با و کردم باز رو دوال کاغذ کوچه وسط همون هم من

 اریخت که کاغذ حاشیه و گشتم جمله دنبال چشم با! بود من شبیه قدرچه خرگوشی لباس اون وسط دختر

 لب زیر من که جمله یه. بود شده نوشته خوش خط با جمله یه سیاوش، اسم کنار بود؛ خورده امروز

 "دارم دوستت". کردم تکرارش

*** 

 کنار پوست من و دونستمی رو چیز همه هم اون حاال. کردمی نگاه رو نقاشی شده، گرد هایچشم با پریا

 .جوییدممی رو ناخونم

 آقاسیاوشه؟ خود کار این واقعا -

 .داد جواب دادمی شیر رو فاطمه داشت که تارایی من جای

 .دید هم دوره رفت شد که تربزرگ. بود خوب بچگی از نقاشیش سیاوش آره، -

 .کردم خودم نثار پوزخندی و افتادم شده له مارمولک اون یاد من تارا، حرفِ این با

 دونستی؟می تو -

 !نه یعنی پروندم باال رو سرم بود دهنم تو انگشتم نصفِ که طورهمون

 .سرم تو زد یکی عصبی هم پریا
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 .زده گیرناخون قحطی زهراخاله خونه تو. کنهمی عفونت فردا رو ناخونت اون کن ول -

 .ندارم حال نده گیر پری، خیالبی -

 .نداری حال من تولد شب کردی خودبی تو -

 با ور قشنگش جشن تا جااین بود اومده سعید هایهدیه و شکالتی کیک یه با اون و بود پریا تولد امشب

 !توخالی. بود رقصون حباب یه شبیه دقیقا روزم و حال من ولی بشه؛ سهیم ما

 .فهممنمی رو خودم حال واقعا ولی عزیزم؛ تمشرمنده -

 .کرد بلندم بودم زده چمباتمه روش که تختی روی از و گرفت رو دستم پریا

 .زنیممی حرف آقاسیاوش و نقاشی این به راجع مفصل بعداً بیرون، میای. نمیشه حالیم چیزها این من -

 .نشستم تخت لب دوباره و کشیدم بیرون پری دست از رو دستم

 ... من. غریبه عجیب حسم. کنم نگاه کیوان و زهراخاله هایچشم به نمیشه روم االن من! حرفی؟ چه -

 .گرفت رو هامدست و زد زانو من پای جلوی. پریا بغل تو کرد شوت رو فاطمه و مرتب رو لباسش تارا

 یه کیوان واسه خودم هم بعداً. نزده مخالفت بر مبنی حرفی فعال و دونهمی مامان اینه مهم اوال خاطره -

 به رو سیاوش من ثانیا. بهتره ندونه االن از اگه میگم و ماجرام پای یک خودم چون میدم؛ توضیح جوری

 ودمب ندیده حاال تا که بینممی ازش رفتارهایی دارم چون نمیگم چیزی بینیمی االن. کنممی ادب وقتش

 ...واقعا شاید میگم خودم با و

 :گفتم تمام درموندگی با
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 دوباره داشتنِ دوست از راحت بتونی تو و بکشه ته که چیزیه عشق مگه تاراجون؟ چی واقعا شاید -

 .میاد و میره سرم توی ساعت پاندول مثل مدام حدیث اسم تارا،! بگی؟

 .کردمی نگاهمون بغل به فاطمه پریا و داد هامدست به آرومی فشار تارا

 مامت اسم هاآدم ما! باشه عشق واقعا اگه ولی نیست؛ شدنی تموم عشق میگی درست شکلت، قربون نه -

 به قدراین سیاوش. محض اشتباه یک. اشتباهه این! عشق ذاریممی لرزونهمی رو دلمون که احساساتی

 پیدا سیاوش قلب توی رو پاش جای کهاین از قبل ذهنش مالک بود شده اون که بود کرده فکر حدیث

 تو اما راحته؛ طورهمین دوستیشون دوران مثل هم زندگی کرده فکر عاشقه، کرده فکر هم سیاوش. کنه

 خوامنمی من خاطره. رسیده زندگی واقعی معنای به تو کنار در که کرده اعتراف پیشت خودش دیدی که

 تربیش حقشه، کنه کشیمنت بشه مجبور االن هم چی هر اون چون نکن؛ اشتباه! نه. کنم دفاع سیاوش از

 .کنی ناز براش باید هااین از

 کشی؟منت کدوم کردن؟ ناز کدوم تارا -

 .ایستاد من جلوی دهنش توی بود کرده کامل رو مشتش که ایفاطمه با و برداشت رفتن راه از دست پریا

 شعقل یعنی! خاطره؟ چی یعنی باشه کنارت تا هابچه بین میاد میشه بلند سالش و سن اون با وقتی -

 که گفتم خودمونی ببخشید تاراجون، هاروتم یشرمنده البته. خوادتمی دوباره واقعا برداشته سنگ پاره

 .بره سرش تو

 .خندید ریز ریز تارا
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 قبول زندگیت تو دوباره رو سیاوش اسم به کسی که نمیگیم رو هااین ما ببین خاطره! گفتی گل پری آخ -

 یادیز سیاوش کن باور ولی باشی؛ اعتمادبی بهش توئه حق. کنی انتخابش نخوای توئه حق این چون کنی؛

 .بده نشون تو به رو خودش خوادمی که جوراون باراین بذار تونیمی اگه کرده، فرق

 حدیث؟ و -

 .پهلوم یحواله لگدی پریا و کرد نگاهم چپی چپ موندن حرفم پای از تارا

 .دیگه کن ول جدّت سر رو تو. شد تموم... مرد حدیث بابا -

 ...عاشق هااون. تونمنمی من -

 هب یاسین داریم ساعت سه انگار. این یکله پس بزن تا دو من طرف از تمیزه دستت قربونت، تاراجون -

 .خونیممی خر گوش

 .کوبید سرم فرق صاف رو دستش تارا

 .بگیر فاکتور رو حدیث خاطره،. زنممی خودم ازطرف تو؟ طرف از چرا -

 سطو باز دقیقا که بود زن یک حضور شما از قبل شوهرهاتون زندگی تو اگه. تونمنمی... نمیشه بابا ای -

 فکر االن من کردین؟می سخنرانی من واسه جااین هم باز جداییتون، عامل و شدمی سبز زندگیتون

 .خوامنمی رو این من! گذشته جبران و ترحم شاید و زندگیش به کردم برگشت اجبار سرِ از کنممی

 از همه. ذاشتنمی من جای رو خودش کس هیچ. نمیگم بیراه دونستنمی و کردن نگاه هم به پریا و تارا

 .بودم من قصه یبده آدم االن البد و قضاوت به بودن نشسته بیرون
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 .بوسید رو امگونه و کرد خم سر بود، نشسته جلوم پاش تا دو روی که طورهمون تارا

 .بشه تکرار حدیثی نیست قرار باراین کن باور خاطره ولی ببخشید؛ میدم، حق بهت -

 بشم؟ تکرار باید من شده درمونده حدیثش از وقتی چرا دقیقا و -

 .افتاد پایین تارا سر و شد سکوت اتاق و کردم بغض

 .نیاد ما خواهر سروقت دیگه کن داماد رو داداشت این تارا خوبه؟ الهی، بشی تکراربی ای -

 ودب چی دلم تکلیف دقیقا. لرزید دلم سیاوش ازدواج تصور از باز من و بشه خوب حالم کرد لودگی پریا

 !دونستمنمی هم خودم

 .دادم پایین رو بزرگم بغض من و خندید پریا خندید، تارا

 کن باور و... کن فکر سیاوش به کنی تموم ذهنت توی رو حدیث اسم به آدمی تونستی وقت هر خاطره -

 له رو اشمردونه غرور سن، سال 03 با بود هااین اگه که... ترحم نه غروره سر از نه سیاوش رفتارهای این

 من از بهتر رو رفتارش این تو و کردمی حفظش هم حدیث جلوی حتی که غروری بذاره، جلو پا کردنمی

 .شناسیمی

 .خوردن تنها تنها رو کیک پسرها این بیاین بابا اتاق؟ تو کنینمی کارچی دخترها -

 .بشم بلند تا کشید رو دستم تارا و اومد زهراخاله صدای

 .اومدیم مامان چشم -

 .اتاق درِ سمت کرد تند قدم هم پریا
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 خورده کیک تولد صاحبِ بی اگه. خاطره تو و دونممی من باشن کرده انگولک رو کیکم شاهده خدا -

 .بزنه کرم شکمشون شاءهللان که باشن

 :گفت بلند آخر دست و رفت بیرون غرغرکنون طورهمین

 !هانیست حالل خوردن کیک تولد صاحابِ بی آی، -

 :گفت و برگشت عقب سمت کمی که خندیدم تارا و من

! د؟ش حرکتبی سرتون تو ساعتش پاندول ببینم حدیث، سرِ تو بخوره هاتونخنده بالی و درد! بابا نه -

 .کردی کوفتم رو تولدم که کنممی کوفتت رو عروسیت شاهده سر به خدا

 !چه من به اِ -

 !میام فردا هم من ضمن در میدم، نشونت فردا رو "چه؟ تو به" -

 .زد بلندی سوت و دید رو ما کیوان" کجا" بگم کنم اعتراض کهاین از قبل

 .هاخانوم دادین افتخار عجب چه -

 .کرد مهمون رو مونهمه مهربونی نگاه زهراخاله

 .بیارم چای برم من بشینین -

 .بودم اششرمنده قدرچه و کردم کج رو راهم من خاله شدن بلند از قبل

 .نشین بلند. ریزممی من -
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 اومدی؟ چی واسه تو پریا -

 چشمی زیر هم هابچه. کردمی گرم رو خودش کانکس بخاری کنار و لرزیدمی خودش به سرما از داشت

 .پاییدنشمی

 اومدین؟ عمو جای شما امروز خاله -

 .بده رو اون جواب و کنه نگاه شکوفه به شد مجبور بده رو من جواب کهاین از قبل پری

 .اومدم خودم جای من جون، خاله نه -

 :گفتم خنده با من. چیه منظورش نفهمیدن چون کردن نگاهش خیره خیره هابچه

 .جدیده دوست یه خاله. هابچه نه -

 نمیاد؟ عمو امروز یعنی خاله، -

 .زدم عقب کمی رو فرفریش موهای و کشیدم پوریا سر روی دست

 شنگق خیلی. ببینین رو کشیدین که دیروزی هاینقاشی برین نیست بهتر حاال. عزیزم دونمنمی من -

 !هاشدن

 .اومد من نزدیک پریا و کانکس یدیگه سمت افتادن راه هابچه

 .بگیره رو چشمشون تو هایمحبت. کننمی هم عمو عمو چه سفیدهاچشم -

 !پریا -
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 .نشه سبز علف پام زیر خودیبی من میاد؟ عموشون این امروز واقعا حاال میگما... درد و پریا -

 .کردم صاف رو روم جلوی کاغذ بعد و کردم نگاهش چپی چپ

 آوردین؟ تشریف عمو خاطر به هم شما -

 .نشست و کشید بیرون رو میزم پشت صندلی

 خوشگل عموهای یکم بیام جااین گفتم. میبینم دارم خدا یهمیشه که رو تو. کردی فکر چی پس -

