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 به نام خدا

 

 

 

 رمان پازل

 

 )فاطماگل(یعی: فاطمه رب سندهینو

 

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس

http://roman-city.ir 

 

 

 

 

 :مقدمه

 ....ستین یخوایاونجورکه م یوقتها زندگ یگاه

 ...کنهیتونابودمیزندگ یطوفان هی تیوسطه خوشت درست

 ....یکنیحس متک سلوالت  وباتکیکه خوش ییاونجا درست

 

 روز بد.... هیروزخوب و هیمونه، یمثل رمان م یزندگ

 

 خودمون.... یداستان زندگ م،اونمیموردعالقمون قهرمان داستان بش یداستانا تیقراره ماهم مثل شخص یول

 

 تونه توباشه یتونه من باشه وم یکه م ییترای....مترایم مثل

 

 خودم اومدم. شگربهیآرا هیباصدا

 پرنسس. ی....واوچه خوشگل شدشگریآرا

 .....ممنونممن

 شده بودم. کردم؛عروسیخودم فکرم به

 .یمشهوررحمان یخانواده  عروسه

 بزرگ. یرحمان

 شد یازامشب شروع م میزندگ

 بودم. دهیباراون رود هیکه فقط  یباکس یزندگ

 دونستم  ینم یچیه تشیازشخص یحت

 نگاه کردم. نهییبه خودم درآ یباناراحت
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 کجابود؟عشق من کجابود؟ یعل

 شه! یداره زن م تراشیم نهیکجابودبب

 خواهرم به خودم اومدم. یباصدا

 دونست یبود؟خدام یچ لشینکرد،دل یوقت برام خواهر چیکه ه یخواهر

 زبانزدبودوفرزند اول بود؟ شییبایز یکه حت اون

 !ینامفهوم یود بود هه شوهرم!چه کلمه نکنم.چون شوهرم اومده ب یکنم وبه روبه روم نگاه یکردم ذهنم روخال یسع

 .نیهم هست یگمشده  ی مهیاد،شمانی.....ماشاهلل چقدربهم مشگریآرا

 حال جذاب وخشن. نیخوشگل بودودرع یلیشگرخیگفت آرا یکردم راست م یظاهرمحرمم نگاه به

 زدم. یخودپوزخند هیبه زندگ یکیرمانت لمهیواوچه ف گفتیم لمبردارکهیف هیباصدا

 که تااعماق وجودم روسوزوند. یپوزخند

 بشم. نشی)شوهرم (بهم کمک کردتاوارد ماشریام

 ستمیبه حال خودگر دردل

 .کردنکردمیباخودش زمزمه م رلبیز یرگاهیکه درحاله پخش بودوام یبه آهنگ یرو به روبه روم دوختم وتوجه نگاهم

 میدیتاالررس به

 .مشدیم کیمرگ آرزوهام نزد م،بهیزندگ یبه نابود داشتم

 

 .همه شادبودنداالمن!میواردتاالرشد

 دورشدم؟چرارفت؟ یشد؟چرامن ازعل یچ

 پول نداشت؟ نکهیا بخاطره

 ه؟یچ پول

 اره؟یاره،مینم یخوشبخت پول

 نیرروببی....دخترم اممامان

 کرد. یم قیمن بودومن رو به رقص تشو یکه دستش جلو رکردمیبه ام ینگاه

 نه! ر؟قطعایرو دوست داشتم اماباام رقص

 کنه. یمن خستم وسرم دردم یروپس زدم وگفتم:مرس دستش

 وترس رو به خودش گرفت. یبودرنگ نگران یباونورانیز بیبه رنگه شبش که عج یچشمها

 کنم؟ لیروتعط یعروس یخوای؟میخانوم شدهیچ تراجانی....مریام

 برن؟مهم حاله شماست بانو بگم

  نمیبش کمیخوام  ی.... ممنون،فقط مترایم

 چشم ی...باشه بانو به روریام

 کرد. یم ینیسنگ ریام یکه نگاهش رو دمید یدختررودرآخرتاالرم هی

 

 فرماشده بود. فیکردن خطبه تشر یجار یعاقدبرا

 کردند. یباحسادت به من نگاه م یوبرخ یباشاد یهاشون باحسرت برخ یانداختم بعض یافرادداخل سالن نگاه به

 .ینگاهش بخون یتو یتونست یروم یبودشاد رانداختم،خوشحالیبه ام یندادم ونگاه یتیاهم

 عاقدسکوت تاالروشکست یصدا

 لم؟یوک ابندهیآ

 من چقدربود؟ ی هیکرد؟اصالمهر انیکل جمالتش روب یک

پدرومادرم  یگفتم:بااجازه  عیمجلس رونداشتم سر نیدارشدن ا دهیکش یبرام مهم نبودوحوصله  یچیکه ه ییازاونجا

 تموم شد. یسادگ نیبه هموبزرگترهابله ،

 شد. ختهیآم اددرهمیوفر یهلهله وشاد یصدا

 کیهمون  یشدن خطبه حت یاماباجار دواربودمیام کمیقبل  ی قهیدتاچنددقیناراحت بودم شا یلیشدخ یجار اشکام

 دورفتیهم پرکش دمیدرصدام

 روگرفت. ردستامیام

 بست،نفسم بندرفت. خی تنم
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 دسته خودم نبود. یدستش روپس زدم.ناراحت بودم بخاطررفتارم ول عیسر

 نمیتونستم درعمق نگاهش بب یروم یبهش انداختم ناراحت ینگاه

 دستاش نگه داشت. یتردستم رو تو اوردومحکمیخودش ن یرو امابه

 کنه؟ یدردم ترا؟هنوزسرتیم شدهی....چریام

 ....نه خوبممن

 گرفته بود. دلم

 روهمه متوجه شده بودند. نیبودوا یچشمام بارون یهوا

 خواست یروم یعل دلم

 اومدم. رونیهپروت ب رازعالمیام یباصدا

 اومدن، یم کمونیکه به نزد دمیرود مادرشوهروپدرشوهرم

 :رگفتیام

 داره. یقلب مهربون یزبونش تند ناراحت نشو؛زبونش تند ول کمی ترامامانمیم

 

 بودند. دهیربرام گردنبندودستبندخ مادرشوهروپدرشوهرم

 نمک آبرودبه نامم زده بودن  یبزرگ تو یالیو کی مادروپدرخودم

 بود . دهیپارس خر هیدسته گلم برام  وداداشه

 فتادین یاتفاق یتاآخرعروس گهید

کردم وغذام کوفتم شد،  ینم ییاعتنا چیگفت انجام بدم ومن ه یلمبردارمیکه ف ییاگه قسمت شاممونوحذف کنم که باکار البته

 .میریروفاکتوربگ

 به خونمون کیونزد میبود نیتوماش

 !یعل ر،نهیمن وام یخونمون،خونه  هه

 وهمه من رودرآغوش گرفتند. میشد ادهیپ نیازماش

 رو دوست داشتم اونوبغل کردم وتوبغلش زارزدم. مامانم

 منوپس زد. عیخواهرم وبغل کردم که سر بعدش

 بودم. دهیناروکشیمن بدترازا وردمیخودم ن یبه رو یدم ولداشتم ناراحت ش عادت

 نفسم وبغل کردم. بعدش

 رودرحقم تموم کرده بود. یکه واقعابرادر یبرادر

 .رفتیکه جونم براش درم یمن.کس محمدرضا،قل

 به خودت فرصت بده. یروازدست نداد یچیتوه توبسازیناراحت نباش؛زندگ ی...خواهرمحمدرضا

 کرد. یبودکه باحرفاش آرومم م یباحرفاش آروم شدم اون تا امروز تنهاکس شهیهم مثل

 تونست به من آرامش بده وآرومم کنه. یهم نم یعل یحت

 .میرشدیام یبایووارده آپارتمان بزرگ وز میکرد یخدافظ باهمه

بمون رسوندم وبه حمام کردن ونداشتم، وبه سرعت بادخودم وبه اتاق خوا فیتوص یداشت امامن اصالحوصله  یقشنگ یفضا

 رفتم.

 

 .دمیتخت د یروحاضررویاومدم وام رونیب دهیزدم ازدرحمام لباس پوش یزارم شترداشتمیکه ب یحمام طوالن هیبعداز

 رابطم همراه باترس باشه وبدون عالقه. نیخواست اول یدلم نم دمیازترس لرز دومنیچشماش درخش دنمیباد

 وار،یکه خوردم به د ییعقب عقب رفتم،تاجا رجلواومدومنیام

 .رکردمیبه ام یونگاه ختمیچشمام ر یالتماسم روتو تمام

 .تونمینه من،من نم رتوروخداامشبی.....اممن

 .یبش تیزارم اذ ی....من مواظبتم ترس نداره،نمریام

 .ستیشدن ن تی....بخدابحث سراذمن

 ندارم، ی...ن بهت عالقه ام

 خوامت. ینم

 .دیوخشم شدوعقب کش یرپرازناراحتیام یها چشم
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 من! ،نهیخانوادم بود رتوانتخابی....اممن

 ....ههریام

 زدومن تاخودصبح زارزدم. رونیب رازاتاقیام

 بودکه من داشتم؟ ینکبت یچه زندگ نیاایخدا

 فراوان ازجابلندشدم ورفتم توسالن. باانبوه

 فرورفته. یقیبه خواب عم یکه پاهاش وتوخودش جمع کرده وبه صورت مظلوم دمیرود ریام

  نیخودش نداشت واسه هم یرو ییوپتو هواسردبود

 وروش انداختم وبه سمت آشپزخونه راه گرفتم. پتوروبرداشم

 .ررفتمیساز رو،روشن کردم وبه سراغ ام یچا

 دارشویربیر،امی....اممن

 .دارشدمیب ،چشمیرخانومی....صبح بخریام

 رفت. ییسمت دستشو بلندشدوبه

 که واقعامردبودنش روبهم ثابت کرده بود. یبه کس رفکرکردمیام به

 اون شوهرم بودخوشحال بودم. نکهیازا

 بود. یبود چون مرد فوق العاده ا میشگیباعالقه باهاش ازدواج نکردم اماخرسندبودم که اون همراهه هم نکهیباا

 !شیبگذره قطعاقابل ستا ازشیکه بخاطرزنش ازن یکس

 رو بهم ثابت کرد. یا گهیزدیاون چ یرونداشتم ول یرفتارخوب نیتوقع چن ازش

 رو! شیو مهربون یقلب خوش

 

 اومدنش همراه شدبازنگ درخونه. رونیاومد وب رونیب ییرازدستشویام

 

 مادرم روداد. داومدنیرو زدونو ردریام

 

 .دمید یپرازخوراک یبه سمت در روونه شدم ومادرم روبادست یباخوشحال

 

 ؟یخوب ری....سالم دخترم،صبح نازت بخمامان

 ؟یدار یزیگفت: خون ر ودرگوشم

 

 .ردورنموندیزامیت یسرخ شدنم ازچشم ها نیسرخ شدم وا ازخجالت

 

 من خوبم. یمامان،مرس ی....خوش اومدمن

 

 .یوقت ضعف نکن هی،یریروگذاشت وگفت:بخورقوت بگ ینیکردوس یرسالمیبه ام مامان

 

 ثمرموند. ینگه داشتنش ب یکردورفت وتالش من برا یوخدافظ

 

 .یشد ،خستهیریبگ ابخورقوتیگفت:ب رباخندهیام

 

 ومشغول شدم. رانداختمیوسرم روز دشدمیسرخ وسف ازخجالت

 

 .دمیروشن لمیموبا یکه صدا زبودمیم یصبحونه درحال جمع آور بعدازخوردن

 

 کردم محمدرضاست. یرفتم،چون فکرم میسمت گوش بادوبه
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برام  دسمتم،امامنیرشدودویام یباعث خنده  نیپرت شدم که ا نیزم یکردوبامخ رو ریبودم که پاهام گ یپرش ازصندل درحال

 .دمیدو لیمهم نبودوبه سمت موبا

 

 ناشناس بود. تماس

 

 دادم: جواب

 د؟ییبفرما بله

 

 ....سالم نفس من ،سالم عمر من.ناشناس

 

 ی....ع،ل،من

 

 من دورت بگردم خانومم یمن ،اله یزندگ ی...جانه علیعل

 

 

 ....دلم برات تنگ شده بود.من

 

 کردم. دوغشیامونم وبر ینفس تنگ گهید

 

 :ریام اززبانه

 

 رون؟یب ومدازاتاقیترانیبوده؟چرام یک یعنی

 

 اتاق رفتم. یبه سو نیترس تودلم نشست به خاطرهم یکم

 

 که قرمزشده انگاردرحال خفه شدن بوده. دمیترارودیجون م مهیبدن ن تادرروبازکردم

 

 ن،تندروندمیسمت ماش دمیزدم ودو تراروبغلیم عیرودرک کردم وسر تیاه گرفتم سمتش،تازه موقعولرزر باترس

 .مارستانیتاب

 

 .رهیداره ازدست م د،توروخدازنمیوبادادگفتم:توروخداکمک کن رشیسمت پذ دمیودو دمیرس مارستانیبه ب عیسر

 

 بخش بردن. تراروبهیپرستاربادواومدسمتم ودونفرروصدازدوبابرانکاردم خانوم

 

 خوب نبود. حالم

 

 روون بود. میها اشک

 

 بود. کیکه مثل برادربهم نزد یافتادم دوست اددوستمی

 

 ازعشقش ییاماروزجدا کنهینم هیگفت:مرد که گر یم شهیهم

 

 سمت پرستاروگفتم:منم،منم دمیدو عی،سریعیگفت:همراه رب یکه م یکس یباصدا

 

 چطوره؟خوبه؟ حالش
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 بهشون واردشده. یتر،شوک عصب....حالشون بهپرستار

 

 ادکرده. وآسمشون

 

 به پرستارنگاه کردم  باتعجب

 

 :آسممممممممموبادادگفتم

 

 ...پرستار

 د؟یش یم یعیخانوم رب هیاصال شما چ د؟یبله آسم مگه خبر نداشت دیمراعات کن مارستانیب نجایمحترم ا یآقا

 

 ....بنده همسرشم.من

 

  ششیپ دیکرد ودرحال ردشدن گفت: بر یشیا پرستار

 بود  یدوخته بود و اشک از چشمانش جار رونینگاهش رو به ب ترایسمت اتاق رفتم م به

 

 وارد شده؟ ترایبه م یحد خراب کرده و شک عصب نیتاا ترارویپشت خط بوده که حال م یک یعنی

 

 حالت خوبه ؟ یخانوم،خانوم ترای....ممن

 

 .ادینگفتم تا باخودش کنار ب یچیشماشو بست منم هنگفت وچ یچیه ترایم اما

 

 :ترایم اززبان

 

 رفت بازم دلم هواشو کرد  نیاز ب کردمیرو ک م یهمه تظاهرات یعل ییباصدا

 بدم ؟ رییتغ مویخوام زندگ یکه م ر؟چراحاالید نقدریچرا ا چرابرگشت؟

 

 . دادمیهم نم ررویام یبدبود و جواب سواال یلیخ حالم

 

 .یمرخص شد میپاشو بر تراجانی....مریام

 

 رفتم ؛دوباره رفتارم سرد شده بود. نینزاشتم کمکم کنه وخودم تا دم ماش یوحت

 

 . مییمامانم زنگ زد امشب اونجا ی....خانومریام

 

 باشم . دهیکنم خودم هم فهم یآروم گفتم که فکر نم یباشه  هی

 

  دمیرفتم تو تختمون و خواب میدیبه خونه رس یوقت 

 

   عی؛سر دمید ریبغل ام یشدم خودم رو تو داریب یوقت

 

 شد  . ریام دارشدنیکارم باعث ب نیزدم وا پسش

 

 وگفت: دیکش یمن هوف دنیشد وباد داریربیام
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 .یدینفس خواب کیساعت که 4 میترسوند خداروشکر

 

 حوصله گفتم: یبهش انداختم وب ینگاه

 مادرت ؟ یخونه  میریم یپس ک 

 

 . میگفت:شما آماده شو بانو تابر یباحوصله و مهربون ریام

 

 زدن. دیحموم و من شروع کردم خودم رو د ررفتیام

 

 هستم. یگفتن دختر قشنگ یم شهیهم

 و خاص. قشنگ،مهربون

 

 مالقاتمون افتادم. نیاول ادیمن خاصم  گفتیم شهیهم یعل

 ...گذشته

 

 پارک  یتو محوطه  زدمی)دوستم(قدم مایبارو داشتم

 

 و  رمیبگ یورفتم سمتش تا بستن دمیغرفه د هی که

 

 خوردن  یگرم بود.درحال بستن یلیاخه هوا خ بخورم

 

 .  میدیرس کنن،یم یکه دوچرخه سوار یکه به محوطه ا میبود

 

 غافل شدم  میلحظه ازبستن کیزنگ خورد و  لمیموبا

 

 سفت باهام  زیچ هی هویجواب بدم که  مویتاگوش

 

 شدم. نیکرد و پخش زم برخورد

 

 کرده بود. فیهم تمام مانتوم رو کث یوبستن

 

 لحظه  هیکه تو  نمیبلند شدم تا طرف رو بب تیعصبان با

 

 منو عشق؟ محال بود. یقلبم خورد ول ییتو یا جرقه

 

 جذاب بود. یادیز

 

 کرد. فتهیاز همه چشماش منوش اول

 

 لحظه حواسم پرت شد.  هی دیغرق بودم که گفت:من شرمندم خانوم لطفا منو ببخش توچشماش

 

  دیپر تمیلحظه تمام عصبان کیبود.در رینظ یصداش ب زنگ

 

 اومدم و شروع کردم به آماده شدن. رونیاز گذشته ب ریام یصدا با
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 جلوشون بدرخشم  خواستمیم یخوشگل کردن نداشتم ول حوصله

 

 من  یبانو یگفت:ماشااهلل چقدر خوشگل شد دنمیادب ریام رونیب رفتم

 

  میشد نیخوشگل کرده بود. سوار ماش یبود خودشم حساب نیپراز تحس توچشماش

 

  دیچیپ مینیعطر تلخش تو ب یبو

 

 رد و بدل نشد  نمونیب یحرف چیمادرش ه ی تاخونه

 

 رفتم داخل سالن  یدباشادیچیپ مینیخوش غذا تو ب یبو میوارد شد یوقت

 

 ؟ ییچرا مثل مرده ها هیچه سرووضع نیا یانداخت و گفت:وا یشوهرم با اخم و تخم نگاه مادر

 

 انداختم مگه سرووضعم چش بود؟ یتو گلوم نشسته بود به خودم نگاه یبابغض

 

 برگشتم سمتش ریام باداد

  

 

 چشه ؟ تهری....مامان درست حرف بزن.سرووضع مریام

 

 وارد بدنم شد.  مثبت یاز انرژ یموج ریام یباحرفا

 

 کردم بغضم رو قورت بدم . یبهش نگاه کردم و سع یباشاد

 

 سمت پدرش  میبهم اشاره کرد تابر یپراز مهربون یبانگاه ریام

 

 ...سالم دخترم حالت چطوره؟پدرشوهرم

 

 . تونیخوبم به خوب ی....سالم پدرجون مرسمن

 

 اتاقش یباال به سو میکرد ورفت یسالم رمیام

 

  خوامیمن معذرت م دیتوروخدا ببخش ترای....مریام

 

 ندارم  یمن مشگل ریام ستین ی....طورمن

 

  یاز عل نیاز مادرشوهرم ا نیچقدر بغض داشتم ا دونهیخدا م اما

 

 برگشتم سمتش. ریام لیزنگ موبا یباصدا

 

 یشد واشک هاش روون شد وبا ذوق گفت: عل هوساکتیوجواب داد  لشیموبا ریام

 

 . رونیاز اتاق زد ب عیسر
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 شد؟ یچ یعنی

 

 فرما شدن. فینشسته بودم که باالخره تشر ریتخت منتظر ام یبود که رو یا قهیچنددق

 

 ترااااایباذوق گفت: م ریام

 

 باال. دمیمتر پر2 باصداش

 

 حالت خوبه ؟ ریشده ام ی....چمن

 

 بد باشم؟باالخره داداشم از خارج اومد. شهی:مگه مریام

 

 ....خوشحال شدم، چشمت روشن من

 

 فرودگاه. میبر میخوایخوشگله من ،آماده شو م ی...مرسریام

 

 ...چشممن

 

  زمیبال عز ی...بریام

 

  رونیب میازخونشون زد  یوالبته عذرخواه میکرد یوخداحافظ میشد آماده

 

 داخل سالن  میورفت میشد ادهیپ نیفرودگاه ازماش میدیرس

 

 ....یو من چهره  رونیاز بغلش اومد ب یبغلش وتا وقت دیپر عیسر یشخص دنیربادیام

 

 چشمام گرد شد. دمیک د یزیچ با

 

 من بود  یعل ریداداش ام ریام دوست

 

 دونستمیچقدر قشنگ تر شده بود چقدر دلتنگش بودم و نم ایخدا

 

 بودم  یا گهیمال کس د گهیخوشحال نشدم من د دنشیاز د اما

 

 .یعل ر،نهید اما من متعهد بودم به شوهرم به امبرگه بو یکه فقط رو درسته

 

 بود. دهیهنوز من و ند یعل

 

 .ترایمن !م یاز زندگ نمیداداش ا یگفت :خوش اومد یرو به عل ریام

 

 به سمت من برگشت چشماش متعجب و البته پراز غم بود. ترایاسم م دنیبا شن یعل

 

 هستم ،خوشبختم  یمظلوم وار گفت:سالم عل یاومد بالحن جلو
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 شما خوشبختم. دنیهستم منم از د ترایگفتم :م دیلرزیکه به صورت آشکار م ییبا صدا من

 

 رو  یعل ییغم داخل چشما دیلرزش دستام و ند دیخندون اومد سمتم ودستم و گرفت وند یبالب ریام

 

 بود؟درسته؟ ترایگفت :اسم عشق تو هم م یبه عل ررویام

 ؟صبر کن،اوممم یگفتیبهش م یچ یفراموشش کن یشد ؟ازدواج کرد؟تونست یچ شیقض یراست

 ملوسک من! اهان

 

 گذشته هام افتادم ... ادیاسم ملوسک من  با

 

 ...گذشته

 

 نتونستم اون پسررو فراموش کنم!. چوقتیه گهیروز د ازاون

 اون پسررو فراموش کرده بودم  گهیچندروز بود که د دمیاسمشم نفهم یحت

 

  میداشت (به پارک رفته بود ادیز طنتیز با داداشم محمد و دوست دخترش)برادرم شرو کی

 

 پسر صبر کن. یعل ،ی:علگفتیکه م دمیپسرو شن هی یکه صدا میدرحال قدرم زدن بود و

 

 .ستمین یمن اهل دخترباز ستمیاصال حوصله ندارم من ن ری....امیعل

 

  میخوا ی،فقط م میکن یدختر باز ستی....قرار نرضا

 

 شود ناتموم موند. یکه گفت :سالم عرض م یو باحرف عل شیبق گهید

 

 .یاسمش عل دمیسمت اون پسر که تازه فهم برگشتم

 

 ....سالم حالتون چطور؟من

 

 د؟ی...ممنون شما خوب یعل

 

 به زمان حال برگشتم. ریام یباصدا

 

 ؟یتوفکر؛ خوب یرفت زمیجان عز ترایم

 

  ری...خوبم اممن

 

 کرد یم انیولکنت ب یبا تلخ نارویش)ا_ا_د_ا_د_ن_خوشحالم ز تونیی...به هرحال من  از آشنایعل

 داد ( صیرو ازتو صداش تشخ یشد عمق ناراحت یم

 

 ؟ هیدادش برنامه ات چ ی....خوب علریام

 

 روژان باهاش کار دارم دنیبرم د خوامی....میعل

 

 ...هه.ریام
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 ؟ یادشی.....هنوزم  بیعل

 

 ولش کن داداش حوصلش رو ندار. ....ریام

 

 ست؟ین کنه؟سختتی.....هنوز باهات کار میعل

 

 .ایب قهیدق کی ی....علریام

 

 . مییایهم حاال م یمن و عل نیبروتو ماش ریرو بگ چیسو تراجانی...مریام

 

 شد. رمیدستگ زیدور شدن و من چندتا چ یو عل ریام

 

  نکهیا یکیداره ، ریبا ام یسروسر هیروژان  نکهیا یکی

 

  خواستیم یعل نکهیا گهید یکیمن بفهمم و خوادینم

 

 رو به من بفهمونه .حس کردم تو  قیحقا یبرخ

 

 ر؛نـــــفـــــرتـــــینسبت به ام یعل یچشما

 

 بود . وفتادهین یگذشته بود و اتفاق خاص رانیبه ا یاز اومدن عل دوروز

 

 گردش.  میقرار گذاشته بودندکه باهم بر یروعلیام امروز

 

  یدوباره محمدوعل داریرو بگم اول قبول نکردم از د یزیچ نیبه من گفت که به خانواده خودم چن ریام

 کنم ،  یپافشار ادیتونستم ز یاما نم دمیترس یم

 شک کنه. ریممکن بود ام چون

 

 ؟ی،آماده ا میبر یترا،خانومی....مریام

 

 .امی....اره دارم ممن

 

 افت کرده بود . دیکرده بودم و فشارم شد خی. رونیزدم بزار از اتاق  یا افهیباق

 

 ــــتـــــرآآیگفت:مــ رانیمن برگشت و ح یبه سو ریام

 )باداد( 

 

 به سمت من اومدند. ریبه سمت من برگشت چشماش نگران بود وبا ام ریباداد ام یعل

 

 درمانگاه؟ میبر ییخوای؟حالت بده؟م دهیمن.پرنسس من چته خانومم ؟چرا رنگت پر زدلی...عزریام

 

کردم تو  یعل ییایب چشمان در یزد نگاه یو عشق موج م یبه رنگ شبش نگران ی.توچشما ومدیچشماش خوشم م ازحالت

  ینیبب یتونست یبراق اون فقط نـــــفـــــرتــــــــــ و م یچشما
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  میبر ستین یزیمن خوبم چ ری....اممن

 

 ...آخه.ریام

 

 .یگفت گندت بزنن عل یکه م دمیفاصله گرفت و رفت فقط شن یاز من و عل عیسر شیحرفش مصادف شد با زنگ گوش ادامه

 

 :یزبان عل از

 

 واسم تموم شد . یکاره عوض انتیلطفا از روژان حرف نزن اون واسم تموم شد اون خ ی..علریام

 کنم فقط بخاطر خالم؛ فقط خالم . یتو شرکتم به زور تحملش م هنوز

 

 که بدونه  تراسی:.....باشه اروم باش.اما حق میعل

 گفتم:انشااهلل جداشن من برسم به عشقم.  تودلم

 

 کنه. ی.انشااهلل که درک مگمی....بهش مریام

 

 :اهوم یعل

 :ترایزبان م از

 

  دمیترس ی.که من ممیتنها شد یرفت من و عل ریام یوقت

 

 ؟یکن یرو با من م نکاریتوروخدا چرا ا ترای....میعل

 

 (ی)هه چه دروغ رمی....به تو چه راه من و تو جداس من االن عاشق امترایم

 

 ...نیکنم حاال بب یم د،بدبختتونیزارم باهم باش ینم ترای.....میعل

 

 من االن خوشحالم و ارامش دارم. رونیبکش ب می....توروخداخودت رو از زندگترایم

 

 داد. یبهم ارامش م رباوجودشیارامش داشتم ام واقعا

 هست . نکهیخاص ،تو دلم خوشحال بودم از ا یتیحما

 

 :ریزبان ام از

 

 دعوتم کرد. یعل امیخوام ب یبام.منم م دیبر دیدخوایبهم گفت م یر،علی...امروژان

 

 رو، ی...خدالعنت کنه علریام

 با زنم برم .تو.... خوامی؟من م یواسه چ تو

 

 حرفم رو تموم کنم و قطع کرد. نذاشت

 

 بابا. یا مینگاه کنم به شماره گفتم :روژان برو گمشو از زندگ نکهیزنگ خورد. بدون ا میدوباره گوش ترایبرم سمت م تااومدم

 

 منم !درست با دختر خالت حرف بزن ری....اممامان

 ... امیچون من م ادیم اونم
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 بشه! تیاذ ترایخوام با وجود روژان، م ی....مامان توروخدا نمریام

 

 مهم برام روژان.  ستیبرام مهم ن ترای....ممامان

 

 .....مــــــــــامــــــــــانریام

 

 ....حرفم تموم شد.برو روژان و با خودت ببر. مامان

 خــــــــــداحــــــــــافــــــظ،

 .هــــــــــهــــــــــوفــــــــــ

 

 :ترایم اززبان

 .ومدیبامان ین،علیتوماش رفتم

 

 بابت. نیبودم ازا خوشحال

 

 .ادیخودش م نیباماش گفت

 .ستادیهوایریام توراه

 

 شد؟یرچی....اممن

 

 .میروبردار یکیدی...باریام

 

 ....باشه.من

 

 اومد. رونیجلف ب یلیدخترخ کیدم درخونه وبا ررفتیام

 

 تق تق اومد. یلحظه صدا کیکه  کردمیم یهالج یدختر نیلحظه موندم.داشتم توذهنم رابطشوباچن کی

 

 .نییپا امیب کنهیهمون دختراشاره م دمیکه د برگشتم

 

 وگفتم:بله؟ نییپا اومدم

 

 .یمنه که نشست یگفت:اونجا جا یلوس وچندش بالحن

 

 روزده؟ یحرف نیهمچ ید؛کیسمتش وگفتم:ببخش برگشتم

 

 :روگفتیسمت ام برگشت

 

 بگو. یزیچ هیتو رمیام

 

 .کردمیاضافه بودن وباتک تک سلوالم حس م حس

 

 شه. یکردم قلبم داره فشرده م یتهوع گرفتم؛حس م حالت
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 .رانداختمیبه ام یکردم اماخودم رونباختم ونگاه بغض

 

 .ایلحظه ب کیتراجان،یانداخت وروبه من گفت:م یبه روژان نگاه ربااخمیام

 

 گفتم:بله؟ یسمتش رفتم وبالحن سرد به

 

 کردوگفت:توروخدابه روژان توجه نکن. یرهوفیام

 

 احمق. هی اون

 

 .دمیم حیروبرات توض یهمه چ بعدا

 

 ورفتم جلونشستم. دمیروکش راهم

 

 کرد. یخوشحال به من نگاه م رانداختم،کهیبه ام ینگاه نهیاخمو وپکر نشست عقب. ازتوآ روژان

 

 نفس فک زد. کیبام روژان  تا

 

 بازنظاره گرصحنه روبه روشدن. یشیهرم اومدن سمتون وبانبام،مادرشوهروپدرشو میدیرس یوقت

 

 برگشتم که... روروژانیبه سمت ام باتعجب

 

 رفتم توشک. دمیکه د یزیباچ

 

 چرااااا؟

 

 .ربودیگردن ام یلباش رو روژان

 

 .میطرف خشک شده بود نیازاون طرف و من ا یعل

 

 روژان روپس زدوگفت: عیرسریام

 .یگمشواونورعوض

 

 تونستم تحمل کنم. ینم گهید

 

 واسم خفه بود. فضا

 

 ازاون محوطه دورشدم. عیسر

 

 .ختمیریواشک م دمیدو یم

 

 شوهرمن بود،محرمم بود. رنبودم،امااونیعاشق ام من

 

 کردم. یفکرنم یبخاطراون به عل من
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 شدم. یم ونهید داشتم

 

 واسم سخت بود. یتحمل زندگ گهید

 

 .دمیررودیشدم،برگشتم وام دهیدفعه ازپشت کش کی

 

 اون هرزه. شیه؟گمشوپی....چمن

 

 .دارویمروار زاونی....توروخدانرریام

 

 نفسش رو. یاشکا نینب رهیربمیام

 

 صبرکن. کمی.فقط گمیروبرات م یچ همه

 

 .میمحوطه برگشت ربهیباام

 

 بود. دهیخودمم رس ی خانواده

 

 کردم. دایپ تیاحساس امن ییگرفتم و به طور معجزه آسا یانرژ دمیو خانوادم رو د میپاک شد یوارده محوطه  یوقت

 بغل محمد. دمیپر عیسر

 

 پرنسس داداش ؟ یبه گونم زد وگفت:خوب یبوسه ا محمد

 

 ؟ی.تو چطور ی....خوبم داداشمن

 

 بود. دهیچسب ریب روژان کرد که به ام یکنم پرنسس من حالش خوب باشه .واشاره ا یفکر نم یگفت :من خوبم ول محمد

 

 واسم مهم نه اون عشقش. ری....نه اممن

 

