
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 فرماندهرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر  narjes.Kh نویسنده:

  عاشقانهژانر: 

 Sogol_tisratil: ویراستار

 nafis mehrsan طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/146317منبع نگارش: 

 

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

 سایت محفوظ است.
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 خالصه :

 

درمورد دختری به نام یلدا که غرق خوشیِ و دور از مشکالت دنیای اطرافش، به تنها چیزی که فکر نمی کرده همیشه 

رده. کل زندگیش تغییر می کنه و دچار دغدغه می همین بوده. تا که روزی می ره و میاد که ورق زندگیش برمی گ

خواد با عشقش به خوشبختی برسه که یه شه اما ناخودآگاه. همین که میشه. آدم می کشه اما بدون اراده، عاشق می

 .چیزی عین طوفان به سمت اوج عشقش می ره و خوشبختیش رو مثل یه قایق چوبی در هم می شکنه
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 مقدمه=دل نوشته

 !...و نمی شه گفت... باید خوردبعضی حرفا ر

 ولی بعضی حرفا رو

 نه می شه گفت

 !...نه می شه خورد

 !می مونه سر دل

 !...می شه دلِ تنگ

 !می شه بغض

 !می شه سکوت

 ...می شه همون وقتی که خودتم نمی دونی چه مرگته
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 .دیر شدبلدا؟ یلدا؟ ای بابا کجایی تو؟ بیا بریم آخرین امتحانو بدیم و خالص. آهـای. _

 .باز این رفت پی فوضولیاش. ولش کن بیا بریم_

 .خیلی خوب، باشه_

ریزا بیرون اومدم و دستامو بهم کوبوندم. خنده ریزی کردمو یه بشکن واسه پنج دقیقه بعد از رفتن اونا از پشت خاک

 .زدمپرسه می دم خودم گرم حسابی. توی نخلستونا واسه خودم سرخوش .خودم زدم. ایول! بازم دَکِشون کردم

گم؛ ملیسا و کمند. خودکارمو توی جیبم رن. دوستامو میهنوز تا شروع آخرین امتحان مونده بود. اونا همیشه زود می

گذاشتمو شروع به فوضولی کردم. اسمم یلداس، هفده سالمه. یه دختر عادی مثل همه ی دخترا. خیلی شیطون و 

 !ر رک و سرخوشم، فوضول نیستما، فقط کنجکاوم، کنجکاونابغه ریاضی. عاشق ریاضیم. یه دخت .فوضولم

بگذریم. من خانواده چهار نفرمو دوس دارم، اسم مامانم یاسمینه. اسم باباجونمم کیوان؛ یه مرد عالی و عرب و با غیرت؛ 

 .البته یه داداشم داره که دوسال از خودش بزرگتره، اسمش کیارشه

بچگیش با خانوادش رفتن عراق، اما چند سال بعد واسه ادامه تحصیلِ بابا، دوباره بابا توی اهواز به دنیا اومده ولی از 

برگشتن اهواز. قصه عشق و عاشقیِ مامان و بابا از این جا شروع شد که مامان اولش ساکن شیراز بود. یه روز واسه یکی 

شق در نگاه اتفاق می افته و با گذر زمان و خالصه ع .شهره و با بابا همون جا آشنا میاز کاراش برای بازدید به اهواز می

خیلی بیشتر  .اتفاقای رمانتیک باهم ازدواج می کنن. اولین بچشون کاوه هست که بیست سالشه و دومی و ته تغاری منم

 .از جونشون همو دوس دارن

امانم با تجارت و م شه که برگشتیم. بابام با اون کارشناسی ارشدش رفت تو کارقبال توی شیراز بودیم، یک سالی می

اون فوق لیسانسش خونه داره. به خودم اومدم و دیدم جلوی در جایی بودم که قرار بود آخرین امتحان توش برگزار 

 .به ساعتم نگاه کردم، نه و ربع بود .بشه

 که بیاد االنِهمین که پام رو گذاشتم داخل حیاط، ملیسا اومد طرفم. با دو رفتم نشستم روی یکی از نیمکتای زیر درخت. 