 .ببینم خوشگل

 .کردم مهمونش محکمی گردنی پس دستم کف با

 .خانومش این با روشن سعید چشم خدایی -

 :گرفت جانبی به حق یقیافه

 .داره اعتماد بهم هاشچشم مثل جون سعید نخور، رو من شوهر یغصه تو -

 .شد قالب هم به سینه روی هامدست

 .نه جانشین خواستیم جا پاشو لطفا حاال فرمایین،می درست بله -

 .بفرما خودت داری مشکل. بشینم زمین روی برم من که نداری انتظار خوای،نمی که چه من به -

 و کوبیدم دستش پشت دل ته از هم من. کرد دراز کانکس نقطه ترینخاکی به رو دستش اشجمله آخر با

 .موند روش هامانگشت رد واقعا
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 .میگیرم ازت رو اشدیه شکایت میریم آقامون با فردا. دستت بشکنه آخ -

 .پایین کشیدمش صندلی روی از من و گفتمی زدمی اشتوسینه که هاییمشت با رو هااین

 .بشین هابچه صندلی رو برو بمونی امروز قراره اگه ضمن در. دراز جاده باز راه بفرمایید، -

 .رفت بهم توپش هایغره چشم اون از

 .بشینم صندلی اون روی طوریچه من! گدایی؟ قدرچه تو آخه -

 :گفتم خنده و مسخرگی با

 .بود نشسته اومدین، دیدنش خاطر به که عمویی دیروز که طورهمون -

 .شد گرد رفته رفته هاشچشم

 !بشینه تونسته جا وجب نیم روی هیکل اون با طوریچه وقتاون نمیگی؟ که جدی -

 .دربیارم رو مدادهام کردم کیفم توی سر خیالبی

 !دیگه بود نشسته! دونممی چه من -

 .سوخت براش دلم بیچاره، واقعا -

 که سرش تو کنم پرتش که ماژیک سمت رفتمی داشت دستم و کردم نگاهش ابروم رفته باال تای با

 .کشید رخم به رو اششده ردیف هایدندون

 !نه؟ خیلیه کنه، تحمل رو تشنغول اون وزن تونسته ساعت چند بیچاره آخه. گفتم رو صندلی -
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 .پری کن صحبت درست -

 .داد تاب هوا روی رو دستش

 .توام کشیدن پیش پا با و زدن پس دست با این یمرده کشته من! برخورد؟ بهتون وای وای -

 :تگف بلند در دم همون از سیاوش و شد باز کانکس در موقع همون و کردم نصیبش لبی زیرِ ی"بروبابا"

 خواست؟می شکالت بود کی -

 صندلی روی از! بیاد امروز واقعا کردمنمی فکر. بود برده ماتش پریا و سمتش دویدن کشونجیغ هابچه

 :گفت پریا. دادمی شکالت بزرگ یبسته یه هابچه از هرکدوم به سیاوش و شدم بلند

 !بودها ترقشنگ دستش تو شکالتِ همه اون با سرما این تو پوشیدمی هم بابانوئل لباس یه -

 .خزید نگاهم توی سیاوش هایکفش موقع همون و خندیدم افتاده پایین سرِ با حرفش به

 .خانوما سالم -

 خوبن؟ خانواده خوبین؟ شما؟ حال سالم -

 نداشت؛ رو انتظارش چون هم اون و کنم فرو پهلوش توی رو آرنجم شد باعث پریا گرمِ زیادی احوالپرسی

 :گفت دوباره احوالپرسیش وسط

 !کنیمی ناقصم داری رفتن شوهر یخونه از قبل که دستت اون بشه قلم آخ -

 حرفی هیچبی و شد محو هم پریا بگم بهتر و کشیدم خجالت پریا حرف از من سیاوش بلند یقهقه با

 :گفت گرفت آروم که اشخنده. بودن شده سیاوش خیالبی شکالت گرفتن با که هاییبچه سمت دوید
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 .داشتی تاکید سالم واجبی روی هاقدیم -

 .کردم سالم کشیدممی چوبی میز خطوط روی رو دستم کهدرحالی زیر به سر طورهمون

 .شما هایپرسی احوال از خوبم ممنون، -

 .داشتم نگه هم کیپِ رو هاملب من و بود دارخنده لحنش

 !نیاید امروز شد قرار -

 .گذاشت میزم روی رو دستش کیف

 .شما مال این بفرمایین بانو؟ نگیرین رو ما حال رو امروز یک نمیشه. ببینمت باال بیار رو سرت -

 !قلبم به وای و قلبم و بیارم باال رو سرم شدم مجبور باالخره

. زدیم چشمک داشت روش شیر لیوان و فرنگی توت شکل و بود گرفته سمتم رو دستش شکالت یبسته

 .گرفتنش برای کردم دراز دست

 .پریا به میدمش ممنونم، -

 .کشید عقب دستم از رو شکالت

 !خودت فقط خودته، واسه این. دارم خانوم پریا واسه -

. دز دست کتش هایجیب به و گذاشت دستم کف رو شکالت اون و دادم تکونی باشه ینشونه به رو سرم

 .کت داخل هایجیب بعد پهلو، جیب دو اول
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 .جاستاین آها! بودم گذاشته کجا ببینم کن صبر -

 .تکوند رو کتش بعد و آورد بیرون کتش جیب از دیگه شکالت بسته یه

 جا هامجیب تو رو هاشکالت این داشتم وقتی کن باور. شدم سبک آخیش. خانوم پریا مال هم این -

 .کردنمی نگاهم سوپرمارکت هایمشتری یهمه دادممی

 .نخندم که نشد واقعا حالت اون تو تصورش از

 .ببینیم رو لبخندتون دادین افتخار خانوم عجب چه -

 .نشده جنبهبی این از بیشتر قلبم ضربان تا کردم ایسرفه تک

 .ممنون هاشکالت واسه -

 .ببینم رو هابچه نقاشی برم من. جونت نوش -

 .کردم فوت رو امشده حبس نفس یهمه من و گرفت فاصله ازم و زد لبخندی حرف این گفتن با

 

*** 

 !بفهمه سعید اگه یعنی. شدم آبروبی خدایی -

 :گفتم کردممی گرد دستم وسط رو رنگ آبی بازی خمیر که طورهمون

 .برسونم نظرش و سمع به خودم میدم قول -
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 .کوبید صورتم تو رو درهمش هایاخم

 .مسخره لوسِ. کنیمی خودبی تو -

 .بشه آزاد فکرت کن درست چیزی یه بشین هااین با بیا. گذشت دیگه کن ولش بداخالق، حاال خب -

 .داد فشار مشتش بین حرص با رو سبز رنگ اون و سمتش دادم هُل رو بازی خمیر یجعبه

 شد؟ چی بابانوئل این حاال -

 بابانوئل؟ شد عمو از دادی؟ اشدرجه ارتقا -

 میاد؟ بدتون چیه -

 :گفتم و کردم سفیهی اندر عاقل نگاه شیطونش نگاه به

 .کنهمی درست دکتری وسایل براشون خمیرها با داره هاست،بچه بین -

 .ببینم برم خواممی هم من! رو راه همه این میره کی اوه -

 .دادم فرم کردم،می درست داشتم که آبی اسب هایگوش به

 .ببین برو خب -

 .بیا هم تو ست،ضایع خیلی که تنها -

 !عمراً من؟ -

 .کشید خودش دنبال رو من گردنم، دور بافتنی شال کشیدن با و شد بلند
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 .پری کن ول. ایدیوونه خیلی -

 هایصندلی روی سیاوش دور واردایره هابچه. برد کشون کشون رو من و نبود کن گوش حرف

 شنگق بتونه کهاین برای هم پریا. کردنمی نگاه سیاوش هایدست به دقت با و بودن نشسته کوچیکشون

 اهاشب که ایگیره از موهام یدنباله شالم، کردن ول یهوی با و... سیاوش سر پشت دقیقا برد رو من ببینه،

 و چرخید سیاوش هم لحظه همون! سیاوش یشونه رو افتاد بافتشون ته و شد آزاد بودم کرده سفتشون

 .موهام روی افتاد من از نگاهش

 سر اشسرشونه روی از موهام و کشیدم عقب رو خودم کرده هول. بود دوم بار این و بود اومده بند نفسم

 .نشست سرد عرق به من تَن و کرد باز و بست رو هاشچشم خاصی حالت یک با سیاوش و خورد

 هم فحش تا دو لب زیرِ. اومدمی که ابرویی و چشم و دادم خندون پریای نگاه به رو عصبانیتم تمام

 با و برگردوند عقب کمی رو سرش کرد، ایسرفه تک سیاوش که گفتم بلند زیاد انگاری و کردم نصیبش

 .من پیش بود اومده حواسشون تمام که زد شاره هابچه به هاشچشم

 :گفت لب زیر هم پریا

 گرفتی؟ یاد بد بد هایحرف کی از خاطره؟خاله زشته خیلی -

 به رو کفشم یپاشنه سانت سه اون هم من. خندید ریز و داد حالت دوباره رو دستش بازی خمیر سیاوش

 .شد خنک هم من دل از کمی شد بلند که آخش. کوبیدم پریا پای ساق

 کنین؟می دعوا دارین خاله -

 :گفت آروم سیاوش جوابی هر از قبل و کردم نگاه چهارساله کوچولوی محسن به
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 .کننمی نگاهتون دارن هابچه خاطره... جون عمو نه -

 رو هابچه حواس سیاوش هم بار این و کنه بارم بود قرار چی دونهمی خدا وگرنه شد بسته بازش دهنِ پریا

 .کرد پرت

 !گوش توی کردن نگاه برای ستوسیله یه مثال این ببینین، رو این هابچه خب -

 نگاه سیاوش دست توی خمیری یوسیله اون به و شدم خیالبی رو پریا یغرهچشم به کردن نگاه من

 .کردم

 کنم؟ درست چی حاال خب -

 :گفتن صدا یک هابچه

 !قلب -

 .کنهمی درست زودتر کی ببینم کنین شروع هم شما پس. باشه -

 د،شنمی و کنن درست سیاوش وسایل شبیه کردنمی سعی هی که دستشون یوارفته خمیرهای با هابچه

 هم سیاوش. کرد نگاه بود ساخته سیاوش که هاییشکل به و شد خم میز روی کمی پریا و شدن مشغول

 .کشید بیرون هارنگ بین از رو قرمز رنگ

 نیست؟ سخت -

 :گفت دادمی ورز رو خمیر داشت که سیاوش

 خانوم؟ پریا چی -
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 هایاین چون کنین؛ درست هم رو دهلیزهاش و هادریچه خواینمی حتما االن. دیگه قلب کردن درست -

 .شدن درست دقت نهایت در میز روی

 .داد ادامه پریا باز و افتاد پایین خنده از سیاوش سر

 یرتقد لوح کردین برگزار هم پزشکی مقدماتی هایکالس بدونه مریمخاله اگه خاطره،. میگم راست خب -

 .کنهمی تقدیمت دودستی رو

 .دادمی شکل دستش بین خمیر به خنده با طورهمون سیاوش و کردم نگاهش چپ چپ خندیدن جای

 .کردم درست من عمو -

 اما بود؛ کوله و کج کمی. داد نشون رو سازشدست قلب و سیاوش سمت دوید میزش پشت از آرزو

 .قشنگ

 مشخص زیاد آئورتش! درآوردی خوب رو هاچپی دهلیز خاله فقط. خوشگله قدرچه جون، خاله آفرین -