 ؟ کنهیمحمد چکار م ادیم یگفتم حاال عل باخودم

 

 بود . دهیرفته بود و محمد هنوزاون رو ند ییبه دستشو یعل

 

 به وجود اومد. ینیهمه ساکت شدندو جو سنگ هوی یعل باورود

 

 شده بود.  رهیساکت بودو فقط به روبه رو خ بابام

 

 نشان دهنده خشم فراوان اون بود. نیمحمد قرمز شده بود و ا اما

 

 دم گوش محمد گفتم:تورو خدا شردرست نکن محمد!حواست باشه. آروم

 

 سرجات. نیاخطار گونه گفت :محمد !بش یکه بابا با لحن یهجوم برد سمت عل محمد

 

 گذشت اما ارامش قبل از طوفان بود . ریبه خ خوشبختانه
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  وفتادهین یبام گذشته و اتفاق خاص یماجرا دوهفته از االن

 

 شه . یتو خودش و چشماش پر از غم م رهیم ریام یهرازگاه فقط

 

 نداشت . یوارد خونه شد حال خوش یوقت امشب

 

 .یخسته نباش ؛یسمتش رفتم و گفتم:سالم خوش اومد به

 

 و خشن گفت:ممنونم. یزور یبا لحن ریام

 

 و شام درسکوت صرف شد . دمیرو چ زیسمت اشپز خونه رفتم و م به

 

 شده. رهیو به ماه خ کشهیم گاریکه داره س دمیرو د ریاشپز خونه تموم شد به سمت بالکن راه گرفتم و ام یکارهام تو یوقت

 

 . یباش یگاریکردم  س یگفتم :فکر نم بهش

 

 کرد. میگاریس یکی....ریام

 

 . زدمیم ییحدس ها هی باخودم

 

 شروع کرد:چندساله  ریتو سکوت گذشت که ام کمی

 

 که داره  دمیتوخونه نشسته بودم و مامانم و د شیپ

 

 شادو بشاش بود. یلیبه سمتم خ ادیم

 

 ؟ یمامان شدهیبهش گفتم :چ 

 

 رو واست درنظر گرفتم . یکیباال بزنم . نیوقتش واست است گهی:د گفت

 

 کن. رونیاز سرت ب یرو ردکن یکی نیا نکهیفکر بودم که مامانم گفت:فکر ا نیتو هم کنمیردش م هیمثل بق نمیگفتم ا باخودم

 ارزو داشتم عروسم روژان باشه. یاز همون بچگ من

 

 کن . رونیو گفتم:مامان فکرشم از سرت ب دمیکش یغیج دمیاسم روژان رو شن یوقت

 

 !یستیپسرم ن گهید ینذاشت ادامه حرفم رو بزنم وگفت اگه قبول نکن مامانم

 

 موند . یزد پاش م یرو م یحرف یوقت مامان

 

 و بس. نیدختر خاله بود هم هیبهش نداشتم روژان فقط برام  یشدم قبول کنم .حس مجبور

 

 شد . نطورمیشم ،هم یفکر کنم که کم کم بهش عالقه مند م نیکردم به ا یسع

 

 دوستش داشتم . ینشدم ول عاشقش

 



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 19 

 

  گسید یکیگفت که عاشق  یناراحت بود و م شیرفتم خوستگار یوقت

 

 . می.ماهم بالاجبار باهم ازدواج کرد دمیرو نم ریکس جز ام چیباباش گفت من بهت اجازه ازدواج با ه یول

 

 شد گفت فقط من عالقه مند شدم. یم نمونیشد گفت ب یبوجود اومد. البته نم نمونیکم عالقه ب کم

 

 کرد . یاون فقط تظاهر به دوست داشتن من ،م چون

 

 گذشت که به روژان  یدوسال از ازدواجمون م بایقرت

 کردم . شک

 اخالقش نه ،به کارها و حرکاتش! به

 

 .خورد و حالت تهوع داشت یقرص م هرشب

 

 داد. یروژان رو صدازدم جواب نم یشب که وارده خونه شدم هرچ کی

 

 کردم . داشیپ یشده بود گوشه ا تیکه رنگش مثل م یرو درحال اون

 

 خورده . یبارداره و واسه صقد بچه اون قرص هارو م دمیفهم شیبعد از هزار جور ازما مارستانیب بردمش

 

 سرزنشش کردم چون من عاشق بچه بودم . یلیخ

 اومد . ای.کم کم بچه به دندیترسیاون م اما

 ساله شد.2خوشحال بودم گذشت تا پسرم  یلیشناختم خ یپا نم سراز

 

بچه از اون  فهمهیم ریام د؟دراخریسع یگفت :باالخره که چ یکه م دمیروژان رو شن یوارد خونه شدم صدا یروز وقت کی

 .ستین

 

 .دیدور سرم چرخ ایحرف روژان دن نیباا

 

 کرده. انتیروژان به من خ پس

 .ستیمن ن یبچه،بچه  نیپس ا 

 

 به خودم اومدم. دمشیپرست یکه ازگوشت وخون من نبود اماعاشقانه م یپسر یبودم که باصدا جیگ قهیتاچنددق

 

 ؟ی)پسرم (:باباجون،اوجابودآراز

 

 .دمیکه من حرفاشون روشن دیامانفهم رونیآراز روژان هم اومدب یباصدا

 

 .ریام ی....سالم،خوش اومدروژان

 

 .یسردگفتم:مرس یبالحن من

 

 کرد،انگارشک کرده بود. ینگام م یبادودل روژان

 

 وزنم روتحمل کنم. گهیتونم د ینم کردمیم ترا،حسیمسخته  یلیخ انتیمردخ هیبودم.واسه  ازتوداغون
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 تخت. یوبردم تواتاق وپرتش کردم رو دمیروکش دستش

 

 ؟یر؟هارشدی....چه مرگته امروژان

 

 ....خفه شوروژان،فقط خفه شوکه اصالحوصلت روندارم.من

 گم کن. میروجمع کن وگورت رو از زندگ لتیباروبند

 

 روتباه کرد. میرفت ومن روداغون کرد،رفت وزندگ میازخداخواسته اززندگ روژان

 

 وقت! چینشدم.ه رسابقیاون ام گهید

 

 رفته. رانیپدربچش ازا دباهمونیبعدبهم خبررس چندوقت

 

 پدرش رهاکرده. شیکه برگشته بچش روپ وحاالم

 

 سوزه. یواسه آراز م دلم

 

 ازروژان رونگفتم. مییوقت علت جدا چیه من

 

 خوام. یوژان رونمر گهیگفتم که من د فقط

 

 .دیچیخبرمثل بمب توخانوادم پ نیا

 

 داستان. یشدم آدم بده  من

 

 خواد. یمن م یهنوزکه هنوزه روژان روبرا مامانم

 

 .داکنمیشرکتم کارپ یروژان تو یمجبورم کردواسه  مامان

 

 :ترایم اززبان

 

 بود؟ دهیکش یمردچ نیسوزوند.ا یروم رمنیام یحرفا

 

 کرده بود؟ چطورتحمل

 

 رونگفته. شییسال هنوزعلت جدا4مرد،مردبوده که بعداز گذشت  نیچقدرا

 

 روژان خردبشه. نخواسته

 

 داستان! یشده آدم بده  وخودش

 

 ناراحت بودم. یلیرخیام واسه

 

 خواست کمکش کنم. یدلم م یلیخ
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 توخودش بود. قهیتاچنددق

 

 ؟یخوایخاص گفت:تومن روم یوجلواومدوبه من نگاه کردوبالحن رکردییرنگ نگاهش تغ نکهیتاا

 ؟یدار دوستم

 نه؟ ؟مگهیکن یکه نم انتیخ

 

 سوخت! یمردزخم خورده م نیا یبرا دلم

 

 حرفاش نداشتم. یبرا یاماجواب

 

 زدنگاه کردم. یتونگاه رنگ شبش که برق م فقط

 

 بلندسوالش روتکرارکرد. یدفعه باصدا نیرایام

 

 .یعل ی.جوابم روبده.توروبه والترای:د،جون بکن موگفت

 

 مهربونش جمع شده بود. یتوچشما اشک

 

 انداختم وگفتم: ینگاه توچشماش

 ...دوستت ندارم.دوستت

 ندارم! گهیکه قبال بهت داشتم روهم د یحس نفرت یول

 ناب! ی،آرامشید یآرامش م بهم

 

 .دیخند رتلخیام

 

 قهوه! یبه تلخ یا خنده

 

 )دوماه بعد(

 

 .دیخر میبر امروزقراربودبامادرم

 

 .یآج یدردونه  یمجلس نامزد دواسهیخر

 

 کردم. یم یخوشبخت یقلب براش آرزو میبودم،واسه برادرم.وازصم خوشحال

 

 .میکرد یدمیبود که خر یساعت6حدود

 

 .دمیخوشگل خر یلیخ کیلباس ش هی

 

 کنه واز من جدا شد. ینم یاریمامانم گفت که اصالپاهاش  گهیکفش بودم که د ودنبال

 

 ازش خوشم اومد. یلیکردم،خ یکفش نگاه م هیبودم وبه  ستادهیکفش ا نیتریو هی پشت

 

 صداروکنارگوشم حس کردم. هی که
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 که؟ی؟قشنگه؟شی....دوستش داریعل

 

 تعجب کردم وبرگشتم وگفتم: ازصداش

 ؟یکن یکارمینجاچیتوا

 

 شم. یم چارهیبفهمه ب یکس اگه

 

 ؟یش یم چارهی....هه،بیعل

 برام مهمه؟ یکن یم فکر

 .....بترسسس!ترایبترس م ازمن

 

 .دیخند یلرزکردم.عل باحرفاش

 رفت. یباخنده هاش دلم نم گهید

 کردم. یذوق نم دنشیازد گهید

 دونم. یبودونم یچ لشیدل

 ترسم! یازش م گهیدونستم که د یم فقط

 .رداشتمیکه فقط باوجودام یتیخواست.امن یم تیامن دلم

 

 .دیلحظه دلم واسش پرکش هی

 .شینوران یاون چشما واسه

 

 ،متنفررررری...گازت متنفرم علمن

 

 نی....همچنیعل

 

 روگفت ورفت. نیا

 

 شدم. دکفشیکشش نداشتم و ول کن خر گهید

 

 افتاد؛ ادمیبرم خونه که تازه  برگشتم

 

 رررررررررریام ییییییییییییوا

 

 رفت بهش بگم. ادمی اصال

 

 به ساعت انداختم. ینگاه هی

 

 اخدای یبوددددددد.وا11 ساعت

 

 خاموشه! میدل غافل گوش یا دمیرودرآوردم که بهش خبربدم که د میگوش

 

 شدم وتندروندم تابرسم خونه زمیوسوارپارس عز نگیرفتم پارک عیسر

 کیتوتراف اماافتادم

 .12خونه ساعت شده بود دمیرس یووقت
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 !یاعلی دبودمیخر ربفهمهیام نکهیبدون ا12تا5ازساعت

 

 شدم.لرزون واردخونه  ییباپاها

 

 خونه خاموشن. یچراغ ها دمیود درروبازکردم

 

 ریدادام ینفس راحت بکشم صدا هی تااومدم

 

 شد،دومتربپرم هوا باعث

 

 سر!؟ رهیخ یدختره  ی.....کجااااااااابودریام

 

 .دیبه سمت کج چرخ دوسرمیدادش بودم که برق ازسرم پر هنوزتوبهت

 

 خوردم یتوگوش من

 باراول اونم توسط شوهرش! یخورد،برا یتوگوش یعیرب یخانواده  ی دردونه

 

 صورتم شدم وفقط تونستم بگم: یخون رو یصورتم که متوجه  یگذاشتم رو دست

 

 متنفرممممممممممممممم ازت

 

 تواتاق دمیدو هیوباگر

 

 که داشتم. یتواتاق وزارزدم به خاطرحال دمیدو هیباگر

 

 واسه داداشم تنگ شده بود. دلم

 لباس جمع کردم. کمیبرداشتم و کیکوچ یساک دست هی عیسر

 

 خواستم حسم بهش روبشناسم. یم ردورباشمیازام کمیخواستم  یم

 

 .دیکش یگارمینزارکه داشت س یحال هیبا دمیرودیام رونیاومدم ب یوقت

 

 .دسمتمیدو دیرود تامن

 

 روببخش. ر؟توورخدامنی..گگکجانفس امریام

 

 بودم. دهی،ترسیحالم خوب نبودخانوم من

 

 .کنمیم نروخواهش

 

 باخودم چندچندم. نمیچندوقت برم تابب خوامیم

 

 .هیکنم حسم بهت چ ددرکیبا

 



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 24 

 

 .دیقطره اشک ازچشمش چک هیانداخت و نییرسرشوپایام

 

 همسرم باشم. یواستم شاهداشکا خینم

 

 شدم. یومنتظرتاکس رونیب دمیدو عیسر

 

 روندن رونداشتم. ی اصالحوصله

 

 مامانم بودم. یروزبودکه خونه  سه

 

 بودنشون. میفه نیچقدرخوشحال بودم ازا دومنیازم نپرس یزیکس چ چیه

 

 تنگ شده بود. ریواسه ام دلم

 

 خوام باخودم روراست باشم وحسم روبگم: یم

 

 .رشدمیعاشق ام من

 

 نداشتم. یکه باعل یتیده،امنیم تیشدم که بودنش بهم امن یکس عاشق

 

 نداشتم. یکه باعل یکنه،آرامشین آرومم مشدم که بعدازبرادرم او یکس عاشق

 

 نداشتم. یوقت ازجانب عل چیکه ه یتیشم،حمایم یغرق درشاد تاشیشدم که ازحما یکس عاشق

 

 !نیهم یعنیکنم که عشق  یروزاعتراف م نیساعت توا نیمن امروزتوا آره

 

 . یوابستگ هیهوس بود، هیفقط  یعل پس

 

 محمد. ینامزد امشب،شب

 

 ازبابت داداشم. خوشحالم

 

 ،ینادخترخوبیم

 خوشگله میلیخ

 

 بدرخشم. خواستمیم امشب

 

 .دمیخند یازخوشحال دمیکه د یزیاومدم وباچ رونیب شگاهیازآرا

 

 برگشت. باخندم

 

 .دمشیروزد بعدازسه

 

 بودم،ازبودنش! وچقدرخوشحال
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 .ریپرنسس ام ی.....واوچقدرخوشگل شدریام

 

 .....بودم،ازهمون اول بودممن

 !یخواست که تونداشت یم رتیبص تهاچشممن

 

 به قهقه زدن کرد. رشروعیحرفم ام نیباا

 

 عروس ودوماداومده بودن. میواردتاالرشد یوقت

 

 .ومدنیبهم م یحساب

 

 پاهام بندنبودم. یرو یخوشحال یازرو

 

 .دمیصورتم د یرروجلویدست ام مینشست کمی یوقت

 

 ؟یدیرمیحق یبنده  نیروبه ا م،افتخاررقصیبرقص میابری:برگفتیام

 

 گفتن خواهرم شد. شیحرفم باعث ا نیفکرکنم وا کمیدینازگفتم:با یباکم من

 

 رقص. ستیوسط پ میورفت یرو گذاشتم تودست عل دستم

 

 آهنگ روزمزمه کردم. لیشونش واوا یشروع شدومن سرم روگذاشتم رو آهنگ

 

 آروم امونیدن          

 چشمات روبه روم          

 نقدرمعصومیچشماش مثل توا یک       

 رمیکه دلگ ییوقتا

 .....رمیگیدوتادستتوم

 رو خفه کردم. رزمزمیام یباصدا

 

 ترا؟ی....مریام

 

 ....ب...جونم؟من

 

 :دوستت دارممممم.دوگفتیخند رباذوقیام

 

 حرفش بودم. توشک

 

 ؟یگ.فت ی....چ.چمن

 

 .گنیکبارمی:اخبار رودوگفتیرخندیام

 

 خوش خنده بود. رامشبیکردم که چقدر ام دقت

 

 گرفتم. یم یمن چقدرازخنده هاش انرژ و
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 کینداره منتظر یهام دووم یکه خوش ییکردم وازاونجا یرواحساس م یبیدوستم داشت،اماترس عج نکهیبودم ازا خوشحال

 اتفاق بدبودم.

 

 برگشتم، یروحس کردم وقت ینگاه ینیسنگ

 

 .دمیرود یعل صورت

 

 .میروپشت سرگذاشت یفراموش نشدن شب

 

 

 روبرات بگم. یراز هی خوامیترامی:مرگفتیم،امیواردخونه شد یوقت

 

 ؟ی....چه رازمن

 

 کردبه گفتن: رشروعیام

 سه ساله که دوستت دارم؟ یدونست یم

 

 دهنم بازمونده بود. من

 

 ؟یسه سال عاشقم ؟کهیشناخت ی.تومن روازکجام؟تییییییییی...گ.چمن

 

 نگاه دل باختم. کیتو شی....چندسال پریام

 

 دمگیبرم تورود شهیهم یخواستم ازشرکت پدرم برا یکه م یروز

 

 پدرت کنارشرکت پدرمن بود. ،شرکتیومدیازشرکت پدرت م انگارکه

 

 توبود. نیماش ن،کهیماش هیکه تق خوردم به  چمیاومدم بپ یروزعجله داشت اون

 

 نشستم تاتمرکزم برگرده. قهیچنددق

 

 .دمیدخترچشم سبزرود هیبه پنجره خوردوتونگاهه اولم  چندتقه

 

 .بابودیز یلیتوخ یمتنفرشده بودم،اماچشما یچشم رنگ یاززنا گهیروژان به بعدد ی هیازقض

 

 .یکرد بمیرونص ینیدلنش یاول آرامش ی توبهره

 

 :یگفت عیکه سر نییپا اومدم

 محترم من واقعاشرمندم. یآقا

 ردازم.پ ی.من هرچقدرخسارتش بشه ممن

 

 .یهست یتودخترخاص دمیومن فهم ینجوربرخوردکردیبودم که توا یدعواوفوش وفوش کش هیمنتظر من

 

 !یباهمه متفاوت دمیفهم
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 !یررحمانیتموم فکروذهن ام یروزبه بعدشد ازاون

 

 ...یدون یبه بعدشم که م گهی.توشرکت پدرت.وددمتید نکهیتاا

 

 شد.توشک بودم. یباورم نم من

 

 بودم چطورممکن بود؟ توشک

 .ادنداشتمیروبه  یاون تصادف جزئ یحت من

 

 .رعاشقمهیبودم که ام اماخوشحال

 

 خودم اومدم. ربهیام یباصدا

 

 بگم؟ یزیچ هی یخانوم خوب

 

 ....جونم؟بگومن

 

 .مینرفت ییسفر،به عنوان ماه عسل که جا میبر میخوا ی....مریام

 

 .هی...باشه،فکرخوبمن

 

 .میافت ی...پس فردا راه مریام

 

 باذوق گفتم باشه ورفتم چمدون هاروببندم. من

 

 .گهید میابخوابیترابی...مریام

 

 ....چشم.من

 

 بال  ی...بریام

 

 .دمیباراول توبغلش خواب یبرا

 

 رو داشتم. یوخاص بیعج حس

 

 ....باالخره پرنسسم روبغل کردم.ریام

 .دمید یم اهامیکه فقط تورو یزیچ

 !یکه هست یکه دارمت،مرس خوشحالم

 

 .یتوشوهرم نکهی....منم خوشحالم ازامن

 

 .ی...دوستت دارم.شبت خوش خانومریام

 

 ترای...شبت پرازممن
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 کاشت. میشونیپ یرو یا دوبوسهیرخندیام

 

 به خواب فرورفتم. یوصف ناشدن یباآرامش ومن

 

 :ریام اززبان

 

 خودم فکرکردم. دبهیخواب ترایم نکهیبعدازا

 

 .ترایبه بودن م ازداشتمیچقدرن نکهیا به

 

 لمسش..... به

 

 اونم عاشقم بشه. کاشک

 فکربه خواب رفتم. نیباا

 

 .دارشدمیترابیم یباصدا

 

 ؟یدارشیب یخوا یرنمی.....آقاامترایم

 

 .دارشدمی.....چشم بمن

 

 .میشمال شد یراه بعدازصبحونه

 

 روخواب بود. ترا،همشیم توراه

 

 م،یدیکه رس شهیم یساعت مین االن

 .میاومدجلوم وگفت:بر تراحاضروآمادهیم

 

 

 .یخستم خانوم م؟منی...کجابرمن

 

 کنمیم رتوروخدا،خواهشی.....امترایم

 ....یم جونه

 

 .ترایم سسسسسی.....همن

 وقتتتتتت)باداد( چیوقت جونت روقسم نخور،ه چیه

 

 دیگفت:باشه،ب.ببخش یلرزون یکرده بودوباصدا ترابغضیم

 

 واسه پرنسسم. ضعف رفت دلم

 

 ناراحتش کردم. ینجوریکه ا رمیبم

 

 روبغل زدم وگفتم: سرش
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 شرمندم. زدلم،منیدعزیببخش

 .میتابر امیشم وم یحاضر م االن

 

 .اطیوگفت ورفت توح یا تراباشهیم

 

 تاب نشسته وغرق درخاطراتش. یکه رو دمیترارودیوم نییحاضرشدم ورفتم پا عیسر

 

 ر؟یخوشگل ام یکن یفکرم ی....به چمن

 

 وخوردوگفت: یتکون باصدام

 !یدیوقت ازمن درموردگذشتم نپرس چیتوه

 

 .یخوام خودت بگ ی....چون ممن

 

 روبرات بگم. زیچ دهمهیآروم بشم؟با کمیتا میشه بر ی...مترایم

 

 .می،بری....چشم خانوممن

 

 آهسته تاساحل قدم زدن. میدستام کردم وشروع کرد دستاشوچفت

 

 .قهیدق5فقط  دینبود،شا یراه التاساحلیازو

 

 بود. داکردهیپ اانعکاسیدر یماسه هانشست ومحو عکس ماه شدکه رو یترارویم میدیرس یوقت

 که آروم شد،شروع کرد؛ کمی

 

 توپارک دل باختم. یسالم بود،روز18 ی....وقتترایم

 

 !یپسرچشم آب هی به

 

 شه گفت جذاب بود. یم شترینداشت،ب یخاص یخوشگل

 

 دلم نشست نه چهرش! بلکه صداش،نگاهش،طرزصحبتش،مودب بودنش و.... به

 

 توفکرش بودم. تاچندوقت

 

 .دمید یم یهاخواب دوجفت چشم آب شب

 

 .دمشیباز د بعدازچندوقت

 

 روزبهم شماره دادوگفت: واون

 

 .دلطفایفکربدنکن خانوم

 

 .ستیداشته باشم،قصدم مزاحمت ن یصحبت هیخوام باهاتون  یم فقط
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 ببرم. نشیبه سمتش داشتم که نتونستم ازب یشیگرا یباراول قبول کردم،اهلش نبودم ول یبرا

 

 دونستم بدبه دلم نشسته بود. یاسمش روهم نم یکه حت یپسر نیا یاومد؛ول ینم ازپسراخوشم

 

 شم. یم دهیزدم که فقط به خاطرجذاب بودنش به سمتش کش یخودم روگول م ینبودم،ول ینیظاهرب آدم

 

 رفت! یم رونیازتنم ب یجون ییگو باهرحرفش

 

 بسته شده بود. دنمینفس کش راه

 

 بره نیماساژش بدم بلکه دردش ازب کمیقلبم تا یروگذاشتم رو دستم

 نشد. یول

 به سمتم برگشت. عیتراسریآخم م یباصدا

 

 .ررررریروبده ام ؟توروخداجوابمیرخوبیر،امی.....امترایم

 

 حرف زدن نداشتم. یمن نا یول

 

 آخرگفتم:پس پرنسسم عاشق بوده. یشدولحظه  اهیچشمام س شیپ یچ همه

 

 :ترایم اززبان

 

 شد. نیپخش زم یچشم بهم زدن کی یقلبش بودوقرمزشده بود،تو یکه دستش رو دمیررودیبرگشتم ام یوقت

 اومد. یم نییوقفه پا یب لیوپام روگم کرده بودم واشکام مثل س دست

 

 زدم. یصدامررویام یه

 

 .میرسوند مارستانیب رروبهیام رمردمهربونیشدکه به کمکم اومد وباکمک اون پ یازاونجاردم یرمردیپ

 

 که معلوم نبود حالش چطوره. یفرستادم واسه همسر یدراتاق نشسته بودم وصلوات م پشت

 

 شد؟ یسمتش وگفتم:چ دمیپر عیاومدن پرستارسر رونیباب

 

 گفت: شیتودماغ یپرستارباصدا

 د؟یاون آقاخوشگله ا ی کارهیشماچ

 

 درحال انفجاربودم، تیکه ازاعصبان نیباا

 گفتم: یتظاهر یاماباآرامش

 

 همسرشم،حالش چطوره؟ بنده

 

 روگفت ورفت. نیبهشون واردشده ا کیشوک کوچ هیرفت وگفت:حالش خوبه فقط  یغره ا پرستارچشم

 

 زل زده بودرفتم سمتش وگفتم: یکه به گوشه ا دمیررودیشدم وام وارداتاق
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 هو؟یخوبه؟چت شد ؟حالتییآقا

 

 ؟یگ یحرفاتوم ی زم،ادامهیگفت:خوبم عز رآهستهیام

 

 گم! ینم یچ چیخوب نشه ه ر،تاحالتیگفتم:نخ یجد یبالحن عیسر

 

 گفت: عیسر نکهیکرد،تاا راستراحتیخونه وتاشب ام میررفتیام یبعدازمرخص

 

 تراااااااااااایم

 

 ازپله هاباالرفتم وگفتم: یتند

 

 ؟یخوا یم یزیجانم؟چ

 

 حالم خوبه خوبه. ؟منیشه ادامه بد یمظلوم گفت:م یربالحنیام

 

 باشه! نیتضم تیقول بده سالمت م،فقطیصحبت کن اطیتو ح میفکرکردم وگفتم:لباس گرم بپوش تابر یکم

 

 .میشه،بر ینم میچی:من هرگفتیام

 

 .میشد اطیقرمزرنگ به تن کردم وواردح یپانچ تندحاضرشدومنم

 

 کردم به گفتن: شروع

 

 کم کم زنگامون شروع شد. گهید

 

 .میکرد یوساعت هاوقتمون روخرج هم م میرفت یشاپ م یکاف به

 

 وابسته شدم. بهش

 

 شدم که آس وپاس بود. یپسر ی وابسته

 

 گذشت. مونیازدوست دوسال

 

 اومد وگفت: شمیپدرم پ یشب

 

 !یردش کن یتون ینم گهیدفعه د نیاد،ایفرداشب برات خواستگارم ترا،دخترمیم

 

 !یسادگ نیوآواره کرد ورفت.به هم من

 

 خواستگارام روردکنم. گهیتونستم  د ینم

 

 .ارمی شی!پششیرفتم پ روزبعدش

 

 نگران گفت: یروبه من وبالحن برگشت
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 ده؟یپر ؟عشقم؟چرارنگتیترا؟خانومیم

 تونفس من؟ یشد یچ

 

 تموم ماجراروگفتم،گفتم وزارزدم. منم

 

 خانومم. تیخواستگار امیگفت:آروم باش قشنگم،م یکردوم یچشماش اشکام رو پاک م ینهفته تو یباغم یعل

 انصاف! یب شهینکن بنددلم پاره م هیگر

 

 واون خواستگارم رودک کرده بود! میشب اومدخواستگار قاهمونیدق

 

 کرد ورفت. یمن روازپدرم خواستگار اونشب

 

 سردوخشک گفت: یاومدوبالحن شمیپ قاتشیاون روزبعدازتحق یفردا پدرم

 

 دم. یازدواج به شمادوتارونم یمن عمرا اجازه  رون،چونیروازسرت بندازب لیپسره مست وپات نیسر،فکرا رهیخ ی دختره

 

 هیوروزم شده بودگر کارشب

 

 روکه داشتم محمد بود. یتنهاکس

 

 واسم بکنه. یرتونست کا ینم امااونم

 

 پدرم بود. حرف،حرف

 

 کرد. یحالم رو بدتر م نیرفتن هم نداشتم،وا رونیب حق

 

 شب بهم زنگ زدوگفت: هی نکهیتاا

 

 کنم ومنتظرش بمونم. حاللش

 

 کنن. یپدرم گفت اگه قبول نکنم طردم م یخواستگار یتواومد یوقت اما

 

 !یدون یبعدش روهم که م وبه

 

 بود. دهیکه رنگش پر رانداختمیبه ام ینگاه

 

 رفتم قرصاش روآوردم وبه خوردش دادم وبه رختخواب فرستادمش. عیسر

 هم نزاشتم. یچشم رو وتاخودصبح

 

 .میدشدیرفتن به خر رآمادهیباام صبحش

 

 !شیسادگ نهیبود درح کیباوشیدوختم که ز یچشم به لباس یپاساژ یتو

 

 :دگفتیلباس د یمن رورو ی رهینگاهه خ رکهیام
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 جوجه! بروپروکنبدو

 

 مردفروشنده شدم. یزیه یمتوجه  رونیب امیکه ازپرو ب یواردمغازه شدم وتاوقت یباخوشحال

 

 داشت! یفیکث بابوداماذاتیکه ز یا فروشنده

 

 هم بودجلو اومدوگفت: یتو ینگاهه اون مردشده بودواخماش حساب یمتوجه  رکهیام

 

 .امیمنم االن م رونیشالت روبکش جلو و بروب خانومم،اون

 

 انداخته شد. دمیخر کیشدم که داخل پالست یبرگه ا یگرفتم متوجه  یشدم ولباسم روم یکه خارج م ینیدرح

 

 خوانانوشته: یباخط نشییشمارس وپا دمیکه د دمیکش رونیاون برگه روب رونیاومدم ب یوقت

 

 !یخانوم میزنگ بزن حال کن هی

 

 روخوند. ربرگهیشدوام دهیبرگه ازدستم کش ناگهان

 

 شدورگ گردنش متورم تر! یبه لحظه سرخ م ولحظه

 

 توروخدا میابریب الیخ یربیقلبش نگران بودم،جلورفتم وگفتم:ام یبرا

 

 قصدکشت اون روکتک زد. زکردوبهینثاراون مردک ه یا دهیوکش دتومغازهیتوجه به من دو ربدونیام

 

 ررررریتوروخدا،ام رررررولشی....اممن

 

 زدم. یودادم ختمیر یم اشک

 

 به حال خودم کباب بود. دلم

 .دید یروزخوش روهم به من نم کیسرنوشت  ییگو که

 

 .شتریگردن فروشنده ب یرو ریشدوفشاردست ام یهرلحظه سرخ ترم فروشنده

 

 :روگفتمیرو کتف ام دمیپر عیسر

 

 ! شیر،کشتیام بسه

 

 گفت: یکردوم یشترمیزدوفشاردستش روب یم ردادیام

 

 ؟یتوچه)..... (خورد یناموس عوض یب ی کهیمرت

 

 به زن من؟ یداد شماره

 

 .یکنم عوض یم چارتیب
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 کم مردم جمع شدندواوناروازهم جداکردند. کم

 

انداختم و  ریام ینگاه به صورت خون هیبودم  دهیآوردم فشارم افتاده بودو در حد مرگ ترس رونیاز مغازه ب رویام یوقت

 لبت خوبه؟خوبه؟ق ؟حالتیگفتمچرا دعواکرد

 !نیکلمه گفت :خوبم.هم کیبهم انداخت وتنها  یکه هنوز خشم توش بود نگاه ینگاه با

آوردم و دادم دستش دستمال و گذاشت رو زخم لبش و از درد اخماش رفت توهم و دل من  رونیب بمیاز ج یا یکاغذ دستمال

 .قرارشدیب

 دونم چه مرگمه! یکه چند روز که نظرم بهش عوض شده و نم یقرارکسیب

 .امیاالن م نیبش یبا تو دعواش نشده و رنگ به رو ندار خوبه：بهم انداخت و گفت گرید ینگاه هی

 کنهینگرانمه وبهم توجه م نکهیشدم از ا خوشحال

 یکه زنگ زده بود خنده رو یبا اسم شخص ارمیب رونیب میو گوش ربکنمیمجبور شدم دل از فکر به ام میزنگ گوش یصدا با

 جونم؟‘دکمه وصل رو زدمو گفتم: سالم  عیام نشست  و سرلبه

 ：از پشت خط گفت محمد

 ؟یخواهر قشنگم جونت سالمت. چطور سالم

 ؟یگفتم :خوبم تو چطور باذوق

 خوبه؟ ریام گذره؟یخوش م ی....خوبم خواهرمحمد

 .یشما خال ی.بله جارسونهی....خوبه سالم ممن

 محمد! گهیروبده من د یکه پر از آرامش بود گفت :گوش ییبایا لحن زکه ب نااومدیخوشگل م یاون ور خط صدا از