 .دعوام کنه. با عصبانیت کنارم نشست

 ملیسا: کدوم گوری داشتی فوضولی می کردی؟

 .توی افق محو شدم. با مشت زد به بازوم

 گم کدوم قبرستونی جولون می دادی؟ملیسا: هوی مگه کری؟می
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 .با خنده بهش نگاه کردم. چشمای مشکیش از عصبانیت قرمز کرده بود

 .تو بودیمن: همون جایی که 

 .ملیسا: کوفت

چشمکی زدمو سمت سالن دویدم. ملیسا دختر عموی منه و عقد کرده و پنج شنبه و جمعه عروسیشه. رفتم داخل. کمند 

روی یکی از صندلیا نشسته بود و تو حال خودش بود. رفتم صندلی پشتش نشستم. موهاش از مقنعش بیرون زده بود. 

تم گیسو کمند. لبای قشنگی داره، چشماش رنگیه و گونه استخونی داره. الغره گفعین من موهاش متوسط بود. بهش می

 .و قدش متوسطه. موهاشو که بافته بود گرفتمو تکون دادم

 من: چطوری گیسو کمند؟

 .با عصبانیت بهم زل زد

 .کمند: مرض. معلوم هس تو کجایی؟ نیم ساعت بود منتظر تو بودم با ملیسا

 :با شیطنت گفتم

 .دونُمبهتر میمن: خودم 

 .کمند: هرهر، خندیدم

ملیسا هم اومد داخل و صندلی پشت سرم نشست. همون موقع هم برگه ها رو دادن و شروع کردیم به جواب دادن. همه 

 .خورد. فهمیدم چِشه. تقلب می خواستسواال عین آب خوردن بود. کمند هی تکون می

تند تند براش نوشتم. همین که  .بهش دادم. صفحش خالی بود تا مراقب حواسش نبود، برگشو گرفتمو برگه ی خودمو

 .جواب آخرین سوالو دادم، وقتمونم تموم شد

برگه ها رو باال گرفتیم و مراقب جمعش کرد. سریع رفتم بیرون تا آب بخورم. همین که آب خوردنم تموم شد، ملیسا با دو 

 .طرفم اومد

 من: چی شده؟

 .دم با مانتوم خشک کردمبعد دستمو که باهاش اب خورده بو

 ...ملیسا: کمند...کمند

 .من:کمند چی؟ درست بنال
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 .خواد با من و تو رفیق باشهگه دیگه نمیملیسا: کمند می

 تعجب کردم. کمند دیگه چرا؟

 گی تو؟حالت خوشه؟من: چی می

 .دستمو گرفت و کشید

 .رهملیسا: بیا بریم باهاش حرف بزن، داره می

 .زد بیرون. از پشت دستشو گرفتمو به زور نگهش داشتمد. داشت میباهم رفتیم سراغ کمن

 من: کمند اون حرفا چی بود بلغور کردی؟

 :با عصبانیت دستشو از دستم کشید و با داد گفت

 .کمند: حرف حقیقته. من می خوام راهم از تو جدا کنم

 .با نا امیدی پامو کوبیدم روی زمین

قتمون رو با بی رحمی تمومت؛ بهم بزنی کمند؟ چیکار کردم؟ بگو تا خودمو اصالح تونی رفامن: آخه چرا؟ تو چطور می

 .کنم

دونی چرا؟چون من وصله ی تن بچه درسخونا و بچه پولدارا خوام باهات باشم. میکمند: هیچ کاری نکردی یلدا. من نمی

 .نیستم. من با تو و ملیسا جور نیستم یلدا

 :با ناراحتی گفتم

 .این چیزا واسم مهم نیس کمند...تورو خدا با من این کارو نکن. بی معرفتی نکن دیگهمن: بابا من که 

کمند: همینی که هست. منو فراموش کن. نه خانی اومده نه خانی رفته. دیگه نه سراغم بیا نه کاری به کارم داشته باش. 