 .نیست

 :گفت میگه چی پریا نفهمید چون و کرد بغض آرزو

 خاله؟ شده زشت یعنی -

 :گفتم پریا به اول غرهچشم با و شدم خم آرزو جلوی

 ! نه؟ بشی، ساکت تونینمی تو -

 :دادم جواب آرزو به بعد
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 .آفرین. عزیزدلم قشنگه هم خیلی -

 !شده خوب نگفت عمو خاله، اما -

 .شد بلند اشخنده قاهقاه پریا

 رو جانشون جان عمو نظر هااین. بساب رو کشکت دادنت نظر با برو شما خوردی؟.خانوم خاطره بفرما -

 .خوانمی

 هوا تو هم اون و سمتش کردم پرت رو بازی خمیر تیکه یه من و زد اشاره سیاوش به اشجمله آخر با

 .کنه تموم رو صدابی یخنده کرد سعی هم سیاوش. گرفتش

 .ببینم بذارش، میز روی رو قلبت عمو -

 .کرد صاف رو هاشکناره کمی سیاوش و گذاشت میز روی رو قلبش آرزو

 .خوب دختر آفرین. بود کرده درستش خوشگل خودت البته. کردم خوبش برات من بیا آها -

 .برداشت رو قلبش ذوق با آرزو

 .عمو مرسی -

. مونمن پریا و سیاوش کنار دیگه بود بهتر شدم، بلند هم من. شد دور آرزو و کشد سرش به دستی سیاوش

 کارچی دونستمنمی دیگه من و سیاوش صورت توی خورد موهام بافت بلند یدنباله چرخیدم که همین

 :کرد زمزمه لب زیر سیاوش که کنم فرار اومدم. کنم

 منست یار زلف بوی سحر نسیم مگر» -
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 منست قراربی رنجور دل راحت که

 عمر همه من بخت چشم درنرود خواب به

 منست کنار در که ببینم خواب به گرش

 دارد جان قصد که بینم معاینه اگر

 منست کار نه دوستان با مضایقه جان به

 عزیز جان اوست درخورد نه که آن حقیقت

 منست اقتدار و امکان درخور ولیک

 لیکن معاملت این منست اختیار نه

 منست اختیار بر مقدم دوست رضای

 دل بر او جفای از غمست هزار اگر

 منست غمگسار که اویم بنده هنوز

 گنجدنمی در غیر ما خلوت درون

 منست بار منست یار نه که هر که برو

 من دل رودنمی گلستان و زار الله به

 منست زار الله و گلستان دوست یاد که
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 طلبت در بسوخت سعدی دل ستمگرا

 منست امیدوار مسکین که نسوخت دلت

 من مرادیبی اینست تو مراد گر و

 «منست یار مراد چون نکند تفاوتی

 .ندادی دستمون کار موهات این با امروز تا برم بهتره من

 هابچه یهمهمه میون کیفش برداشتن با سیاوش. بود شده الل زبونم. نبود ایستادنم توان دیگه من و

 خمیری تیکه و شد رد کنارم از هابچه کردن آروم برای همه پریا. وارفتم میز پایین من و رفت بیرون

 .مانتوم روی انداخت

 .زلفت اون با کنه کامل رو قلبش بدبخت نذاشتی -

 .شد فشرده دستم بین سیاوش یکاره نیمه قلب و کردم قرمزرنگ خمیرِ به نگاهی

*** 

 بالیی چه دونهمی خدا نبود، پریا امروز اگه. بود روشون سرم و بودم میزگذاشته روی صاف رو دستم تا دو

 .برسم بهشون که بود نمونده تنم تو حسی دیگه من چون اومد؛می هابچه سر

 خوبی؟ خاطره الو؟ نمیشی؟ دیوونه هابچه این با تو خدایی. رفتن آخیش -

 .دادم تکون رو سرم بزنم حرفی کهاین بدون
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 ،دکتر شوهر خدایی ولی نداره؛ رو هاحرف این که شعر بیت دو. ببینم شو بلند! خورده؟ موش رو زبونت -

 .کنه گیر حلقت تو. بشه کوفتت شاعر نقاش،

 .دادم تکیه صندلی پشتی به و شدم بلند کرختی با

 .کن تمومش! شوهر؟ کدوم. دیگه کن ول پریا -

 ـوسـ بـ و ماچ دلت رفت؟ گذاشت که دلخوری این از نکنه. نیا فیلم من واسه جیگر، خیالبی -

 .شدنمی ختم هااین به موندمی اگه کن باور آیا؟ خواستمی

 .پیچید هم به دلم تصورش از

 بیام؟ یا میشی خفه پری -

 !دیگه حقیقته خب -

 و شد بلند گوشیم صدای که سمتش کنم پرت گشتم چیزی دنبال. بودم اعصاببی من و کردمی شیطنت

 .زدن چشمک به کرد شروع چهار در سه صفحه توی کیوان تصویر

 .جان کیوان سالم... الو... بدم نشونت کن صبر تو -

 .کنممی پنهون کیوان از که اومد بدم خودم از و گرفتم سرحال رو صدام

 خوبی؟ بانو، سالم -

 .نباشی خسته خوبی؟ تو. ممنون -

 .خونه میرم دارم دنبالت، بیام نمایشگاهی هنوز اگه کجایی؟. شودمی تشکر -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 548 

 .اومدم هم من کنی در خستگی تا. برو شما دوره، مسیرش میشی، اذیت نه -

 !شده؟ تموم کارت. نیستی که قاف یقله -

 .میگم کیوان به رو چیز همه امروز من و رفتم اشصدقه قربون دلم تو

 .کنممی جور و جمع دارم دیگه آره -

 .باش بیرون دیگه دقیقه ده تا پس -

 .کنیمی لطف. ممنون باشه -

 .رسممی دارم خاطره زودا خانوم، آبجی ستوظیفه -

 خداحافظ فعال. داداش آقا چشم -

 .درآورد زدن عق ادای پریا و کردم دور گوشم از رو گوشی "خداحافظیش" با

 بود؟ کجا حاال. کیوان بغل زیر بذار هندونه کم. لوس قدرچه -

 . درآد چشمت تا دنبالم، میاد داره گفت -

 .کنممی هم دعا جونش به کرده کم رو سعید و من خر سرِ کهاین از. درآد جونم چرا -

 .داد خالی جا که سمتش کردم پرت رو دستم دم مشکی مداد

 .بشم هم کور مونده همین ببینم، نکن اوی -
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 بهترین االن. بگم کیوان به رو چی همه دارم قصد امروز من ضمن در. نزنی حرف قدراین تا حقته -

 .موقعیته

 .گذاشت امسرشونه روی رو انگشتش تا دو

 .برات بخونم اخالص زودتر من بذار پس -

 .زدم پس رو دستش

 .ببینم رو خودت نکن لوس. مسخره -

 یاتجزئ با رو امروز گفتی، واقعاً اگه باشه یادت فقط. خریته خودِ عین گفتنش. نیست مسخرگی وهلل -

 !کنه اتخونهغسّال راهی باشه داشته ارزش دیگه که کن حفظ بشین هم زلفونت شعر اون بگی،

 !کیفم توی کردم چپه رو میز روی وسایل

 .دنبالم میاد داره بیرون، بریم کن جمع رو وسایلت برو. زنمتمی دل ته از شاهده سر به خدا پریا -

 .کرد بلند آسمون به رو دست طوریهمون و کیفش سمت رفت پریا

 .کنهمی اذیت رو من که بس نگردان رحمت قرین حاال همین از رو روحش خدایا -

 !پریا -

 .دنبالش هم من و بیرون رفت و زد چنگ رنگ بنفش میز روی از رو کیفش خنده با

 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 550 

*** 

 .کوبید جلوش عسلی میز روی بار چندین رو مشتش اون و شدم مچاله کیوان داد با

 آره؟ برات؟ بودم غریبه خاطره حاال؟ چرا -

 .نگفتم بهش ماشین توی شد خوب چه و دراومد من از طرفداری به تارا

 !کیوان حرفیه چه این -

 از فهمیدمنمی رو خودم حال روز چند این من. کیوان نه! نه. خدا به... خودت جون به... خودم جون به -

 .فهممنمی رو دلم حال من. بگم تونستمنمی ولی بودم؛ شرمنده تو هایچشم

 .آوردممی جا رو حالش قشنگ سیاوش به تودهنی یه با تا بهم گفتیمی... من عزیز... من خواهرِ خب -

 ...من. کیوان کنم مشکالتم درگیر رو تو خوامنمی من -

 ردیف مواسه بهونه داری حاال که گرفتی حسی همچین من برخورد کدوم با. شم فدات نتراش بهونه -

 کنی؟می

 .کردم بد دونممی... دونممی -

 .کشید هم سر پشت عمیق نفس چند و کرد امشرمنده و افتاده پایین سرِ به نگاهی

 بود؟ اومده هم امروز -

 .نداشت خبر کسی امروز از هنوز. کردنمی نگاهم حاال هم تارا و زهراخاله. کردم تر رو هاملب زبونم با
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 .آره -

 هاگ من و کرد نگاهم مادرانه فقط زهراخاله و پروند باال ابرو تارا. کشید پرپشتش موهای به پنجه محکم

 !مردممی قطعا نداشتمش

 چیه؟ حسابش حرف دقیقا -

 :گفت من جای زهراخاله و کنم تکرار رو سیاوش یجمله کشیدممی خجالت

 من؟ مامان داره مشکلی. خیر امر -

 .آورد جوش کیوان و بود بعید زهراخاله از راحتی همه این

 مونده اونجا از و رونده جااین از. خیره امر کرده خودبی! نداره؟ مشکل میگی شما مامانم چی؟ یعنی -

 .خاطره سمت برگشته باز شده

 :گفت گوشم زیر و گرفت بازوم از ریزی نیشگون بود، نشسته کنار که تارا

 .کنهمی تکرار رو تو هایحرف. همین مثل برادری خواهر که الحق -

 .نکرده داغ این از بیشتر کیوان تا نزنم لبخند کردم سعی

 کهاین شرط به نداره؛ مشکلی آره، میگم بینممی دارم من که جدیدی آقاسیاوش این با مامان کیوان، -

 .کنه ثابت خاطره به رو خودش بتونه

 .کرد نگاهش چپ چپ کیوان و فرستاد زهراخاله واسه چشمک و ـوسـ بـ یه تارا
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 احساسات که هست تضمینی چه بکشه، پس پا دوباره هم باز ممکنه یعنی... هااین همه شاید مامانم -

 !کنه محکم پا جا بخواد که دادین رو اجازه این بهش و وسط گذاشتین رو خاطره

 .کشهنمی پس پا مطمئنم من -

 .زهراخاله صورت توی زد زُل تعجب با تارا حتی که گفت محکم رو این قدراین زهراخاله

 حسابی؟ چه رو دقیقا مامانم -

 ...که حسابی رو -

 .گفتنش برای داره تردید کمی فهمیدم من و کرد من به نگاهی زهراخاله

 یک رو هاشچشم دلنگرانی من خاطره، آنژیوی موقع بیمارستان، توی روز اون که حساب این رو -

 و خواببی و کرده پف هایچشم با بود باالسرش خاطره اتاق تو رسیدم که زود صبح من. دیدم واقعیت

 .زدیم حرف هم با جاهمون البته

 !بودم؟ خوابیده سنگین قدراین یعنی من؛ از بدتر روزش و حال کیوان و شد گرد هامچشم من

 !مامان -

 و گفتم چی نپرسید من از دیگه پس. گیرنده تصمیم اون و ستخاطره اصل گفتم بهش من چی؟ مامان -