 گفت: عیبودومحمدسر یاخطار لحنش

 .دیوبه من گفت:مواظب خودتون باش چشم

 زدم. یبرادرم لبخند یلیزن ذل به

 زده شد. یتکرار یدوحرفایچیپ یناتوگوشیم یباینازوز یصدا

 پرازتنقالت برگشت. سهیک هیبا ریروقطع کردم که ام یگوش

 

 .زمیعز یریبگ ابخورجونیب

 

 خونه. میرفت میوپاشد میروخورد تنقالت

 

 اومده. شیبرام پ یم،کاریبرگرد تراقرارهی...مریام

 

 آشکاراگفتم:باشه. یباذوق من

 

 ؟یخوادبرگرد یم نقدردلتیکردوگفت:ا رتعجبیام

 

 .میخواد برگرد یساخته نشد،دلم م یخوب ی....خاطره من

 

 شد وگفت باشه ورفت باال. رناراحتیام

 

 .میش یترم کیگذره وماروزبه روزبهم نزد یازسفرمون م دوهفته

 

 تودلم افتاده بود. یبیعج استرس

 

 بود. ربرنگشتهیشده بودوهنوزام7ساعت
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 شده بودم. نگرانش

 

 کرد. یرمباشدروتکرا یمزخرفش که دردسترس نم یجمله  یه یلعنت ی کهیگرفتم اون زن یشمارش روم یهرچ

 

 روروشن کردم. ونیزیمبل وتلو یروخوردم ونشستم رو یکه داشتم؛ قرص آرامبخش یازاسترس خسته

 

 داد! یدلم گواهه بدم یدادم ول یم یدواهیخودم ام به

 

 به درم. رهیشده وهنوزخ11ساعت  االن

 

 زدم. رجهیسمتش ش بابهیباالوتقر دمیپر لمیموبا یباصدا

 

 ناشناس بود،جواب دادم: شماره

 

 د؟یی...بله؟بفرمامن

 

 دادبازم حرفم روتکرارکردم. یجواب نم یکس

 

 گفت: یکه م دمیآشناروشن یزن یصدا

 شدوقطع کرد. شروع

 

 .ریزل زدم وفکرم رفت سمت ام یبه گوش باتعجب

 

 .ادیم مکه صورتش ازخشم قرمزشده وداره به سمت دمیررودیوام دمیسمت درچرخ دبهیچرخش کل یباصدا

 

 .اابالفضلیشدم وتودلم گفتم: نیزم خیم ازترس

 

 پرت شدم. نیزم یکه خوردم رو یباتوگوش

 

 خوردم! دهیباردوم توسط شوهرم کش یبرا

 

 شده؟ یبود،برگشتم سمتش وگفتم:چ یوقفه جار یب اشکام

 

 :دگفتیلرز یشدوم یم نییکه ازخشم باالوپا یا نهیرباسیام

 

 .یعوض ی کهیشو،صدات روببرزن خفه

 

 ؟یکه شب اول خودت روازمن روند نهیهم واسه

 

 !یهست یآشغال ،توچهیتودخترنبود

 

 کردم. ینگاهش م بابهت

 

 ؟یزن یم ر؟چراتهمتیام یگ یم یگفتم:چ یخفه ا یباصدا
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 :تهمت؟آره تهمت؟باشه.ربادادگفتیام

 

 عکس روپرت کردتوصورتم. یسر هی

 

 بست! خیعکساخون تورگام  دنیباد

 

 پاپوش بود! نهاهمهینداشت ا امکان

 

 بودن. فوتوشاپ

 

 سرم روآوردم باالوگفتم:دروغه،بخدادروغه. یباسرگردون

 نداره به مول.... قتیحق

 

 شه. یمعلوم م یهمه چ سسس،االنی....هریام

 

 فقط تونستم بگم:نه! ومن

 

 .دارشدمیبودب دهیچیکه توشکمم پ یبادرد صبح

 

 خودم روبه حمام رسوندم. عیانداختم وسر یدور و ورم نگاه به

 

 که...  یریزارزدم،به بخت واقبالم،به ام فقط

 بهش ثابت شده بود،امامن رورهاکرده بود. نکهیباا یحت

 

 .دمینفهم یچیه گهیتارشدود دمید نکهیشد،تاا یشترمیدرددلم ب هرلحظه

 

 :ریام اززبان

 

 شد. یبهم زده م یناشناس یبودکه زنگ ها چندوقت

 

 رو بازکردم که.... د،درپاکتیبه دستم رس یپاکت هیروزید

 

 رودرک کردم. تیحالت بودم که تازه موقع نیتوهم قهیشدتاچنددق یبهت چشمام هرلحظه درشت ترم ازشدت

 

 جواب دادم گفت:شروع شدوقطع کرد. یزنگ خورد که  وقت تلفنم

 

جمع شده  خاطرسروصداهمهیشکستم، یکه دم دستم بودروم یخشم سرخ شده بودم وضربان قلبم کندشده بود،هرچ ازشدت

 بودند دم در.

 

 بهشون خوردبادادگفتم: تاچشمم

 

 .دسرکارتونیددددددبریگمش

 

 شد. یشترمیدردقلبم ب دمید یعکساروم یهرچ
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 که آروم شدم باخودم گفتم: کمی

 ست،ین ینجوریمن ا یترای!منه

 !نههههههههه

 

 گلم پاک تره! تراازبرگیم

 مطمئنم ترادخترهیم

 

 که بهش مطمئن نبودم! ییآوردم درجا یحرف هاروبه زبون م نیا

 

 .رونیهام روجمع کردم وازاتاق زدم ب لهیوس عیسر

 

 :دباالوگفتیازترس پر دنمیباد یمنش

 )بالکنت(د؟یخوا یم یزی؛چیرحمان یآقا

 

 ( ی)منش؟یآورده خانوم رستم یپاکت هاروک نی....امن

 

 .یرحمان یاورد،آقا ی....پستچیرستم خانوم

 

 ....باشه خانوم،ممنون و روزخوش.من

 

 

 امروزجلس.... یرحمان یبادواومدسمتم وگفت:آقا یرستم خانوم

 

 گفتم: عیحرفش روتموم کنه وسر نزاشتم

 !دیکن کنسلش

 

 ....اما...یرستم خانوم

 

 .دیروکه گفتم انجام بد یدوکارینکن ی:لطفافضولبادادگفتم

 

 ...چشم.یرستم خانوم

 

 خفقان آوربود. فضابرام

 

 شدم وراه افتادم. میریوسوارمزدات رونیازدرشرکت زدم ب عیتحمل نداشتم،سر گهید

 

 .دمیچرخ یهام ابونیهدف توخ یب

 

 بدشدوبدجورزدم توگوشش. ترابازحالمیم دنیشده بود که واردخونه شدم،باد11ساعت

 

 اومدوگفت:دروغه.به خودش  عیسر یلحظه توبهت بودول کیعکس ها دنیومد،بادیخون م ازلبش

 

 کردم. یچه غلط دمیدارشدم،فهمیوصبح که ازخواب ب کارکردمیچ دمینفهم گهید منم

 

 زاربزنم. ترامیم تیخواست بخاطرمظلوم یم دلم
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 شدم. یکه بهش دادم غرق درشاد یتیمالک میم از

 

 تمام وکمال مال منه،پاک بوده! گهیکه حاالد یزن،زن نیثابت شده بودکه ا بهم

 

 کنم. ترانگاهیتونستم به صورت م ینم

 

 .اطیازدردجمع شده بود،ازجام بلندشدم ورفتم توح صورتش

 

 !ستیترانیم دمیسمت اتاق خواب راه گرفتم،وارداتاق شدم که د گهیراه رفتم ود اطیساعت توح کیحدود

 

 ؟عمرم؟یترا؟خانومی....ممن

 

 دفعه صداش زدم. نیچند

 

 رفته باشه؛اشک توچشمام جمع شده بود. نکهیا ازترس

 

 من رو. ؟ببخشییکردم،عشقم کجا یجاروگشتم وهمش تکرارم همه

 

 ...دمیکه د یزیرو بازکردم وباچ درحمام

 

 بدشد. ن،حالمیزم یحال افتاده بودرو یب تراکهیم دنیباد

 

 کرد. یوجدان داشت خفم م عذاب

 

 .مارستانیبلندش کردم وبردمش ب عیسر

 

 ازخجالت وعذاب وجدان آب شدم. دهید بیتاچندوقت رابطه نداشته باشم،چون رحمش آس دکردیدکتربهم تاک یوقت

 

 شدکه مرخص شده بود، یم یچندساعت

 نتونستم تحمل کنم ولب بازکردم. گهیزد د یکلمه هم حرف نم کیاما

 

 دوستت دارم؟ یلیکه خ یدون ی....ممن

 

 دیدم روکنترل کنم،توروخداببخشنتونستم خو دمیاون عکس هارود یبخداوقت

 شرمندم! من

 

 زد. ینم یحرف چیتراهیامام

 

 ادامه داشت! تیوضع نیهنوزا یبودول دوروزگذشته

 

 دادم. یاومد،فقط به زور بهش غذام یم رونیزد،نه ازاتاقش ب یم ینه حرف ترایم

 

 تونم عقبش بندازم! یوجه نم چیکه به ه یسفرکار هیبهم زنگ زده بودندوگفتند:که قراره برم  ازشرکت
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 .یبودم ببرمش رستوران وازاونجاشهرباز دهید تدارک

 

 بود. یعاشق شهرباز عشقم

 

 کردم درزدن،دراتاق روقفل کرده بود. شروع

 

 خوام باهات صحبت کنم. یکنم،م یروبازکن،خواهش م ترادری....ممن

 

 قهر. گهید بسه

 

 .دمیمردد هیدارم،من توروتوبغل  رتیمردم غ هیمن  یرودرآورد اه،شورش

 

 روتوبغل.... میزندگ من

 

 .گههههههید بسه

 

 داره! یحد تحملم

 

 هم باهات ندارم. یشوخ چیشکونمش،ه یامی،یکن یادرروبازمی

 

 .ییییلعنت االی د

 

 .ترایدر روم شت،بازکنیخوام دلم روگروبزارم پ یخوام برم سفر،م یدوهفته م یدونست یم

 

 خودش روانداخت توبغلم! عیتراسریدربازشدوم

 

 .یوازاونجابه شهرباز میآماده شدبه رستوران رفت نکهیبعدازا

 

 آورد. فیبرادرش هم زنگ زد،محمدم باخانومش تشر به

 

 کردندومن ومحمدم پشتشون. یجلوحرکت م ناخانومیتراومیاومدندم یوقت

 

 .میصباشد یسوارکشت

 

 .نهیروتوچشمام بب تیانداختن تاامن یبود،بهش نگاه ترانموندهیم یبه رو رنگ

 

 شروع به حرکت کرد. یروگرفتم وکشت دستش

 

 ذهنمون ثبت شد. یخاطراتمون شدوتو نیازبهتر یکیتموم شدوجزء  یشبم به خوش اون

 

 به مدت دوهفته! ه،اونمیقراربودبرم ترک امشب

 

 اول بغض کرده بود. تراازهمونیم

 

 خودت باش. واظبرتوروخدامیبغلم کردوگفت:ام یباناراحت
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 دوس...ت...ت دارم...هوف یلیخ رمنیام

 

 کردم که نگو ونپرس! یحرفش چنان ذوق نیباا

 

 .دمیشکستن استخوناش روشن یبه خودم فشردم که صدا باشوق

 

 گوشش زمزمه کردم: بغل

 

 پرنسس. خوامتیم یلیمنم نباش،منم خ یخودتون باش،فکرسالمت شمامواظب

 

 .دیخند ترابابغضیم

 

 به فرودگاه رفتم. یحرکت کردم وباعل یعل نیکه برام مثل جون کندن بود،به سمت ماش یخدافظ هیاز  بعد

 

 :ترایم اززبان

 

 کرد. دنیواشکام شروع به بار دیخوبم پرکش یحس ها رتمومیام بارفتن

 

 دادند. یمسابقه م ییشستن،وگویگونه هام م یرو یگریپس ازد یکی اشکام

 ذشت.گ یرمیهفته ازرفتن ام کی

 

 برام جهنمه! ینباشه زندگ دمیفهم یم تازه

 

 زدم. یحرف زدن باهاش له له م یخوردم وبرا ینم یچیه

 

 نزده بود. رزنگیام دوروزبودکه

 

 شد. یم لیتکم امروزدوهفتش

 

 کنم . یراساسییتغ هیخواستم  یم

 

 آشفته ووحشت ناک شده بودم!. یلیدراومده بود،خ ابروهام

 

 به خودم دادم. یوحساب ردرستییتغ هیو شگاهیسررفتم آرا هی

 

بهم  یلیداشتم،رنگ موهام خ یبهم بروروداده بود ،حس تازگ یداده بودوحساب نتیز یتونیروبه رنگ ز میقهوه ا یشگرموهایآرا

 اومد. یم

 

 واردخونه شدم همه جاروبرق انداختم ورفتم توحمام. یوقت

 

 .ایکردم وشروع کردم به پختن الزان یمختصر شیآرا هیاومدم  رونیب یوقت

 

 اومد. دانداختنیکل یصدا
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 حبس شده بود. نمیتوس نفسم

 

 شد. یاشکام جار یواردشدازشدت شاد یوقت

 آشپزخونه. یتو اومد

 

 روبه صورتش داده بود. یخاص تیهاش بلندشده بود وجذاب شیر

 غرق شدم. اهشیس تونگاه

 

 ومن روچپوند به خودش. اومدجلو

 

 مردم. ینرو.من،من داشتم م گهیتوروخداد ریم....امن

 

 نکن. هیره،گریبم ربراتینکن ام هی....گرریام

 من! یرم همه کسم،عاشقتم چشم جنگل ینم گهید

 

 .میداد یروادامه م یقشنگ یزندگ

 

 خوشحال بودم. یلی،خیلیبابت خ نیخوبش روبهمون نشون داده بودوازا یرو یزندگ

 

 بودم. رشدهیام یودلبسته  واقعاعاشق

 

 کرد. یکه من روبه حموم کردن دعوت م دارشدمیب رازخوابیام یباصدا صبح

 

 جیکردم خودم روبه حمام برسونم که سرم گ یووحشت زده سع دمیخجالت کش دمید انیچشمام روبازکردم وخودم روعر یوقت

 شدم. یم نیرونگرفته بود،پخش زم رمنیرفت واگه ام

 

 باش فدات بشم من! ،آرومی....خانومریام

 خوبه؟ حالت

 

 ....آره،آره خوبم.من

 

 بوسه من روتنهاگذاشت ورفت. هیروخوردعزم کردن رفت وبعداز رصبحانشیام نکهیازش جداشدم وحمام کردم،بعدازا عیسر

 

 زدم. نازنگینتونستم تحمل کنم وبه م گهیدودیصبحانه بودم که حالت تهوع امونم روبر یوسطا

 انداخت. یشکم لرز روبه تنم م نیکرده بودم وا شک

 

 ؟ییترای.....الو؟جانم منایم

 

 خلوته؟ ناسرتی....ممن

 

 سالم کی....علنایم

 شده؟ یزی،چیخانوم آره

 

 بدم!. ی..وام تست باردارخیخوام،می....نه،ن..ه فقط ممن
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 .زم،منتظرمیگفت:آره عز ناباذوقیم

 

 روندم. مارستانیرفتن شدم وبه سمت ب ی آماده

 

 کرد. یکارم مانیبخش زنان وزا ینااونجاتویم

 

 وگفت: کمینااومدنزدیگذشت که م یداده بودم م شیکه آزما یساعت ازموقع مین

 .یگم بهت مامان یم کیزدلم،تبریعز خوب

 

 شد. ختهیسرم ر یرو خیآب  یحرفش انگار سطل نیباا

 

 !،نهیانداختم وگفتم:وا یآشکاربهش نگاه یباغم

 کرد. دنیشروع به بار ناواشکامیخوام م یبچه نم من

 

 بهش انداخت وگفت: ینگاه نابابهتیم

 ؟یشد ونهیتود

 که خدابهت داده! یا هیواسه هد یباش دخوشحالی،بایزندگ یالزمه  بچه

 

 کردم تاخوده خونه ناراحت بودم. ینگفتم وخدافظ یزیچ

 

 کرده بود. یرو ادهیرزیام

 

 ود.مونده ب یدباقیهفته تاع1 د،همشیتوفکرع رفتم

 

 کردن. هیخونه شروع کردم گر دمیرس یوقت

 

 صبرش سراومدوگفت: گهیبود که د رگذشتهیازاومدن ام دوساعت

 توچته؟هوم؟

 

 ؟یچراتوخودت

 دپرس؟ یچراهست

 

 بهش انداختم که خودش روجمع کردوباخنده گفت: ینگاه یحوصلگ یباب

 ماروبانو! ینخور چشم،چشم

 

 پام زانوزدوگفت: یاومدجلو

 شده؟ یزیگه،چته؟چینباش د ناراحت

 شه. یکه خواهرت داره مزدوج م یباش دخوشحالیبا

 !رهیخوادموناروبگ یکه م یاون بدبخت

 دوست من بدبخته! نیچقدرا

 

 کردوگفت: رنگاهیبه ام یکم ترایم

 تو؟کدومشون؟ دوست

 

 .شینیب یگفت:فردام رباخندهیام
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 .دیفرداشب هم رس باالخره

 

 به آماده شدن کرد.شروع  یحوصلگ یبا ب ترایم

 مادرش رفتند. یسمت خونه  ربهیوباام

 

 هاهم اومده بودند. دندمهمونیرس یوقت

 

 شوک شد. یعل دنیجلورفت وباد یکم ترایم

 

 تارشد. دشیرفت ود جیلحظه سرش گ کی

 

 زنه. یکردضربان قلبش نامنظم م حس

 

 کرد،کردوگفت: یبه مونا)خواهرش(که باپوزخندنگاهش م یکه اشک توچشماش حلقه زده بود نگاه یدرحال

 .دیایم ؟واوچقدربهمیهه،عل

 

 !زادی:دست مرربودکردوگفتیبه برادروپدرش که سرشون ز ینگاه بااخم

 

 .میکردکه بر راشارهیام به

 

 :تراکردوگفتیم رروبهیام

 م؟یه؟چرابریچ مشکل

 

 کردوگفت: راشارهیبه ام ستیدونست استرس براش خوب ن یخبرداشت وم تراهمیم یدونست وازباردار یروم هیقض ناکهیم

 .دشیرببریآقاام

 

 کردندورفتند. یبهشون انداخت وخدافظ ینگاه یجیرباگیام

 

 ه؟یچ هی:قضدیتراپرسیرازمیدندامیبه خونه رس یوقت

 

 حرف هاوکارهاش نداشت گفت:به توچه؟ یرو یبودوکنترل یکه عصب تراهمیم

 

 باشه! تراخوبیبودکه حال م نیاخواستش اشدام رناراحتیام

 

 راحتش گذاشت وبه اتاق مطالعه پناه برد. نیهم واسه

 

 زد. یوباخودحرف م ستیگر یترامیم

 

باخودش  یهوس بچگانه بوده ول کیفقط  یبودکه حسش به عل دهیربودوفهمیخواست وعاشق ام یرانم یگرعلیبودکه د درست

 ازمن رو نه!؟ یباموناروقبول کرده؟ول یگفت :پس چراباباازدواج عل یم

 

 

 داد. یآزارش م نیدونست وا یسواالت ذهنش رونم جواب
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 دونست! یزهارونمیچ یلیتراخیامام

 

 :ریام اززبان

 

 .زهیر یلرزه واشک م یکه داره  م دمیترارودیدارشدم،میب یوقت صبح

 

 .ادبردمیاز یرو واسه مدت میحال ناراحت نیا یتو دنشیازش ناراحت بودم اماباد نکهیرفتم سمتش باا باترس

 

 دادم. یزدتکونش م یکه ازترس دو دو م ییباچشما

 

 بده. ؟توروخداجوابیشد ینجوریخوبه؟چراا زم؟حالتیترا،عزیترا؟می....ممن

 

 کرد. یبهم نگاه م یباگنگ ترافقطیم

 

 

 تخت افتاده. یحال رو یترابیم دمیبرگشتم د یکه وقت ارمیبراش آب ب رفتم

 

 رفتم سمتش وبغلش کردم. عیسر

 

 روگونه هام روون بود. اشکام

 

 کنه؟ ینم هیگه مردگر یم یک

 

 .میکردم.واسه نفسم!واسه حال زندگ هیمن،گر

 

 .دیلرز یکه بخاطره بغض م ییزدم،باصدا یم صداش

 داد. ینم یاماجواب

 

 روندم. مارستانیبه سمت ب عیسر

 

 .دمیکش یدم،دادمیرس یوقت

 

 .....کمک،کمکمن

 ره. یبه دادم برسه،زنم داره ازدستم م یکی

 

 اتاق. هیوبردش تو دسمتمیپرستاردو

 

 ساعت،دکتراومدسمتم وگفت: کیبعداز

 

 زاره. یروپشت سرم یبه خانومت باشه،دوران حساس لطفاحواستون

 

 واسش سمه. استرس

 

 شوک واردشده.مراقبش باش جوون! بهش
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 بهش کردم،شوک؟ ینگاه بابهت

 حساس؟ دوران

 

 سمتش وگفتم: اوردم،بادورفتمیسردرنم ازحرفاش

 

 ه؟یدکترمنظورتون ازدوران حساس چ یآقا

 

 نثارتن خستم کردوگفت: یبهم نگاه کردولبخند کمیدکتر

 

 .ورفت!یش یپدر م یدار

 

 حرکت سرجام خشک شده بودم. یب قهیتاچنددق

 

 کم به خودم اومدم. کم

 

 .دمیخند یازخوشحال

 

 باشم. نیدسروسنگیافتادبا ادمیترا،امایسمت اتاق م دمیدو

 

 ؟یسمتش وبااخم گفتم:خوب رفتم

 

 گفت:خوبم. یکم جون یتاباصدایم

 

 نثارش کردم وگفتم: یغره ا چشم

 

 ،نباشیمواظب خودت باش یخوا ینم

 باش. م،عمرم،بچمیمواظب زندگ یول

 

 اشک پوشونده شده بود. ی هیکردم که ازال ینگاه توچشماش

 

 بود. یوبارون نیعشق من،غمگ یجنگل نگاه

 

 شدورسوندمش خونه وازاونجارفتم شرکت. ترامرخصیم

 

 واردشرکت شدم. ینیریجعبه ش هیفرورفتم وبا یتوجلدخوشحال دوباره

 

 داد. یپاشدوسالم یرستم خانوم

 

 

 گفتم: یباخوشحال

 .دیروپخش کن ینیریش نی،ایرستم خانوم

 

 ؟یرحمان یآقا هی.....خبریرستم خانوم

 

 شم! ی...بله،دارم پدرممن
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 بهم انداخت وگفت: یاولش بابهت وبعدش باغم نگاه یرستم خانوم

 .یبه شاد شهیهم مبارک،انشاهلل

 

 .دیلرز یم صداش

 

 نکردم. یعالقش بودم،اماتوجه ی متوجه

 

 روداشتم. نشیبهتر من

 

 بودکه به سمتم روونه شد. کیتبر لیممنون،به اتاقم رفتم وکم کم س باگفتن

 

 :ترایم اززبان

 

 شکمم بود. یکردم که تو یفکرم ینشسته بودم وبه بچه ا توخونه

 

 خوامش. یاصالنم گهیزد د ریکه ام یخواستمش،بخصوص باحرف یاول نم ازهمون

 

 روگرفته بودم. ممیتصم

 

 .نایزدم به م زنگ

 

 شدم. دمزاحمی؟ببخشیخوب ناجونی....الو،سالم ممن

 

 جونم؟ یزدلم،مراحمی...سالم عزنایم

 

 خوام بچه روصقدکنم. یم.ن م نای...ممن

 

 نزد،انگارتوشک بود. یحرف قهیتاچنددق

 

 بادادگفت: نکهیتاا

 .یروان ؟آشغالیشد ونهید

 

 .گهید یکیدنبال  ؛برمیگ ی...اگه نممن

 

 !راحمقی....عمرا،بروبمنایم

 

 کشتم. یرمینگه،چون حتماام یزیرچیکردونزاشت تاسفارش کنم به ام قطع

 

 ازدوستام. یکیزدم به  زنگ

 

 وقت گرفتم.4ساعت  یروگرفتم وزنگ زدم وبرا آدرس

 

 کردم ناهارپختن وبعدش حمام کردم. شروع
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 .رونیب رمیکه م رنوشتمیام ینامه برا هی

 

 .رونیزدم ب وازخونه

 بود.3331مطب ساعت دمیرس یوقت

 

 .دمیترس یدن،کمیشروع کردلرز دلم

 

 صدام زدن ودکترخواست تاشروع کنه. یوقت

 

 بچم روحس کردم. تازه

 خواستم تااومدم بگم منصرف شدم. ی!نه!.من بچم رومنه

 

 بازشدکه دکترگفت: درباشدت

 

 لس؟یطو ،آقامگهیهو

 :خفه شووووو!دیبه گوشم خوردکه غر ییآشنا یصدا

 

 .ریام دمیروبلندکردم که د سرم

 

 .ر،م.ن،منی...ا.م.من

 

 ه شو.:خفدیغر ریام

 

 .رونیبردم ب دوازاتاقیروکش ودستم

 

 .دمیرس یبه پاش نم دممیدو یرفت که من م یتندم چنان

 

 افتادم که گرفتم وگفت: یم داشتم

 

تموم شد،خانوم  تیدوران خوشبخت گهید ،احمقیخودت روجمع کن یستی،امابلدنیاضافه کن یغلطا یزبونت درازه وبلد فقط

 نشونمت. یم اهیبه خاک س یعیرب

 

 کرد. یبانفرت بهم نگاه م رفقطیام یاشک توچشمام حلقه زد،ول باحرفاش

 

 خواستم به دکتر که بگم منصرف شدم. یشدم وم مونیخورد.نزاشت براش بگم خودم ازرفتن به اونجاپش یداشت بهم م حالم

 

 خونه پرتم کردتواتاق وگفت: میدیرس یوقت

 .یخودتم رحم نکرد ی!به بچه یورذل ؟چقدرپستیبچم داشت کاربهی،چیخواست یتو من رونم یعوض

 قاتل بچ.... یبش یخواستیم

 

 ...درست حرف بزن.من

 

 .یکن یگم م میوگورت رواز زندگ یاریامیوسالم بدن حیزدوگفت:بچه روصح یرپوزخندیام

 

 .رونیگذشته بودکه ازاتاق زدم ب دوساعت
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 زنگ خوردوجواب داد: شیهوگوشیبودکه  شیتوگوش رسرشیام

 

 خانومم؟ یزدلم،چطوریعز سالم

 

 .رونیروبرداشت وازخونه زدب شرتشییکردم که بانفرت چشماش روازم گرفت وسو یواشک بهش نگاه م بابغض

 

 مصرفش گذشت!هه! خیتار میکردم،هه خوشبخت یبه خودم نگاه م نهیتوآ

 

 روشدم. هرروبیام یبرزخ یوباچهره  دارشدمیب دمیکه شن یداد یبرده بودکه باصدا بزورخوابم

 

 نثارصورتم کرد. دهیکش هیدویروکش دستم

 

 انداختم که دستش رفت سمت کمربندش. ینگاه بهش

 

 بهش زل زده بودم وفقط تونستم لب بزنم،بچم! بابهت

 

 :دوگفتیخند رتلخیام

 

 بچه؟ یگ یهه،توم

 !؟آره؟یخواست یتوبچه من رونم پس

 

 .یعوض یکنم دختره  یم تیحال

 

 شد. دهیپام کوب یرو هوکمربندباشدتی

 

 بار،دوبار،سه بار. کی

 

 توچشمام جمع شده بود. ازدرداشک

 

 گفتم:نکن. یزدم وم یزارم

 

 :دودادزدوگفتیپرت کرد وموهام روکش یا رکمربندروگوشهیام

 

 .ادیبدم م ازت

 ورفت! گذاشت

 

 فقط زارزدم. ومن

 

 کن. اکمکمیخدا

 

 سوخت. یکمربندکبودشده بود وم یجاها

 

 شد. شیر دلم

 



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 49 

 

 حالت تهوع داشتم. یروکه خوردم کم دارشدم،صبحانمیب یوقت صبح

 

 مامانم. شیآماده شم که برم پ اورفتمیدل وزدم به در پس

 

 شه. یبازنم دمید دمیدرروکش یوقت

 

 عمق فاجعه رودرک کردم. تازه

 

سوخت ودلم  یکمربندم یزدم،تموم تنم ازضربه ها یمبل نشسته بودم وزارم یرو ادهمونجوریربیکه ام1تاساعت

 .ریام یبخاطرکارهاوحرف ها

 

 .میکه شده بود تموم زندگ یریام

 

 دبرم؟یبا ارمیابیبچه روبدن یوقت

 

 زن واردشد. هیربایدراومد وام یتو دیچرخش کل یصدا

 

 شد. یشتربارونیزن،چشمام ب دنیباد

 

 کردوگفت: تشیپوزخندزدوکمراون زن روچلوندوبه سمت داخل هدا هیریام

 

 کنه. یهاروجمع م لهیخدمتکاروس الناتو،ایب عشقم

 

 کردواومدسمتم. تیسمت اتاق هدا ردخترروبهیام

 

 .یمرگ کن یکنم که خودت آرزو یم یناراحت بشه کار یباشه اگه ملود ته؛حواستیعفر نی....ببریام

 

 .دیوشکستنم روند ورفت،رفت

 

 که تکه تکه شده بود. یومن موندم وقلب رفت

 

 .رونیساعت که برام مثل قرن هاگذشت ازاتاق اومدند ب کیبعداز

 

 :رگفتیکنارمن نشست وروبه ام یملود

 

 !اکلکیدار یواو،خدمتکارقشنگ

 

 :رگفتیخردنشم که ام نیشترازایتوچشمام حلقه زد.پاشدم برم که ب اشک

 .اریدختره برامون قهوه ب ی،هویهو

 

 کرد توحرفاش باشه گفت: یم یکه سع یبانازوعشوه ا یزخونه که ملودکمرم روخم کرداومدم برم سمت آشپ رکهیام بعدازحرفه

 

 .اریمن نسکافه ب یکوزت برا ی.هنه

 

 کردم اشکام روپس بزنم وخودم رورسوانکنم. یسع
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 رونشون بدم. میواقع دخودهیبا من

 !ترامیم من

 

 گفتم: یوباپوزخند یسمت ملود برگشتم

 

 .زمینسکافمون تموم شده عز ست،درضمنیخونه آوردن نسکافه و.....ن نیخانوم ا ی فهیوظ زمیعز

 

 :روگفتی)البته اشک تمساح (بلندشدوروکردبه امزانیاشک ر دختره

 

 !؟واقعاکهی...توزن دار،تویپست یلیرخیام

 

 .رونیازخونه ب دیوپر

 

 سمتم وگفت:گمشوازجلوچشمام. ربرگشتیام

 .یملود ددنبالیودو

 

 کرده بود. سیوسط خونه،اشکام گونه هام روخ نشستم

 

 کردم. یزدم وگله م یباخداحرف م هیباگر

 

 کارکردم؟ یمن چ امگهیخدا آخه

 کدوم گناهمه؟ تاوان

 وراحتم کن! ابکشمیخدا

 

 بلندم کرد. دوازموهامیسرشالم روکش رازپشتیدادم که ام یادامه م داشتم

 

 جمع شده بود. ازدردصورتم

 

 روبرگردوندسمت خودش وگفت: ونمیگر صورت

 ؟یزد یملود یبودجلو ییچه حرفا ،اونیعوض ی دختره

 .؟ههیمن زن

 ! وپرتم کردتواتاق.یکوزت خونم باش یندار اقتیل یحت یتو

 

 کنم. یکارم یمن باتوچ نی....ببریام

 

 روگرفت سمتم وگفت: یگوش

 عععععیزکشور،سرخارج ا میر یم یزنگ بزن به مامانت وبگوواسه کارمن چندماه زودباش

 

 زدم وگفتم. زنگ

 !یمن گفتم واسه دلتنگ یبغض داره؛ول دصدامیفهم مامانم

 

 مصادف شدبادادمن! نیزم یشدوافتادن تکه هاش رو یمتالش نهیهوآیکه  نهیروپرت کردسمت آ یگوش ریام

 

 باش. یجهنم یزندگ هی ،یوگفت:ازامشب آماده  رروکردسمتمیام
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 .دمیکش قینفس عم هی رونیرفت ب رازخونهیام یوقت