 .خدانگهدارت

ه به جای خالی کمند نگاه کردم. از ته دلم آهی همین که نفس عمیقی کشیدم، یه قطره اشک ریخت روی گونم. با گری

کشیدمو بی توجه به ملیسا رفتم خونه. هعی خدا...چه روزایی داشتیم. مثل برق گذشت. یاد خنده هامون، اشکامو بیشتر 

 .کردمی

 .به خودم اومدم، دیدم جلوی در خونمون بودم. زنگ درو فشردم. صدای کاوه پیچید توی آیفون

 کاوه: کیه؟
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 .منممن: 

 کاوه: تو کی هستی خب؟

 .بینی. نا سالمتی آیفون تصویریِ هامن: کاوه اذیت نکن دیگه. کور که نیستی. چشم تو صورتت داری، منو می

 .کاوه: خیلی خب نخور منو

 شد و ما کولردر با صدای تیکی از هم باز شد. اشکامو پاک کردمو آروم آروم قدم تا برم داخل. هوا کم کم داشت گرم می

کردیم. یه خونه شیک و متوسط؛ پارکینگ هم جدا داشت. از دم در تا ورودی، کاشی کاری شده بود. البته توی روشن می

حیاط، طرف سمت راست سنگ فرشای رنگ رنگی و خوشگل بود و زیر یه درخت بزرگی که اون طرف بود، ما میز و 

 .صندلی گذاشته بودیم

عصرا طرفی که چمن داره  .وض ستاره ای از نوع فواره ای وسطش بودطرف سمت چپ، چمن کاری شده بود و یه ح

کنه. مقنعمو بیرون اوردم و چپوندمش توی جیبم. کاوه اومد جلوم و دستشو شه، چون مامان اب پاشی میخنک می

 :انداخت دور شونم. قد بلند بود.دماغمو کشید و با خنده گفت

 .کاوه: اوه خانومو ببین، چه غم باد گرفته

 .ستشو کنار زدمد

 .من: کاوه نکن، حوصله ندارم

 .اومد و رو به روم وایساد. چپ چپ نگاش کردم

 .من: برو کنار

 .ابروهاشو انداخت باال

 کاوه: نوچ

 :یهو منو از زمین بلند کرد و شروع کرد به چرخیدن. چشام گرد شد. با جیغ؛ زدم به شونشو با خنده گفتم

 .رهمن: کاوه ولم کن، سرم گیج می

 :با شدت بیشتری به کارش ادامه داد. از ته دلم خندیدم و دستمو گذاشتم روی چشامو با جیغ جیغ گفتم

 .من: داداش لجباز خودمی

تلو  رفت،بعد از اینکه کلی پیچ و تابم داد، منو گذاشت رو زمین و شروع کرد به هر و کر کردن از من. چون سرم گیج می
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 .اخل خونهخوردم. آروم آروم رفتیم دتلو می

 من:مامان؟مامان؟

 .کاوه: نیستش

 :برگشتم طرفشو گفتم

 .من: وا...چرا

 .دستمو گرفتو باهم روی مبل دونفره نشستیم

کاوه: بابا بهش زنگ زد و یه سری چیزایی به مامان گف. بعد باهم دعواشون شد. یهو مامان آماده شد، بابا هم اومد 

 .دنبالش و رفتن بیرون

 .ونمدستمو گذاشتم زیر چ

 من: خب؟

 .کاوه: به جمالت

 .من: به کالمت

 .کاوه: به مرامت

 شد که دعواشون شد؟کجا رفتن؟دونی چیمن: زهرمار. نمی

 .دونمکاوه: چرا می 

 .من: بنال

 .کاوه: پوف

 .من: کوفت. بگو دیگه

باهاش بحث کرد. گفت که  کاوه: ظاهرا یکی از رفیقای بابا مهمونی گرفته که ما هم توی اون مهمونی دعوتیم، اما مامان

گف که صدبار به بابا گفته نه درخواست رفیقاشو قبول کنه، نه رفیقاشو بیاره خونه. بعدشم که حرفاشو بابا رفیق بازه. می

 .زد، رفت حاضر شد، با بابا رفت خرید واسه امشب

 .برم خرید رفتم بخرم. حاال باید واسه عروسی ملیسامن: بهتر که من لباس دارم وگرنه باید می

 .پوفی کردمو بلند شدم
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 کاوه: کجا؟

 .رم آهنگ بگوشم تو اتاقممن: می

 .کاوه: خیلی خب

با دو رفتم تو اتاقمو لباسام رو عوض کردم. هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. آهنگیو که دیشب 