 .خودشه با انتخاب بذاره، اثر دخترم تصمیم رو خوادنمی دلم چون نمیگم؛ که شنیدم

 .کوبید هم به رو هاشدست ذوق با تارا

 !جون آخ -
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 !دار به نه باره به نه هنوز! جون؟ آخ رو چی چی -

 .کرد نثارش ایغرهچشم تارا و بود اخمو زیادی کیوان

 .مطمئنم کنه،نمی قبولش خاطره -

 .دادن اخطار بهش صدا یک تارا و زهراخاله و گفت حرصی رو جمله این کیوان

 !کیوان -

 .بشن تکرار دوباره تلخ خاطرات خوامنمی من کنیننمی درک چرا. کیوان بی کیوان -

 به هم من. نیست سادگی همین به باراین باش مطمئن جان کیوان بشه؟ تکرار قراره گفته کی وقتاون -

 .داشتم رو خودم خاص هایشرط مادر یه عنوان

 .کردمی سکته ترس از بچه وگرنه بود اتاق توی فاطمه شد خوب و خندید بلند بلند تارا

 !مامان برم قربونت آخ -

 مگه! رسیدیم چی به چی از دونستمنمی که وسط این موندم من و زد لبخندی جواب در هم زهراخاله

 !بود؟ مثبت من جواب

 

 

*** 
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 امدیگه دست با و کشیدممی عروسک یک شکل سفید، تخته روی و داشتم نگه رو ماژیک دست یه با

 در به نگاهشون هااون و پریا دست از من! هابچه نه بود جاش سرِ من حواس نه. بودم داشته نگه رو گوشی

 !بود

 .کشتمت بیای بشی بلند امروز کن باور پریا -

 باشین؟ داشته نفری دو خلوت یه خوایمی آخری روز چیه. بیام دارم دوست -

 .کشیدم سرش بلندی جیغ

 .نبینمت کن دعا فقط پریا -

 .میام شوهرجونی با دارم. اونجام دیگه دقیقه ده. بینیممی -

 .بشه پنچر االن همین جونیت شوهر ماشین کنه خدا -

 :گفت تخس. بوده بلندگو روی پریا گوشی باز فهموند بهم سعید بلند یخنده صدای

 .نمیاد بارون کوره گربه دعای از -

 ...ببر بردار رو خانومت این لطفا آقاسعید. دیگه اتفاقه حاال -

 .شنیدم رو سعید ضعیف صدای

 .جان خاطره نمیشم حریفش من -

 .اومدمی صحبتشون پچ پچ که هابچه به رو چرخیدم و کشیدم نفس حرصی
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 !خانوم. برسین تلفنتون به -

 به رو و دادم امتداد قرمز خط روی رو دستم من گفت "خاطره؟ الو،" پریا چی هر و بود گزنده لحنش

 :گفتم اومدمی جلوتر که عادلی

 جا؟این شما. سالم -

 !ام؟زیادی من فقط وقتاون منه، مامان سریِ صدقه از هااین یهمه مشکلیه؟ چیه؟ -

 .ندم بهش جوابی هیچ دادم ترجیح. گزید رو من حرفش، لحنش،

 .بکشم رو بدنش من تا بگید شد تموم وقت هر. بکشین رو عروسک صورت و سر جااین تا هابچه -

 پرسهب سوالی ازش نکرد جرأت کس هیچ که بود عبوس اشقیافه قدراون و بود عادل به بیشتر هابچه نگاه

 .بکشن رو نقاشیشون دادن ترجیح هاطفلکی و

 .هبرس زودتر پریا کردم دعا دعا تلفن، پشت حرفم برخالف و میزم سمت رفتم عادل پوزخند به توجهبی

 و ببینم رو پریا تا بزرگ لبخند یه با ایستادم در رویروبه من و شد کشیده پایین به فلزی در یدستگیره

 .اومدنمی رو امروز یک کاش و کردم تهی قالب سیاوش دیدن با اما بده؛ نجاتم بگم بهش

 .اونه به خوشامدگویی لبخند این کرد فکر سیاوش و کنم پاک رو صورتم لبخند بود رفته یادم

 .شد عرض سالم! دیدیم روخوش رو شما ما عجب چه به -

 .کردم حس سرم پشت رو عادل حضور بگم چیزی کهاین از قبل
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 امروزت یبرنامه چیه؟. نشدی خوشحال دیدی رو من که بود همین خاطر به پس خبره؟ چه جااین به به -

 ...یا نقاشیه نمایشگاه جااین ریخت؟ هم به

 :گفت تندی اخم با سیاوش و درنیاوردم سر هاشحرف از من

 باشین؟ کی شما اصال. لطفا کنین صحبت درست -

 نهت با کرد، فرو لیش شلوار جیب تو که طلبکاری هایدست و لبش گوشه مضحکِ نیشخند اون با عادل

 .نشست خون به هاشچشم حرکت این دیدن با سیاوش و شد رد ازم بهم زدن

 کنی؟می داری کارچی -

 این تا جااین اومدم که امهمونی من بگم بهتره ام؟کی من پرسیدی. آقاجون نیار جوش آسته، آسته -

 !نبره رو مادرم آبروی این از بیشتر دختر

 .چرخید پاش یک روی که بود برده ماتم! کردمنمی درک رو عادل هایحرف معنی من

 هست؟ هم هنوز. ایشون و کیوان سعید، دونه؟می خانومش! ارتباطی در سابقت شوهر با بینممی -

 .نیاد باال نفسم تا گذاشته امخرخره روی پا کسی کردم فکر من و چسبید رو عادل ییقه سیاوش

 ببندمش؟ برات یا رو دهنت بندیمی میگی؟ چی فهمیمی. شو خفه -

 .کرد نگاهش خیالبی عادل و بود برافروخته سیاوش صورت

 کی پدرش و مادر نیست معلوم که ایبچه نداره تعجب هم زیاد خب. تلخه حقیقت من، برادر نیار جوش -

 ...باشه ایبچه خودش شایدم! هستن



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 557 

 .بود بلندتر سیاوش مال از من ی"شو خفه" و گذاشتم هامگوش روی دست

 روی دست. نبود مهم اما میشه؛ پاره امحنجره همیشه واسه کردم حس که گفتم پردرد و غلیظ قدراون

 :زدم داد بلند شدمی که جایی تا و گذاشتم هامگوش

 !شو خفه -

 مشت سیاوش دیدم و وارفتم زمین روی نشنوم، صدایی هیچ خودم زدن داد بین خواستمی دلم

 عطر یه بیفته هم روی هامچشم کهاین از قبل. من سمت دوید بعد و زد عادل صورت توی رو محکمش

 .سیاهی و سکوت یه شد، آروم جا همه بعد. داد نوازش رو گوشم قلب ضربان یه و پیچید بینیم زیر گرم

 گلوم.بیاد یادم چیز همه تا بزنم پلک کمی بود کافی و زد رو چشمم زیاد سفیدی کردم باز که چشم

 !گرفتمی آلزایمر آدم گاهی شدمی چی. ستشده خفه هایبغض از دونستممی و بود سنگین

 .ندیدم رو کسی بودم بیمارستان مخصوص سفید هایپرده پشت چون من و اومد اتاق درِ شدن باز صدای

 نیومد؟ بهوش امبچه -

 کردممی حس و بود سنگین وجودم یهمه اما کنم؛ بغلش و بشم بلند خواستم من و داشت بغض صداش

 .شدم فلج

... طبیعیه خوابیدنش کردم، تزریق بخشآرام سُرُمش توی کمی من. باشین آروم زهراخانوم، خوبه -

 .بشینین بفرمایید

 .بشم ناپدید من و کنه باز دهن زمین خواست دلم سیاوش صدای شنیدن با
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 .پیچید اتاق تو سرامیک روی صندلی هایپایه شدن کشیده صدای

 شد؟ بد حالش خیلی -

 حرف عوضی پسره اون میدم، حق بهش من البته و داشت هیستریک حالت زدنش داد. آره متاسفانه -

 .زد زیاد مفت

 توی رو خاطره که روزی همون از! دارهبرنمی امبچه سر از دست چرا دونمنمی. کنه لعنتش خدا -

 هابچه به جوریاین دیگه بهتره! بترسه خدا از گفتم زدم زنگ مریم به که من. کنهنمی ول دید مونخونه

 .داره کثیفی دیدگاه همچین وقتی نکنه محبت

 !شد دریا لب به لب هامچشم و خوردمی پیچ دلم توی عادل هایحرف

 .خوبه خاطره حال شکر رو خدا بخورین، رو آب لیوان این زهراخانوم -

 به چی غرور و پول! دونن؟می چی هاآدم روح و نفس از هاآدم بعضی. باشم آروم تونمنمی. پسرم ممنون -

 ستد تولدش مگه! زندگیشه اختیاردارِ مگه بچه یه! بندیم؟می چشم و کنیممی باز دهن که میاره سرمون

 !کنن مجازاتش تنهایی جرم به بقیه بزرگیش، تو که خودشه

 چند فقط سکوت توی هم سیاوش. کردم گریه زهراخاله پای هم صدابی و کشیدم دهنم توی رو هاملب

 .فرستاد بیرون رو عصبیش نفس بار

 االن چند هر هست؟ خاطره به حواست. برنمیاد پسشون از تنها پری ها،بچه پیش برم باید من مادر، -

 .میاد هم کیوان

 .ونهخ بود رفته تازه بیاد، نیست الزم بگید هم کیوان به خوابه، خاطره که فعال. باشه راحت خیالتون -
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 :گفت زهراخاله و شد سکوت کمی

 اشم که کردمی تعریف مواسه داشت هنوز یعنی داده؛ آب گلی دسته چه امروز گفت. پسرم تمشرمنده -

 .زدی زنگ

 چی هر کردم تحمل دیگه ست،خاطره داداش. بود حقم گوشی تو یدونه خانوم، زهرا نیست مهم -

 !بگه خواست

 هم این که بود خوب روزم و حال کم! سیاوش؟ روی هم اون! کردن؟ بلند دست و کیوان. شدنمی باورم

 .شنیدم

 دونستی؟می ها، بده ایستادن فالگوش -

 ؛کنم نگاه هاشچشم به خواستنمی دلم من و اومد نزدیکم سیاوش. بود دیر هامچشم بستن برای دیگه

 . شدمی شرمم

 !بد؟ خانومِ کردی گریه! ببینمت -

 رو گردنم که نشستمی رقصون اشک قطره روی چشمم نزدیک داشت و شد تا اشاشاره انگشت

 .آوردممی باال رو عادل هایحرف یهمه مطمئنا خوردمی صورتم به دستش اگه. چرخوندم

 .فشردم هم روی رو هامپلک من و باشه رومروبه کامل تا کرد کج رو صورتش و شد ریز هاشچشم

 قهری؟ هم من با -

 .بگم تونستم زحمت با
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 رفت؟ زهراخاله! نه -

 .ببین رو من. کن باز رو هاتچشم خاطره. آره -

 برم؟ هم من میشه. تونمنمی -

 یک. شد باز هامچشم اختیاربی و حبس سینه توی نفسم. شد حس ترنزدیک از شیرینش عطر بوی

 ارحص توی دور از گفت شدمی! تخت طرف اون به تکیه شدیگه دستش یک و بود تخت طرف این دستش