 

 گفت پسره! یروگذاشتم روشکمم وشروع کردم حرف زدن بابچم،حسم م دستم

 

 کردم. یکردم وعشق م یکردم،تکون خوردنش روحس م یحسش م یخواستمش ول یکه نم یا بچه

 

 آورد. یحس خاص وناب همراه باعذاب وجدان رودرمن به وجود م هی باهرتکونش

 

 فراموشم شده. دنمینفس کشحس کردم  دیچرخش کل یباصدا

 

 .دمیترس یرمیام نیازا گهید

 

 وترس! هردو. عشق

 

 پاش روگذاشت تواتاق به سمتم پروازکردوبغلم کرد. یوقت

 

 .ریکنم وخودم روفشردم به ام یستادگینتونستم ا مینیب یعطرش تو دنیچیبه شدت تعجب کردم اماباپ اولش

 

 کردم. یروتوبغلش سپر شب

 

 .ختیحرفش مثل آوارروسرم ر یول

 

 .ینیب یم ررومهربونیکه ام یآخر امشب،شب

 

 هم قفل! زبودودراتاقیم یصبحانه رو ینیس هیدارشدم،یب یوقت صبح

 

 روخوردم وکنارتخت نشستم. صبحانم

 شروع کردم حرف زدن باپسرم. شهیومثل هم 

 

 .....پسرم،تاج سرمامان.من

 گاه مامان. هیاوبشوتکیا،بیب

 

 .زدلمیوببخش عز مامان

 به جونم. ادردتیب

 

 اشکام روپاک کردم ولرزون پاشدم. عیخشن بودسر یلیخ رکهیام یباصدا

 

 .یکن یگورت روگم م یاریم ای.....اولن بچم دختره،دومن بچه روکه بدنریام

 ولرزون گفتم: دمیپر رفهمه؟بادادشیش

 ..آره!آ

 

 وگفت: کمیراومدنزدیام

 

 زم؟یاچاقوعزی یداغ دوست دار ی لهیم
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 نگاهش کردم وگفتم: بابهت

 

 ه؟ی.منظور.ت چ.چم

 

 سردادوگفت: یا رقهقهیام

 

 سازم خانومم. یروبرات م یامروز،روزقشنگ

 

 .دمیلرز یرفتم وم یعقب عقب م ازترس

 

 .دنیچک یتندتندم اشکام

 

 کردم؟ کاریمن چ ؟مگهیکن یم ینجوریرتوروخدا،چراای.....اممن

 ...مونیازسقدبچه پش بخداخودمم

 

 ....خفه شوهرزه.ریام

 

 ،آره؟یباهمون عشقت فرارکن یخواست یم

 

 کرد؟ ادهندستونی لتیف

 

 تموم یهمه چ یگفت

 کنه ومام الفرار. یروشل م سهیشدوسرک رخرشدوعاشقیام

 

 زمن،یرعزیخ

 دانه. ندپنبهیب شتردرخواب

 .هههههه

 

 کرد. کمیزدرونزد یروکه ازش حرارت باالم یا لهیم

 

 .واریردم کناردسرخو ازترس

 

 توروخدا. رنکنی....اممن

 توروخدااااااااا

 

 متلق! یخاموش گهیود

 

 .)چندروزقبل (:ریام اززبون

 

 زنگ خورد. میشرکت نشسته بودم که گوش یتو

 

 کارداشت؟ یبود.تعجب کردم،بامن چ ناخانومیم

 

 ....الو سالم،خ....من
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 خوادبچه  وسقدکنه! یشده م ونهیترادیدخونه،میبه دامنت.بر ردستمی....آقاامنایم

 

 ششششیدپیره.بر یدونم کجام ینم

 

 اابالفضلیحرفش ضربان قلبم باالرفت. نیباا

 

 افتم سمت خونه. یمن االن راه م ناخانومی....ممن

 

 دمیلرز یروندم،ازاسترس م یتندم

 رفته بود.نبوددددددد دمیرس یوقت

 

 .نایزنگ زدم به م عیسر

 

 .ستشین ناخانومیباناله گفتم:م من

 خدابچم! یوا

 مراقبش باش. اخودتی.خدارمیمی؟میبدبشه چ تراحالشیاگه م یوا

 

 زدوگفت: یحرف م یحال یکردباب یهق م ناهقیم

 .یاومانیرونداره؛رو یکس تراجزدوتادوستیم

 فرستم. یحاالشمارش روبرات م ،کهیمونه مان یازکشوره م اخارجیرو که

 گفتم وقطع کردم . یا باشه

 

 رو واسم بفرسته مردم وزنده شدم. تاشمارش

 

 بود. وشدهیروکه زدم،ازقبل س شماره

 

 شمارش روگرفتم که روژان جواب داد. عیدوست روژان بود،سر یمان آره

 

 .دیقشنگ امروزهردوتون بادوسته ماکاردار ر؟چهی....جونم امروژان

 گم والبته مرگش رو. یم کیپدرشدنت روتبر یراست

 

 کرده باشه. ندستونادهی لشیترافیم فکرکنم

 

 ؟یزن یم هیزراچ نی:ادمیغر باخشم

 

 خوام. یرونم رباشهیکه ازام یگفته که بچه ا ی....آخه به مانروژان

 خوام.  یررونمیاصالام ومن

 

 خردشدم. یواقع یروژان به معن یباحرفا

 

 .دمیشکستن قلبم روشن یصدا

 

 ....خفه شو،آدرس روبگو.من
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 خودم روبه مطب رسوندم. عیروگفت ومن سر آدرس

 

 کردم. یروژان فکرم یراه همش به حرفا یتو

 درست بود. همش

 

 خواست. یرونم ترامنیم

 

 باخشونت اون روپاک کردم. دکهیچک نییبا لجاجت پا یاشک قطره

 

 شدم. ونهیجون دادم،د دنشیخونه،باد ترارورسوندمیم یوقت

 

 شدم. یافتادم وذره ذره اب م یروژان م یادحرفای

 

 همش تظاهربود. یگرفتم عوض شم،ول میتصم

 .ترابودمیبود که مجنون م یدوسه سال من

 

 بزنم. بیخواستم بهش آس یامروزم

 

 کنم. یافتم خودم رولعنت م یم ادشی یوقت

 

 وحشت کرد. دنمیهوش اومدباد ترابهیم یوقت

 

 روگوش کنم. دحرفاشیکم به خودم اومدم.با کم

 

 ، چرت باشه.روژان مثل خودش یحرفا دتمومیشا

 

 .تراروبرگردونمیم یرفته  داعتمادازدستیبا

 

 :ترایم اززبان

 

 .دمیسرم د یباال ررونگرانیبه هوش اومدم ،ام یوقت

 

 خوف کردم. دنشی،باد دمیترس ازش

 

 دستم روگرفت وگفت: عیسر

 کنم. یم ترا،خواهشیبده م حیتوض

 عذاب روتموم کن!. نیا

 .توروخدا

 

 .دیچک یقطره اشک ازچشمام م قطره

 

 کردم به گفتن: شروع

 

وهوس  یوابستگ هیوهمش  ستمیکه بودم ن یکه عاشق اون کس دمیوقته فهم یلیوقته که عاشقت شدم،خ یلیخ رمنیام

 زودگذربوده.
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 وآرامش روفقط باتووتوآغوش تو،تجربه کردم. تیعشق وامن من

 

 روخراب کنه. مونیازاومدن بچه،که زندگ دمیترس یم من

 

 نصف بشه. ،محبتتیمن رونخوا که

 

 قبل ازاومدنت به مطب منصرف شدم. یول

 

 هم عاشق بچم بودم. من

 تو. هیشب یا بچه

 مثل تو. یپسر

 .نیبود،هم نیهم همش

 

 .لشیدادن دال حیکردو شروع کردتوض ربغلمیام

 

 رفت وضربان قلبم باال. یبه لحظه باحرفاش صورتم درهم م لحظه

 

 !یمثل مان یداشتن دوست دم،بخاطریخند

 

 دشمن ندارم. ازبهین یدوست نیباهمچ من

 

 ....ربخدی....اممن

 

 روببخش. ر،منیقشنگ ام دمیش،فهمی....هریام

 

 ....توام من روببخش،دوستت دارم.من

 

 بودم. دهینخر یمن هنوز لباس یدبود،ولیفرداع

 

 ریکردم زنگ زدن به ام شروع

 

 رررررررری....اممن

 

 ر؟یام ...به به سالم خانوم.جونه دلهریام

 

 رررررری....اممن

 

 ...جونم خانومم؟امرکن.ریام

 

 کردم بلرزه گفتم: یسع یکه الک ییباصدا

 

 .دیخر میابریدندارما،بیلباس ع من

 

 چشم،شماجون بخواه. ی....به روریام
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 باش اومدم. آماده

 

 یییییسی....ممن

 

 .یزبایزبون نر گهی:خوب ددیرخندیام

 

 کردم وشروع کردم آماده شدن. قطع

 

 رونیوانداختم ب رخودمیانجام دادم وباتک بوق  ام یمختصر شیشالم سرکردم وآرا هیو دمیپوش یباشلوارل یآب یمانتو هی

 وسوارشدم.

 

 .یی...سالم آقامن

 

 .زدلمیعز ی....سالم خانومم،چه خوشگل شدریام

 

 .ییآقا نهیب ی...چشمات خوشگل ممن

 

 .میشد ادهیبه پاساژپ میدیرس یوقت

 

 .میروچفت دستام کردوراه افتاد ردستاشیام

 

 .می(برگشتنیزنگ زدم به مامانم وگفتم که ازمسافرت)همون مسافرت دروغ نیماش یتو قبلش

 

 اونجا. مینگفت وازم قول گرفت شب بر یچیه یتعجب کردول اولش

 

 خوشگل توجهم روجلب کرد. یمانتو هیکه  میزد یدمیهارود نیتریو میداشت

 

 مغازه. یوبردمش تو دمیرروکشیدست ام عیسر

 

 .میدیوکفش و..خر فیدست ک5

 

 داداشم سفت بغلم کرد،بعدش مامانم وبابام. میدیرس یمامانم،وقت یخونه  میکه تموم شدرفت دامونیخر

 

 جوابم روداد. نیناسروسنگیم

 

 بردم تواتاق محمد دمیناروکشیسردکردم ودست م یپوزخندزدم وسالم هیهم نشسته بودن. شیام پ یموناوعل

 

 !گهیجونم قهرنباش د نای....ممن

 

 احمق ی....ساکت شودختره نایم

 

 

 .ممیتموم شدوحاالعاشق فسقل نی.ببگهی....ببخش دمن

 

 کردنم. یکردو شروع کرد به تف هوبغلمیاخم کرداما نااولشیم
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 .یروبهم زد ه،حالمی...اه،گمشواونوردمن

 

 .یندار اقتیل ش،نکبتی...انایم

 

 قفل روبازکردومحمداومدتو. نارفتیتموم موندوم مهیکه به در خوردبحث ن یتقه ا یاباصد

 

 د؟ی....چرادرروقفل کردمحمد

 

 ....به توچه آخه؟من

 

 پررو ی...ساکت شودختره محمد

 )بالحن شوخ مانند(

 

 .دنیکرددنبالم دو وشروع

 

 زدم. یدنبالم ومن قهقهه م دیدو یم

 

 جلواومدوروبه محمد گفت: رباخندهیام

 

 من بخوره خونت حالله ها. یترایبه م ،دستتیه

 

 رو! تتی....اه اه،جمع کن عفرمحمد

 

 خر ،زشتیدرآوردم وگفتم:خودت یزبون

 

 ادب؟ یب یبود ی....باکمحمد

 

 :ناگفتیخواست دنبالم بزاره که م یم

 

 شه. یترابدمیم هوحالی ،بسهیه

 

 کردند.نگاهم  یحرفش همه بانگران نیباا

 

 زد. یکردم که چشماش ازترس دودوم یبه عل ینگاه

 زدم وسرم روبرگردوندم. یپوزخند

 

 .شهیم شیزیچ هوبچمیناخانوم،یگه م ی:راست مرگفتیام

 

 به سمتم شوت شد. کیبوسه وتبر لیسمتم وس دنیپر دنیروفهم تیحرفش همه رفتن توبهت وکم کم که موقع نیباا

 

 ؟ی...هه،مامان شدمونا

 

 باپوزخندگفتم:بله مامان شدم. من

 شه. یهم م یقسمت تو وعل انشاهلل
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 که چشماش پرازنفرت بود. یانداختم سمت عل ینگاه

 

 گم بهتون. یم کیگزنده گفت:تبر یبالحن یعل

 

 ...مچکرم.من

 

 داداش. ی...مرسریام

 

 وفتادین یتاشب اتفاق گهید

 .میسافرت چندروزه برم هی الشونیمادرشوهرم وبافام یخونه  میوقرارشدفردابر

 

 .دمیازخواب پر ریوحشتناک ام یباتکون ها صبح

 

 بهش. دمیپر نیهم یومدبرایخردشد،هنوزخوابم م عصابم

 

 دارکردنه؟یوضع ب ،چهی....همن

 روخودم. دمیوپتوروکش نوگفتمیاد،ایهنوزخوابم م آرومتردرضمن

 

 ...سالم عرض شدخانوم خوابالو وبداخالق!ریام

 شه ها. یرمید زمیپاشوعز

 شه خانومم. یم لیسال تحو1 ساعت

 

 .زیرفتم سرم ییدستشو اتیبلندشدم وبعدازعمل باغرغرازجام

 

 کلک! ی؟ایکرد یو رونم یر،کدبانوبودی....واواممن

 

 .مییشما یگفت:بله ،مادست پرورده  ینازک کردوبالحن زنونه ا یچشم رپشتیام

 

 حرف زدنش خندم گرفت. بخاطرلحن

 

 .میتاآماده ش میرفت میردصبحانه روخو یوقت

 

 بود،خوب خداروشکرهنوزوقت بود. 11331ساعت

 

 هم کردم،محو. یشیوآرا دنیدوش گرفتم وشروع کردم باوسواس لباس پوش عیسر

 

 حض کردم. دمید نهیکارم تموم شدخودم روکه توآ یوقت

 

 ،چه خوشگل شدم.! ماشاهلل،ماشاهلل

 

 .رونیبوس واسه خودم فرستادم وخودم روتوعطرغلت دادم واومدم ب هی

 

 شده بود. تراکشیم یرحسابیام
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 اخم کردوگفت: دنمیباد

 پررنگه پاکش کن. تراخانوم،رژتیم

 

 گل کرده بود گفتم:نوچ میکه رگ لجباز منم

 

 !کنمایبه روش خودم پاکش م ی. ..اگه پاک نکنریام

 

 ؟ی....چجورمن

 

 مک زدن. صانهیحرکت لباش روگذاشت رولبام وشروع کردحر هیدر

 

 سرش روبردعقب وگفت: عیوسر

 

 خوشمزه بود. ،اومممممممینجوریا

 

 مادرشوهرم. یخونه  یبه سو شیپ میکردم ورفت احوالشیح یب هیستبرش زدم و ی نهیمشت به س هی

 

 مادرشوهرم قول قوله بود. یدرخونه  میدیرس یوقت

 

 پارک شده بود،همشونم مدل باالبودند. یادیز یها نیماش

 

 .میربودیام یریکه بامزدات ماهم

 

 مثبت بهم واردشد. یازانرژ یرموجیام یباگرفتن دست ها میشد ادهیپ یوقت

 

 رو درآغوش گرفت. ریکردوام یشیا هیومادرشوهرم جلواومدو میدر روبازکردن واردشد یدروقت یسو میررفتیباام

 

 .میخونه شدوارد دپدرشوهرمییبابفرما

 

 باهمه سالم دادن.ماشاهلل هزارتام بودن. میتوشروع کرد میرفت یوقت

 :روگفتیسالم وماچ وبوسه تموم شدمادرشوهرم روکردسمت ام یوقت

 

 .اطنیبچه ها،توح شیدپیبر پسرم

 

 .دندیخند یدورهم بودندوم اطیح یکه تو یپیسمت اک میگرفت رراهیباام

 

 روژان که وسطشون بوداخمام خودبه خودرفتن توهم. دنیباد

 

 کردن کرد. یبه معرف رشروعیام یبهشون بعدازسالم واحوال پرس میدیرس یوقت

 

 بودن بازهم به جزبرادرروژان. یخوب یپسرها نیبودن،به جزروژان،وهمچن یخوب یدخترا

 

 کرد. یمن رونگاه م یزیازهمون اول باه برادرروژان

 

 .ستادمیوا شیجلو انیلخت وعر انگارمن
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 .ستادهیشهاب نامزدش ا یوبغلش آقا ناسیمب ،اسمشینیب یکه م یدختر نی....خوب اریام

 

 بنده! یبندس وشهاب پسرعمه  ینادخترعمویوازقضامب

 

 منن!. یهردودخترعمووپسرعمو حانس،کهیروهام وهمسرش ر شیکنار نیا

 

 نگاره،خواهرشهاب. شیبغل

 

 من،رهاس. یاونم برادرروژان پسرخاله  بغل

 

شده  دهیچ ییبایکه به شکل ز نیهفت س یسمت سفره  میمونده همه پاتندکرد1به  قهیدق6گفت یمادرشوهرم که م یباصدا

 بود.

 

 پخش شد. ونیزیتوتلو لیسال تحو یکه دعا مینشسته بود دورهم

 

 القلوب واالبصار امقلبی      

 والنهار لیامدبرالی         

 الحول واالحوال امحولی       

 حول حالنااالاحسن الحال     

 

 .دیترک وتوپپپپپپپپپ

 برهمگان مبارک باد.1396سال

 

 

  کیشروع کردن به ماچ وبوس وتبر همه

 

 :دوگفتیروبوس رلپمیام

 

 من! ینوت مبارک زندگ سال

 .میکنارهم باش شهیهم انشاهلل

 

 گوشم گفت: یوتو

 دم. یتوخونه م تمیهد

 

 گفتن:اوووووو ربلندگفت،همهیکه ام ییباحرفا هیبق

 

 :روگفتیاومدسمت ام روژان

 

 من کوش؟ ی هیجونم هد ریام

 

 نگاهش کردوگفت: یرباچندشیام

 

 بخرم؟ هیتوهد یدبرایبا مگه
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 :رگفتیبه من انداخت وروبه ام ینگاه مین روژان

 

 .دمینداره من برات خر اشکال

 

 .ریشده روداددست ام چیخوشگل کادوپ یجعبه  هیو

 

 سردتشکرکرد. یلیروگرفت وخ رجعبهیام

 

 :رگفتمیسوختم به ام یکه داشتم م منم

 

 به سروصورتم بزنم. یآب ییرم دستشو یم رمنیام

 

 ؟یحالت خوبه؟حالت تهوع دار ی....خانومریام

 

 ...نه!من خوبم.من

 

 اومدم بلندشم مادرشوهرم روکردسمتم وگفت: یوقت

 

 ؟ی،که حالت تهوع داشته باشحالت بده ،مگهیه

 

 که بهم گفت،حالم خراب شد. ییازهو

 

 همه خردم کرد. یجلو

 

 که دستاش رومشت کرده! یریبهم زدوام یکه پوزخند دمیرود روژان

 

 گفت:ماماننننن! راخطارگونهیام

 

 کردومنتظرنگاهم کرد. یشیا مامانش

 

 خوبه فقط باردارم. ر،حالمی...خمن

 حرف روزد. نیرایام نیهم واسه

 

 .دمیدست وسوت روشن یوصدا ییسمت دستشو ورفتم

 

 کم بشه. یکم میبه صورتم زدم،تاازعطش درون یآب

 

 درمنتظرمنن. یونگارجلو حانهیناوریمب دمیاومدم که د رونیب ییازدستشو

 

 هماهنگ همراه بالبخندگفتند: هرسه

 

 بهت. میگ یم کی،تبریمامان

 

 کردم وگفتم: شونیرمهرباننثا یازاون هالبخند تیبه تبع منم

 خوشگال. یمرس
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 حد! نیامانه درا هیعال قشیرسلیدونستم ام ی....منایمب

 دختر! ینظرتوتک ازهمه

 

 .دکردندیهم تائ حانهیونگاررور دمیحرفش خند نیباا

 

 

 سمتش. میربرگشتیام یباصدا

 

 تموم. یمن همه چ ن؟عشقیدی...تازه کجاش رودریام

 وناب!مثل جواهر! خاص

 

 .دنیکش ییییهو هیحرفش همه  نیباا

 

 روکردسمت شوهرش،روهام وگفت: حانهیر

 )باخنده( کهیرمرتیادبگی

 

 :رگفتیروبه ام روهام

 روبندمن نکن. حانهیتوروخدار

 

 !ستیکه مثل خانوم شماتک ن حانهیکرد،ر واضافه

 

 هجوم بردسمت روهام وگفت: عیسر حانهیکه ر میدیحرفش ماخند نیباا

 

 ؟یگفت یچ نمیبنال بب گهیبارد هی

 

 دستاش روبردباالوگفت: روهام

 !یمن زدلم،شمانفسیشکرخوردم عز من

 

 به عق زدن کردند. ناشروعیحرف روزد،نگارومب نیتاا

 

 پدرشوهرم توجه هابهش جلب شد. یباصدا

 

 فرستم قشم. یدشماجونارومیع ی...خوب من به عنوان کادوپدرشوهرم

 

 روز.5مدت مابهیسفربه قشم،همراه باهواپ هی

 

 حرفش همه خوشحال شدن وتشکرکردند. نیباا

 

 ر؟ی....اممن

 

 ر؟ی...جونه دله امریام

 

 م؟یشه مانر ی...ممن
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 ...چراخانومم؟ریام

 

 سازم. یدختره نم نی...من باامن

 

 .میحاضرش میابریخانوم،ب الیخی:بدوگفتیرخندیام

 

 ....هوفففف؛باشه.من

 

 ما. یدم درخونه 4وقرارشد،ساعت میکرد یخدافظ ازهمه

 

 بود.2331ساعت االن

 

 .میپختم وخورد یحاضر یغذا هیو میخونه ساک هارو بست میدیرس یوقت

 

 نیهاروبزاره توماش رساکیکه ام میبودکه دم دربود4به  قهیدق5ساعت

 

 فرودگاه. میورفت دنیهارس بچه

 

 کردم. یومن توراه باخانوادم خدافظ میپارک کرد نگیهاروتوپارک نیماش

 

 .مایهواپ یتو میو نشست میگرفت لیگشتنمون،  ساک هاروتحو نکهیبعدازا

 

 زم؟یعز ،چتهی:خانومدگفتیرنگم رود یروقتیام

 

 دارم،من ترس ازارتفاع دارم. راسترسی....اممن

 

 نترس. یزدوگفت:تامن رودار یرلبخندیام

 

 به پروازکردن،کرد. ماشروعیهواپ

 

 اوج گرفت، ضربان قلبم هم شدت گرفت. مایهواپ یوقت

 

 خوندوفوت کردبهم. هیآ هیروگرفت و ردستامیام

 

 نترس. ی...خانومریام

 بکش وسرت روبزار رو شونه هام وچشمات روببند. قیبفرست ونفس عم صلوات

 

 آروم شدم. رتیکارروکردم وباکمال ح نیا

 

 میمابودیساعت توهواپ1حدود

 هتل. میورفت میگرفت یدادن دربست لیهامون روتحو وساک میدیرس یوقت

 

 .میربودیوروژان وشهاب وروهام ورهاوام حانهیناونگاروریومب من

 

 .میتاشاهد دعوابرسراتاق هانباش میومارفت داروگرفتیرکلیام
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 .7م،شدساعتیهامون روجابه جاکرد لهیووس میودوش گرفت میدیرس یوقت

 

 :بلههههه؟رگفتیدراومدکه ام یصدا

 

 .یخرس قطب رونیابی....بروهام

 

 ....حرفت روبزن کرگدن.ریام

 

 کردم. یرمیام یحواله  شعورمیب هیو دمیخند یطرزحرفشون م به

 

 روهام گفت: ردرروبازکردکهیام

 لب ساحل! میبر میخوا ین،میش آماده

 

 کم! ه،شرتی...خوب گمشودریام

 

 شعوری...بروهام

 

 آماده شدن. میکرد شروع

 

 گرم بود. یلیخ  یلیهواخ

 

 سمت ساحل. میوراه افتاد میام کرد یمحو شیآرا هیو دمیپوش یصورت دوشالیباشلوارسف یصورت ینخ یمانتو پس

 

 مادختراجلو وپسراعقب بودن. نییپا میرفت یوقت

 

 مردابود. زونیبه جزروژان که آو البته

 

 ...شهابببببب؟نایمب

 

 ...جونم؟شهاب

 

 .میقدم بزن میابری...بنایمب

 

 ...چشم!شهاب

 

 وروهامم رفتن. حانهیازاون هار تیرفتن وبه تبع ناوشهابیمب

 

 ترا؟ی...منگار

 

 زم؟ی...جونم عزمن

 

 ؟یرودوست دار ری...امنگار

 

 جانخوردم وجوابش رودادم. ازسوالش
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 .ادیز میلی....آره؛خمن

 

 زدوگفت: ینگارلبخند

 دوستت داره. یلیرخیبراتون،ام خوشحالم

 .دیخوشبخت باش شهیهم انشاهلل

 

 .زمیعز ی....مرسمن

 

 ...روژان کوش؟نگار

 

 ...........دمیگفتم وروموکردم به پشت که د یدونمینم

 

 کردم. یم رنگاهیبه روژان وام یاشک مهین ییباچشما

 زده بود. خیدستم بود ینگارکه تو دست

 

 .نیزم یکه روژان روصاف کرد وگذاشتش رو رکردمیبه ام ینگاه

 و من روصدازد. ختیالتماس رور توچشماش

 

 .ابونیسمت خ دمیفشارمحکم ول کردم ودو هینگاروبعداز دست

 

 .تراصبرکن،توروخدایگفت:م یکه م دمیشن یم رروازپشتمیام یصدا

 

 بدم. حیتوض صبرکن

 تتتترررراااااایم

 

 دست بلندکردم وسوارشدم. یتاکس هیواسه  عیسر

 

 زدم. یزخند مدلم به حال خودم پو یوتو ختمیر یم اشک

 

 چشمام جون گرفت. یش،جلویپ ی قهیچنددق یصحنه  دوباره

 

 که دستش حلقه بود دورگردنش وشالش روشونش رهاشده بود. یربود،درحالیتوبغل ام روژان

 

 خورد. یسرم بودبهم م یکه تو ییداشت ازفکرا حالم

 

 مزخرفم دورکرد. یروندمن روازفکرا یروم یکه تاکس یرمردیپ یباصدا

 

 دخترم؟ یر ی....کجامرمردیپ

 

 .دآقایپاساژنگهدار هی کی....نزدمن

 

 ...باشه دخترم،حالت خوبه؟رمردیپ

 

 ....بله،ممنون.من
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 رولب هام شکل گرفت. یلبخند شیازمهربون

 

 شدم وپول روپرداختم. ادهیپاساژپ هیکنار

 

 کرد. یمردم آرومم م دنیرفتم،د یهاراه م کنارمغازه

 

 رفتم. یبودکه راه م یچندساعت

 

 شد. دهینداشتم دستم کش یینا گهیکه د یدرحال

 

که پرت شدم  ید،جوریدستم رو ول نکردبلکه محکم ترکش نکهیکه عالوه برا دمیدستم رو کش دم،بااخمیرو د ریکه ام برگشتم

 توبغلش!

 

 و.. ی،پستیآشغال هیگفتم،تو یو م نشیس یزدم رو یجونم روم یب یها مشت

 

 

 باش خانوم آروم. ش،آرومی....هریام

 

 .ححححححیر،توضیبده ام حی....توضمن

 

 که اگه نگرفته بودمش  رکردیپاشنه بلندش اومدراه بره که پاش به صخره گ یبااون کفش ها ترا،روژانیم نی...ببریام

 

 زن دست ماامانت خانومم. اون

 

 عشقم!شرمندم. ببخش

 

 ...اوهوم.من

 

 ترااااااااای...مریام

 

 ...بله؟من

 

 .ریقهرکردنت بشه ام ی...فداریام

 

 سمت هتل. میگفتم وراه گرفت یخدانکنه ا هی تودلم

 

 هتل بودن. ینگران توالب همه

 

 رفتنمون صادرشد. یازخوب بودنم مطمئن شدند اجازه  یوقت

 

 .یسمت کشت میراه گرفت میوآماده شد میدارشدیب یوقت صبح

 

 آب . یرو میبر یباکشت میخواستیم
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 مااجاره کنه. یروواسه راحت یکشت رکلیقراربودام

 

 خوندن. یبودندکه برامون آوازم ییخواننده ها یکشت یتو

 

 .میدیرقص یخوندن ومام یاونام

 

 کرد. یته نیوحس یگیب یازسام یرقص یشروع به خوندن آهنگ بامن م خواننده

 

 منم واست کم نزاشتم میتوزندگ یاومد     

 

 وچشم ازروت برنداشتم یگمشدم ی مهین  

 

 آرزوم و... چشمات

 

 رهاتوجه ها به سمتش جلب شد. یکه باصدا میدیرقص یم میداشت

 

 خبر مهم بدم. هیخوام  ی....مرها

 

 که گفت: میمنتطربود همه

 کنم. یخوام نگارروخواستگار یم

 

 شوک بودن. همه

 زودتربه خودم اومدم وشروع کردم به دست زدن. من

 

 گفتن. کیوتبر دنیبه خودشون اومدن ودست زدن،کل کش میبق

 

 .دیخند یخوش حال بودوم یلینگارخ

 

 زد. یتوچشماش موج م عشق

 

 واسش خوش حال بودم. یلیخ

 

 .میسفارش داد یرستوران وماه نیبهتر میرفت میدارشدیب یازکشت یوقت

 

 .میدکنیسنترتاخر یتیس میغذارفت بعدازصرف

 

 خونه. میبرگشت یدسوغاتیبعدازخر

 

 ها. نیازدلف میکرد دنید میهم رفت روزبعدش

 

 .میزد ررقمیقشم باام یخاطراتم روتو نیبهتر

 

 داشتم وحالت تهوع. داسترسیبودکه شد روزسوم

 

 نرفتم. رونیهمراهشون ب نیهم واسه
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 .ردادیازاومدن ام دنشونیچرخش کل یصدا

 

 قرمزوارداتاق شد. یرپکرباچشمایام

 

 .دیلحظه دلم لرز کیتو

 

 دلم چنگ زد. شترشدوبهیب استرس

 

 شده؟ یزی؟چیر،خوبی....اممن

 

 .میگرد ی...حاضرشو مادوتابرمریام

 

 ازاسترس اشکم دراومد. گهیحرفش د نیباا

 

 افتاده. یاتفاق هیشدم  مطمئن

 .دیتهوع امونم روبر حالت

 

 .ری....توروخدابگواممن

 

 ....بابات.ریام

 

 .ریدادام یجزصدا دمیرونفهم یچیه گهید

 

 :ریام اززبان

 

 ساحل. ادلبی یگفت استرس داره وباهامون نم یکه م ترابودمیم نگران

 

 زنگ خورد،محمدبود. میکردم تابرگردم سمت هتل که گوش یبچه هاخدافظ ازجمع

 

 برادرزن گرام؟ ی....الو،سالم محمد،چطورمن

 

 .اریتراروبیر،میگفت:برگردام یخش خش یمحمدباصدا

 

 گفتم: یانوبانگر دمیترس ازصداش

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یمحمدچ

 

 گفت:بابا یلرزون یمحمدباصدا

 کرد. روقطعی.بابام مردام

 

 شوک بزرگ. هیکردومن موندم و قطع

 

 اخدایاومدم باخودم گفتم، رونیکه ب ازشوک

 کارکنم؟بچم؟! یتراروچیم
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 گفتن. تیناراحت شدندوتسل یبرگشتم سمت بچه هاوبهشون گفتم،کل دوباره

 

 سمت هتل ورفتم تواتاق. بادورفتم

 

 شده. یمن شدکه بگم چ چیوحشت کردوپاپ دنمیترابادیم

 

 تاگفتم بابات غش کرد. یشده ول یکردم آروم براش بگم که چ یسع

 

 .نیزدم وبردم توماش تراروبغلیم

 هامون روجمع کنه. لهیوس ادیزدم تاب نازنگیبه مب توراه

 

 شده. فیتراضعیزدوگفت که م رونیساعت پرستارب میعدازنمارستان،بیبه ب ترارورسوندمیم یوقت

 

 .ستادمیسرش ا یشدن سرمش باال تاتموم

 

 بهم بده. یخبر بد دمیترس یکردم ومنتظرگاهش کردم،انگارم یدکترسالم بااومدن

 

 شده خانوم دکتر؟ ی....چمن

 

 ؟؟؟ی....آقادکتر

 

 کارآخه؟( یچ یخوا یوم میلیهستم)تودلم گفتم حرفتوبزن،فام ی....رحمانمن

 

 استرس واسه همسرشماسمه. یرحمان ی.....بله،آقادکتر

 فیبرخودش مراقب فسقلشم باشه.هردوضع دعالوهیوبا ستی.االن خانومتون تنهانستیاصالنرمال ن شونیحال جسم درضمن

 نگران کنندس! نیشدن وا

 !یرحمان یدلطفاآقایمراقب باش یکم

 

 ....چشم.من

 

 کیروبراش پرازآب کردم ونزد وانیسرش ول یباال دمیپر عیکردسر یدرخواست آب م تراکهیم یخانوم دکترباصدا بعدازرفتن

 لبش بردم.