 .اومدخورد. خوشم میون میدادم پلی کردم. صداشو تا آخر زیاد کردم. انگار کل مغزم تکگوش می

بابا دستشو کشید روی صورتم. فهمید  .یهو هندزفری از گوشام کشیده شد. چشامو باز کردم. بابا بود. آهنگو قطع کردم

 .کردم. همش به خاطر کمند بود. تو چشام زل زد. بلند شدم نشستمداشتم گریه می

 (بابا: کیفِ حالُک؟)حالت چطوره؟

 (ةٌ و کیفَ اَنتَ؟)خدا رو شکر. خوبه. تو چطوری؟من: الحمداهلل. جَیِدَ

 (بابا: ان شا اهلل انا بخیر.)اگه خدا بخواد، من خوبم

زیاد عربی بلد نبودم. همینم بابا یادم داده بود. البته توی مدرسه هم یاد گرفتم. اما کاوه خوراکشه. یهو پریدم توی بغل 

 :رمو روی سینه قوی و محکمش گذاشتم. با بغض گفتمبابا و گریه کردم. دستمو دور کمرش حلقه کردمو س

 ....من: بابا جون

 بابا: جون بابا جون؟

 .سرمو بیشتر فشار دادم

 .من: کمند باهام سر هیچی قهر کرده

 بابا: کمند؟آخه چرا بابایی؟

باشه، ولی من خواد باهام رفیق نمی .رسه وصله تنم نیسگف من چون درس خونم، چون دستمون به دهنمون میمن: می

 ...گفتم این چیزا واسم مهم نیس، اما رفت

 گرده. مطمئن باش. باشه بابا؟بابا: عیبی نداره گل من. بهش فرصت بده تا بتونه فکر کنه با خودش. اون برمی

 .من: باشه

 بابا: خب خب...بلند شو اشکاتو پاک کن. حیف اشکات نیس؟

 .نیمو بوسیدو لپمو کشید.از روی تخت بلند شداز بابا جداشدمو اشکامو پاک کردم. بابا پیشو
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 .کنیمبابا: از نو شروع می

 :از اتاق رفت بیرون و دوباره اومد داخل روی تخت نشست. با شیطنت به بابا زل زدم. بابا هم چشمکی زد و گفت

 بابا: کیـف حالک یــا بـنتی؟

 ...من: انا خـیلی بخیر

 :بابا خندید و گفت

 فارسیو قاطی هم کردی؟بابا: باز تو عربی و 

 .من: بلد نیستم خب

 .بابا دستشو کرد توی موهامو به همشون ریخت. براش زبون در اوردم

 .بابا: خیلی خب دیوونه. پاشو بریم ناهار

 .عینِ دخترای لوس نشستم روی پاشو لبامو غنچه کردم

 ...من: نموخوام

 .بابا: پاشو، پاشو دختره ی تن پرور، یه تکونی به خودت بده

 .بعدش منو انداخت روی تخت و پا شد رفت. منم تندی بلند شدمو رفتم سرمیز نشستم

مامان با اخم محوی اومد داخل. کاوه هم پشت سرش اومد داخل. ناهار ماکارونی داشتیم، مخصوصا با اون ته دیگای 

که  خوردم. وقتیت. من فقط میسیب زمینیِ طالییِ مامان. اوف. مامان ماکارونی واسمون کشید و مال هرکیو جلوش گذاش

 .غذامو تموم کردم تشنم شد. یه خورده نشستم دیدم خبری از آب نیس، شروع کردم به ماست خوردن

 .کاوه: یلدا، پاشو بلند شو آبو از یخچال بردار بیار، بنوشیم

 ر؟گی پاشو آب بیاخورم، تو دیگه به من میمن: نه بـابـا...من خودم از تشنگیِ مزمن ماست می

 .کاوه: عه یلدا پاشو دیگه

 ...میرم ز بی آبیمن: من آن گلبرگ مغرورم که می

  .نذاشت ادامه بدمو پرید وسط حرفم

 .کاوه: خوبه خوبه. حاال واسه من شاعر شده تنبل. الهی خفه شی انقد منو دق ندی

مامان تشکر کردم و رفتم تو سالن و جلوی مابین دعواهای من و کاوه، بابا با شوخیای خودش از دل مامان بیرون اورد. از 
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منم تلوزیون رو روشن کردمو زدم شبکه ی دو. تام و جری یا به قول بابا موش  .تلوزیون پالس شدم. کاوه نشست کنارم