 .بود سانت چند هامونصورت یفاصله و بودم افتاده گیر هاشدست

 کجا؟ سالمتی به -

 :گفت دید که رو امخیره نگاه. اومد چشمم به صورتش چپ طرف قرمزی

 دیده کمتر مالیدم بهش کرم چندین هاخانوم مثل کن باور! که شنیدی محترمتونه، داداش هنر دست -

 .بشه

 .صامت و ثابت. کردم نگاهش فقط من و خندید هاشلب

 یوانک قول به خب البته ندارم؟ ـناه گـ من! فحشی تا دو! کیوان به تشری یه! بگی؟ چیزی یه خواینمی -

 داشتن به ولی بود؛ سنگین خیلی هندوستانیش دست. "کشد هندوستان جور خواهد طاووس را که هر"

 .ارزهمی تو

 .نکنم نگاه هاشچشم به دیگه تا شد تربسته کمی هامپلک

 !نشنیدین؟ رو عادل هایحرف آقاسیاوش -
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 چی؟ که خب -

 .پیچید هم به هاشاخم و شد سخت صداش

 همچین خاطر به دیگه بودم شما جای من! کنین؟ زندگی من مثل آدمی با خواینمی چرا کهاین یعنی -

 .کردمنمی تحمل رو چیزی هر آدمی

 کنی؟می تکرار ارزهنمی هم خدا لعنت به که رو هاشحرف چرا! میگی؟ چی فهمیمی. شو ساکت -

 .ترکیدن واسه بودن شده ردیف هامبغض و نشست اشک به هامچشم باز

 ...خب من بابای و مامان! حقیقته -

 کیوانه حقیقت. توئه زهرایخاله حقیقت خاطره. نگفت دیگه چیزِ هیچ چرت جز احمق اون! حقیقت نگو -

. ودب سرسنگین باهام هامدت تو خاطر به که تاراست حقیقت. آورد من سرِ بالیی چه تو خاطر به ببین که

 خودِ حقیقت...منم حقیقت! کنه کارچی دونستنمی دید حال اون توی رو تو وقتی که پریاییه حقیقت

 .تونهنمی تو بی دیگه که منم خودِ

 . بس و دونستمی خدا! اومدمی سرش داشت بالیی چه هاحرف این با و بود سنگین طوریهمون قلبم

 ...من اما -

 فراموششون باید بعد به لحظه این از که مفتی هایحرف تکرار جز بگو، بگی خوایمی چی هر تو اما -

 .میگم من چون کنی؛

 .کرد ایهخند تک که کردم نگاهش طلبکارانه کمی
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 .بیارم برات رو قرصت میرم. قشنگه خاطره این. شد حاال آها -

 .کردم اذیتتون خیلی هم جاهمین تا. ممنون نه، -

 .شد خم صورتم توی بیشتر سیاوش بار این و گفتم رو این برداره کامل رو شهادست کهاین از قبل

 به شده. برم بگیرم رو راهم هم من ممنون بگی نیستم روزی اون پرستارِ من ببین. نداریم "ممنون نه،" -

 !خانومم اوکی. میدم بدم بهت رو قرص زور

 !بله بودم نگفته هنوز که من. ترکوند رو دلم مالکیتش میم

 .برگشت آب لیوانِ و قرص بسته برداشتن با رفت، میزش نزدیکی تا

 کنم؟ کمکت یا پاشی تونیمی -

 بآ خجالت از قطعا کنه کمک خواستمی هم االن اگه و رسیدم بیمارستان به سیاوش بغل تو دونستممی

 .شدممی

 .خورممی خودم ممنون نه -

 تمراس دست به تونستم من و بود چپم دست همون توی سرم شکر رو خدا و بشم بلند تونستم زحمت با

 .کنم تکیه آرنج با

 کشیدن عقب با من و آورد لبم نزدیکی تا خودش هم رو آب لیوان. گذاشت زبونم روی خودش رو قرص

 .کافیه که دادم نشون "ممنون" یه و سرم
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 فلزی تخت یلبه و کشید باال رو خودش حرکت یه با و گرفت دستش دو بین رو آب لیوان هم سیاوش

 .نشست

 شدی؟ درد این متوجه کی از -

 .بشینه درست الاقل تا کردم نزدیک دیوار به بیشتر رو خودم کمی

 بچگی همون تو روز یک میگه زهراخاله. کردممی مصرف دارو یادمه وقتی از فقط نشدم، متوجه من -

 هک مادری از ارثی بیماری یه. دارم قلبی بیماری یه من که فهمنمی دکتر برنممی وقتی و میشه بد حالم

 !ندیدمش وقت هیچ

 .شد سنگین سرم تمام من و عادل هایحرف موج باز

 تشراس. مریمتونخاله نگفتن از تعجبم در ولی دونم؛می رو تو نگفتن علت. نفهمیدم من که متاسفم -

 .خوادمی تامل یکم

 نذاشتم ببافم، عروسک تونستم وقتی از که من. بکشین پس پا شما ترسیده اون شاید بگم؟ چی -

 !دونمنمی واقعا... دونمنمی! چرا؟ پس! کنه سنگینی کسی یشونه رو داروهام یهزینه

 !دارم؟ رو اشدونه یه من که هاخوشگل خوشگل عروسک همون -

 عوض رو من حال شده طریقی هر به خوادمی کردممی حس من و پرید باال ابروهاش. شد شیرین لحنش

 .کنه

 .کرد کجیدهن دلم واسه و بود محو زیادی لبخندم
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 .باهمیم همکارم و من. جاستاون ببینش، -

 وت فهمیدم تازه روم،روبه ایشیشه چوبی کمد تو زیبایی دکتر دیدن با و گرفتم رو اشاشاره انگشت رد

 .افتاد پایین سرم. سیاوشم خصوصی اتاق

 .کنم تشکر طوریچه دونمنمی. امشرمنده امروز بابت -

 کارم؟ اتاقِ تو گذاشتم رو همکار دکتر چرا دونیمی -

 دونستم،می خودم که آوردمی سرم بالیی داشت هاش،چشم مهربونیِ اون و کشیدم باال کمی رو سرم

 !ستدنیا بالی بهترین

 چرا؟ -

 مثل هاییمریض به داده؛ رنگیش هاینخ خورد به بافنده که مثبتی انرژی و مهربون صورت اون با چون -

 !زیباترن خیلی لبخند با و ترهقشنگ شونخنده بگه تو

 هب و بگیرم شد،می ختم دستم به و رد سرم باالی از که شفاف یلوله اون از رو نگاهم نکردم جرأت دیگه

 .کنم نگاه سیاوش

 بمونی؟ زشت طوریهمون قراره ها، بودم شما با -

 ترک پوستشون تمام بشن کشیده طرف دو به هاملب اگه کردممی حس. نیومد لبخندم کردم کاری هر

 به هاشنفس هوای و داد تکیه تخت یلبه به رو هاشدست پرید، پایین تخت از هم سیاوش. خورهمی

 .خورد صورتم
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 لبخندت دیدن برای که همانم من -

 دهممی قلقلک را دنیا

 بخندد من به جهان بگذار

 لبخندت تماشای

 …است من آبروی

 !باش آماده

 !باختم رو احساسم یهمه فهمیدم نبود، چیزی که "دل" من و کشید عقب حرف این گفتن با سیاوش

 

*** 

 جان؟ خاطره.. .مادر خاطره -

 .زدم داد بلند جاهمون از و تکوندم سینک توی رو هامدست خیسی

 .جاماین من... جون خاله بله -

 .اومدین خوش خیلی بفرمایید، -

 یک صدای. عقب برگردم رو امرفته هایقدم و بمونم آشپزخونه توی من شد باعث زهراخاله زدن تعارف

 .اومد هآشپزخون تو انداختمی دستش روی رو مشکیش چادر که طورهمون زهراخاله و اومد زنانه تشکر
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 خوبی؟. دخترم سالم -

 دارین؟ مهمون خوبین؟ شما. ممنون -

 .گوشم پشت داد رو صورتم توی موی دسته اون بهم، شدن نزدیک با و زد لبخندی خاله

 .بیرون بیا بریز چای بکش زحمت هم تو. کنم عوض لباس برم من. نیست غریبه -

 !بود عجیب زیادی من نظر از و کرد نگاهم هم باز زهراخاله و گفتم "چشمی"

 جوشیدن حال در همیشه سماور روی از رو قوری. چیدم ایهنقر دور سینیِ تو رو بلور هایفنجون

 شیر. کرد نوازش رو امشامه چای عطر با شده مخلوط هلِ عطر. ریختم هافنجون توی کمی و برداشتم

 .کشید رخم به رو قشنگش رنگ بلور، توی چای و کردم باز رو سماور کوچولوی

 جان؟ خاطره -

 .گرفتم دست به رو سینی احتیاط با زهرا،خاله زدن صدا با

 .اومدم -

 اون از زهراخاله شد باعث ولی نبود؛ خودم دست کشیدم عقب که قدمی اون زهرا،خاله مهمونِ دیدن با

 دستم توی رو سینی هایدسته و برم جلوتر شدم مجبور هم من! عیبه یعنی که کنه نثارم رو هاشنگاه

 .بدم فشار

 .اومدینخوش خیلی. سالم -

 .زدم تعارف من و شد بلند مبل روی از. شد حضورم متوجه تازه سیاوش مامان
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 .بفرمایین کنممی خواهش -

 .ممنون دخترم، سالم -

 .داشتم نگه جلوشون رو سینی و شدم خم! شدن متحول هم با انگار پسر و مادر این و بود آروم دخترمش

 فرار هال از و بغلش بدم رو سینی خواستمی دلم که شدم معذب قدریاون من و کرد نگاهم خیره خیره

 .برداشت رو چای فنجون طوالنی مکث یه با. کنم

 .دخترم باشی زنده -

 .بود تعارفاتی لبخندم

 .جان نوشِ -

 بین و بزرگ میز روی رو قندون. برم زودتر چه هر خواستم برداشت رو چاییش فنجون زهراخاله وقتی

 .اتاقم سمت کردم کج راه. گذاشتم هردوشون

 عزیزم؟ میری کجا. جان خاطره بشین -

 ! نباشم میشه کنم التماس ابرو و چشم با نشد و بود روم سیاوش مامان نگاه

 شسیاو مامان. گذاشتم پاهام روی رو دستم توی سینی و نشستم زهراخاله کنار دونفره مبل روی اجبار با

 پام روی سینیِ  تراشکاری همون به بخوام شد باعث که زد روم به خودش خاص هایلبخند اون از هم

 .نیاد باال سرم و کنم نگاه

 عزیزم؟ بهتری -
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 .بدم جواب درست کرد حکم ادب خب ولی بود؛ ناآشنا برام لحن این قدرچه

 .خوبم ممنون شکر، رو خدا -

 بودنم بیمارستان و پیش روز چهار واسه حتما و گرفتم نامربوط هایحرف به رو لقدهن سیاوشِ دلم تو

 .شد پرسیده حالم بهتری از که زده حرفی

 .کرد یخ چاییتون بفرمایید -

 .داد نجات سنگین هاینگاه زیر از رو من کردنش تعارف با زهراخاله

 .بزنم حرف جان خاطره با زودتر خوادمی دلم. خورممی سرد من ممنونم، -

 .شد بلند زهراخاله و رفتن باال هماهنگ ابروم یلنگه تا دو

 .ذارممی تنهاتون من پس -

 :گفت سیاوش مامان بچسبم، رو زهراخاله دست ترس، از دوساله هایبچه مثل من کهاین از قبل