 برگشت. شیازانرژ یدوانگارکمینوش یکم

 

 روبه من گفت: تیموقع بعدازدرک

 براش افتاده؟ یخوبه؟اتفاق ر،بابامیام

 

 .میدبرگردیبا ی،ولیگفتم حالش خوبه خانوم نیهم ینگران حالشون بودم،برا یبهش بگم وازطرف یدونستم چ ینم

 

 وجواب دادم،شهاب بود. رونیب دمیازخداخواسته ازاتاق پر میگوش بازنگ

 

 ر؟ی...الوامشهاب

 

 جورشد؟ طی؟بلیکارکرد ی....بگوشهاب،چمن
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.مواظب ارهیروروهام داره م لتونیدفرودگاه،وسایبر عیجورشد،سر یباز یعالمه پارت کیبا گهیساعت د میواسه ن طی.....بلشهاب

 .دیخودتون وکوچولوتون باش

 

 ،خدافظیکرد یدادش لطف بزرگ ی..مرسمن

 

 فرودگاه. میازروهام رفت یشد،بعدازخدافظ ترامرخصیم یوقت

 

 داد. یمن روآزارم نیبودو ا تراتوخودشیم

 

 .دیبار یازسروروش م یحوصلگ یب

 

بکنه که حالشون  ییخواستم توخودش باشه وفکرا یارم،نمیدرش ب یگحوصل یکردم که ازب یسع مایهواپ یتو مینشست یوقت

 گفتم: نیبدبشه،واسه هم

 ترا؟یم

 

 ....جونم؟ترایم

 

 بچمون پسرباشه؟آره؟ ی...دوست دارمن

 

 لبهاش نشست وگفت: یرو یحرف لبخند نیتراباایم

 وعاشق! ،جذابیپسرمثل تو،مثل توخوشگل،مهربون،دوست داشتن هیآره،

 

 کردم وباذوق گفتم: فیک یحساب باحرفاش

 ؟آره؟یخوا یم شترازمنیوقت اون روب فه،اونیضع

 

 .یمی.توعشق زندگیخودت رودار ی....نه تووجاترایم

 

 .میبخر لهیگل پسرمون وس دواسهیبا میبرگرد یوگفتم:وقت دمیخند

 

 ..اوهوم.ترایم

 

 خونه. یبه سو شیپ میازفرودگاه رفت نمونیبعدازبرداشتن  ماش مانشستیهواپ یوقت

 

 :تراوگفتمیبامن من روکردم سمت م میدیرس یوقت

 روبپوش. تیلباس مشگ ترای...میم

 

 چشماش جون دادم،روبهم گفت: دنیحرفم اشک توچماش جمع شدومن باد نیتراباایم

 مرده؟

 

 گم. یم تیچشمام روبازوبسته کردم وآروم لب زدم،تسل باغم

 

 روصورتش وشروع کردآماده شدن. ختنیر اشکاش

 

 سمت بهشت زهرا. میوراه افتاد دمیروپوش اهمیدوش گرفتم ولباس س هی عیسر منم
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 برادرش که آغوش پرمحبتش رو،روبه خواهرش بازکرده. دسمتیدرروبازکردوپر عیتراسریم،میدیرس یوقت

 

 بازنکرد. خت،امازبونیمحمدروبغل زدواشک ر ترامحکمیم

 

 قبر. یسست رفت سمت قبروخودش رورهاکردرو ییاومدوباقدما رونیمحمد ب تراازآغوشیم

 

 زد. یروصدا م دوباباشیکش یدادم

 

 .دمیزدن خودش باالبرده بودروگرفتم وبوس یسمتش ودستاش روکه برا بادورفتم

 

 بغلم افتاده بود. یحال تو یترابیم

 

 .ترایبردسمتش وشروع کردزدن م تراهجومیم دنیمادرش،موناباد یخونه  میرفت یوقت

 

 آشغال. یمرد،ازغم تو رتوبودکهی....تقصمونا

 

 روبه روش ودستش روگرفتم وگفتم: رفتم

 .یعیرب د،خانومیحرف زدنتون باش لطفامراقب

 .نییرومحکم انداختم پا ودستش

 

 مبل که گفت: یکردم که بره رو تراکمکیم به

 خوام برم اتاق پدرم. ی!منه

 

 ...آخه.من

 

 ...لطفا!ترایم

 

 مظلومش زل زدتوصورتم که نتونستم نه بگم وبردمش سمت اتاق پدرش. یچشما بااون

 

 خواستش مجبوربه ترک اتاق شدم. وبه

 

 باال. میدیپر تراهمهیدادم یساعت بعدباصدا مین

 

 سمت در،که قفل بود. دمیدو

 

 کردم. یکردم،داشتم ازترس غش م یزدم وصداش م یدادم

 

 ترااااااااااااااااااای....ممن

 .توروخدادرروبازکن

 ترااااایشد؟درروبازکن توروخدا،م یر،چیام نفس

 

 .یآج ترایبرم در روبازکن م ،قربونتی...خواهرمحمد

 

 .دمیلرز یم ازاسترس
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 زنه. یوزارم زرهاکردهیم یخودش رورو دمش،یسمتش که د دمینتونستم تحمل کنم وبالگددرروبازکردم ودو گهید

 

 چلوندناراحت نگاهش کردم. یدستش م یکه تو ینامه ا دنیباد

 

 .....نه......دیو بخونم که دادکش رمینامه روبگ اومدم

 !یییییییمتنفرممممممممممم عل ازت

 

 شوکه شدم. باحرفش

 شده بود. رهیتراخیانداختم که متعجب ونگران به م یبه عل یداشت؟نگاه یبه عل یربط چه

 

 :تراوگفتمیسمت م روکردم

 داره؟ یبه عل یربط ،چهیخانوم

 

 بود. ی...عشق آشغال من علترایم

 

 تونم نفس بکشم. یحرفش حس کردم نم نیباا

 

 برام سخت شد. دنیکش نفس

 

 دم؟یکش ینفس م یاصالچطور

 

 نکردم. یزدتوجه ا یکه محمدم ییوبه دادا رونیازخونه زدم ب عیسر

 

 بشنوم. یزیخواستم فعالچ ینم

 

 .دمیچرخ یابونامیتوخ نیباماش یچندساعت

 

سست شدو اومدم  خت،پاهامیر یدستش بودواشک م ینامه تو تراکهیم دنیخودم،با یبودکه رفتم سمت خونه 11عتسا

 شدم. خکوبیترامیم یکه باصدا رونیبرگردم برم ازخونه ب

 

 رتوروخدانروی....امترایم

 روبرات بگم،فقط گوش کن بعدش برو. یچ بزارهمه

 

 مبل نشستم. یترارویدورازم یوتونقطه ا برگشتم

 

 دم. ی....شروع کن،گوش ممن

 

 یبهترشده اجازه  یعل یوضع مال گهیحاالد نکهیروردکردوواسه ا یکردم که بابابخاطرپول،ازدواج من وعل یفکرم شهی...همترایم

 کردم. یاشتباه فکر م یروداده،ول یازدواج موناوعل

 

روتجربه کردم،بخاطراون بودکه توروبدست آوردم،به خاطراون  یمتنفرنبودم،بلعکس بخاطراون بودکه من عشق واقع ازپدرم

 و... شمیمامان م

 

 کردم. یاشتباه م دمیاماامروزفهم
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 صادرنکرده. یازدواج من روباعل یواجازه  دهیهاروفهم نیرابطه برقرارکرده وپدرم ا یمن روعذاب بده باعل نکهیمونابخاطرا

 

ندارم،بخصوص  یحس چیه یبه عل گهیوقته که د یلیدم،امابدون من دوستت دارم خ یروبهت حق م یبکن یخوا یم یرهرکاریام

 روشناختم. فشیامشب ذات کث گهیکه د

 

 که حکم نفس من روداشت. یانداختم،کس یترانگاهیم به

 

 داداش من بوده. تراعشقیم یول

 تونم تحمل کنم؟ یم من

 که نفس منه،عشق داداشمه؟ یتونم تحمل کنم کس یم

 خدا. یا

 

 آشوبم آروم بشه. دذهنیفکرکردن داشتم،با ازبهین

 

 دورباشم. ینکبت یزندگ نیخواستم تاچندروزازا یسمت اتاق م دمیپر عیسر

 

 دستم بودزل زد. یکه تو یکیبه من وچمدون کوچ یاشک یدرباچشما ترادمیم

 

 کنم. یکاررونکن،التماست م نیرای...امترایم

 رونابودنکن،توروخدا. من

 

 کنم.مواظب بچمون باش. یروروشن م فمونیبرگردم تکل ی،وقتیبه دور ازدارمی...نمن

 

 !میودورشدم اززندگ ورفتم،رفتم

 

 :ترایم اززبان

 

 !رشکستم،نابودشدمیام بارفتن

 

 ....ادین گهیبره ود اگه

 

 .دیکش یروداشت،که نفس م یمرده ا هیفقط حکم  شیکه بارفتن زندگ یخواهرش،خواهر شیادپیزنگ زدم به محمدتاب عیسر

 

 شدم. یشدم،روزبه روزنابودترازقبل م یگذشت ومن روزبه روزآب ترم یم ریروزازرفتن ام7

 

 خواست به مجلس برم. یدلم نم یمن حت یپدرم بود،ول ی امروزهفته

 

 رفتن شدم. یکردم وآماده  ناحمومیزورم با

 

 بهشت زهراهمه من روتنهاگذاشتن ومن شروع کردم باپدرم حرف زدن. میرفت یوقت

 

حرف زدن روبهم  یهق هقام اجازه  گهیو...د ییره،بابایگ یم شیشه،بابادخترت داره آت یداره نابودم ؟بابادخترتیباباچرارفت_

 نداد.

 

 آغوشش وگفتم: یمحمدخودم رورهاکردم تو نکهیروشونم بافکرا ییدستا باحس
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 کنه. یم یقرار یبگودلم براش تنگه،بگوپسرش ب اد؟محمدبهشی ینمریمحمد،ام

 

 سرتاسربدنم رودربرگرفت. بیعج یکه حرف زدآرامش یکس یکردم زارزدن باصدا وشروع

 

 مرده کمتره! هیبدون زن وبچش از رتیبرگشت،ام رتی...امریام

 

 کنه. یروبزرگ کنه وباعشقش زندگ راومدتابمونه،تابچشیام

 

 .یکه هست یادمرسیز یلیتش وبغلش کردم ولب زدم:دوستت دارم، خبرگشتم سم عیسر

 

 بود. شیروال عاد یرو یماه ازروزمرگ پدرم گذشته بود زندگ سه

 

 بود. امروزروزتولدم

 

 !ریام ینگفته بود.حت کیکس بهم تبر چیاماه

 

 زدن. یشدن مامانش شده بودوهمه مامانش روخرس جذاب صدام یبزرگ شده بودوباعث توپول یحساب بچم

 

 .دیخر مینابریقراربودامروزبام

 بزرگ شده بود؟ نقدرشکممیچراا دونستمیشده بود،امانم شیماه وخرده ا4مامان شدن،خوشگلیلباسام اندازم نم گهید چون

 

 شدم. نیورفتم سوارماش رونیب دمیازاتاق پر عیناسریم نیبوق ماش یباصدا

 

 ...سالم،به به مامان خانوم.نایم

 

 زن داداش گل. نی...سالممممم بربهترمن

 ه؟یامروزچه روز یگفت اگه

 

 که. ستین یگرمه.روزخاص میوحساب رهیت9...وا،خوامروزنایم

 

 نگاهش کردم وبحث روعوض کردم. یباناراحت

 

 م؟یر ی...االن کجاممن

 

 .یپاساژگرد میر ی...منایم

 

 ...هوف،باشهمن

 

 .مشیدیلباس خوشگل چشمم روگرفت وخر هیگشتن باالخره  بعدازدوساعت

 

 .میبه خودمون داد ییوصفا شگاهیآرا مینارفتیوبه زورم میرستوران وناهارخورد میدرفتیبعدازخر

 

 تو. میابری:بناوگفتمیدم درروکردم سمت م میدیرس یوقت

 

 کرد. ناقبولیم رتیح وباکمال
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 سکوت متلق بود. یتو،خونه تو میرفت یوقت

 گوشم زنگ خورد. یتولدت مبارک تو یر،صدایبگم ام تااومدم

 

 .ریصورت ام یچشمام جمع شدونگاهم روچرخوندم رو یاشک تو یدونه که چقدرذوق کردم،ازشدت خوشحال یوخدام

 

 :تولدت مبارک همه کس مندوگفتیروبوس میشونیپ

 

 همراهم اومد. رمیه امدست وسوت راه گرفتم سمت اتاق تاآماده بشم ک یباصدا

 

 لباش. یروانداختم بغلش ولبام روگذاشتم رو بادوخودم

 

 یکه هست یر،مرسی....عاشقتم اممن

 

 شکمم وگفت: ی...منم عاشقتم خانومم ودستش روگذاشت روریام

 وروجک. نیعاشق ا نیهمچن

 

 روبرداشت وادامه داد: بالبخنددستش

 آماده شو،مهمون هامنتظرن ورفت. عیسر

 

 ارزشش روداشت. یول ناخوردمیازم یچه کلک دمیکردم آماده شدن،تازه فهم شروع

 

 یبه خودم نگاه نهیآ یهم کردم،تو یمحو شیوموهام روفرکردم وآرا دمیروپوش میبود دهیکه خر یلباس

 انداختم،اومممممم؛خوبه!

 

 دمیوشوق پر نم،باذوقیونگارروبب حانهیناوریگفتند،تازه تونستم مب کیدست زدندوتبر دنمیوهمه باد رونیرفتم ب عیسر

 .میروبغل کرد گهیهمد غیج غیسمتشون وباج

 

 سمت ضبط وروشنش کردوروبه همه گفت: محمدرفت

 .یعشق آج امشب،شب

 .دشادباشنیبا همه

 

 ومونا! یعل یوسط،حت ختنیر یکی یکیها وزوج

 

 .ستیومونابه مامربوط ن یازدواج عل یچگونگ یمال گذشتس وحت یمن وعل ی هیبود قض رگفتهیام

 

 .دنیرقص میوسط وشروع کرد میدورفتیروکش ردستمیام

 

 اومد؟ ،خوشتی...خانومریام

 

 .ی...آره،مرسمن

 

 کادوها. دبهینوبت رس بعدازرقص

 

 دادند. یسرم یدورم جمع شده بودندوآوازخوشحال همه
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 همه گفت: نگارروبه

 .دلطفایش بسه،خفه

 .دندیرف مسخرش خندح نیبه ا د،همهیکن تیرارعا ساکت

 

 کادوهابازشد: یکی یکی

 و.... ،دستبندیعطر،لباس،ساعت،گوشواره،روسر

 

 .ریام یکادو دبهیرس نوبت

 

 بزرگ روگرفت سمتم وگفت: ی دوتاجعبه

 کن خانومم بازش

 

 کرد. دنیجعبه روکه بازکردم ازشدت ذوق اشکام شروع به بار نیدراول

 

 کوچولو یپربودازلباسا

 

 

 .دنشییبو یوم دنیبوس یدهامیدپدیاومدن سمت لباس هاومثل ند یبالبخندم همه

 

 کیکه بابرداشتن درجعبه مواجه شدم با میدوم روبازکرد یودرجعبه  میازکارامون برداشت نادستیاعتراض م یباصدا باالخره

 وعطرو.... یشیآرا ی لهیعالمه وس

 

 بگم! یدونستم چ ینم یازخوشحال گهید

 قفل شده بود. زبونم

 

 وسفت بغلش کردم وبلندگفتم: مدیپر

 دارم. ر،دوستتیدارم ام دوستت

 

 :منم دوستت دارم.دوگفتیرخندیام

 

 زدوگفت: یشخندیمحمدن

 سالت شده!23مثال

 تولدمنم هستا،همه بابهت برگشتن سمتش وگفتن: درضمن

 !؟یییییییچ

 

 :نابالبخندگفتیم

 گفت. کیروتبر دوتولدشیدم وصورتش روبوس یوتوخونه م دمیروخر تیهد من

 

 کم همه ازبهت ازاومدن وشروع کردن فوش دادن که چرامن نگفته بودم که محمد قل من هستش. کم

 

 داد: رادامهیوام میکردساکت شد یماروبه سکوت کردن دعوت م رکهیام یباصدا

 ومحمدهست. نایکادومونده که ازطرف من وم یبخش اصل خوب

 

 سمت درکه......... میدرهمه برگشت یباصدا
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 !ایشوک شدم؛رو دمیکه د یزیچبا

 خواستمش. یوارم وانهیکه د یدوستم ،کس نیبهتر

 

 .میازهم زارزد یسال دور5وبخاطر  میسمتش وهم وبغل کرد دمیپر یباشاد

 

 .کیک یبه مرحله  میدیاجداکردورسیروازرو رمنیبعدام قهیچنددق

 

 جعبه داددستم منم گذاشتمش کنارتاشب بازش کنم. هیو دمیبوس ااولیرو

 

 روگذاشت روش.23روآوردوشمع  کیرکیام

 

 :خوب حاالنوبت آرزوته،چشمام روبستم وگفتم:ریام

 .نیرهمینگ رروازمیام افقطیخدا

 

 .وفتادین یتاآخرشب اتفاق گهیروفوت کردم،د وشمع

 

 کردم وازش تشکرکردم. رروبغلیام یمهمون هاباشاد بعدازرفتن

 

 خونه روجمع وجورکردم رفتم سمت اتاق تابخوابم. نکهیبعدازا

 

 به خواب رفتم. یوازفرط خستگ دمیخز رگفتم،توآغوششیبخ رشبیبه ام یوقت

 

 .یسونوگراف میقراربودبر رشده،آخهید نکهیدادازا یدمیکه نو دارشدمیب رازخوابیام یباتکون ها صبح

 

 سمت مطب. میخوردن صبحانه وآماده شدن راه گرفت بعداز

 

 .میصدامون زدوداخل شد یمنش نکهیم،تاایمطب بود یبودکه تو یساعت2

 

 ...سالم دخترم،بروبخواب روتخت ولباست روبزن باال.دکتر

 

 .رکردیهم به ام یوسالم

 

 یرو دنیوبادستگاهش شروع کردمال ختیشکمم ر یژله مانندرو یا هیما هیتخت لباسم روزدم باال،دکتر یرو دمیخواب یوقت

 شکمم.

 

 مورمورشد. ش،تنمیازسرد هیاون ما ختنیبار

 

 داد. یکه عکس بچه روتوش نشون م یتوریبه مان میشد رهیروگرفت وبالبخندخ ردستمیام

 

 :روگفتیبزرگ برگشت سمت ام یدکتربالبخند

 وروجکات سالمن،ماشاهلل چقدرم خوشگلن. خوب

 .دیچیاتاق پ یضربان قلبشون تو یوصدا

 

 روبه دکترگفت:وروجکا؟ ربابهتیام
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 کردوجواب داد: یا دکترخنده

 .بله،دوقلوهستن

 

 .رروچلوندمیدست ام یازخوشحال

 

 .میاتاق روترک کرد یروبعدازخدافظیبچه هاروداددست ام دکترعکس

 

 پابندنبود. یرو یرازخوشحالیام

 

 مادرم ورفت سرکارش. یروگذاشت خونه  رمنیمن ام یگفته  به

 

 .افتمیاشپزخونه  یروتو ناومامانمیواردخونه شدم موناوم یوقت

 

 :ناوگفتمیرفتم سمت م عیسر

 ناااااااااایم

 

 گفتم: یهولش دادم وبااخم ساختگ عیبغلم کرد،سر غیسمتم وباج نابرگشتیم

 بچه هام له شدن. ی،هیه

 

 گفتم: یمن برگشت،باخوشحال یسرهامتعجب به سو ی همه

 پسر. یگریدختراست ود شیکیباشد که  یم ییدوقلوها یدارا یعیتراربیم نجانبیا اهوم،اهوم

 کنم.( ینجورفکرمی)البته من ا

 

 بغلم کردند. یناباشادیوم مامانم

 

 دختر. گشید یکیپسرو یکیشم،بچه هام دوقلوباشن  یباردارم یآرزوداشتم که وقت یتوبچگ شهیهم

 

 .رونیازخونه زدب ظیغل یشیباآرا یپرخونه رفت وبعدازمدتکردوازآش یدیشد مونااخم

 

 .میتاسف تکان داد یازرو یوباهم سر میانداخت یمتعجب به اون صحنه نگاه هرسه

 

 .رنبودیازام یخبر یبودول8حدود ساعت

 

 خونه. یبه سو شیکردم وبا آژانس رفتم پ یخدافظ ازهمه

 

 گفتم: یرفتم سمتش وبانگران عیدم،سریمبل د یرو رروآشفتهیوارداتاق شدم ام یوقت

 دنبالم؟ یومدیشده؟چران یر،چیام

 

 عقب هولم دادوگفت: ربهیام

 نزن وساکت باش ورفت سمت اتاق کارش. لطفاحرف

 

 انداختم. یروبه روم نگاه یچشمام جمع شده بودبه دربسته  یکه تو یواشک یونگران باتعجب

 

 هترشده بود.ب راخالقشیماجراگذشته بودوخداروشکرام دوروزازاون
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 .یسمونیدسیخر میاومحمدبریرورویناوامیقراربودامروزبام

 

 سمت پاساژ. میآماده شدم ورفت یباخوشحال

 

 .میگرفت یولباس نوزادم یاسباب باز یوکل میشد یوارداون مغازه م غیج غیباج میدیرس یکه م یهرمغازه ا بادخترابه

 

 به تخت غش کردم. دهیخونه که نرس میدیساعت گذشته بودکه خسته وکوفته رس5حدود

 

 وصبحانه رفتم سمت اتاق بچه ها. ییدستشو اتیدم،بعدازعملیخوندازخواب پر یآواز م اکهیرو یباصدا صبح

 

 شده بود. دهیچ شیشتریهاب لهیوس

 

 سمتم وشروع کردبه غرغرکردن: ابرگشتیمن رو باسالم

 خانوم. یروعالیبخ ظهر

 یقبلنا تاظهر کپه مرگ داماهنوزمثلیمهمون دار امشب

 .زمیعز یترسم خسته ش یبندس،م یاتاقم که برعهده  دنیوچ

 

 نگاهش کردم وگفتم: یبابدبخت

 هستن؟ ایمهمون؟ک

 

 شوهرت. یالی...فامایرو

 شامل:عموش،زن عموش،دخترش،دامادش و... که

 

 حوصله گفتم: یزد،ب یتاصبح فک م زاشتمیخفه شداگه م باصدام

 .دمیفهم خوب،خوب

 

 :اوگفتمیسمت رو روکردم

 وجارو و.... یریاتاق بچه هاروتمومش کن منم گردگ یتوکارا میکن یم میکارهاروتقس خوب

 

 .میوشروع کرد اکارهامونیغذاپختن،باموافقت رو میکن یشروع م بعدش

 

 .میغذاپختن وآغازکرد فیتقسم وظا میبعدشروع کرد حدوددوساعت

 

 رفت سمت اتاقش. عیسر یوبعدازسالم و خسته نباشاومد خونه   ریبود که ام3 کینزد ساعت

 

 ایرو یخواستم جلو یخودم رو معطل کردم،نم یساعت 2انداختم و رفتم سمت حمام  ریبهم انداخت که سرم روز ینگاه ایرو

 شک کرده. ایمطمئن بودم که رو یکنم،ول هیگر

 شناخت. یمن روخوب م ایرو

 

 شب انتخاب کنم. یروبرا یاومدنم ازحمام رفتم سمت کمد تالباس رونیب بعداز

 

 خوش دوخت وخوشگل روبه سمتم گرفت وگفت: یلیکت وشلوارخ هیاومدسمت کمدو ایرو

 تا درستت کنم. ایوب نوبپوشیا

 کردنم وبعدش درست کردن موهام. شیکردآرا وشروع
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 کلمه فوق العاده شده بودم. کیبه خودم کردم،در نهیتوآ ینگاه هیبود، قهیدق 6321کارم تموم شدساعت  یوقت

 

 گفت: عیاسریکه رو رونیواومدم برم ازاتاق ب اتشکرکردمیازرو

وفرصت مخالفت بهم ندادوگونم  میحرف بزن دباهمیبا رونیب میر یباهم م امیهست،فردام تونیزیچ هیدونم  یم

 .دورفتیروبوس

 

 کم وکسرباشه. یزیخواستم چ یزها،نمیکردن چ یرفتم سمت آشپزخونه وشروع کردم بررس عیو سر تند

 

 روبازکردومادرشوهرم،پدرشوهرم،روژان ومادرش وبرادرش واردشدن. رزودتردریزنگ پاشدم درروبازکنم که ام یباصدا

 

 برخالف دختروپسرش،فوق العاده مهربون بود. مادرروژان

 

 :رگفتیبغلم کردوروبه ام دنمیباد

 شه! یروزخوشگلترم هزارماشاهلل زنت روزبه ماشاهلل

 

 تنش فوق العادس. یکت وشلوارش تو یبارداره ول نکهیباا

 

 پاسخ گرفتم. یکردم وبه سرد یسالم هیکردم وبابق یتشکر

 

 :روگفتیرفت سمت ام روژان

 .یجونم،چقدرخوشگل شد ریام یوا

 

 خوشگل شده بودبااون لباس. یباروژان بود حساب رکردم،حقیام پیبه ت ینگاه

 

 .ریهمه نشسته بودن وروژان هم کنارام شیپ همه

 

 کردن. شیقفس زندون یبودن وبدون آب وغذاتو دهیروداشتم که بال وپرش روچ یداشتم،حس پرنده ا ینیسنگ بغض

 

 هم به جمعشون اضافه شدن. هیکم بق کم

 

 و....به راه بود. ونیبودن وبساط قل اطیح یتو یپیبه همراه شوهراشون ،اک حانهیناورینگارومب

 

کردم خودم روآروم  یداد،سع یبدجورمانورم ریام یروژان دوربازو یبهشون بزنم که دست حلقه شده  یسر هی اطیح یتو رفتم

 کنم.

 

 شکمم. یروگذاشتم رو دستم

 

 من وگفت: نگارروکردسمت

 خوشگل من معلوم شد؟ تیجنس خوب

 

 به شکمم کردم وگفتم: یا بالبخنداشاره

 .ستیمعلوم ن تشونیجنس یول دوقلوان

 

 کردن. یحرفم همه شروع کردنددست زدن وشاد نیباا
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 شده بود،اشکاش وپاک کردومحکم بغلم کرد. یاحساسات یکه حساب حانهیر

 

 کردوگفت: یشیکردروژان برگشت وا فیمامان روژان ازدستپختم تعر یزشام،وقتیسرم میرفت یوقت

 .ستین میزخاصیچ نیهمچ

 

 خفه شد.درجا ناگرفتیکه ازمب یباجواب عیسر که

 گفت: نابهشیمب

 .یستیمرغشم بلدن ؟توتخمیبپز یتون یست،توچرانمین یزخاصیچ اگه

 

 .زکردمیخونه روتم یتک وتنهاهمه جا2بودکه همه مهمون هارفتن ومن تا12ساعت

 

نتونستم وگوشام  یغلبه کنم ول میکردم برکنجکاو یزد،سع یکه باتلفن حرف م دمیرروشنیام یرفتم سمت اتاق صدا یوقت

 روچسبوندم به در.