 .و گربه داشت

 .کاوه: پاشو برو درساتو بخون

 :جور که چشمم به تلوزیون بود، گفتمهمون

 .دادمامن: عقل کل، امروز آخرین امتحانمو 

 .کاوه: آهان یادم نبود

 :یه ثانیه بعد دوباره گفت

 خوای بزرگ شی؟کاوه: هنوزم نمی

 من: نوچ مشکلی داری؟

 .کاوه: آهـان. نه ندارم

 .یه ثانیه بعد دوباره خواست حرف بزنه که با عصبانیت بهش توپیدم

 .شه یا نهمن: بابا یه دَیقه خفه خون بگیر ببینم این موشه نفله می

 .موقع هم تموم شد. با کنترل زدم پای کاوه همون

 .من: بـیا. اَه. تموم شد کثافت

 :کاوه با خنده منو پرت کرد زمین و گفت

 زنی؟کاوه: تموم شد که تموم شد. فدا سرم. چرا می

 .خندیدمشتمو کوبیدم روی پاش و دوباره نشستم روی مبل. اخبار داشت. با عصبانیت خاموشش کردم. کاوه می

 .شنوفت، مرض، درد، حناق. نخند، مسواکای بی صاحاب گرون میمن: ک

رفت. مامان و بابا هم از آشپزخونه اومدن بیرون و روی مبالی دیگه نشستن. مامان به ظاهر خوشحال بود کاوه ریسه می

قابا و ه بود.بابا بشدونم چرا نگران بود و نگرانیش از چی بود؟ مامان با خودشم میوه اوردکردم. نمیاما نگرانیشو حس می

 .کاردو چنگاال رو گذاشت رو میز. کامال خونسرد؛ مثل همیشه شاد و شنگول بود

 شده بابا؟بابا: چی

 :لبامو غنچه کردم و گفتم
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 .من: نذاشت تام و جری نگاه کنم بابایی

 .مبابا و مامان خندیدن. بابا تلوزیون و روشن کرد و زد راز بقا. خیلی خنثی به بابا نگاه کرد

 :بابا چشاش رو باریک کردو با اخم ساختگی گفت

 بابا: بَده درمورد ساختار بدن مارمولک بدونی؟

 :کند گفتجوری که داشت پرتقال پوست میصورتم از چندش مچاله شد.همشون زدن زیر خنده. بابا همون

 بابا: امتحانتو چیکار کردی یلدا؟

 .من: عالی بود

 ...بیست و هشت مرداد؛چه خبره بابا: هوف. خیلی دیر تموم شدین.

 .من: چه کنیم دیگه

 .گمبابا: در هر صورت به تالشت احسنت می

 :کاوه با حرص گفت

 .کاوه: بله بله، خسته نباشی خرخون

 .اخم کردم

 .من: زهرمار. خب توهم بخون

 :بابا پرتقال رو نصف کرد و نصفش رو داد به مامان. مامان گفت

 ر خوب دادی، چته دیگه مامان جان؟مامان: وا کاوه...توکه کنکو

 زنه،ره، کتاب دستشه. عروسی باشه، کتاب دستشه. حرف میکاوه: خب شما که توی مدرسه ها یلدا رو دیدی. راه می

دا. دوماه خوندی یلره، کتاب دستشه. بابا چه خبره انقد خرخونی؟اگه خنگ نبودی انقدر نمیکتاب دستشه. دسشویی می

 خونی گردنت نشکسته؟ کمرت قوز نیورده؟ کور نشدی؟مدرسه. انقدر میدیگه هم باید بری 

 .زد.صورتش قرمز کرده بود. یه لیوان آب ریختمو دادم دستشیه نفس حرف می

 .من: بخور جون بگیری

 .ازم گرفت و یه ضرب سر کشید

 .کاوه: واال
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 :پوفی کردم و گفتم