 .باشین که خوبه و هستید جان خاطره مادر شما. زهراخانوم بشینید -

 .شد آروم دلم کمی من و نشست کنارم دوباره مرسوم تعارفات با زهراخاله

 ...مادر جان خاطره -

 چه از زندگی خورشید امروز خدایا سیاوش؟ مامانِ زبونِ از هم اون من؟ زدن صدا برای هم اون مادر؟

 کرده؟ تابیدن عزم سمتی
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 .متعجب نه باشه محترم لحنم کردم سعی

 .خدمتم در. بله -

 خساست درگیر حس این توی هاآدم ما گاهی خب اما مادرانه؛ احساسات همون با. دخترم مادرم، یه من -

 یادمون! کرده زندگی وجودمون توی ماه نه که اونی فقط میگیم خودمون، هایبچه فقط میگیم و میشیم

 آروم باید آدم وجود یهمه میشه برده اسمش وقتی که گیر همه حس یه بزرگ، عشق یه یعنی مادر میره

 .بشه

 گذاشتم، دونممی رو فرق! دیدم رو پسرهام فقط. شدم درگیرش هم من اومد روم که مادرشوهر لفظ

 دامن بزرگ، اشتباه یه و دیدم غریبه عروس، یه عنوان به رو تو. بستم چشم و دیدم رو هامبچه اشتباه

 وهرشش که سازی هر با که یکی فقط نه گرفتم پسرم برای زندگی شریک بود رفته یادم. گرفت رو افکارم

 .بخوام حاللیت اشتباهات این تمام برای اول اومدم امروز و... خونه برای باشه زن یه فقط و برقصه زد

 .اومد باال امافتاده زیر سرم

 ...حرفیه چه این نه -

 .کنم سکوت تا گرفت صورتم جلو رو دستش کف

 دونممی که دیدم وجودت توی بزرگوارانه سکوتِ و بزرگواری قدراون. داره عذرخواهی یه اشتباه هر -

 .کنم بخشش طلب ازت که هست حدی به اتجنبه

 .بپوشونه رو سردرگمیم و تعجب تا زدم محوی لبخند

 .خوبید هم خیلی شما دارید، اختیار -
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 .رسممی سیاوشم هایحرف به دارم تازه من و کردی تربیت دختری خوب که الحق زهرا -

 صلیا افتخار بگم و کنم بغلش محکم تونستممی من کاش و خندید پرافتخار من، به نگاه یه با زهراخاله

 .کردی وجودم تزریقِ آرامش با که خودته هایمادرانه مال

 ینا قبلم؛ دیدگاه با نه باراین. خبرم با پسرم دل از وقتی کنم تلف وقت خوامنمی دیگه! دومم کارِ اما و -

 !کنی؟ قبول رو پسرم همسری حاضری بپرسم ازت اومدم بار

 .بودم گرفته اللمونی گفت میشه منتظر، نگاه تا دو اون با

 مثبت؟ جواب جای بذارم رو سکوتت دخترم؟ چیه جوابت -

 .امسینه تخت چسبید فکم و رفت پایین بیشتر سرم

 .باشه سالمتی به شاءاهللان -

 محکم اون و شدم بلند احترام به هم من. سمتم اومد و شد بلند سیاوش مامان گفت، رو این زهراخاله تا

 دتم این تو سیاوش. نمیشم پشیمون وقت هیچ سکوتم این از دفعه، این دونستممی. کشید آغوشم به

 .بود کرده ثابت هم نگاهش با بلکه رفتارش، با تنها نه رو داشتن دوست اسم به حقیقتی

 این غیرِ نه ولی کن؛ صدام راحتی که لفظی هر با. مامان یا امخاله یا من هم بعد به این از. خودمی دختر -

 .تا دو

 . دادم نشون دستم یحلقه کردن تنگ با رو خوشحالیم
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 تارا و پریا به من. میده جواب مطمئناً دلت، تو بریزی صبر حسادت جای اگه داد؛می وقت همیشه خدا

 بهم آرامش و بود گذاشته مهربونیش طبق تو خدا رو دلم حاال! بودم کرده دعاشون بودم، نشده حسود

 .پاشیدمی

 دست هم باشیم هم دورِ سالی تحویل هم که دینمی اجازه خواستگاری واسه هفته آخر زهراخانوم خب -

 هم؟ دست توی بذاریم رو نفر دو این

 .شد بلند مبل روی از هم اون. زد پلکی زهراخاله

 .چشم روی قدمتون -

 

*** 

 صلوات همه و انداخت سرم روی بود، آورده خودش همراه که حریری سفید چادر اون سیاوش مامان

. ردمک نگاه رومروبه به فقط و نشستم صندلی روی زودتر بودن، توجه مرکز از فرار برای هم من. فرستادن

 مثل و نداشتمش من که بود عزیز زیادی هایبابا از یکی هم اون. بود میز روی کیوان بابای عکس قاب

 .داشت حضور امشب چوبی، قاب یک تو سیاوش، بابای

 !الرحمن اون با رفت دلم من و داد دستم به قرآن زهراخاله

 این؟آماده کنم؟ شروع -

 :گفت بود شده سرم باالی قند کله تا دو صاحب باز که پریا
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 .نرسانیده هم به حضور داماد آقا، حاج نه -

 :گفت سیاوش مامان و خندیدن همه

 .بشین خانومت کنار پاشو نشدی؟ بلند چرا نبود، تو به حواسم اصال مادر وای ای -

 سمتم، اومدمی داشت که دیدم رو زیر به سر سیاوشِ بود، اومده صورتم روی که سفید چادر اون پشت از

 .تنداش تاثیری کرد،می قراریبی زیادی که قلبم ضربان روی اما کرد؛ آروم رو دلم روش به کیوان لبخند

 .کوبید هم به رو قندها کله پریا و نشست کنارم سیاوش

 !حاضر همه آقا حاج -

 :گفت آروم سیاوش و اومد خنده صدای باز

 کمی الاقل. نکردی نگاهم اومدیم وقتی از انصافبی بکشی؟ حجله دم رو گربه قشنگ باراین داری قصد -

 .بخونم هم من بگیر ترنزدیک رو قرآن

 کهنای از قبل و کردم متمایل سمتش کمی رو قرآن! بینهنمی رو من دونستممی و خندیدم ریز شیطنت با

 کمی و نشست من یزدهیخ دست روی گرمش دست داره، نگه رو قرآن سیاوش تا بردارم رو دستم

 .داد فشار رو هامانگشت

 .ذارممی مگه. بکش عقب داری جرأت حاال -

 یخطبه عاقد. دادم پایین کوتاه نفس یه با رو قراریمبی اون و کردم نگاه خندونش نگاه به چادر زیر از

 .آرامشه سراسر که خوندم قرآن دستم، گرمای به توجهبی من و کرد شروع رو عقد
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 وکیلم؟ آیا چهارم، بار برای -

 .دیگه بده بله کردی، ختم رو قرآن خاطره -

 .کرد حلقه گردنم دور رو هاشدست پشت از گلشید و گفت رو این طلبکار پریا

 !ببوسه رو تو دایی بخونیم شعر خوایممی! بگو بله زودتر خاله آره -

 عقب رو گلشید عاطفه. زدن قهقه سرم پشت زهرا و شیرین و شیما و پریا و شدم آب خجالت از من

 .بایسته علی و خودش کنار تا کشید

 !زشته گلشید -

 :گفت آروم علی

 .نمیگن بلند که رو چیزی هر بچه -

. بود وجودش تو حاال از که هاییمردونه اون با بکشم رو علی هایلپ خواست دلم لحظه اون قدرچه

 :گفت خجالت با گلشید

 .گفت مامانم خب -

 دوم، دفعه این هاشخواهرشوهرانه و داشت لب به لبخند که کردم ستاره به نگاهی چادر زیرِ همون از

 .کرد خطبه دوباره خوندن به شروع عاقد. بود شده کم زیادی درصد

 .کوبید هم به رو قندها کله هم پریا
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 نای که کنیم ترک رو مجلس دادنش بله از بعد باشه یادتون هابچه. دیده برات خواهرشوهر خوابی عجب -

 .نیست ما سن مناسب حرکات

 با رو پریا از حرص من و کنارم سیاوشِ حتی خندید، ها بچه همراه بود نزدیک که هم سیاوش مامان باراین

 :گفت لب زیر اون و کردم خالی سیاوش سر آرنجم ته

 .بشم اتانداخته گل هایلپ اون قربون -

 وکیلم؟ پنجم بار برای -

 .بستم رو هامچشم. خوندم رو الرحمن یآیه آخرین

 !بله بزرگترها بقیه و کیوانم داداش زهرا، مامان یاجازه با -

 لک پریا. بودن من سهم که رو ایهخانواد اون تک تک بردم اسم بار این بزرگترها، نگفتم فقط بار این

 اوشسی از کمی ها،تبریک هجوم با و گفت بله اول همون قرآن بوسیدن با سیاوش. کشید کل تارا کشید،

 داشت امکان که جایی تا رو زهراخاله سیاوش، اقوام از شنیدن تبریک و روبوسی از بعد. گرفتم فاصله

 رو من عزت که سیاوش واسه هاششرط اون ممنون. بودم هاشمادرانه یهمه ممنون. فشردم بغلم توی

 !محضر جای خودش خونه تو کردن عقد و رسمی خواستگاری یک با برد، باال

 .دخترکم باشی خوشبخت. عزیزم بشی خوشبخت -

 برد و گرفت رو دستم زهراخاله. کردممی بغض باید ناخوشی و خوشی تو من و شد بوسیده پیشونیم

 گفتنش تبریک از بعد که سیاوش مامان به رو زهراخاله. بود کرده خم سر احترام با که سیاوشی نزدیک
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 من تدس نکشید ثانیه به و کرد دراز سیاوش سمتش رو دستم و گفت ای"اجازه با" بود ایستاده کنارمون

 .بود دلنشین زیادی سیاوش مامان "باشنِ خوشبخت شاءاهللان "و شد گم سیاوش هایدست بین

 .باشین مواظبش. دخترم هم این و شما این میگم، تبریک سیاوش آقا -

 .گذاشت چشمش روی رو اشدیگه دست اون و داد هامانگشت به آرومی فشار سیاوش

 .مراقبشم هامچشم مثل -

 چیه؟ تکلیف شدی، عینکی فردا اومدیم حاال -

 به عروسکیش هایلباس که گرفتم تارا بغل از رو فاطمه ذوق با من و اومد جلو خندون تارای با کیوان

 خاطر به و بود خریده سال تحویل مناسبت به که تورتوریش صورتی لباس همون. بود نشسته تنش

 بغلش مردونه وکیوان کرد باز دست سیاوش. بود کرده تنش تارا زودتر، شب یک ما ایعجله عقدکنون

 .کرد

 !قوله قولم بار این نترس -

 .کنممی حساب قولت رو -

 !من بعد و بوسید رو سیاوش اول اومد جلو هم تارا و دادم نشون بغلم تو یفاطمه فشردن با رو خوشیم من

 .بدونی که گفتم خواهرشوهرم، هم من طوری؟چه خواهرشوهر خب -

 :گفت دادمی تکون که سری با هم سیاوش مامان. خندید بلند بلند کیوان

 !تارا تو دست از امان -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر M_alizadehbirjandi  | شومنمی تکرار من رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 576 