 

 باعث تعجبم شد. ریبلند ام یصدا

 

 گفت: شیپشت خط رروبهیام

 

 کنم. ینابودت م وفتهیهام ب تراوبچهیواسه م یاگه اتفاق یعل یوال دنکن،بهیروتهد من

 

 زدگوش دادم. یرمیکه ام ییبه حرفا بابهت

 

 شده بود؟ یچ

 

 بود؟ یبنقدرعصیرایافتاده بود؟چراام یاتفاق چه

 

 من شوکه شد. دنیردرروبازکردوبادیفکرهابودم که ام نیهم یتو

 

 کنم. یلبم نشوندم تاکاراشتباهم روماس مال یمضحک گوشه  یلبخند

 

 

 گرفت. هودرآغوشمیبهم انداخت و یکجک رنگاهیام

 

 عادت داشتم. شییهوی یرفتارها نیا به

 

 وگفتم: دمیخز رونیازآغوشش به ب قهیبعدازچنددق

 ؟یکرد یدمیروتهد یافتاده؟ک یر،اتفاقیام

 

 .رنکنیرودرگ ست،ذهنتین ی....اتفاق خاصریام

 

 هاچطورن؟حالت خودت خوبه؟ بچه

 

 مهربون گفتم: یبالبخند نیگه واسه هم ینم یزیبود،مطمئن شدم که چ تیوقاطع تیلحن تندش که پرازجد نیباا

 من خوبم،هم بچه هات. هم
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 سمت اتاق. میرفت دوباهمیزدودستم روکش ینیریرلبخندشیام

 

 .ابودیدارشدم،رویب میگوش یباصدا صبح

 

 دادم. باغرغرجواب

 

 ...هوم؟بنال.من

 

 . یشعور،خرس قطب ی...بایرو

 

 ازجام بلندشدم وگفتم: باخنده

 کردم. اوقطعیب گهیساعت د کی

 

 بودم. ستادهیساعتم تموم شده بودوحاضروآماده دم درا کی مهلت

 بهش زنگ زدم. عیوسر رافتادمیادامی تازه

 

 ...الو،جانم؟ریام

 

 ر؟یگم که ام یدمینباش ؟خستهی...سالم،خوبمن

 

 ی...خوبم،سالمت باشریام

 ر؟بگوخانومم؟یدله ام جونه

 

 که بهت خبرداده باشم. رون،گفتمیرم ب یامی...دارم بارومن

 

 د؟یر ی...کجامریام

 

 که دونمی...نممن

 

 ؟یا هیبابروبچ،پا رونیب میباهم بر یخوادامشب همگ ی...دلم مریام

 

 .می...صدالبته،من چهارپامن

 

 کردوگفت: یا رخندهیام

 .میدارخونه،تاعصربر ارونگهیرو یهروقت برگشت پس

 

 ...باشه،فعال.من

 

 ی....مواظب خودتون باش،باریام

 

 روژان. دمیپام سرم روبلندکردم که د یجلو ینیماش ستادنیباوا

 

 شدواومد سمتم. ادهیپ نیبهش انداختم ازماش ینگاه بااخم
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 د؟ی...سالم،خوبروژان

 

 ممنون. یسالم،مرس کی...علمن

 

 باهات صحبت کنم. یخواستم خصوص ی...مروژان

 

 .نشیقبول کردم وراه افتادم سمت ماش ینگاهش کردم ول یبادودل

 

 .رونیزودتر،قراره بادوستم برم ب کمی...فقط من

 

 .رمیگ یرونم ادوقتتی..باشه،زروژان

 

 کردحرف زدن؛ وشروع

 

 .میبود دهیروند سیماخودرئ یشد،ول کیپرسود شر یول سیتازه تاس یازشرکت ها یکیربایام شیپ چندوقت

 

 اون شرکت،شوهرخواهرت بودو البته اون شرکت به نام خواهرت بود. سیرئ دمیفهم شیچندروزپ نکهیتاا

 

 بهش انداختم وگفتم: ینگاه

 به من دارن؟ یهاچه ربط نیخوب،ا

 

 گفت: عیسر روژان

 روبگم. شیتابق ،صبرکنیچقدرعجول

 

 نگاهش کردم که ادامه داد. رهیخ

 

 ....روژان

 شراکت روبهم بزنند. داکردکهیودادوب درفتیمسئله روفهم نیرایام یوقت

 

 کار. یکم خواهرت اومد رو کم

 

 .رداشتیدرجلب توجه ام یداد ،همش سع یانجام م یزننده ا یکارهاورفتارها

 

 گفت: یم یکه مونابه عل دمیخواهرت وشوهرخواهرت روشن نیب یحرف ها یاتفاق شبید نکهیتاا

 .ررویومنم ام یخوا یترارومیتوم

 نمونده تا... یلیخ میرس یکم به هدفمون م کم

 

 ادامه نداد. گهید یکنه،ول لیزدنگاهش کردم ومنتظرموندم تاجملش روتکم یکه ازترس دودوم ییباچشما

 

 :دمیتوپ بهش

 ؟یادامش چ پس

 

 وگفت: نییسرش روانداخت پا روژان

 .دمیادامش رونفهم گهید
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 ازاشک پرشده بود. چشمام

 

 بود؟ یوموناچ یعل ی نقشه

 بهش انداختم. یزارنگاه یباحال

 

 گفت: روژان

 کنم. یم ادبراتونیازدستم برم یهرکمک

 

 رک بهش گفتم: یلیخ

 ؟یبهم کمک کن یخوا یم چرا

 

 روجبران کنم. ممیباه قداشت یخوام کارها ی...چون مروژان

 

 .نمیب یچشماش م یرونسبت به تو،تو ریام عشق

 

 کنم. یکه بتونم م یگذشتم،هرکار یجبران کارها واسه

 

 شدبهش اعتمادکرد. یانداختم تاازراست بودن حرف هاش مطمئن شم،چشماش صادق بود م یچشماش نگاه به

 

 شدم. ادهیپ نیازماش یروگرفتم وتشکرکردم بعدازخدافظ دستاش

 

 .نیماش یپروازکردم سمتش وخودم روانداختم تو عیاسریرو نیماش دنیباد

 

 شده؟ یپکرمن انداخت وگفت:چ ی افهیبه ق یانگاهیرو

 

 کردم اشکام روپس بزن،که موفق هم شدم. یسع

 

 لرزون گفتم: ییباصدا

 دم وشروع کردم گفتن،آدرس یم حیکن سمت پارک).....(توض حرکت

 

 برگشت. یآب معدن هیپارک وبا یسمت سوپر ارفتینشستم رو یصندل هی یارویاکمک روپارک ب میدیرس یوقت

 

 روداددستم وگفت: یاومدسمتم بطر یوقت

 بگو. ،بعدشیش بخورآروم

 

 کردم به ذهن آشفتم نظم بدم. یروخوردم وسع آب

 

 دادن تموم ماجرا ازهمون اول،اولش! حیگذشت که شروع کردم به توض یکم

 

 فکر. یتو ارفتیصحبت هام تموم شدرو یوقت

 

 .دیوباخنده هام خند ستیهام گر هیگر یبود،االن هم پا به پا یتک ادوستیرو

 

 ترا؟ی،میکارکن یچ یخوا ی...مایرو
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 کنم. یاصالحالم رودرک نم ایدونم رو ی...نممن

 

 ؟یره،چیروازم بگ رمیمونا بخواد ام اگه

 

 کرد. یفکرروم نیمثل من هم اهمیرو ن،پسییروانداخت پا اسرشیحرفم رو نیباا

 

 ازجام بلندشدم وگفتم: یباسست

 .رونیب میر یامشب بابچه ها م رگفتیخونه،ام می....پاشوبرمن

 

 .نیسمت ماش میکردو باهم رفت یاموافقتیرو

 

 اومده بود. رهمیبودوام2خونه ساعت  میدیرس یوقت

 

 .ریسمت اتاقمون،اتاق من وام میورفت میداد یبالبخندسالم

 ده. یبهم دست م یمسئله حس قشنگ نیهم بافکرا هنوز

 

 :اوگفتمیسمت رو روکردم

 رم حمام. ی...بروبخواب منم ممن

 

 .رونیوقتم روگرفت حاضرو آماده اومدم ب یساعت کیکردن که  بعدازحمام

 

 کاناپه. یرو رهمیاتاقم خواب بودوام یتو اکهیسالن،رو یتو اومدم

 

 .دمیکش یمتوجه باشم دادبلند نکهیفکربدون ا نیباا دهیگرسنه خواب ریما یوا ادناهارافتادمی ناگهان

 

 خوبه؟ ؟حالتییترا؛کجایم اابالفضلیگفت: ینگران یکه باصدا دمیرروشنیهراسون ام یهوصدای

 

 سالن. یبلندشده بودوبا دو اومدتو اهمیدادم رو یازصدا

 

 وبغلم کردوگفت: دسمتمیدو دنمیربادیسالن ام یورفتم تو دمیخجالت کش ازکارم

 فدات شم؟ شدیزم؟چیعز یخوب

 

 گفتم: یغرق لذت شدم وباشرمسار یهمه مهربون نیازا

 .دمیکه دادکش شدیچ دمیهونفهمیبعد  یدیکردم که بهت ناهارندادم وگرسنه خواب یفکرم داشتم

 

 .نمیروگرفتم باالتاچشماشون روبب سرم

 

 کردن. ینگاهم م یرهردوبامهربونیاوامیرو

 

 وگفت: رروکردسمتمیام

 گشنمه. یرودرست کن که حساب حاالغذات

 

 .یسمت آشپزخونه وشروع کردم درست کردن ماکارون دمیپر ظیغل یباچشم عیسر

 

 آماده شد. یماکارون قهیدق45بعداز
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 .میسمت اتاقم تاحاضربش میارفتیبارو بعدازغذاخوردن

 

 شروع کردم آماده شدن. دیشد یتیباحساس

 

 نگار وبچه ها. یهمهمه  یبعدصدا دمیزنگ درروشن یصدا

 

 ازدرواردشدن. ناومحمدمیکه همزمان م رونیب میکارمون تموم شداومد یوقت

 

 .میشد یسالم واحوال پرس امشغولیبهشون زدم وبارو یمن زوم شدلبخند یررویوارمحمدوام نیتحس نگاه

 

 :رگفتیر،امیام یها لیابافامیرو یمعارفه  ی بعدازجلسه

 م؟یحاالکحابر خوب

 

 بام. می...برمن

 

 پارک)....(بعدش بام. می:نه برنگار

 

 .میموافقت کرد همه

 

 رو ارائه دادم: شنهادمیهابشن،پ نیسوارماش تااومدن

 .نیماش یم؟دختراوپسراتویشه جدابر یم

 

 صندوق عقب. میزاریبامن وخوب،اوممممم روژان هم م نامیوم حانهیناوریراننده ونگارومب شمیم من

 

 .دنیروژان غش کرد وبچه هام شروع کردن خندحرفم  نیباا

 

 بالبخندگفت: روژان

 برادرم. شیرم پ یپسرهاجاهست،من م نیتوماش

 

 ها. نیماش یتو میقبول کردن ونشست همه

 

 به خوندن. میشروع کرد یضبط روبردباالوهمگ یجلوکنارم وشروع کرد ور رفتن باضبط،صدا نانشستیم

 

 :میتک بوق زدوباسرعت ازماجلوزد،ناگهان همه باهم گفت هیریام

 شد. شروع

 

 ازجلوش ردشدم. یگرفتم وباتک بوق رسبقتیتا ازام 221گاز وباسرعت  یروگذاشتم رو پام

 

 .میوهماهنگ باهم آهنگ روخوند میضبط رو باالتربرد یوصدا دنیهو کش میها شروع کرد بابچه

 

 تاپارک)....( راه بود. یساعت 1 حدود

 

 کردند. یکه به خاطر سرعتمون وجلوزدن ازپسرهابودبه همسراشون نگاه م یبچه هاباپوزخند میدیرس یوقت
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 شده بود،گفت: یلب زنش بود حرص یکه رو یازپوزخند هیشترازبقیکه ب روهام

 ر؟یمگه نه ام میروکرد هه،مامالحظتون

 

 گفت: عیبهش رفتم که سر یبهم انداخت که چنان چشم غره ا یرنگاهیام

 !نه

 

 .رخندهیز میزد رهمهیحرف ام نیباا

 

 بلندگفت: روهام

 اه. اه

 بدخت. لیذل زن

 

 زدوگفت: یرلبخندیام

 که سهل. یلیهستم،زن ذل نوکرشم

 

 شدم. رهیبودبهش خ مونیگزند یرو یپررنگ موناوعل ی هیازسا یکه ناش یحرفش همه دست زدن ومنم باعشق وترس نیباا

 

 سمت پارک. میودستم روگرفت وحرکت کرد راومدسمتمیام

 

 فراوان گفت: ینگارباذوق

 ،رهااااااااایشهرباز میبر اول

 

 کوتاه گفت:چشم. یا رهاباخنده

 

 .یسمت شهرباز میراه گرفت بیترت نیا به

 

 :روگفتمیهابشم روکردم سمت ام یتونم سواراسباب باز ینم میبخاطرباردار نکهیاز ا ناراحت

 رمممممممیام

 

 ....جونه دلم؟ریام

 

 نم؟یکنم؟تنهابش کاری....من حاالچمن

 

 درخدمت شمام،خانومم. امیشم،زشته بعدش م یاول روباهاشون سوار م ی....من فقط اسباب بازریام

 

 یگونه اش کاشتم که باصدا یرو یپاهام بلندشدم وبوسه ا یپاشنه  یرو

 کنه، یمحمدداره بالبخندبهم نگاه م دمیکه د دمیکنارکش عیسر اهوم،اهوم

 بچه ها. شیرم پ یگفتم من م عیسر

 

 عیسر دمیکه کنارگوشم شن یمرد یکردم که باصدا یهانگاه م ینشسته بودم وباحسرت به بچه ها واسباب باز مکتین یرو

 .دمیکنارکش

 

 ....سالم،بانو.مرد

 

 راحت شدوگفتم: المیخ نیهم یاومدکه ازاون پسرمزاحم هاباشه برا یبه مرد روبه روم انداختم،بهش نم ینگاه
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 .سالم

 

 نم؟ینجابشیتونم ا ی.....ممرد

 ندارم،منتظربچم هستم تاباخواهرم برگرده. قصدمزاحمت

 

 نگاهش کردم،خواهرش؟پس مامانش کجاس؟ یباکنجکاو

 

 چشمام سوالم روخوندکه گفت: یانگارازتو

 .مرده

 

 گفتم: عیبهش انداختم وسر ینگاه بابغض

 کنه. واقعامتاسفم،خدارحمتش

 

 دله من مرده، ی....نمرده،تومرد

 کردورفت. انتیخ

 

 مردرو. نیغم ا نمیتانب نییروانداختم پا سرم

 

 د،درسته؟ی....باردارمرد

 

 ماهشونه. 5....بله،من

 

 گفت: دوباذوقیمردخند

 من،دوقلوان؟ یواو،خدا

 

 مردبود سرم رو تکون دادم. نیا یوصبور یکه منشاش ازمهربون قیعم یبالبخند

 

 به شکمم انداخت وگفت: ینگاه یمردباخوشحال

 .دیخوشبخت وشادباش شهیهم دوارمیام

 

 به عقب کردوگفت: یگفتم که اشاره ا رلبیز یممنون

 همسرتونن،مگه نه؟ شونیا

 

 دوه. یبه سمتون م بادارهیدرهم تقر ییربااخمایام دمیگذرابه عقب انداختم که د ینگاه

 

 سمت مردبرگشتم وگفتم: به

 همسرمنن. شونیبله،ا

 

 زدوگفت: یمردلبخند

 .دعاشقتونهیشد معلومه

 

 کرد. یبلندشدومحترمانه سالم عیسر ریام بااومدن

 

 دادودستش روفشرد. یمبالخندسال ستیمردمزاحم ن نیانگارمطمئن شده بودا رکهیام
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 شدن،کردوگفت: یم کمونیکه نزد یبه زن وبچه ا یا مرداشاره

 خواهرم ودخترم. نیا

 

 بود. ییبایبه بچه ش انداختم،دخترفوق العاده ز ینگاه

 

 سمت بام. میراه گرفت میخارج شد یازشهرباز نکهیبعدازا

 

 .رهیربگیباروزیخواست ز یم ینیبره سمت پدرش که ماش دکهیبادویبه بام،ز میدیرس یوقت

 سمتش وپرتش کردم سمت بوته ها. دمیپر داکردمیدونم ازکجاپ یکه نم یباسرعت

 

 برخوردکردوپرتم کردسمت جدول. نمیباجسم سنگ نیماش

 

 .دیچیپ رشکممیز یدیدردشد

 

 .دمینفهم یچیه گهیود دمیفرابنفش کش یغیدردج یازرو

 

 

 

 :ریام اززبان

 

 رفت. یم شیپ یداشت به خوب شب

 

 گوشم زنگ خورد. یمحمدتو اابالفضلی یشدم که صدا یم ادهیپ نیازماش داشتم

 

 رفت. ادمی دنینفس کش یا هیثان یکه برا دیکش یریمحمد،قلبم چنان ت یباصدا قایدق

 

 شدم که محمد بادادگفت: ادهیپ نیازماش عید،سریچیدلم پ یتو یبد ترس

 ترااااااااایم

 

 کردم. دنگاهیدو یکه محمدم یبه سمت عیبراش افتاده باشه لرزبه تنم نشست،سر یاتفاق نکهیبافکرا

 

 خوردسرم به دوران افتاد. یخون غلط م یتو تراکهیم دنیباد

 

 شدم. نینتونستم وزنم روتحمل کنم وپخش زم گهید

 

 .دمینفهم یچیه گهیسمتم که د دنیدو عیوشهاب سر حانه،روهامیناوریمب یاخدای یباصدا

 

 .دمید مارستانیب یاتاق ها یزخواب پاشدم خودم روتوا یوقت

 

مادرم به  غیج یباصدا دمیسرم روازدستم کش عیو سر دیگونه هام غلت یکه افتاده اشکام رو یواتفاق تیآوردن موقع ادی با،به

 سمت دربرگشتم.

 

 خون حالم گرفته شد. دنیدستم غلتوندم باد یبه دستم بود،نگاهم رورو نگاهش

 ازخون متنفربودم. یازبچگ
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 دستم. یدستمال سمتم گرفت ومن گذاشتمش رو هی مامان

 

 دورگه شده بودگفتم: هیکه اززوربغض وگر ییپاشدم وباصدا ازجام

 .ترایم یمامان

 ؟یخوبه؟بچه هاچ تراکجاس؟حالشیم

 

 رفت. رونیازاتاق ب هیدوباگرینگاهش روازم دزد مامان

 

 افتاده. یاخدا،حتمااتفاقی

 

 شدم. یآروم م ترایمن فقط بام یکردم تاآرومم کنه،ول یوسع دیداخل پر عیکه شهاب سر دمیکش یدادبلند

 

 :بادادگفتم

 تراکجاسسسسسس؟یترا،میکن شهاب،م ولم

 

 اتاق وگفت: یدتویپرستارپر دمیکش یکه م ییدادا یباصدا

 .دلطفایکن د؟مالحظهییهست کجا ،حواستونیرحمان یآقا

 کنم. رونتونیب مارستانیشم ازب یمجبورم وگرنه

 

 مخمه. یدرویپرعشوش شد یدونستم صدا یگه فقط م یم یدونستم چ یاصالنم

 

 گلوش وشروع کردم فشاردادن. یروگرفتم ودستم روگذاشتم رو قشیبلندخودم رورسوندم بهش و بادوقدم

 

 رفت. یم یشتریب یهرلحظه روبه قرمز صورتش

 .ترابودیم یصورت خون یمن حواسم پ یول

 

 خودم اومدم و ولش کردم. دبهیکه شهاب کش یادباد

 

 رفت. رونیازاتاق ب پرستارباسرعت

 

 .ششیپ تراببرمی....شهاب،ممن

 

 .نجایا نیابشی...داداش من حالشون خوبه،بشهاب

 

 شده. یزیحرفش مطمئن شدم که چ نیباا

 

 پاهاش وگفتم: یروانداختم رو خودم

 توروخدا ششیکرده باشم،ببرم پ ادالتماسینم ادمی

 

 بلندم کردوگفت: عیدرهم سر یباصورت شهاب

 آروم باش. فقط

 

 سمت در. میرفت دوباهمیروکش ودستم

 

 نشسته بودند. یصندل ینزار رو یهمه باحال رونیب میاومد یوقت
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 بود. ستادهیپاهاش ا یبودوبه زوررو دهیبدجورپر ترارنگشیم مامان

 

 وگفت: اومدسمتم

 .رمیمیمنم م رهیار،اگه بمرونگهد رتوروخدادخترمیآقاام

 

 .دمیکش ینفس م یقلبم وشروع کردم ماساژدادن.به سخت یکرد،دستم روگذاشتم رو دنیرکشیمرگ قلبم شروع به ت باحرف

 

 لرزون گفتم: ییباصدا

 کجاس؟

 

 گفت: سیکه معلوم بودبه خاطرگر یتودماغ ییناباصدایم

 !کما

 

 .دیکمادست وپام لرز باحرف

 

 .رشیسمت پذ بادورفتم

 

 ...کما،کجاس؟من

 

 .دمیپرستار به سمت چپ دو ی بااشاره

 

 .تراافتادینگاهم به م شهیبه کماازپشت ش دنیبارس

 

 من؟ یترایاچرامید،خدایگونه هام غلت یرو اشکام

 

 پدرام به سمت عقب برگشتم. یباصدا

 

 من نبودن. یازدشمنا ی....من متاسفم،ولپدرام

 زدن به زن شمابوده. قصدشون

 

 ؟یزن یحرف م یوردچ...درممن

 

 ه؟یشده بودم،منظور حرفش چ جیگ

 

 وگفت: نییسرش روانداخت پا یباتاسف وشرمندگ پدرام

 من رونجات داد. یبایشما،ز خانوم

 

 نگاهش کردم. باخشم

 رفت. یچشمام رژه م یتراجلویم یفکرکنم،همش صورت خون یتونستم منطق یاصالنم

 

 حرکتم رونداشت چندقدم عقب رفت. نیوچون اصالانتظارا نشیدستام زدم تخت س باکف

 

 مون؟یتوزندگ یاومد ،چطوری....عوضمن

 من.... یترایم
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 بلندگفتم: ییتونستم تحملش کنم وباصدا ینم گهید

 ازجلوچشمام. گمشوووووو

 

 .ترابودمیمحوم شهیحرکت ازپشت ش یگذشته بود که ب یساعت مین

 

 بودم. ستادهیا پاهام ینداشتم،به زوررو یخوب حال

 

 روژان کامل خداروفراموش کرده بودم. انتیبعدازخ

 

 سروقت وبه موقع بود. شهیبودم،نماز وروزه هام هم یدیآدم مق من

 

 ....یول

 

 خواستم دست به دامن خداشم. یم االن

 حالش خوب بشه. ترامیم یول رمیبم حاضربودم

 

 .مارستانیب یافتاده رفتم سمت نمازخونه  یباسر

 

 آروم شده بودم. یکردم؛کم یروحس م یبیاومدم آرامش عج رونیازنمازخونه ب یباخدادردودل کردم وقت یدوساعت

 

 سمت اتاق دکترراه گرفتم. به

 

 هستم. یدکتر،رحمان ی...سالم آقامن

 

 س؟یهمون تصادف مارتونی....سالم پسرم،بدکتر

 

 اد؟یم رونیازکماب  ی...بله،حالش خوبه؟کمن

 

 . نییپا شونیاری....سطح هوشدکتر

 

 ؟یچ... یعنی...خوب من

 

 ....دکتر

 .میدستگاه هاروازش جداکن میمجبور دانکنهیپ یبهبود چیوضعش ه اگه

 

 همسرتون بوجودآورده. یکه به سرش خورده،حالت اغماروبرا یا ضربه

 

 زنتون.... گهیوازاون به بعدد مید یروزمهلت م7 ومافقط

 

 عضو روبد.... یاهدا یلطفااجازه  فقط

 

 اومدگفتم: یکه از ته چاه م ییحرفش روکامل کنه وباصدا نزاشتم

 .د،لطفایش ساکت
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 شد. یقلبم فروم یبود که تو یخیدکترمثل س یرون،حرفایازاتاقش زدم ب عیسر و

 

 روبه درکمارسوندم. وارهاخودمیزورد به

 

 کرد. یولم نم یدکترلحظه ا یحرفا

 

 گفت؟ یچ ر،دکتری...آقاامترایمادرم

 

 بود: نیاومدا رونیکه ازدهنم ب یا وتنهاکلمه

 .د،توروخدایدعاکن براش

 

 زد: یصورتش ودادم یتو دنیزانوهاش فروداومدوشروع کردکوب یحرفم رو نیتراباایمادرم

 

 دستت امانت. اااااا،دخترمیخدا

 من وعذاداردخترم نکن. یوگرفت شوهرم

 

 کشم،چرادخترمن؟ یبشه خودم روم شیزیچ ااگهیخدا

 

 کردآرومش کنه. یمادرش وبغلش کردوسع دسمتیپر عیمحمدسر

 

 بودم. داغون

 

 .میبود مارستانیب  یتو تراومحمدومنیرفته بودن وفقط مادرم ،همهیصندل ینشستم رو رفتم

 

 شماره ناشناس اخمام رفت توهم. دنیدرآوردم باد بمیروازتوج یبه زور گوش میگوش یباصدا

 

 

 زنگ خوردن،باالخره جواب دادم. قهیبعدازچنددق

 

 د؟یی...بله،بفرمامن

 

 ...سالم عشقم،حالت چطوره؟ناشناس

 

 

 :دمیلحنم روتندکردم وغر عیصداسر صیباتشخ

 ؟یخوا یم ی....چمن

 

 ...اوه شوهرخواهر،خشن نباش دلم واست تنگ شده.مونا

 

 .ی....صدات روببرعوضمن

 

 ...هه،مواظب زنت باش.مونا

 

 کرد. وقطع
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 نکردم. یبدبودکه به حرف هاش توجه نقدرحالمیا

 

 کردن. یاومد،دستگاه هاروازش جدام یهوش نم ترابهیگذشته بود واگه امشب م 7

 بهش فکرکنم. دمیترس یم یحت

 

 .دیلرز یرفت دست وپاهام م یسرم رژه م یحرف دکترتو نیا هربارکه

 

 بارآخردست به دامن خدابشم. یخواستم برم وبرا یم

 

 .میعبدالعظشاه  رفتم

 

 رفتم خودم روچسبوندم به حرمش. دم،یرس یوقت

 

 !!ایروبهم برگردون،خدا ترامیامیحرکت تووابستس،خدا هیبه  میازندگی....خدامن

 

 بزنم. شترحرفیهق هام اجازه ندادکه ب وهق

 

 اذان شب روگفتن ،رفتم و وضو گرفتم ونمازم روخوندم. یوقت

 

 

 وجودم رخنه کرد. یتو اسیو یدیهمون قدم اول روکه برداشتم حس ناام مارستانیبرگشتم ب یوقت

 

 هام کندشده بود. قدم

 

 کرد. یم تیرواذ ،گوشامیگوش خراش یرفتم صدا یبه سمت کمام یهرچ

 

 شدن. یشترمیشدم،صداهاهم ب یکترمیکه نزد یهرچ

 

 دلم نشسته بود. یتو یبیعج ترس

 

 سمت درکماپروازکردم. بابهیسرعت قدم هام اضافه کردم وتقر به

 

 پخش شدم وباتموم وجوددادزدم: نیزم یرو دمیکه د یزیباچ

 ااااااا،نهههههههههیخدا

 

وصورتش  دیبار یمثل بارون م ناهمیوم دیکش یدادم یبلند یتراباصدایدندومادرمیدو یدکترهابه سمت در کمام ی همه

 کرد. یم سیروخ

 

 درآروم کردن مادر و زنش داشت. یبود وسع ستادهیپاهاش ا یکه به زور رو محمدهم

 

 کرد؟ یخودش روآروم م یاماک

 

 شونه هام نشست به سمت عقب برگشتم. یکه رو یبادست
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 کرد. یرونگاه م بامنیز یبود وبالبخند ستادهیسبزپشتم ا یبالباس ها یرمردیپ

 

 :دگفتیخودش د یمن رو،رو ی رهینگاه خ یوقت

 به خدا. توکلت

 کنه پسرم. یروکه دوباره به سمتش رفتن ودست کمک به روش بلندکردن روردنم ییخدااونا

 کنه ورفت. ینم دتیناام

 

 ازجابلندشدم وراه گرفتم سمت محمد. یباسست

 

 تراخوبه؟یشده؟حال م ی...محمدچمن

 

 دونم داغونم. یر؛نمیدونم ام ی...نممحمد

 .دنیپرده روکش تراویسمت اتاق م دنیدو هوهمشونیگن  ینم یچیه

 

 .رهیم یداره ازترس م مامان

 

 .ختیر یخودش جمع شده وبوداشک م یزخم خورده تو یگذرا انداختم که مثل مار یترانگاهیمامان م به

 

 رفته بود. لیتحل شیزد،انگار تموم انرژ یدادنم گهیاماد

 

 نشسته بودم. یصندل یبودکه رو یا قهیدق 5

 ه بود.چند سال برام گذشت یکه به اندازه  یا قهیدق5

 

 روتوش داشت گفت: یومهربون تیازموفق یکه رگه ا ییسمتش که باچشمها میاومد حمله کرد رونیترابیپرستارازاتاق م یوقت

 همسرتون خوبه،فقط... حال

 

 .دیمحمدبه کمکم رس ؟کهیوشک نگاهش کردم واومدم بگم فقط چ یبادودل

 

 ؟ی....فقط چمحمد

 

 مسائل رو روشن کنه. یدکترش تابراتون برخ شیدپیدبری....باپرستار

 

 سمت دراتاق دکترپروازکردم. بابهیتقر

 

 که نشان ازاعالم حضورم بود واردتاق دکترشدم. یا باچندتقه

 

 خوبه؟ ترامیدکتر،م ی...آقامن

 

 زدوگفت: یدکترلبخند

 شه. یم دایناب هنوزهم پ یعشق ها نیکه ازا خوشحالم

 

 ناراحت کننده. شیندس ودومخوشحال کن شیکیدوتاخبردارم،

 

 دادم خبر ناراحت کننده روبشنوم. حیترج ندفعهیخوش بودم اما ا یآدم ها عاشق خبرها ی هیمثل بق نکهیباا
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 ...اول خبر ناراحت کننده.من

 

 زدوگفت: ینیلبخندغمگ دکتر

 که کدومش رواول بگم. یکن نییازت نخواستم تع من

 

 انداختم. یدکتربودبهش نگاه یکه بخاطرحاضرجواب یبابهت

 

 .ستادیبلندشدوروبه روم ا شیصندل یاز رو یجد یلیخ

 

 که زنت به هوش اومده،مگه نه؟ یدون ی...مدکتر

 

 دکتر. ی....بله،آقامن

 

 وجودداره. یکارهاش حکمت یهمه  یوقت ازخداگله نکن،صددرصدتو چیپسرم ه نی...ببدکتر

 

 :دگفتیاسترس روفهم نیبهم وارد شده بود دکترکه ا یدیشد استرس

 ....نهیکالم ا ختم

 کوتاه مدت گرفته ( ی)همسرت فراموش

 

 شوک. کیایزمان و اد،بامروریم ادشیبه  یچ اماهمه

 

 چشمام جمع شد. یحرفش اشک تو نیباا

 

 شناسه؟ یرونم ترامنیم یعنی

 

 رعاشقتم؟یواست تنگ شده،ام ردلمیگه ام ینم گهیترادیم یعنی

 

 من. یخدا یوا

 

 .نانشدهی...پسرخوشحال باش که الاقل زنت نابدکتر

 

 ؟یچ یعنی...من

 

 ...دکتر

 یهمسرتون روباالم ناشدنیقشرمخش واردکرده که درصدناب یبه قسمت پس سر یجد بیکه به سرش خورده،آس یا ضربه

 نداشت. یمشکل یینایبرد،اماخداروشکرازنظرب

 رحم کرد. خدابهش

 

 گفتم وازاتاق خارج شدم. یرخداروشک

 

 .ترایحال بودم بخاطرم خوش

 

 که به جونش بسته بودن،سقدشدن. ییکه بچه ها ومدی ینم ادشیهم  یتاچند ماه چون

 

 کردم. یحس م نمیس یرو رو یغم امابازم
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 بود. ستادهیسمت محمدکه منتظر روبه روم ا رفتم

 

 ر؟یشدام ی...چمحمد

 

 فقط... یچی...همن

 کوتاه مدت گرفته. یترافراموشیم فقط

 

 چشماش جمع شد. یتو دواشکیکش یمحمدآه

 

 .نمشیبب رم،برمیسمت پرستار تااجازه بگ رفتم

 

 وارداتاق شدم. دمیمخصوصش روپوش یلباس ها یوقت

 

 بود. رهیروح به درخ یب یلیتراخیم

 

 زدوگفت: یدلبخندیمن رود یوقت

 سوال هام روبده. داشدتاجوابیپ یکی خداروشکر

 

 انداخت وگفت: نییشد،سرش روپا یرمیکه غم ازش سراز یبالحن بعدش

 هستم؟ یک من،من

 

 رنگ ورو رفتش انداختم وگفتم: یبه چهره  ینگاه یمصنوع یبالبخند

 همسربنده. یعیتراربی،مییترایتوم

 

 .یموناومحمد دار یبرادر به اسما هیخواهرو هی

 

 

 ازاتاق منتظرو نگران ودلتنگ توست. رونیفوت شده ومادرت ب پدرت

 

 فارغ ازغم زدوگفت: یترالبخندیم

 ،درسته؟یتوشوهرم پس

 

 شوکه شدم وبا پته پته گفتم: شیرفتارناگهان رییتغ نیازا

 .آره.چطور؟آ

 

 .یخوشگل یلی...خوب .خوب.خترایم

 

 ...مثل تو.من

 

 ه؟ی....اسمت چترایم

 

 .ری...اسمم اممن

 

 ....واو.ترایم
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 وگفتم: دمیخند

 ؟یخانوم هیچ

 

 ؟ میندار یا ،مچهی...بچه اترایم

 

 گفتم: عیسر نیخواستم صدام بلرزه ومشکوک بشه واسه هم یافتاده،نم یاتفاق نکهیحرف بزنم،بدون ا یعاد یلیکردم خ یسع

 .مینه،ندار

 

 .یتیصفاس میر ی....بهتر،پس هروقت مرخص شدم همش مترایم

 

 م،نه؟یادداریکه ز دوست

 

 ...آره:من

 نا،نگار،محمدیحانه،مینا،ریا،شهاب،روهام،رها،مبیمن،تو،رو

 

 شروع خوبه. ی....اومممممم،براترایم

 

 سوال! هی خوب

 

 نگاهش کردم که گفت: یباکنجکاو

 ؟یدخترم دار دوست

 

 یپرس یکه نم یازمن چه سواالت ست،اونوقتین ادتی یزیکه چ یناراحت باش داالنی....دخترتوبامن

 

 .ستیمهم ن ادبرامی....زترایم

 . یوآگاه یوغفلت بهترازباخبر یخبر یب

 

شدم  یدرم کیداشتم نزد یو وقت رشدهید دمیبه ساعت کردم که د یکردم،منتظربودکه جوابش روبدم نگاه بالبخندنگاهش

 گفتم:

 دخترندارم. نه،دوست

 من. یسال که عاشق توام،چشم جنگل5_4

 

 بشه. ترامرخصیمدادتا تیبود باالخره دکتررضا دوروزگذشته

 

 کرد. یم یتاب یب یلیتراخیمادرم

 کرد. یتظاهرم ینجوریا دمیاشایمهم نبود ترااصالبراشیم یول

 

 کرد. یم یشوخ میلیبود،متفاوت شده بود وخ رکردهییتغ اتشیاخالق تموم

 

 گفت: یدمید یترارومیحرکات ورفتارم یاوقتیرو

 .یشد میقد یترایهمون م باالخره

 

 .ترایم ادتیع انیهاب امروزقراربودبچه

 

 استراحت کنند. یرفته بودن خونه تاکم همه
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 .دنیکردبه خند تراشروعیباال وم دمیترادومترپریم یبودم که باصدا لیاشپزخونه مشغول آماده کردن وسا یتو

 

 بودم. دهیبودکه ند یکه چندماه یبودم،خنده ا محوخندش

 

 ؟یخند یوم یکن یکه من رومسخره م یدیرس یبه مرحله ا گهیتراخانوم،دی....ممن

 

 زدوگفت:اوهوم. یترالبخندیم

 

 .ترایم دنیبودکه بچه ها اومده بودن د یا قهیچنددق

 

 من وگفت: اروکردسمتیرو

 کارت دراومده. رتازهیآقاام

 

 نگاهش کردم که باعث خندش شد. یبابدبخت

 

 خوب خنده هاش روکردگفتم: یوقت

 چرا؟

 

 .یباعل ییبه زمان قبل از آشنا ترابرگشتهی...چون مایرو

 

 .ییدایوش یرفت توجلدعاشق یباعل ییبعدازآشنا یبود ول طونیموقع هاشادوش اون

 