 زنی؟من: خیلی خب، چرا حرص می

 .کاوه: به توچه

 .مامان: عه. بسه

خواستم واسه با عصبانیت بلند شدمو رفتم توی حیاط. با دو رفتم سمت میز و نشستم روش. سرمو گذاشتم روی میز. نمی

 .یه موضوع به این کوچیکی، گریه کنم. فقط ناراحت شدم. چند دقیقه بعد بابا اومد و کنارم نشست. موهامو نوازش کرد

 بابا: یلدا؟

 .شستمسرمو بلند کردمو ن

 من: هوم؟

 .بابا: کاوه از روی حسادت یه چیزی گفته، تو به دل نگیر

 من: بابا، چرا من همیشه به خاطر درس خوندم باید سرکوفت بخورم؟

 .بابا: ای بابا، ناراحت نشو دیگه. اونم ناراحت بوده، یه چیزی گفته

 .من: خب اون از جای دیگه ناراحته، نباید سر من خالی کنه

 ...وی خانواده چهار نفرمون شاید دعوا کنیم امابابا: ما ت

 .دونمکنیم...میمن: اما قهر نمی

 .بابا: خب دیگه

نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم. بابا هم بلند شد و باهم رفتیم داخل. بابا رفت کنار مامان روی مبل نشست و کاوه اومد 

 .رو به روم وایساد و دستاشو انداخت دور گردنم

 .گیر باال و بهم نگاه کنکاوه: سرتو ب

 .با دلخوری بهش زل زدم

 ...کاوه: هنوزم دلخوری که

 .بعد یه بـ ـوسـ گنده روی لپم کاشت

 کاوه: آخیش
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 :خندم گرفت. کاوه چشمکی زد و گفت

 کاوه: آشتی ؟

 .من:آشـتی

 .بعدش باهم رفتیم روی مبل نشستیم

 .بابا صداشو صاف کرد

 ...کسر داشتین بگین بابا: ام...واسه امشب ...چیزی کم و

 .به مامان نگاه کردم. نگران بود

 .مامان: کیوان

 .بابا: یاسمین

 .مامان سرشو تکون داد

 .مامان: خیلی خب

خالصه بلند شدیمو هر کی رفت کاراشو انجام بده. منم رفتم یه دستی به اتاقم بکشم. کارام که تموم شد، روی تخت 

 .رددراز کشیدم. به دقیقه نکشید که خوابم ب

 .با تکونای کاوه بیدار شدم

 من: هوم؟

 .کاوه: پاشو دیوونه، ساعت نه شبه

گفت. از جام پریدم و بی توجه به کاوه با عجله نشستم روی تخت و به ساعت رو میزی نگاه کردم. اوپس؛ راست می

دیدم پیتزا روی تختمه. رفتم توی حمام و یه دوش گرفتم. دوش که نبود، گربه شور بود. سریع از حمام بیرون اومدم و 

 .ایول دمشون گرم. نشستم تند تند تا تهشو خوردم. کارتونشون هم انداختم توی سطل آشغال توی اتاقم

در کمدمو باز کردم و یه چیز ساده برداشتم و پوشیدم. موهامم باال بستم و یکم آرایش کردم. شالمو انداختم روی سرم و 

 .کاوه وایساده بودن از اتاق رفتم بیرون. مامان و بابا و

 بابا: خب دیگه...بریم؟

همگی سرمون و تکون دادیم. من زودتر از همشون رفتم توی کوچه وایسادم. بعد از این که بابا ماشین و از پارکینگ اورد 
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بیرون، رفتم صندلی عقب پیش کاوه نشستم و حرکت کردیم. نزدیک ده دقیقه توی راه بودیم. بابا پیچید توی یه کوچه 

زرگ که پر از ماشینای مدل باال و شیک بود. ماشین رو کنار یه فراری پارک کرد و پیاده شدیم. مامان دست بابا رو ب

گرفت و من و کاوه پشت سرشون سمت یه خونه حرکت کردیم. بعد از این که مامان توی راه من رو نصیحت کرد، 

  .باالخره رفتیم داخلش

قعی کلمه برید. انقدی که منو به فوضولی تحریک کرد. صدای آهنگ خیلی بلند بود. با دیدن داخل خونه کفم به معنای وا

 .تونستم دلیل کاراشون رو درک کنمزد. نمیرفتیم و سر یه میز نشستیم. بابا کالفه بود، همش به موهاش چنگ می

ه ریزی کردم و سر دستی بخورد. خنده زد. یکی میوه میرقصید. یکی مخ میرقصیدن. هرکی با یکی میملت داشتن می

کل خونه یه نگاهی انداختم. اصال یه دونه بچه این جا نبود که اذیتش بدم. معماری خونه شبیه خونه ی ما ولی بزرگتر بود. 