 .اومد عروس خواهر کنار برین... شادی به همیشه... باشه مبارک -

 .دراومد بغلم تو یفاطمه جیغ و کرد بغلم محکم و کشید جلو رو خودش تارا، به زدن تنه با پریا

 .کردی له رو امبچه آی -

 .کنم بغل محکم رو پریا تونستم من و گرفت رو فاطمه حرف این گفتن با تارا

 .خواهری مرسی -

 :گفت آروم و بود گوشم کنار سرش

 .خواستیمی اجازه هم من از کیوان از بعد عقد یسفره سر بودم، خواهری اگه. کردی غلط -

 .بپوشونه جمله این با خواستمی رو صداش بغض اون و فشردمش بیشتر کمی

 .باشی خوشبخت -

 بگیم؟ تبریک هم ما کنیمی ول پریا -

 :گفت غرغرکنون هم اون. کشید عقب رو پریا شیما و اومد جلو معترض شیرین

 زودتر هم شما خوردم، رو امـوسه بـ و ماچ که من. باشه نداشته هم بخیل خواهرهای آدم خدایی -

 .بذارین هم بدبخت داماد واسه چیزی یه تهش فقط. کنین تمومش

 دلم توی و کردم قایم اششونه توی رو سرم خجالت از بیشتر گفت شدمی اما ببوسم؛ رو زهرا خواستم

 .پریا نصیب فحشی
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 !بود بلند زیادی وسط این سیاوش خنده و

 ودب معلوم اشقیافه از و بود نشسته کیوان کنار امشب مدت تمام سیاوش و بودن رفته هامهمون بیشتر

 همین برای. درآورد هم سیاوش سر بود، کرده سعید با که رو کاری همون دقیقا! خورهمی حرص قدرچه

 : گفت و شد رد کنارم از اتفاقی مثال بار یک

 !کنم تسویه کیوان با رو امشب باید جوری یه من -

 . بود کرده نگاهم ایهبامز چپ چپ با سیاوش و بودم خندیده تمام بدجنسی با من

 !خود خانه رود که هر نخود نخود خب، -

 و داختمان پایین سر من. بود داشته نگه اششونه روی چنگ مثل که کتی اون با بود سیاوش به کیوان نگاه

 .مبل روی گذاشت رو بغلش یرفته خواب یفاطمه خندون، تارا

 . کیوان نکن اذیت رو داداشم -

 .کرد قراربی رو قلبم ضربان شیرینش عطر و شد ترنزدیک بهم پشت از سیاوش

 هوای قدراین که دردونه خانوم این مثل. باش داشته رو داداشت هوای یکم تاراجون، دهنت قربون آخ -

 .بشه حسودیم ممکنه من نمیگه و داره رو داداشش

 از من و بود سیاوش هایدست به نگاهش کیوان و شد حلقه کمرم دور هاشدست حرفش شدن تموم با

 .هوا شدممی دود باید قطعا خجالت
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 غلب بفرستیم رو دخترمون اول شب همون که نیستیم هاییاون از ما آقا ثانیاً نیاسود، هرگز حسود اوالً -

 .ببینم رو خواهرم کن ول شوهر،

 د،ش کج صورتم که کمی.کنم پنهون توش زو صورتم تا خواستمی رو جایی فقط دلم و گفتم بلندی هی

 همه تو عطرش و کرد ثابت اشسینه روی رو سرم موهام، کردن نوازش با و برد روسریم زیر دست سیاوش

 .شد بخش صورتم

 !شوهر بغل رفت خودش خواهرت کیوان -

 فکر هابچه مثل. بدم فشار سیاوش سینه روی رو سرم بیشتر خجالت از شد باعث تارا خندون صدای

 یبدرقه برای زهراخاله که کردم شکر رو خدا. بیننمنمی هم هااون نبینم رو کسی من اگه کردممی

 .ذاشتننمی برام آبرو هاشونحرف این با هااین اِلّا و بود حیاط توی هامهمون

 بره؟ قراره کجا نیاد من بغل تو. ببینم نکنین اذیت رو خانومم -

 صیغه از بعد چند هر. کرد بدترش سیاوش حرف و گرفت مقدمهبی نزدیکیِ این از خفیفی لرز تنم

 .نشم قراربی و باشم نزدیکش همه این که قدراون نه اما بود؛ افتاده دلم به برابر چند مِهرش محرمیت

 خواستم من. داد فشار رو کمرم دستش یکی اون با و کرد حرکت موهام روی وارنوازش سیاوش انگشت

 ضربانش چرا و نشست قلبش روی دقیقا پیشونیم دستش، آرومِ فشار با. نذاشت و کنم بلند رو سرم

 .بود نامنظم

 :گفت آروم

 .بری ذارممی مگه توئه، قرارِبی دل این. بمون جاهمین -
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 :گفتم خودش از ترآروم

 .کیوان و تارا -

 .هامشونه روی شد رها موهام و کشید رو سرم گل دستش با

 .ببینمت قشنگ من نمیده مهلت داداشت این. بردش پذیرایی از تارا -

 .کردم زمزمه آروم من و بوسید رو امگونه کرد، خم رو صورتش

 !سیاوش -

 :گفت و شد ترتنگ هاشدست یلقه

 .پیشه سال یک تالفیِ من واسه امشب! کنمنمی ول نریزم رو هاتلپ اون خجالت امشب تا من! هیش -

 مردونش پیراهن روی هامانگشت و شد فشرده هم به هامپلک حرفش، خجالت از من و اومد جلو سرش

 !قراریبی کنار در بود آرامش یه تزریق هاشلب حرارت! چنگ

 .میگم... اهم اهم -

 سیاوش صورت روی رو خجالت باراین و کردم قایم سیاوش یشونه تو رو سرم فقط من زهراخاله صدای با

 .دیدم هم

 آقاسیاوش؟ ببرین قراره امشب رو دخترم کهاین مثل -

 .شدم جدا سیاوش از افتاده پایین سر با من و داشت شیطنت زهراخاله صدای
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 .دیدمی اجازه اگه -

 .داد نرمی فشار رو امشونه اومد جلو زهراخاله

 .شماست تحویل سال شب آخرین این دخترم! نه که چرا حتما -

 با بهار! امسال میشد متفاوتی سال تحویل چه و کرد تشکر متواضعانه هاشچشم بستن با سیاوش

. بود آورده برام خدا طرف از خانواده، جدید عضوِ یک هدیه، و بود کشیده سرک هم من دل به اومدنش

 .داشت حضور هم امشناسنامه توی ممکن شکل ترینحقیقی به که کسی

 

*** 

 .بکشم راحتی نفس بتونم من تا گرفت دستم از رو سبد لبخند با تارا

 .کردی اذیت رو خودت قدراین چرا نیست؟ خوب سنگین وسیله تواسه دونینمی تو -

 .بوسیدم رو صورتش

 .کردم دم چای فالکس تا دو بیارم، چای سیاوش واسه تنها نیومد دلم -

 .کرد نگاهم چپی چپ تارا

 .ذاریمی سیاوش الالی به لیلی داری خیلی دیگه -

 !میاد دلت رو، شوهرم نگو -
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 قدم آروم بیمارستان، سکوت توی کردیم سعی و شدم قدمش هم من و کرد جمع رو صورتش چندش با

 .برداریم

 کجاست؟ عمه عشق حاال خب -

 وایمیستم، داروخونه شیفت هاشب شده هفته یک کهاین با. تنگشه قدراین دلم. نذار دلم رو دست -

 .زهراستمامان پیش امشب. میشه تنگ براش دلم هم هنوز

 بودم اومده تارا کردن هماهنگ با شبی نصفِ و بود زده سرم به خاطرات مرور ـوس هــ باز امشب

 و موندمی بیمارستان کیوان پای هم باید گاهی بود، شده تموم مرخصیش تازه که تارایی. بیمارستان

 .امفاطمه طفلکی

 .ببینم رو عمه عشق زهراخاله یخونه میرم جااین از بعد من امشب حاال نداره عیب جونم، ای -

 .شده سنگین نکن، بغلش هم زیاد رفتی اگه. کنی آب رو دلم خوادنمی هم تو خب -

 .تولدشه دیگه ماه سه که برم قربونش! میشه؟ مگه ست،عمه عشق -

 .نشه جدی زیاد امدلپیچه کردممی دعا دعا من و کرد نگاهم مهربونی لبخند با

 گفتی؟ بهش -

 .کرد بغلم و گذاشت زمین رو دستش سبد ذوق با تارا یهو و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم

 !دارم ذوق خیلی خاطره وای -

 .شد حلقه تارا کمر دور هامدست و بود گرفته امخنده
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 .بیرون کننمی پرتمون میان شبتون شیفت هایدکتر االن. تاراجون یواش -

 .کرد اشاره بود مونقدمی چند که سیاوش اتاق در به تارا و گرفتیم فاصله هم از

 .بدم کیوان به رو خبری خوش برم من تا برو هم حاال. داریم گل و آب حق جااین تو و من خود،بی -

 .کشممی خجالت من. نه وای -

 .زد بازوم به آرومی مشت

 .بشم قند آب لیوان تا دو فکر به برم. میفته پس خوشی از مطمئنا بشنوه اگه. کردی خودبی -

 .برداشتم رو رنگ کرمی فالکس و کردم باز رو بود زمین روی حاال که سبدی در

 .نداره دوست کیوان دونممی نریختم، دارچین شما واسه ببر، رو یکی اون هم تو برم،می من رو این -

 .بوسید رو امگونه دوباره

 !چسبهمی خیلی چای این دونممی حاال از. شدی اذیت. مرسی -

 

*** 

 داخل و کشیدم پایین رو اتاق در یدستگیره من و بود ضعیف ش"بفرمایید".زدم اتاقش در به تقه دو

 اشتد باز که سیگاری اون یعالوهبه کرد،می تماشا رو بیرون اتاقش یپنجره از و بود من به پشتش. شدم

 ابروهاش و چرخید دایره نیم یه دارشچرخ صندلی روی در، شدن بسته با. کردمی دود من چشم از دور

 .زمین روی کرد پرت رو سیگارش و پرید باال
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 !خاطره -

 گاهن شدمی له هاسرامیک روی که سیگاری به طلبکار کمی و گذاشتم اتاقش یگوشه میزِ روی رو فالکس

 .خندید که کردم

 .بود دونه یک همین فقط خودم جون به نباشه تو جون به -

 !دیگه نکش. دادی قول تو سیاوش -

 .شد ترنزدیک من به قدم به قدم و شد بلند. برد باال تسلیم ینشونه به رو هاشدست

 !کشیدم سیگار همین واسه بود، تنگت دلم اومدی، شد خوب چه. معذرت من -

 .کنم ایجاد حائلی دستم با کردم سعی. شدم حل آغوشش توی که نکشید ثانیه به

 . قهرم من اصال! مقصر؟ شدم من حاال -

 .کشید عمیقی نفس و کرد فرو گردنم گودی توی رو سرش و گرفت دستش یک با رو هامدست

 .خوشگلم میاد دلت -

 .نیستی خودت فکر به تو وقتی میاد دلم آره -

 .بشه صاف کوچولوم اخم اون تا بوسید رو ابروم تا دو وسط خاص، نگاه یه با و کرد بلند رو سرش