 که گرم صحبت بانگاربودوگفتم: تراانداختمیبه م یزدم ونگاه یلبخند

 بخنده. یروبدم ول میهمه چ حاضرم

 

 زدوگفت: یالبخندیرو

 شه. یم تراباتوخوشبختیم

 .دیاریرو واسه خودتون بوجودب یوخوشبخت دیباش باهم

 

 .دیهم قیشماال

 

 کردم. یوبشقاب هابودم وغرغر م وانیمهمان هادرحال شستن ل بعدرفتن

 

 کارها؟ نیوچه به ا امنیخدا آخه

 

 کنم. یوآشپز امیشرکت،فقط مونده ب دبرمیازفردابا من

 

 پرت شد. نیزم یکه دستم بود رو یوانیترالیم یخنده  یباصدا

 

 من حبس. ی نهیس یخندش قطع شدو نفس  تو یتراصدایم وانیتکه تکه شدن ل یصدابا

 

 بهش نگاه کردم وگفتم: دیشد یبااخم

 .زکنمینجاروتمیتامن ا رونیبروازآشپزخونه ب عیسر
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 زد. میاز آشپزخونه ج عیسر ترایم

 

 بگم. یدستم که باعث شد آخ بلند یتکش رفت تو نیکردم که ازشانس بدم آخر یروجمع م وانیل یتکه ها داشتم

 

که  یسمتم پروازکرد،درحال بابهیکردتقر یکه ازدستم چکه م یخون دنیآشپزخونه وباد یاومد تو عیسر ترایآخ من م یباصدا

 کردغرزدوگفت: یبلندم م

 انگشتم بود. یچیدرحال باندپ یحرف هابصورت جد نیا نیودرح یستیبلدن میکار چیکنه ه یم ا،حاالعفونتیخدا یوا

 

 زدوگفت: یکارش تموم شدلبخند یوقت

Finish 

 

 نه. یاومد،امابطورقطع یم ادشیوتوک  زهاروتکیچ یمواقع بعض یترابعضیگذشت،م یترامیماه ازمرخص شدن م کی

 

 شه. یشوک مشکل حل م هیبودبا دکترگفته

 

 بود. رکردهیدرگ یلیوذهنم روخ ومدنی یبود که حساب  وکتاب هاباهم جوردرنم یشرکت نشسته بودم،چندروز یتو

 

 اوفته. یم ییاتفاقا هیکردم داره  یم حس

 

 زد. یخسته م یلیهم بودوخ یتو یحساب یمنش یبرگه هابلندکردم،چهره  یسرم رو از رو یمنش یباصدا

 

 ...حالتون خوبه خانوم؟من

 

 آوردن. فیتشر یانتظام یرویازن یونی،آقایرحمان ی:آ.آره آقایمنش

 

 داخل. دیکن شونیی...راهنمامن

 

 .یآگاه یهستم ازاداره  یی...سالم،بنده سرگردرضاسرگرد

 د؟یهست یررحمانیام یشماآقا

 

 .د،بلهی...خوش اومدمن

 افتاده؟ یچطور؟اتفاق

 

 به اسم شماست؟ شیمیشرکت ن نی...اسرگرد

 

 ....بله.من

 

 ،درسته؟یعیوخانوم مونارب یقربان یعل یبه اسم آقا گشید یمی...ونسرگرد

 

 افتاده جناب سرگرد؟ ی...بله،اتفاقمن

 

 ....سرگرد

برگشت خوردن وازتون  دیکرد یم یداریخر یوتریکه ازشون قطعات کامپ ییشرکت ها یکه برا ییتمام چک ها یرحمان یآقا

 شده. تیشکا

 

 هستش. یقربان یبه اسم آقا یشماست ول یچک ها امضا یهمه  یپا
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 شوهرخواهرخانمتونن درسته؟ ییگو که

 

 ...بله..من

 

 ...سرگرد

 شمادرست کردند. یپاپوش هستش که برا کی ناهمشیداس،ایشدنشون پ بیازغ نطورکهیا

 

 .دیفعال شمابازداشت هست یول

 

 .میوارددفترسرگردشد میدیبه اداره رس یوقت

 

 رم؟یتونم باخانومم تماس بگ ی....ممن

 

 .دیی...البته،بفرماسرگرد

 

 روبرداشتم وشماره روگرفتم. یگوش

 

 داد: تراجوابیبوق م بعدازسه،چهارتا

 بله؟

 

 ترا؟ی...ممن

 

 هزارراه رفت. ؟دلمیی؟کجاییر،توی....امترایم

 

 بازداشت شدم. ترامنی...ممن

 

 .دمیروشن یزیشکستن چ یصدا نکهیومدتااین ییصدا قهیچنددق

 

 !ترایزم؟میعز شدهیتراچیترا،می....ممن

 

 شده؟ی؟چیر،خوبی....ام.امترایم

 

 ) .....(.ابونیخ ی) .....( تویره ادا ای...بمن

 

 .ترابودمیمنتظر اومدن م یساعت مین

 

 بغلم. یوخودش روانداخت تو دسمتمیپر عیاومدسر ترایم یوقت

 

 ؟یینجایشده؟چراایچ دمیترس یلی؟خیزم،خوبیرعزی...امترایم

 

 .زمیبپرس عز یکی یکی زمی...سالم خانومم،خوبم عزمن

 

 مراعات کن. ینجاآگاهیا یزمزمه کردم،خانوم ودرگوشش

 

 بود. سیخ سیآوردصورتش خ رونیخودش روازبغلم ب یوقت
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 ؟یکرد هی...چراگرمن

 

 ریام دمیترس یلی...خترایم

 

 .یعیخانوم رب دی...خوش اومدسرگرد

 

 روپاک کردوسالم داد. تراصورتشیم

 

 .مینشست یصندل یسرگردرو باتعارف

 

 شده؟ی...جناب سرگردچترایم

 

 شده. تیهمسرتون برگشت خوردن وازشون شکا ی...چک هاسرگرد

 

 من وگفت: تراروکردسمتیم

 .ریام یکرد یپرداخت م خوب

 

 وگفتم: نییروانداختم پا سرم

 رسه. یشرکت نم ی بودجه

 

 ...مگه چقدربوده؟ترایم

 ؟یدیچراچک کش دهیرس یاگه بودجه نم پس

 

 رفت. یباال وباالترم یصداش بودکه ه وتن

 

 ترسم؟ یمن م یگ ی....نمترایم

 ؟یچ یعنی ،ید یروجواب نم تیوگوش یرکردیساعت د 1 یگ ینم

 

 ......یفهم ینم

 

 روبهش نداد. شتریحرف ب یهق هق هاش اجازه  و

 

 .دلطفای...خانوم،آروم باشسرگرد

 

 علت. نیبه هم دندیهمسرتون چک کش یدندوباامضایشرکت روباالکش یوهمسرش پول ها خواهرتون

 

 .دیکنروسرزنش ن همسرتون

 باشماتماس گرفتند. عایسر دندیرس یوقت همسرتون

 

 .دندیدونستم چقدر پول ها روباالکش ینم یداغون بود،حت عصابم

 

 .دیبد حیتوض یرحمان ی...خوب آقاسرگرد

 

 روجناب سرگرد؟ ی...چمن
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 د،درسته؟یداشت یوهمسرشون مشکل یقربان ی...شماباآقاسرگرد

 

 .یمشکل خصوص هی...درسته،من

 

 ...سرگرد

 .دیروبازگوکن یخصوص ی دمسئلهینکردحتمابا ید،اگرکمکیگ یشرکت افتاده روبرامون م یکه تو یاتفاقات تموم

 

 وشروع کردم. دمیکش یقیروبستم ونفس عم چشمام

 

 بشم نداشتم،چون معاونشون روفرستاده بودند. کیشر یقراره باک نکهیازا ی....ازاولش خبرمن

 

واسه متحمل  یکیشر نیچن ازبهیدونیرس یگرفت وبودجمون نم یصورت م نیسنگ یمعامله ا هیدینداشتم اماحتمابا یازمالین

 هاداشتم. نهیهز یکردن برخ

 

 .دمیرود سیتازه رئ م،منیشد کیماشر یبه صورت قانون نکهیچندروزبعدازا

 

 .یقربان یبود،آقا یعل سیرئ

 

 .مینشدمعاملمون روفسخ کن هرکارکردم

 

 .امیباهاش کنارب مجبورشدم

 

 شرم آور داشت. یلیخ یکار اومدوازم درخواست یچندوقت بعدش مونارو نکهیتاا

 

 شوهرش. یجلو یدرجلب توجه من داشت،حت یسع یلیوخ

 

 که گفت: رونیکرد ازشرکت انداختمش ب یدرخواست نیچن یوقت

 کنم. یترامیم یهمه کار واسه نابود من

 

 .ترابودمیوتصادف م مارستانیب یرکارهایبه بعدش درگ گهید

 

 دم. یو موناباشه روم یکار عل نکهیومن احتمال ا نکارروکردهیعمد ا یازرو ترازدهیکه به م ینیشدماش ومعلوم

 

 سرخوردو... یصندل یتراازرویدادم وتااومدم بلندشم م رونیروب بازدمم

 

 .زبرداشتمیبه سمتش خ عیسر

 

 توروخدا. ترایم نمتیروبازکن بب تراخانومم؟چشماتیترا؛می...ممن

 

 بازکردن چشماش رونداشت. ییانگارتواتا یتکون خوردن ول پلکاش

 

 آب قندروبه دستم داد. وانیل عیدوسریسرمون رس یآب قندبه باال یوانیبال ییسرگردرضا

 

 پلک هاش روبازکرد. یآروم آروم ال ترایکردم وم کیترانزدیم یکم به لب ها کم
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 زدلم؟یعز ی....خوبمن

 

 گفت: دیلرز یکه آشکارام ییتراباصدایم

 !نه

 

 کردم بلندش کنم. یتازه کردم سع ینفس یوبستم وقت چشمام

 

 حالش بهترشدروکردم سمت  سرگردوگفتم: کمی یوقت

 ه؟یمن چ فیقاتکلیدق االن

 

 .دابشنیپ یقربان یکه آقا یتازمان دیش یشمابازداشت م یکه براتون قائلم ول ی...باتموم احترامسرگرد

 

 خودش اومد وبابغض گفت: ترابهیبهش انداختم قبل ازمن م ینگاه بابهت

 ؟یچ یعنی...ی

 ؟یچ دانشنیپ اگه

 .ستیرنیام ریدتقصیدون یم شماکه

 

 ؟یبدهکاراچ یم،ولیدون ی....مامسرگرد

 

 خوان. یم یرحمان یهاپولشون روازآقا اون

 

 به افکارم نظم بدم. کمیکردم  ینشستم وسع یصندل یرو یباسست

 

 گفتم: یباتند نیهم یمخم بودبرا یرو یلیتراخیم یگوش زنگ

 بده اون صاب مرده رو. جواب

 

 روجواب داد. شیگوش عیبلندم بودسر یازصدا یکه ناش یتراباترسیم

 

 

 :ترایم اززبان

 

 ...ب.بله؟من

 

 گفت: اسرخوشیرو

 زم؟یعز ییکجا

 

 ....ب.بازداشتگاه.من

 

 گفت: دیفکرکنم سرگردهم شن یبلندکه حت ییاباصدایرو

 کجااااااا؟

 

 .اآرومتری...رومن

 آدرس )......( نیا ابهیب
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 شوک بودم بخاطردرخواست مونا. یزندان وهنوزهم تو یرتویام دم،ازبودنیترس یم یلیخ

 

 باشه؟ حیتونه وق یآدم چقدرم هی

 بکنه؟ یکار نیچن که

 !؟شوهرخواهرشیباک اونم

 

 انداخت. یشدلرزه به تنم م یدرخواست انجام م نیاگه ا نکهیفکربه ا یحت

 

 شناختم. یررومیام هرچندکه

 

 خارج شدم. اازهپروتیرو یکه به درخوردوبعدش پشت بندش صدا یتقه ا یباصدا

 

 ....؟چیکن یکارمینجاچی؟ای،خوبیتراخواهری...مایرو

 

 مردروبه روش خفه شد. دنیباد وصداش

 

 انداخت. ینگاه ییبابهت به سرگردرضا اول

 

 .یحرف چیشدبدون ه یدهنش بازوبسته م بعدش

 روبه سرگردگفت: یکم جون یشدوباصدا یناگهان اشک هاش جار که

 آرتان

 

 لب زد: رتیبابهت وح ییسرگردرضا

 دل آرتان؟ جون

 

 شدم. رهیبهشون خ باتعجب

 

 حاکم شده بود. ینیجوسنگ

 

 اشک هاش روپاک کردورورکرد سمت من. یابادلخوریرو

 

 ؟هوم؟یینجایبهم بگوچراا عی..جواب سوال هام روبده،سراگیرو

 

 روسانسورکنم. شیذره ا نکهیشروع کردم به گفتن،بدون ا ومن

 

 کرد. هیخوردوپا به پام گر یم احرصیرو

 

 نکن. هیکن،گر ابسی...روسرگرد

 

 !ایوبابهت گفت:رو رمتعجبیام

 

 د؟یشناس یاروازکجامیشمارو ییرضا ی...آقامن

 

 زدوگفت: یاپوزخندیرو

 .میشناس یرونم ماهم
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 کامال! داستی...آره،پمن

 

 .امی...من.من.عاشق روسرگرد

 

 بلندشدوگفت: یصندل یازرو عیاسریرو

 .صددرصد؛چرت نگو.هه

 

 .نییارپایروب ،صداتینجاآگاهیاای...روسرگرد

 

 ...هه،ازهمون اول هم کارت فقط برات مهم بود.ایرو

 .یپست یلیتوخ

 

 .میربریترا،آقاامی...مایرو

 

 .نجامیمتاسفانه ا یعل داشدنیبازداشتم وتازمان پ اخانوم،منی...روریام

 

 صحبت کنم؟ یشه باهاتون خصوص یم ییرضا ی.....آقاایرو

 

 .اجانیبله؛حتمارو دیسرگردغر

 .دشیگفت وکش ضیروباغ اجانیرو

 

 .میخارج شد رازاتاقیسرام یبهشون انداختم وبااشاره  ینگاه یجیباگ

 

 کن. یکار هیروخدارتوی...اممن

 تونم؛توروخدا. یتومن نم بدون

 

 .دنیصورتم غلط یرو واشکام

 

 نکن قشنگم،مگه دست من خانومم؟ هی...گرریام

 .زکمیباش عز آروم

 

 من. یبزرگ،هوامون روداره خانوم خداخودش

 

 

 فقط به خداست. دمی...آره،امترایم

 

 .میپشت دراتاق نشست ،یصندل یروگرفتم ورو بالبخنددستش

 

 اتاق. دسمتیدودویپر تراازجاشیامیدادرو یباصدا

 

 پاتندکردم سمت دراتاق. یبابهت وکنجکاو منم

 

 :ترادادزدوگفتیم

 ؟یخوب ی؟خواهریاخوبیرو
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 :ایرو اززبان

 

 ؟یکن یبرخوردم ینجوریاچراای...روآرتان

 گه؟ید یآرتانم،من وشناخت من

 

 ....من

 .میخور یکه به خاطرکارش من روگذاشت ورفت ودوماه بعدش زنگ زدوگفت مابدرد هم نم یهست یآره،همون هه

 

 شناسمت جناب سرگرد. یم

 

 کارروبرات بگم؟ نیا لیدل یچندسال خواست نیا یتو چوقتیاهی....روآرتان

 

 شنوم. ی....لگو،ممن

 

 .ا،سرطانی...من سرطان داشتم روآرتان

 

 تونستم بمونم،رفتم خارج. ینم

 

 که چقدرعاشقت بودم وهستم والبته خواهم بود. یوند یم

 .یخواستم پاسوزم بش یرم،نمیبم دمیترسیشد م ینم یول

 

 ....چرااااااااا؟ایرو

 ؟هاننننن؟یگرفت میمن تصم یچراجا

 

 بره وگفت که حال من خوبه. رونیآرتان ازش خواست که ب یبود ول دهیداخل اومد؛ازدادمن ترس ترایم

 

 بودن. یا گهیزدیچ یاشکام نشونه  یول

 

 آروم باش. زمیاعزی...روآرتان

 من فدات بشم. یدهارو،الهیمروار زاونینر

 

 .یخواستم خون دل بخور ی،نمیش وهیخواستم ب ینم من

 .یهابود نیبهتر قیتوال یتک بود یتوازهرلحاظ

 

 ؟یخواستم باهام بمون یازت م ییوباچه رو یچجور

 

 .ینیبورنجورب فیخواست من روضع ینم اصالدلم

 

 .زدلمینکن عز هیقربون چشمات برم،گر نمیروبب ومداشکاتی ینم دلم

 

 دم؟یکش یمن چ یبفهم یتون ی...ممن

 

 یداد حیفکرکردم کارت روبه من ترج یعاشق شد م،فکرکردمیخوا ینم گهیکردم د یفکرم

 چندسال هزاران بارمردم. نیا یبخداتو
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 ازتونداشت. یبخداحال منم دست کم ی...من متاسفم.ولآرتان

 

 .یکردم که نکنه عاشق بش یهمش فکرم یخودم رابطه روتموم کردم ول نکهینابودبودم.باا منم

 حقت. یگفتم خوشبخت یخودم م امابه

 

 دنبالم؟ یومدین ی....چراخوب شدمن

 هوم؟چرا؟

 

 ببرم. نیروازب تیخوشبخت دمیدم،ترسی...ترسآرتان

 دوباره داغونت کنم. دمیترس

 

 ؟کامال؟ی...االن خوبمن

 

 :باکردگفتیصورتش روز یلیخ یلیکه خ یبالبخند آرتان

 تو،توپ توپم دنیباد

 

 ....آرتان؟من

 

 ....جونه دله آرتان؟آرتان

 

 کن. یکار هیری...واسه اممن

 

 خواهرجونت؟ ترا؛همونیم نی...اآرتان

 

 ....من

 .ربکنیواسه ام یکاریآره،لطفا

 کشه. یوهنوزهم داره م دهیکش یسخت یلیشه،خ یداغون م یلیخ میآبج

 اون تصادف..... یاد،توینم ادشی یچیتراهیم

 

 ...چشم خانومم،چشم.آرتان

 

 .یدنبال عل میفتیدبیوبا رونیب مشیاریم قهیوباوث میدار یزندان نگهش م یشب تو کیحداقل  پس

 

 .رمیگ یکنم وفرصت م یم یونیمن پادرم شیبق یهاروتونست بده،بده وبرا وهرچقدرازطلب

 

 

 !یگل یلی،خی...مرسمن

 

 که آرتان گفت: ترابدمیرومیخبر خوب روبه ام نیبرم ا اومدم

 ا؟یرو

 

 ...جونم؟من

 

 خوامت. یم یلی...خآرتان
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 .یقشنگ ترشد یلیخ

 

 ...چون قشنگ ترشدم؟من

 

 کردوگفت: یاخم آرتان

 خوام؟هوم؟ یم تییبایتوروبه خاطرز امنیرو

 

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 .یش یقشنگ م یلیوقت اخم نکن،خ چیه

 

 دادوگفت: نتیاخماش بازشدولب هاش رو به خنده ز آرتان

 .چشم

 

 دست خودمون ندادم. یرفتم تاکار رونیب عیسر

 

 ترا؟ی...ممن

 

 .دنیازجاشون پر عیرسریو ام ترایم

 

 اومدسمتم وگفت: ترانگرانیم

 ؟یجونم؟خوب

 

 روبراشون گفتم. هیوقض می...عالمن

 

 نجام؟ی...پس من امشب اریام

 

 .ریگفت وروکردسمت ام یاوهوم ختیر یداشت اشک م تراکهیم

 

 ر؟ی...امترایم

 

 ...جونه دلم خانومم؟ریام

 

 ...توروخدامواظب خودت باش.ترایم

 

 ...چشم خانومم،چشم.ریام

 

 م؟یریبگ قهیوث ی...از کمن

 

 ترا؟ی...ازپدرم،مریام

 

 ...جونم؟ترایم

 

 .ریروازش بگ قهیروبراش بگو و وث یبابام وهمه چ شی...بروپریام

 

 ...باشهترایم
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 :ترایم اززبان

 

 .رجداشدمیازام یوزار هیگر یبعدازکل

 .ابودیررویدرگ یلیخ ذهنم

 

 داشت؟ ییباسرگردرضا یچه سروسر یعنی

 

 کنه؟ یم رروبازداشتیشب ام کیسرگردفقط  اصالچطورشدکه

 

 دونست. یامیذهنم روفقط رو یتمام سوال ها جواب

 

 ا؟ی...رومن

 

 ...جانم؟ایرو

 

 بود؟ یک یی...سرگرد رضامن

 

 .دمشیکه بخاطرسرطان من رو ول کرد وحاالبعدازچندسال د ی...عشقم،کسایرو

 

 خوشگلش جمع شده بود. یچشما یتو اشک

 تمام سوال هام روگرفته بودم. جواب

 

 .زدلمینکن عز هی...گرمن

 

 اشکاش روپاک کردوگفت: ایرو

 روبگو. چشم؛حاالآدرس

 

 )...... ( ی).....(کوچه ابونی...بروخمن

 

 ...باشه.ایرو

 

 زنگ روزدم که مادرشوهرم گفت: میدیرس یوقت

 .تراجانیم دداخلییبفرما

 

 اوردم. یسردرنم یزیمن که چ یول دمیادیرو یچشما یمادرشوهرم گرم باهام برخوردکردکه تعجب روتو میواردشد یوقت

 

 ...مامان؟من

 

 ...جان؟مادرشوهرم

 

 ....باباکجاس؟من

 

 ؟یاتاق مطالعس؛کارش دار ی...تومادرشوهرم
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 .ششی...بله،من برم پمن

 

 گفت: ینگاهم کردول یباشک ودودل مادرشوهرم

 اتاق سمت راست. نیبرودخترم،دوم

 

 .ی...مرسمن

 

 .دمیواردشدم پدرشوهرم روغرق درکتاب د یگرفتم سمت اتاق،وقت راه

 

 .دی...ببخشمن

 

 حرفم پدرشوهرم سرش روباترس باالآوردوگفت: نیباا

 ؟ییدخترتو

 .یمن روترسوند توکه

 

 ...شرمنده پدرجان.من

 

 .ی...خوب،خوش اومدپدرشوهرم

 

 باهاتون صحبت کنم. یخواستم درموردمطلب ی...ممن

 

 .زمی...بگوعروس عزپدرشوهرم

 

 شدم. یکه برام بکاربردغرق درشاد یلفظ نیازا

 .هیکردم گفتن قض وشروع

 

 حرف هام تموم شدگفت: یوقت

 پسرم؛حالش خوبه؟ یبرا رمیبم

 

 ....خدانکنه پدرجان،بله خوبه.من

 

 د؟یدار قهیحاالشماوث

 

 .رونیب ارمیوپسرم روب یآگاه یاداره  میدنبالت تابر امی....آره دخترم،فردامپدرشوهرم

 

 نگذره. شرفیب یعل نیخدا ازا یاله

 

 .داشهی...کاشک زودپمن

 

 ...انشاهلل.پدرشوهرم

 

 .میسمت خونه راه گرفت ابهیازمادرشوهرم بارو یزدم. وبعدازخدافظ رونیازاتاق ب یبعدازخدافظ

 

 :اگفتمیروبه رو نیخواست برم خونه،واسه هم ینم اصالدلم

 ا؟یرو



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 112 

 

 

 ؟ی....جانم؟خوبایرو

 

 مادرم؟ یخونه  میببر شهی،می....آره تاحدودمن

 

 من؟ شیپ یایب یخوا یزم؛اصالمی....آره عزایرو

 

 .هی....اوممممم،فکرخوبمن

 خوادمادرم رونگران کنم. ینم دلم

 

 چشم. یرو زم؛قدمتی....باشه عزایرو

 

 روبه من گفت: یجلواومدوباخوش دار ا،مادرشیرو یخونه  میدیرس یوقت

 زم؟یعز یمن،چطور زدلیعز سالم

 

 خانوم،احوالتون؟ می....سالم مرمن

 

 خوبه؟بچه هات چطور؟ ؟شوهرتی...خوبم دخترکم،توچطورمیمر

 

 حرفش چشمام گردشدوباپته پته گفتم: نیباا

 .بچه هام؟ب

 هم دارم؟ یمن بچه ا مگه

 

 ...وا مادر،منظورم دوقلوهاتن.میمر

 

 نگاهش کردم وبادادگفتم: باشوک

 خانوم؟ میدمریگ یدمیدار یدوقلو؟چ

 

 گفت: عیوسر رونیدبیپر ییاازدستشویرو بادادمن

 شده؟ یچ

 

 بچه دارم؟ امنی...رومن

 گه؟ یم یدوقلو؟مامانت چ اونم

 

 اول به مادرش وبعدش به من نگاه کرد. اباترسیرو

 

 انداخت وگفت: نییروپا دسرشیمن رود ینگاه خصمانه  یوقت

 .یتصادف دوقلوهات روازدست داد یتراتوی.مم

 

 اتاق. یتو دمیدو بااشک

 

 دروگفت: ااومدپشتیرو

 

 تو؟ امیتونم ب یترامیم

 بدم. حیتوض لطفا،بزاربرات
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 خوام تنهاباشم لطفا  یخوام،م ی....نممن

 

 .ی...باشه خواهرایرو

 .یهرجورراحت

 

 فکرو شروع کردم باخودم صحبت کردن. یتو ارفت،رفتمیرو یوقت

 

 نگفت؟ ربهمیچراام

 بودن؟ یکردم؟بچه هام چ چرااصالتصادف

 

 اااااااایخدا

 

 .رونیآروم شدم رفتم ب کمی یچقدربدبختم،وقت

 

 گرفت. یررومیام یبدجور بهانه  دلم

 

 وگفت: دسمتمیدپریمن رود یاوقتیرو

 ؟یخوب

 

 ....آره،فقط..من

 

 ؟ی....فقط چایرو

 

 دارم. یادیز یذهنم سوال ها یتو رهیگ یررومیام ی..دلم بهانه منگ

 

 فردابرسه. ،صبرکنیبه جواب همشون برس یتون ی...مایرو

 

 ....آره،اماازش دلخورم قراره نازکنم.من

 

 :دوگفتیاخندیرو

 .یکن یم یخوب یبس کار

 

 اومدوروبه من گفت: رونیازآشپزخونه ب یخانوم باشرمندگ میمر

 

 خوام،من.... یشرمندم دخترم؛معذرت م من

 

 روقطع کردم وگفتم: حرفش

 .ستیو...ن یعذرخواه ازبهین

 

 .دیکن تیخودتون رواذ ستین الزم

 

 خانوم باشوق بغلم کردوگفت: میمر

 .یدار یشوهر نیخوشحالم که چن یلیخ
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 سرت باشه. یباال شهیهم شینگهش داره،سا خدابرات

 

 کردواسه مردم. یقرار یلب هام نشست ودلم ب یرو یقیحرفش لبخندعم نیباا

 

 خانوم. میمر ی....مرسمن

 

 .میربودیاومدن ام رونیپشت دراداره منتظرب باپدرشوهرم

 

 .دیکردم وکالفه بودنم فهم خی یشدازدستا یروم نیاسترس داشتم وا یلیخ

 

 گشتم. یزدم،هزاران بارراه رفته بوده روبرم یبودم وقدم م کالفه

 

اشک  یآغوشش رهاکردم وازدلتنگ یروتو دبودخودمیمثل من بع یکه از زن تنبل یسرعت هیاومدبا رونیربیدربازشدام یوقت

 شد. یهام جار

 

 .دییدش فشردومن روبوروبه خو رمنیام

 

 گفت: یپربغض یباصدا

 برات تنگ شده بودپرنسسم. دلم

 

 روپاک کردم وخودم روازآغوشش جداکردم. اشکام

 

 .دیپدرش به سمتش راه گرفت ومردونه اورادرآغوش کش دنیربادیام

 

 شدم. رهیروبه روم خ یبه صحنه  بالذت

 

 .دمیکش رونیب فیروازک میم،گوشیزنگ گوش  یباصدا

 

 هم رفت ورد تماس دادم. یناشناس اخم هام تو یشماره  دنیباد

 

 سمت اون هانگاه کردم. ربهیام یباصدا

 

 من خوبه؟ ی....خانومریام

 

پدرش غرورش روخردکنم  یتونستم جلو ینم یکنم،ول تشیازدستش شکاربودم وبه خودم قول داده بودم اذ یلیخ نکهیباا

 گفتم: نیواسه هم

 

 هترهم شدم.بااومدن شوهرم ب بله،که

 

 .میشد نیزدودستم روگرفت وسوارماش یقیلبخندعم

 

 ازدست رفتم بود. یسمت بچه ها المیصحبت بودن ومن هم فکروخ رغرقیراه پدرشوهرم وام یتو

 

 حال برگشتم وگفتم: ربهیام یباصدا

 جانم؟
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 .نیاجلوبشی...بریام

 

 رفت؟ یشدم،پدرشوهرم ک رهیجلوخ یبه صندل باتعجب

 

 دادم. رمکانییجلوتغ یصندل یشدم ورو ادهیرفته بود،سست پ لیکه تحل یباانرژ

 

 گفتم: دمیررودیاخم ام یوقت

 ؟یکن ینگاه م ینجوریه؟چراایچ

 

 ؟یکرد هیگر یچ سه؟واسهی...صورتت چراخریام

 

 صورتم مبهوت موندم. یسیکه ازخ دمیگونه هام کش یدست رو باتعجب

 

 کردم؟ هیگر یزمزمه کردم؛من ک باخودم

 

 کردوتندتاخونه روند. شتردرهمیجوابش رونگرفت اخم هاش روب رکهیام

 

 من وگفت: رروکردسمتیرفتم داخل ام یوقت

 شده خانومم؟ یزیترا؟چیم چته

 

 ؟ی....بچه هامون رودوست داشتمن

 

 شدگفت که خشکش زد. یکلمه م کیرموند،دریام

 

 بود. ستادهیمجسمه وسط سالن ا مثل

 

 ؟یدی....ت.توازکجافهمریام

 

 گفت،قرارنبودبفهمم؟ یخانوم نم میمر یاگه اتفاق یعنی...من

 

 وگفت: رانداختیکنان سرش روز رنالهیام

 .ینداشت یخوب تیرتربهتروضعید ،هرچهیدیفهم یم باالخره

 

 بگو. یی....برام ازهمون اول آشنامن

 سانسور. یرو بدون ذره ا یچ همه

 

 کنه،گفتم: رتااومداعتراضیام

 پرسم. یرم ازمحمدم یم ینگ اگه

 

 !ترا،لطفای....مریام

 

 .عی....شروع کن،سرمن

 

 بست وشروع کردبه گفتن. رچشمیام



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

 

خواستم  یکه م یکرد درحد یدردم دنیتونستم بکشم،سرم شد ینفس هم نم یشدحت رتمومیام یحرف ها یوقت

 .ارمیازدردباالب

 

 مطلق. یاهیشدکه سقوط کردم وس یچ دمیلحظه نفهم کی یتو

 

 :ریام اناززب

 

 بودازاشک. سیخ سیتراخیحرف هام تموم شدصورت م یوقت

 

 هاش بود. قهیشق یبودودستش رو دهیچهرش پر رنگ

 

 فروداومد. نیزم یدورویمبل لغز یبرم ازرو کشینزد تااومدم

 

 سمتش وگفتم: دمیدو عیبشه سر شیزیچ نکهیا ازترس

 چشمات روبازکن. تراااااایترااااا،میم

 

 منگ بود. یکم به هوش اومدول دم،کمیصورتش پاش یآب آوردم وتو وانیل هی عیسر

 

 :دگفتیمن رود یوقت

 .ادآوردمیروبه  یاومد،همه چ ادمیریام

 

 .دیگونه هام غلت یاشک هام رو یازشاد

 

 خوش حال شدم قشنگم. یلیر،خی...خداروشکرنفس اممن

 

 .دمید یترامیم یچشم ها یروتو یشاد برق

 

 خبرخوب وبه همه بگه. نیحالش بهترشدپاشدتاا یکم یتراوقتیم

 

 لرزون جواب دادم: ییجونم افتاد،بادستا یاسترس مثل خوره تو ییسرگردرضا یشماره  دنیسمتش وباد دمیپر یگوش بازنگ

 سالم،جانم؟

 

 براتون دارم. ی،خبرخوشیرحمان ی...سالم آقاسرگرد

 

 شده جناب؟ ی...چمن

 

 نمک آبرود ردشون روزدند. ی)مونا (روتویعیخانوم رب ییخارج نشدند وگو رانی...ازاسرگرد

 

 دادم. یسرگردگوش م یبه صحبت ها یوخوشحال باتعجب

 

 زدم وگفتم: یبلند غیج یخوشحال یروقطع کردم ازرو یگوش یوقت

 یکه هست یاشکرت،مرسیخدا
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 دمیکش یغیکه چه ج دمیفهم دمیوسط سالن د دهیپر ترارورنگیم یوقت

 

 جلواومدوگفت: تراترسونیم

 ؟یر؟خوبیشده ام یزیچ

 

 د؟یالدارینمک ابرودو یتراشماتوی...ممن

 

 به  اسم من وتو. شیکیکه  میالداریپدرم اونجاست چندتاو م،زادگاههی...البته که دارترایم

 

 نگاهش کردم وگفتم: یباخوشحال

 .دبرمیروبده فردابا خداروشکر،آدرسش

 

 ؟یدبریبا یچ ؟واسهیدیشده؟چراپرس یزیرچی...امترایم

 

 نگاه کردم وخداروواسه دادنش شکر کردم وگفتم: شینگران نیبه ا یقیبالبخندعم

 نمک آبرود زدن. یموناروتو رد

 

 زد. تراخشکشیم

 

 گفت. ینم یچیه یشدن ول یهاش بازوبسته م لب

 

 اومدوبادادگفت: رونیب هوازبهتی

 ررررررریام

 

 

 ر؟ی...جونه دل اممن

 

 بغلم انداخت وگفت: یبادوخودش روتو ترایم

 دوستت دارم. یلیخ

 

 به نمک ابرودنرفتم. ییازاون اتفاق گذشته بودومن به دستورسرگردرضا یچندروز

 

 شدن. دهیبه صورت اشکارد ینجورینمک ابرودرفتن وا یکه تو نیناش یلیخ یگفت موناوعل یم سرگرد

 

 یعیرب یخانواده  یوپرس وجو به خونه  قیآبرود گفتش که واسه تحق دنمکیچراماموراتون روفرستاد دمیازسرگردپرس یوقت

 )محمد(گفته که احتمال رفتن به اونجاهست.یعیرب یکه آقا میرفت

 

 .ناومحمدهیم یفرداعروس

 

 :تراگفتمیروبه م نیبرم شرکت واسه هم عیکه شدمجبورشدم که سر یاماباتلفن دیخر میترابریبام وقرارشدکه

 

 تراخانوم؟یم

 

 اتاق مشغول آماده شدن بودبادادگفت: یتو اکهتریم

 جونم؟
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 ام؟یشه من ن ی....ممن

 

 بلندمن. یاومدنش همزمان شدباقهقهه  رونیوب رونیازاتاق اومدب عیتراسریحرفم م نیباا

 

 کرد. یمن نگاه م دنیخند ترااخموبهیم

 

 تر وستهیاخماش بهم پ یشدوگره  یتراقرمزترمیشد،صورت م یمن بلندتر م یکه خنده  هرچه

 

 یخند.ه دار.ش.د ی.لیتراخی.می....م.ممن

 

 بخندم. شترازقبلیب دکهیبهم بخش یخندش گرفت وخندش جرعت افشیق دنیوباد نهیآ دسمتیحرفم پر نیتراباایم

 

 موهام. دنیوشروع کرد،کش ترااومدجلویخوب خنده هام روکردم م یوقت

 

 نیگفتم وا ینم یچیمنتظرالتماس بودکه من هم ه ترایم یرفت، ول یهم م یشترتویمن ازدردب دصورتیکش یشترمیب یهرچ

 گفتم. یکه ازدردآخ بلند دیحرصش چنان موهام روکش یازرو نیکرد واسه هم یترم یتراروجریم

 

 :دوگفتیموهام روبوس یرو عیکه گفتم سر یمتاثرشده بود ازآخ مظلوم تراکهیم

 .یخوام،آخه عصابم روخردکرد یم معذرت

 

 ....من

 خندت گرفت. یحت د؟توخودتمیخند ید،نمید یروم افتیق یبه نظرت کس خوب

 

 ازخنده. دمیچشمام ظاهرشد که من بازهم ترک یجلو ششیچندلحظه پ ی افهیق

 

 رون پاش باالرفته بود. یراستش تاباال ینافش،وشلوار پا یبود لباسش تاباال دارشدهیازخواب ب چون

 

 جمع شده بود. یسرش بصورت وز وز یمثل جنگل موال باال موهاش

 

ازصورتش اصالکرم  گهید یمیازصورتش رو پوشنده بودون یمیکرم بوده؛که کرم ن دنیکه من صداش زدم درحال مال یوقت

 نداشت!