بلند شدم و سرجام وایسادم. بابا هم یه چیزی درگوشی به کاوه گفت و با مامان بلند شدن رفتن. با پام زدم به پای کاوه 

 :لندی صدای موزیک داد زدمو به خاطر ب

 من: کاوه؟

 .کاوه با خنده عین خودم داد زد

 .کاوه: چته؟ بیا توی گوشم بگو

 :بعد سرشو اورد نزدیکم. منم نامردی نکردم و با داد بدتری گفتم

 من: مگه کری؟؟؟

 :چشاشو با شدت بست و سرشو برد عقب. مشت آرومی به بازوم زد و گفت

 ...کاوه: زهرمار

 .خندم گرفت

 .کاوه: دوباره من تو روی تو خندیدما

 من: کوفت. مامان اینا کجا رفتن؟

 ...کاوه: رقـــص

 .غش غش خندیدم. تاحاال دونفره های مامان بابا رو ندیده بودم و یه لحظه تصورش برام خنده داشت. کاوه خندید

 کاوه: چیه دیوونه؟
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 ...من: هیچی

 :ون گفتمبعد یهو یه فکری به ذهنم رسید و به خاطر هم

 من: می خوام برم فوضولی میای؟

 .کاوه: خدا نکشتت یلدا...مواظب خودت باش. نمیام

 .دهنمو براش کج کردم

 من: به درک...رفتم

بدون این که جلب توجه کنم  .سمت ساختمون حرکت کردم. کسی حواسش به من نبود. در ورودیش چهار طاق باز بود

 .زدا ولی خب بگذریمپر میرفتم داخل. پشه هم، چرا چرا، اتفاقا 

 رفت طبقه باال. رفتم سراغ طبقه پایین.خورد و مییه سالن گنده و بدون هیچ تزئینات، بعدم عین تموم خونه ها پله می

 دادم مشـچیز زیادی تو اتاقاش نداشت. توی آشپزخونه هم پر از شیشه های مختلف و رنگاوارنگ بود که احتمال می

 .هم رفتم. یکی دوتا از دراش که قفل بود و بقیش چیزی نداشت ـروب باشه. طبقه باال

کرد! واال. پوفی کردم و با عجله از پله ها اومدم پایین. همین که خواستم از ساختمون فک کنم انسان این جا زندگی نمی

 .برم بیرون، خوردم به دیوار و چند قدم رفتم عقب. سرمو با دستام گرفتم

 سالن؟من: دِ آخه دیوارم وسط 

سرمو گرفتم باال و دیدم یه نفر جلوم وایساده. آب دهنم و قورت دادم و بهش دقت کردم. هیکلش مثل هیکل بابا بود. 

خواستم فرار کنم ولی اون فرز تر از این حرفا بود و بازوم رو گرفت. اخم کردم و برگشتم سمتش ولی اخمایِ غلیظشو که 

 .و عین روانیا جیغ جیغ کردمدیدم قلبم هری ریخت پایین. چشامو بستم 

 !من: جن، جـن

 .یهو منو کشید و پرتم کرد سمت پله ها. دستمو گرفتم به نرده ها تا نیوفتم زمین

 .شنوهگیره هم کسی صدای نکرتو نمیببین جوجه، بهتره واسه ی من جیغ جیغ نکنی، چون هم سر من درد می_

 .لباسامو تکوندم و انگشت اشارمو واسش تکون دادم

 .من: ببین خروس! بهتره با منم دهن به دهن نشی

 .دستاشو تو هوا تکون داد
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 خوای چیکار کنی؟مثال می_