 دارچین؟ چای( زد اشاره فالکس به ابروهاش با. )ببخشید گفتم که من -

 .بوسیدم رو زبرش یگونه پاهام نوک روی شدن بلند با و کردم کج کمی رو گردنم. بود شده باز اخمم
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 .نباشی خسته. آره -

 به من و برید رو نفسم اشـوسه بـ باراین و کرد بلندم کمرم گرفتن با. بشه صاف زمین روی پاهام نذاشت

 .نکرده رو رو دستم اممعده جوشش اون تا شدم جدا ازش ریختن چای یبهونه

 دارچینش عطر از پر بخار و شد رنگخوش چای از پر سیاوشِ سرامیکی لیوانِ و کردم کج رو فالکس

 .بشه جمع کمی صورتم شد باعث

 .خورمنمی چای تو بی که دونیمی چی؟ خودت وقتاون. ممنون -

 و کردم چای از پر رو بود کارش اتاق تو همیشه من افتخار به که سیاوش دومیِ لیوان اون اجبار، به

 صاف و شدم کشیده عقب مانتوم، کشیدن با و نذاشت که بشینم سیاوش کنار صندلی روی خواستم

 .پاهاش روی نشستم

 !ایخسته سیاوش، نکن شیطونی -

 .شد له هاشدندون بین امگونه و کرد نگاه هامچشم به مهربونی با

 !رفت در خستگیم آخیش... نکردم شیطونی که من -

 .زدم غر و دادم ماساژ رو بدبختم یگونه

 !سیاوش -

 .کشید سرم از رو شالم

 .بره در خستگیم بذار خب! بانو بداخالقی شما امشب قدرچه سیاوش؟ جونِ -
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 .مونهمی صورتم رو هاتدندون رد جوری؟این آخه -

 .بوسید رو امگونه هوابی

 !کنم؟ در خستگی خوبه طوریاین -

 : زدم جیغ گفت میشه باراین

 !سیاوش -

 .بدم تکیه بهش تا کشید عقب رو من کمی و گرفت اشخنده خودش

 !دونی؟نمی هنوز. بیمارستانه جااین نزن، جیغ -

 با و برد موهام بین دست اون و کردم تکیه اششونه به راحت. شدمنمی حریفش وقتی کردم سکوت

 . کرد باز هم از رو موهام بافت اشپنجه

 .کنیمی زندونیشون هم به رشته رشته چیه. نتابون هم به رو موها این گفتم دفعه صد -

 خوبه؟ نظرت به شلخته -

 .نبافشون ایخونه وقتی الاقل. دارم دوستشون باز آره، منن مال اگه -

 .بوسیدم رو زبرش گونه دوباره

 زهرا؟خاله یخونه برم جااین از من میشه راستی،... کرد یخ بخور رو چاییت حاال. چشم -

 .داشت نگه رو من دست یک با و برداشت میز روی از رو لیوانش و شد خم
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 .باشن خواب خانوم خاله ممکنه جا؟اون بری خوایمی شب نصفِ -

 .جونه خاله پیش و مامانش خونه نبرده رو فاطمه امشب گفت تارا آخه. زنممی زنگ قبلش نه -

 .کرد مزه مزه رو چایش از کمی

 .برو باشه -

 :دادگفتمی تکیه صندلیش به کهدرحالی سیاوش و زدم لبخندی من

 داری؟ دوست رو هابچه خیلی -

 .خیلی آره -

 :گفت شیطون و فشرد خودش به رو من که گفتم دل ته از قدراون

 .نیست مشکلی گفته و داده مجوز دکترت که دونیمی! نمیاری؟ نینی خودت چرا پس خب -

 .تابوندم ابرو سیاوش واسه همدیگه، به هامدست کردن قالب با و کردم بلند اششونه روی از رو سرم

 نکرده؟ صادر مجوز خودش شدن پدر خاطر به دکترم احیاناً -

 .گذاشت میز روی رو اششده نصفه لیوان. خندیدن به کرد شروع و گلوش توی پرید خوردمی که چای

 .کارچی خواممی رو دومی خونه، تو دارم بچه یه خودم من. وهلل نه -

 تکرارش ولی میاد؛ بدم جمله این از دونستمی. زدم شکمش تو محکمی مشت معترض حرفش، این با

 .کرد
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 .بزرگتری ازم سال پونزده شهمه! امبچه خیلی من یعنی! سیاوش -

 .کشید امگونه روی رو صورتش زبری

 میشم پیر من و مونیمی خوشگل و جوون آینده هایسال که تو برای سال 04 این ببین. عزیزم نه -

 .نخواد رو من دلت دیگه ترسممی. سخته

 .چرخوندم رو سرم قهر با

! نمیشه سرش هیچی داشتن دوست میگی خودت همیشه خوبه. نمیاد خوشم هاتاستدالل این از اصال -

 .ایدیگه چیز هر نه سن، تفاوت نه

 .برگردونه رو صورتم کرد سعی دستش با

 .ببینم کن نگاه رو من حاال ببخشید،. میگی درست -

 .گرفت اشخنده سیاوش و گفتم "نچ "تخس

 .دیگه ببخشید گفتم -

 یه شاید وقتاون. نکنی تکرارش رو حرف این دیگه بخوری قسم رو من جون کهاین تا نمیشه نخیرم -

 .دادم بهت خوشی خبر

 نمببی بگو بهم حاال. نگم دیگه میدم قول باشه ولی خورم؛نمی قسم وقت هیچ رو جونت دونیمی خودت -

 !شده؟ خبر چه

 .خودش سمت چرخوند رو صورتم زور به سیاوش و پروندم باال ابرو
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 .ذارینمی خودت هستم خوبی پسر من خاطره ببین -

 من و نیفتم گذاشت پشتم دست موقع به سیاوش و کشیدم عقب سریع سیاوش، سمت از کاری هر از قبل

 .گرفتم سمتش رو آزمایشم یبرگه من و کرد جدی نچندان اخم. خندیدم اشترسیده یقیافه به دل ته از

 .کرد نگاه برگه به من از متعجب کمی

 .عزیزم... خاطره -

 نبی محکم رو من. پیچیدم انگشتم دور رو موهام ته و انداختم پایین رو سرم خجالت با من و بود زده بهت

 .فشرد دستش دو

 .عزیزم آخ! کوچولو مامان بگم چی تو به من آخه -

 .گذاشتم شکمم روی دست من و پیشونیم روی شد عمیق یـوسه بـ یه سیاوش خوشحالی

 میشم؟ اتبچه برای خوبی مامان نظرت به -

 .بهترینی همیشه تو ثانیا مون،بچه و نه امبچه اوال -

 سیاوش؟ -

 .زدم گوشم پشت رو موهام من و شد ترتنگ هاشدست حصار باز

 .عزیزم جونم -

 یک بشه نذار. نکن ولش تو وایستاد کار از اومدنش دنیا موقع من قلب درصد، یه وقت، یه اگه میگم -

 .دیگه یخاطره
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 .شدمی اشک اول همون هامبغض جدیدا من و بود جدی باراین هاشاخم

 این وجود بدم احتمال هم درصد صدمیک هیچ، که درصد یک اگه خاطره؟ میگی داری چی فهمیمی -

 .میندازیش موقع همون داره خطر برات بچه

 میاد؟ دلت سیاوش -

 از فکر این آخه. کردم کوفت رسما رو شدنش بابا خوشیِ من و دید رو امگونه روی اشک هایقطره تازه

 .کردنمی ولم گرفتم رو آزمایشم جواب وقتی

 .شدن دفن دستش پوست توی هاماشک و کشید امگونه روی دست

 کار؟چی خواممی مامانش بی بچه من. میاد دلم که معلومه. ببینم نکن گریه -

 .گذاشتم اششونه روی رو سرم و کردم حلقه گردنش دور دست

 .میشی دنیا بابای بهترین تو -

 .کنم عوض رو بحث مسیر بودم نتونسته من و کرد نگاهم آلود اخم

 ممکنه کردم فکر خودم با گاهی. ترسممی دیگه یخاطره یه شدن تکرار از من ندی قول تو اگه سیاوش -

 مول بعد و کنه بزرگم نتونسته بابام و مرده اومدنم دنیا موقع و بوده ناراحت قلبش من مثل هم مامانم

 خاطر به! مرده مامانم شاید! بزرگه مادری مهرِ میگن. کنهنمی ول رو اشبچه مادری هیچ میگن آخه. کرده

 !من

 .کنن خیس رو رنگش صورتی یمردونه پیراهن هاماشک داد اجازه سیاوش و خوردمی سر هاماشک
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 هیچ نیست قرار. باش آروم دلم، عزیز خاطره، بگم؟ چی تو به من کردی؟ فکر بهش تو چیه هااین آخه -

 آره؟ نداری، قبول رو دکترت نکنه ببینم. بیفته اتفاقی

 .کنم تمومش رو گریه که داد خنده صداش تُن به کمی

 .میشم هم دکترم فدای من -

 .کرد بلندم و گرفت رو بازوهام

 این با جان خاطره. بکن خوب فکر یکم فکرها این عوض! کرد کارچی هاشچشم با ببین. نکنه خدا -

 هک جایی تا کن سعی. دارن رو تو درد که هاییخاطره هستن هنوز متاسفانه و نمیشه درست چیزی فکرها

 یگریه جای به و... اتبچه برای خوب مامان یه البته و باشی درمون براشون و بزنی سر بهشون تونیمی

 اهآدم ما یهمه بدی، یاد اتبچه به که کن تمرین حاال از بیاره، درد به رو من دل که نبودنت برای خودبی

 ولی دادن؛ دست از بخوان کهاونبی رو آشناهاشون هامونبعضی زندگی، طوفان توی گاهی نسلیم، یه از

 و بودن خدا یبنده هااون چیزی هر از اول چون! نه. ترحمن محتاج و دارن کمبودی که نیست این بر دلیل

 سهم دنیا این بشه باورشون که جوری خوان،می تسکین... خوانمی همراه هااون و هست همیشه تا خدا

 .ایدیگه چیز هر یا کردن تفریح برای دادن، نظر برای هست، هم هااون

 .گذاشت شکمم روی رو دستش سیاوش و کرد آروم رو دلم قشنگش هایحرف

 وقتشه؟ چند مامانش فسقلِ این حاال -

 !شده دوماه نزدیکِ گفت دکتر -

 .فندقم قدِ یبچه یک بابای االن بنده بفرمایید پس -
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 .داره پا و دست هم فندقی یبچه همون االن برم، خدا قدرت قربون سیاوش اما دیگه؛ آره -

 .بودم خوندنش قرآن آرامش با عاشق من و کرد زمزمه لب زیر آیه یه جواب جای

 خَلَقْنَافَ عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ* مَّکِینٍ قَرَارٍ فِی نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ*طِینٍ مِّن سُلَالَةٍ مِن الْإِنسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ»

 أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَکَ آخَرَ خَلْقًا أَنشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظَامَ فَکَسَوْنَا عِظَامًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ

 قرار استوار جایگاهی در هاینطف را او سپس* آفریدیم خالص گل از را انسان ما آینه هر*«»الْخَالِقِینَ

 گوشت، پاره آن از و گوشتی پاره خون، لخته آن از و آفریدیم خونی لخته نطفه، آن از آنگاه* دادیم

 درخور دادیم دیگر آفرینشی را او دیگر بار پوشانیدیم، گوشت به را هااستخوان و آفریدیم هااستخوان

 (مومنون سوره02تا 02 آیه*«.)آفرینندگان بهترین آن از خداوند، است تعظیم
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