 

 گفت: یلوس دوبالحنیهاش روورچ ترالبیم

 خوابالوبودم. جه،خوینکن د مچخرم

 

 ریام ینره برات،خورد یغش م ،دلمیخانوم ینجوری...نکن امن

 

 رم؟ی...امترایم

 

 رت؟ی...جونه دل اممن

 

 گفت: ترابابغضیم

 

 د؟یخر یای ینم چرا
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 .دبرمیادشده،بایشرکت ز یکارها ترای...ممن

 

 د؟یخر میباهم رفت کبارفقطی ی...دقت کردترایم

 

 !ایریگ یبهانه م یتراداری...ممن

 ؟یشده؟خوب یزیچ

 

 باشصتم اون روگرفتم. عیسر دکهیچشمش لغز یاشک ازگوشه  هی

 

 روکردم سمتش وگفتم: نگران

 بگوخانومم،چته؟

 

 دارم. ر،استرسیترسم ام ی...مترایم

 

 زم؟یعز ی...استرس چمن

 

 ترسم. یم یلیرخیوفته،امیب یکنم قراراتفاق ی....حس مترایم

 

 نکن همه کسم. هی...نترس خانومم،گرمن

 

 ر م یکجا ن م  چیه ییرم،من تنها یدنمی...من اصالخرترایم

 

 ؟یابریبارو یخوا ی...خانومم،ممن

 

 فکرگفت: یترابعدازکمیم

 بروبه کارت برس. باشه،توام

 

 .ترابودیم یزدم؛امادلم پ رونیازخونه ب یخدافظ هیوبا دمیهاش رو پاک کردم وصورتش روبوس اشک

 

 :ترایم اززبان

 

 زدم. ازنگیبه رو ررفتیام یوقت

 

 ،جانم؟ی...سالم خواهرایرو

 

 گفتم: نیگه واسه هم یدونستم که اگه بپرسم تانخوادنم یگرفته بودامام یلیخ داشص

 ؟یآج یسالم،خوب

 

 .یخوا یروکه م یزیچ زدل،بگوی..خوبم عزایرو

 

 خوام. یازش م یزیفهمه چ یم نکهیخندم ازا یم

 

 ...وقتت آزاده؟من
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 ....چطور؟ایرو

 

 .دیخر دبرمیمحمد،با یکه فرداعروس یدون ی...ممن

 

 ؟یقهر ؟باهاشیر یرنمیچراباام یام،ولی...مایرو

 

 حرف بزاردهنما. ستمی...نه،حاالم که قهرنمن

 

 ؟یش یم یچراعصبان د،حاالی....باشه ببخشایرو

 

 بده. ا،حالمی...استرس دارم رومن

 

 اونجام. گهید قهیدق31شو  ؛آمادهیبرات خواهر رمی...بمایرو

 

 .ی...خدانکنه،باشه بامن

 

 .ارودارمیرو نکهیازا خوشحالم

 

 دارم. ررویام نکهیازا خوشحالم

 

 محمدرودارم. نکهیازا خوشحالم

 

 کنه،اونم پدرم وبچه هام. یم ینیسنگ زرودلمیداغ دوچ یول

 

 تنگ شده. تینها یواسه پدرم ب دلم

 

 سوزه. یحسرت لمس تن بچه هام م یداره تو دلم

 من! یزندگ نمیکه سزوار سکوتم،ا فیاماح

 

 .ستمیمیاوایومنتظررو رونیرم ب ی،مشم یآماده م یوقت

 

 گه: یامیرو یشم،بعدازسالم واحوال پرس یکنم وسوارم یپاتندم نشیماش دنیباد

 ترا؟یم

 

 ...بگو!من

 

 .می...امشب خواستگارایرو

 

 ؟یییییباداد:چ من

 

 .ترادادنزنی...ا.مایرو

 

 خوام. یترآرتان روم عیخوام،فقط هرچه سر ینم مینامزد رمیگ ینم یترازدواج کنم،عروس عیخوام هرچه سر یم

 

 کنم. ینگاه م سشیخ اوصورتیبه رو بابهت
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 حاال؟ یکن یم هیزم؛چراگری...باشه عزمن

 ه؟یچ مشکل

 

 ...مادر آرتان زنگ زد.ایرو

 

 ...خوب؟من

 

 که....با یخوادباکس ی...بهم گفت من واسه تک پسرم آرزوهادارم،اصالدلم نمایرو

 

 صحبت روبهش نداد. ی هق هقش اجازه گهیود

 

 خواهرم؟ یکه، چ ی....باکسمن

 

 :اگفتیرو

 کنه. انه،ازدواجیکه خارج بوده هنوزهم دخترهستش  یچندسال نیا یتو ستیکه معلوم ن یم،کسیتیکه  یباکس

 

 حرف روبزنه. نیمصرف کردتا ا یزور زد وانرژ یکل

 

 خواست آرومش کنم. یم دلم

 

 عاجزم. یلیزام،خیآروم کردن عز یکه تو فیاماح

 

 گه؟ یم ی...آقاآرتان چم

 

 کنم. یشناسمت واصالهم به باران فکرنم یخوام وم یومن توروم ستیمهم ن یچیگه برام ه ی...آرتان مایرو

 

 ه؟یک گهی...باران دمن

 

 خوادعروسش بشه. یکه مادرش دلش م یآرتان،کس ی...دخترعموایرو

 

 باش لطفا!آروم دخترخوب. اآرومی....رومن

 

 آروم باشم؟هوم؟ ی...چجورایرو

 

 ...یخوان آرتان من روبدن به اون دختره  یم

 

 .یبلکه آروم بش میبگرد کمی میشو بر ادهی....حاالپمن

 

 روکرده بودم. دهامیخر یومن به جزکفشم همه  میگشت یم میساعت داشت4_3حدود

 

 یبه مغازه وگفتن سالم خانوم خوشگال درآوردم والو گفتنم مصادف شدباواردشدن فمیروازک میم؛گوشیزنگ گوش یباصدا

 صاحب مغازه!

 

 روازگوشم فاصله دادم. یگوش ریدادام یباصدا
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 کردم وگفتم: کیروبه گوشم نزد یتموم شده،گوش دنشیحس کردم که دادکش یوقت

 رم؟یام جانم

 

 بود؟ یک یلعنت ؟اونیی....کجاریام

 

 حرف.... ینجوریرای...وا؛اممن

 

 .امیآدرس بده تاب عی...بامن بحث نکن،سرریام

 

 نکرده. رم؛الزمی...نخمن

 

 بگو. عیترااااا،سری...مریام

 

 قطع کردم ودوباره واردمغازه شدم. یحرف چیروبدون ه یآدرس روگفتم گوش یوقت

 کرد.)جانم جذبه! ( سیخودش روخ یحت اهمیبه صاحب مغازه رفتم که رو یچشم غره ا وچنان

 

 پاساژ. نییپا یکافه  میورفت میخارج شدکفش واسه لباسم ازمغازه  دنیبعدازخر

 

 ام اس دادم که کجام. راسیام واسه

 

 .میمشغول خوردن قهوه بود ادرسکوتیگذشته بودومن ورو یا قهیدق11

 

وسالم  دمیازجام پر عیجاخوردم،سر شیدست روبغلیام دنیچشمام؛سرم روباالآوردم وباد یجلو اهیجفت کفش س کی دنیباد

 دادم.

 

 خودش اومدواونم سالم داد. ابهیسالم من رو یباصدا

 

 روبهت نشون بدم. یلباس هیخوام  یم رونیب میلحظه بر کیایربی...اممن

 

 بودم. دهیبودوگرنه لباسم روخر اوآرتانیتنهاکردن رو تنهاقصدم

 

 مهر رواستشمام کردم. یوهوا دمیکش یقینفس عم میزد رونیازکافه ب یوقت

 

 کدوم لباس سمتش برگشتم وگفتم: دیپرس یم رکهیام یباصدا

 نخود

 

 .د،خداروشکریباالخره فهم ینگاهم کردول یجیباگ راولیام

 

 کردوگفت: یا خنده

 ؟یدیخر ینخودجان،همه چ خوب

 

 نخود نر. دمی...البته که خرمن

 



Roman-City.ir 
 پازلن رما

 

https://telegram.me/romancity 123 

 

پشمک فروش اون طرف  یمغازه  دنیکه باد ربپرسمیازام یخنده هاش تموم شداومدم سوال نکهیسرداد وبعدازا یا رقهقههیام

 پروازکردم. ابونیرفت وبه سمت خ ادمیپاک سوالم رو ابونیخ

 

 اتفاق افتاد،افتادم. شیماه پ کی یکه تو یا ادصحنهیحرکت  نیادم،باایآخرکه پرت شدم سمت بوته هارو یلحظه  فقط

 

 من! یخدا یچشمام رژه رفت و من فقط تونستم بگم:وا یبچه هام جلو وصورت

 

 بغلم کردوگفت: دمحکمیبازم رود یچشما یروبازکردم وقت رچشمامیمدادا یباصدا

 خداروشکر

 خداروشکررررر

 .شیکه بهم داد یمرس

 

 من گفت: وروبه

 خانومم؟ یخوب

 

 ...خ.و.ب.ممن

 

 ؟یزن ی...چرابالکنت حرف مریام

 

 حرفش سرگردگفت: نیباا

 .جیر؛گیام

 !یلحظه توبدترازخانومت کیباش  آروم

 

 .اپرکردیواضطراب ازجاش بلند شدورفت وجاش رورو رباهلیام

 

 ؟یخواهر ی...خوبایرو

 

 قا؟یشده دق یگه،چی...خوبم دمن

 

 ده سمت بوته ها. یم رهلتیام عیکه سر رهیبگ رتیبودز کیخبر نزد یازخداب هی...ایرو

 

 ...آهان.من

 

 وقت نزنه مرد رو هیریام شیبرم پ امنی...روآرتان

 

 ه؟ی...مرد؟مردکمن

 

 .رهیبگ رتیبودز کیکه نزد ی...کسارتان

 

 کن بلندشم. اکمکی...رومن

 

 .میررفتیسمت ام ابهیرو باکمک

 

 بیج یمشت هاش روتو یازهرضربه ا یریجلوگ یودست هاش رومشت کرده بودامابرا دیبار یبودن ازش م یکه عصب یریام

 شلوارش فرود برده بود.
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 ؟یشدچ یم شیزیچ که،اگهی...آخه مرتریام

 

 کردم. یم کتیت کهیت یعل یافتادبه وال یبراش م یاتفاق اگه

 

 !دینگران یخود ینشده،ب یچی...خداروشکرکه همرد

 

 صدابرام آشنابود؟ نینقدرایچراا

 

 رفتم توخاطرات گذشته؟ چراباصداش

 

 )گذشته (:

 

 حرصم ندههههه. انننننننننی....رامن

 

 بود. تتیقصدم اذ ا؛تمامیتوخال زد قای....دقانیرا

 

 گفت: انیروبه را تیوجد حمدبااخمم

 ؟یکن تیخواهرمن رواذ یخوا یم که

 

 .شیدوسال پ یتو میسکوت رفت،هرسه برگشته بود یتو هوجمعی

 

 متنفرم. دنیدونست من ازدو یم م،چونیدیدو اطیحرصم رودرآره دورتادورح انیرا نکهیکه بخاطرا یموقع

 

 بزنم. هیدرخت ومجبورشدم سرم روسه تابخ یوباسررفتم تو نیزم یدامب افتادم رو هوی که

 برخوردکردم. انیرا یخون ی افهیاومدم باق رونیب مارستانیازب یوقت

 

 خورده بود. یچنان کتک یدوسال ازمحمدبزرگ تر بودول نکهیباا

 

 گفت: یطنز ی افهیباصداوق انیورا میدیخند هوهرسهی

 .میتوروخدا؛من تسل نه

 بشم. تراخانومیم کیغلط بکنم نزد من

 

 )حال(:

 

 ذهنم بود. یکه تو یهمون کس دنیمصادف شدباد رروبرگردوند؛وروبرگردوندنشیسرگرد ام رتوسطیام باگفتن

 

 عاشق من. یکه چقدردلتنگش بودم،آخ داداش اخ

 

 بود. جیصورت من مبهوت موند؛گ دنیباد انیرا

 

 گفت: یبلند یهوباصدای که

 تراااااایم

 

 گفت: یبلند یلیخ یشرده باصداف یدرهم ولب ها یها ربااخمیام
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 ؟یدون یتو اسم زن من روازکجا م کهیمرت

 

 شناسم واون هم من رو یرومن م انیباش،را رآرومی...اممن

 

 .نییپا ارهیخودش روگرفت تانزنه فکم روب یرجلویام

 

 دستش گذاشت وباتمام قوافشارداد که حس کردم جون ازتنم رفت. یجلواومدودستم روتو عوضش

 

 :دیصورتم غر یوتو

 انننننینه را ی،محمدیمحمد یآقا

 

 بااخم جلواومدوگفت: انیرا

 صداکنه. ینجوریبه توچه؟دوست نداره پسرعموش روا یروشکوند دستش

 

 آورد. نییپا انیصورت خوشگل را یبودرو،رو بشیج یکه از قبل تو یروازدستم جداکردوهمون مشت ردستشیام

 

 .دمیکش یبلند غیج ازترس

 

 .ستادمیا نشونیب عید بره جلوکه سراوم انیرا

 

 !گه،بسههههی...بسه دمن

 

 خوامش. یازبرادرم نخوامش،کمترهم نم شتریکه بامن بزرگ شده ومن ب یپسرعموم،کس نیرایام

 

 همسره من. یمردکه سرش دادزد نیا انیورا

 

 .دیمواظب حرف زدنتون باش پس

 

 .انیباغ پدر را میماجراگذشته بودوقراربودکه بر دوروزازاون

 

 شدم. دهیآماده شدن بودم که ازپشت کش درحال

 

 ؟یا نقدرکالفهیر؟چته؟چراایشده ام ی...چمن

 

 .ادیخوشم نم چیه انیبوداسمش؟آها را یپسره چ نی،ازایچی....هریام

 .ترایم نمتیپرش نب اصالدم

 

 آروم باش. کمی....چشم،من

 

 :رگفتیاومدم،ام رونیازاتاق حاضروآماده ب یوقت

 پررنگه. ترارژتیم

 

 !دمیمال کمیکه  رمنی....اممن

 

 کن. ؛پاکشیخوام بزن ی...اصالنمریام
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 :دمیبلندغر یباصدا نیرفت واسه هم یم ورتمهیداشت روعصاب من بدبخت  گهید

 .یشورش رودرآورد گهید اه،بسه

 

 .دیلبام گذاشت وباخشونت بوس یلب هاش رو،رو یحرکت ناگهان هیردریام

 

 آروم شدسرش روباالگرفت وبلندگفت: یوقت

 منننن ترا،مالیم یمن تومال

 

 من مال توام؛فقط مال تو. زمی...آره عزمن

 

 آخه؟ یکن یم ینجوریچراا

 

 شه. یرمید میرودرست کن تابر ؛صورتتیچی...هریام

 

 باصورت خوشگلم. یکارکردیچ نیرببی...اممن

 

 دستت ندم. یکنم که کار ینم نیتضم نی...لب هارو ورنچریام

 

 شعور. ی...بمن

 

 محوطش درحال بحث کردن بودن. یباغ،همه جمع بودن وتو میدیرس یوقت

 

 د؟یشماهاهم اومد کم،نگاری...سالم علمن

 

 ...چته؟شوهرت دعوتمون کرد.نگار

 

 .دیخوب؛خوش اومد میلی...خمن

 

 !زیعز ی...سالم بردختر عموانیرا

 

 ؟ی،خوبی...سالم داداشمن

 

 ...آره خوبم.انیرا

 

 داخل. میابریترابی...مریام

 

 لب هام نشست. یبخاطرحسادت همسرم رو یلبخند

 

 .امی...برو من هم ممن

 

 .ررررری...نخریام

 

 .دنیبچه هاکه ازخنده قرمزشده بودن نتونستن تحمل کنن وترک ی رهمهیحرف ام نیباا
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 ها. ی...زهرمار،روانریام

 

 !کمای کم،همشی..داداش خجالت بکش روهام

 

 ...و اگه نخوام بکشم؟ریام

 

 گفت: عیزدن وخود به خودخنده هاشون جمع شدوروهام سر رزلیام یبه صورت جد همه

 داداش غلط کردم. یچی؛هیچیه

 

 ترسو. یخجالت بکش خرس گنده  شی...چنایمب

 

 اتاق مخصوص باغ. یتو میررفتیتابه چرت وپرتاشون گوش بدم وباام نستادمیوا گهید

 

 به دست وسط سالن خشک شده بود. یرفتم سمت مامانم که گوش یآشپزخونه بودن بعدسالم واحوالپرس یوهات اکثرزن

 

 .میلرزون به سمتش حرکت کرد ناهمزمانیوم من

 

 ؟ی...مامان خوبمن

 شده؟مامانننننن یچ مامانم

 

 دادمن به خودش اومده بودلرزون لب زد:مونا! یکه باصدا مامانم

 

 بادادگفتم: دمیاسم موناروش یوقت

 

 گفته؟کجاسسسسس؟ یچ یشده؟اون عوض یچ

 

 سالن جمع شدند. یداد من همه تو یازصدا

 

 ترا؟یشده م ی....چریام

 

 ...مونابه مامانم زنگ زده.من

 

 به سمت آرتان رفتم وگفتم: عیسر اوآرتانیرو کیسالم عل یباصدا

 مونا،مونازنگ زده. سرگرد

 

 .ریشدوراه گرفت سمت ام یجد ،اونمیمسئله جد دکهید یباتعجب بهم نگاه کرداماوقت سرگرداول

 

 ر؟یشده ام ی...چسرگرد

 

 .ترای...سالم،مونازنگ زده به مامان مریام

 

 گفت؟ یچ یعی....حاج خانوم،خانوم ربآرتان

 

 ازمرز ردبشه. یخوادقاچاق یم یوعل نمتیخوام بب ی...گفت؛گفت که ممامانم
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 نگاه کردوگفت: یسرگردکم

 هاروگفتن؟ نیواقعاا یعنی

 

 ...مامانم

 وباهام حرف بزنه. نتمیخوادبب یبار که م نیبشه وآخر یزیخواست چ یانگار،انگارکه م بله

 

 پناه برد. ییحرف مامانم از زور بغض به دستشو نیبعدازا

 

 ومکانش روبهمون بگه. رهیقراربود دوباره تماس بگ ییم،گویگذشته بودومامنتظرزنگ مونابود قهیدق15

 

 گردنش منقبض شده بودپناه بردم. یکه رگ ها یریبه آغوش ام دهینگ ترسز یباصدا

 

 :دیچیسالن پ یموناتو یبلندگوگذاشت وصدا یرو؛رو یگوش مامانم

 

 .دیروحالل کن رمنیتراوامی،میدونم که به همه گفت یم مامان

 

 کنم. یرو واستون اس ام اس م یعل یاماجا دینیبیمن رونم گهید

 

 خوام خدافظ. یباش،ازهمتون معذرت م یمامان محمدمواظب

 

 رونداشت. یحرکت چیه یکس نا چیقطع شد حال همه گرفته شده بود وه یگوش یوقت

 

 خونه. میم؛برگشتیکرد ینرفت فقط باغذاهاباز نییپا یکس یازگلو یچیکه بود ه ینیبابخاطرجوسنگیغذا که تقر بعدازخوردن

 

 ماه بعد:9

 

 .دمیازخواب پر یدیدردشد باحس

 

 گفتم: یشکمم وباداد بلند یروگذاشتم رو ستمد

 ررررررریام

 

 وباهل گفت: دیدادمن ازجاپر یرباصدایام

 خانومم؟وقتشه؟ جانم

 

 ااااایرم،خدایم یم ردارمیام یییییی...آمن

 

 کن. ر؛تحملیام زدلی...تحمل کن عزریام

 

 خداااااکمکم کننننن. یییییتونم،آ ینم گهید یییییی....وامن

 

 .نیماش یصندل یسرم کردوساک بچم روبرداشت وگذاشتم رو یمانتووشال عیرسریام

 

زدوازم درخواست  یبه من بودوبغض کرده صدام م نهیآ یکردوهمش حواسش ازتو یروندن که مثل جت حرکت م نیدرح

 کردبه مامانم خبرداد. یصبرم
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 بودواسه دامن زدن ترسم. یکیآبم پاره شده بودوتحر ی سهیک مارستانیب میدیرس یوقت

 

 بادردلب زدم: میشد کیبه اتاق عمل نزد یوقت

 بچم باش. رمواظبیام

 

 :دیرغریام

 خانومم. رونیب یایکن زودب یساکت،سع

 

 .دمینفهم یچیه گهید وبعدازاون

 

 :ریام اززبان

 

که توش هستم فکرنکنم،واسه  یتیکردم اشکام رو پس بزنم وبه وضع یمنتظرنشستم وسع یصندل یرو تراروبردنیم یوقت

 .شیماه پ9فکرم روسوق دادم سمت  نیهم

 

 کردن. ییشده بودرو شناسا یمخف یکه عل یاس ام اس مونامحل بعداز

 

 دخترش بره. دنید ترابهیقراربودمادرم

 

 ونهیهمه رود تراکهیم یها یروزسوم بخاطرخودزن نکهیزدتاا ینم یحرف چیدخترش تادوروزه شیازپ ترایمادر م بعدازبرگشتن

 بود: نیکه گفت ا یکرده بودبه حرف اومد وتنهاکلمه ا

 

 مردوتمام! مرد،دخترکم

 

 شد! وانهیکه آرزوش مرگ خواهرش نبود د ییترایترا؛میفرورفتن وم یشک بد یحرفش همه تو نیباا

 

 کرده بود. یوهمه روعاص دیپر یهاباکابوس ازجام شب

 

 روانشناس . شیپ میروبرد تراینا،میم شنهادیبه پ نکهیتاا

 

 .تراشدیحال م یبهبود تراباعثیمتعدد دکتربام یدوماه جلسه ها یط

 

 صحبت کنه. تراباهاشی،میرواحضارکردوازم خواست که اجازه بدم قبل ازدادگاه عل ترابادکتر،دکترمنیاخرم ی روزجلسه

 

 هضم وتحمل بود ومن قبول نکردم. رقابلیدرخواست دکترواسم غ نیا

 

 خوادمجبور به قبول کردن شدم. یم یزیچ نیچن تراهمیکه م دمید یوقت اما

 

 پروازکردسمت اون روز. ذهنم

 

 .یعل شیروبردم پ ترامیخودم م یکه بادستا یروز

 

 آروم. یلیاز زندان برگشت آروم بود،خ ترایم یوقت

 

 بودکه: نیکه تونستم اززبونش بکشم ا یتنهاکلمه ا یخواستم برام ازحرف هاشون بگه ول ازش
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 مدت! یحبس طوالن یمونانبود،اماحق عل قح

 

 بود. یعل ترا،روزدادگاهیوم یدارعلیبعد د دوروز

 

 همراه شد. تراباهامیروز باالاجبارم اون

 

 روبه زندان منتقل کردن. یگرفت وعل یروازعل یبه سمتش روانه شدوبرگه ا ترایمعلوم شد،م یحکم عل یوقت

 

 بود. یبودن راض دهیبر یعل یکه برا یساله ا4 تراازحکمیم

 

 ه؟یاون برگه چ یتراتوی....ممن

 

 ...آدرس.ترایم

 

 

 ؟ی...آدرس چمن

 

 .یعل ی...آدرس پرورشگاه ونشونه هاو اسم  بچه ترایم

 

 گر گرفتم وباسرعت گفتم: یعل یگفت بچه  یوقت

 

 چندسالش؟ ؟یک ی بچه؟بچه

 

 کرد. یدادمیبودنش ب یکردکه مصنوع یا تراخندهیم

 

 ومونا. یعل ی...بچه ترایم

 پسر چهارساله. هیسالش،4

 

 ساله؟4نگاهش کردم،مخم هنگ بود چطورممکنه  یجیباگ

 

 زنم گفت: یم جیبود گ دهیانگارفهم تراکهیم

 سالش شده.4من باهم رابطه داشتن واالن بهزاد  یکل،اونا از زمان دوست عقل

 

 ...آهان.من

 

 !ریخوامش ام ی...مترایم

 

 رو؟ ی...چمن

 

 رو. یچ ی...بهتره بگترایم

 

 گفتم: یبادادبلند

 ؟یبهزادروبزرگ کن یخوا یم

 

 ....ترایم
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 ینوشته بود که توش ازم خواسته بود بهزادرومثل بچه  یبامامانم واسم نامه  ا دارشید نیآخر یتو شیازخودکش آره،موناقبل

 خوام. یروم نیخودم بزرگ کنم،من هم هم

 

 گفت: یپرازخواهش ترابالحنیم

 !لطفا

 

 فکرگفتم: یبعدازکم

 داره. شرط

 

 ؟ی...چه شرطترایم

 

 حامله شو! یواقع یبابا هیخوام باباشم، ی...مریام

 

 .ترابودیدکترم یازدرخواست ها یکی نمیا

 

 ترا؟یبهترازمادرشدن م یکنم چ تیتراروتقویم ی هیازم خواسته بود روح که

 

 قبول کرد. ترایم

 

 من! یساله 5بهزادشده پسر االن

 

 خواستمش. ینقدرنمیخودم بودا یفکرکنم اگه بچه  یکه حت یپسر

 

 که ازپدرش به ارث برده بود. شیآب یبودبه خصوص بااون چشم ها یخوردن یلیخ

 

 بود. اموندگارشدهیآرتان ورو شیکه امشب پ یپسر

 

 .دنیدنگ وفنگ بهم رس یبدازکل ا،اوناهمیآرتان ورو گفتم

 

 

 .دمیتراومحمدرودیاومدم وبه روبه روم نگاه کردم که مادرم رونیازفکرب یناله ا یباصدا

 

 ؟یچ تراخوبه؟بچهیر؟میشدام ی...چمحمد

 

 نشده. یدونم هنوزخبر ی...نممن

 

 ،نگران گفتم: میدیپرستار به سمتش دو دنیوباد میدیازجاپر یکفش یگذشته بود که باصدا یساعت مین

 

 شد؟حالشون خوبه؟ یچ

 

 گفت: یپرستاربالبخند

 

 .دداخلیدبریتون یم ستین ینگران یالبته،جا

 بده. رشیتاش ارمشیمادرش به هوش اومد م یهم وقت بچتون
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 ه؟یچ تشی...جنسمن

 

 چشم هاش خوندم وجواب دادم: ینگاهم کرد،سوالش روازتو پرستارباتعجب

 .مینرفت یسونوگراف نیواسه هم میبش زیسوپرا میخواست یم

 

 :پرستارگفت

 کوچولو. یدختر،دخترخوشگل ومو مشک هی

 

 .ارهیهوش اومده بودوپرستاررفته بودکه بچه روب ترابهیبود که م یا قهیچنددق

 

 .ننیدورتخت حلقه زده بودن وچشم به دردوخته بودن که دخترخوشگل من روبب همه

 

 باورودپرستارودخترم،محمد هم بابهزادداخل شد. همزمان

 

 :باگفتیز یلیخ یبچگونه ا بهزادبالحن

 ؟یمامان

 

 ؟ی....جونه دل مامانترایم

 

 !میخوشگله آبج یلی....خبهزاد

 

 .نهیروبب شیعشق احبار ی ادوثمرهیتاجلوب تراازپرستارخواستیم

 

 وروبه بهزادگفت: دیبچه بابغض خند دنیباد

 

 خوشگل،درست مثل  تو! یلیخ یمامان آره

 

 پراز مهرومحبتم نگاه کردم. یول کیهرچند کوچ یبه خانواده  باعشق

 

 عشقمون بدون اجباربود. یبااجبارشروع شدول مونیکه زندگ درسته

 

 .انیپا

    22/1/96 

 

 )فاطماگل ( یعی:فاطمه ربسندهینو

 

 خوشتون اومده باشه... دوارمیازرمان پازل ....ام نمیا

 پشتمه.. یلیخ یلیکه خ زمیکنم به برادرعز میرمانم وتقد نیا خوامیم

 .دیشه هم استقبال کن ینوشته م نیکه اسمش بمون کنارم هست وداره به صورت آنال میازرمان بعد دوارمیام

 

 
 
 
 

 

 