 .کنیمن: مثال همون غلطی که تو االن داری می

 :با عصبانیت اومد طرفم ولی از زیر دستش در رفتم. با داد گفت

 .ادای منو در نیار مسخره_

 .دهنمو کج کردم

 .من: حیف من نیس

 .کرش لعنت خانومبر من_

 .اخم کردم

 .من: هرچی برازنده ناموسته به من پیشکش نکن

چیزی نگفت. چشمای خاکستریش بدفرم خبیث شده بودن.موهاش جو گندمی و خزشو از پشت بسته بود. یعنی اگه 

 ه کمرش و زلزدم تا حال کنه. دیدم دستشو زده ببافتم، دوتا گیره ی کوچولو موچولو هم براش میداد من براش میمی

 .زده به من

 من: چه مرگته؟

 .دندوناشو بهم سابید و غرید

 .خسارت بده_

 .یه تای ابروم و دادم باال

 من: هـان؟

 .صاف وایساد

اوالً یاد بگیر با بزرگترت درست حرف بزن. پنجاه سالمه ها! دوماً، خسارت لباسم. که اگه تو به من نخورده بودی الکل _

 .ریختروش نمی

 .خواستی توی دست و پا نباشیدم به تو هم ربطی نداره. دوماً، میاوالً من هرکاری که دلم بخواد انجام میمن: 

 کردی؟اصن ببینم اون باال چیکار می_

 .کردیمن: همون کاری که تو این پایین می
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 .از دستم کالفه شد. پوفی کردم و خواستم برم بیرون که نذاشت و مچ دستمو گرفت

 .ول کن بیشعورمن: دستمو 

 .سرشو نزدیک کرد

 هه. ببینم تو دختر کیوانی؟_

 .دستمو تکون دادم. فشار داد، دردم گرفت

 کنی؟دختر کیوانی یا نه؟ یک کالم. چرا دیگه جون می_

 :با عصبانیت گفتم

 من: دستمو ول کن پرو

 ..دستمو ول کرد و خندید

 .من بداخالق و لجبازم هستیدرست حدس زدم. یه دختر چموش و سرکش عین مامانتی. درض_

 .من: هوی اسم ناموس منو تو دهن کثیفت پیچ و تاب نده

 .با نگاه شیطونی بهم زل زد

 ای ناکس. از کجا فهمیدی کثیفم؟_

 .من: گمشو

با نفرت نگام و ازش گرفتم و از ساختمون زدم بیرون. شالمو درست کردم و رفتم پیش میز غذاها. این یارو معلوم نیس 

 .غربت خونه ای پاشده اومده، عین افغانیا گیر داده به من. بادیدن غذاهای رو میز دهنم آب افتاد و گشنم شد از کدوم

 .اصن اون یارو رو بی خیال. واسه چی خون خودمو کثیف کنم؟ واال

تم. هی پر دونستم چی هستن. از همون جایی که بودم، یه ظرف برداشخیلی از غذاها رو نه تا حاال خورده بودم، نه می

رسیدم و از شیرینی و شربت و دسر بگیر تا از همون غذاها. داشتم به آخر میز می .خوردمرفتم و میکردم و هی راه میمی

 . دهنم پر بود

 .همین که رسیدم به آخر میز یه خرچنگ گنده و نارنجی دیدم که دورش با نخود فرنگی و لیمو تزئین شده بود

رده بشه هرچی توی معدم بود رو ریختم روی خرچنگه و حسابی به تزئینش اضافه کردم. خواد خواز فکر این که می

  .رقصیدنایش. حالم بهم خورد. به بقیه نگاه کردم. داشتن می
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رداشتم داد. یکی از لیوانا رو بتا کسی حواسش نبود، از اون جا رفتم سراغ میز نوشیدنیا. فقط آب پرتقالش بوی الکل نمی

 .یدم. آخیش؛ جیگرم حال اومدو تا ته سرکش

یهو برقا خاموش شد و نور رقـــص نور، تنها روشن موند. پشت بندشم موزیک مالیم. همه جفت جفت شدن. معلوم 

کرد. حاال فقط من موندم و این خوراکیا. دیگه دوست نداشتم بخورم. همش قیافه ی نبود کاوه داشت چه غلطی می

 .خوام بخورمشاصال وللش. من که نمی اومد جلوچشم.چندش اون خرچنگِ می

چشامو باریک کردم و توی این تاریکی دنبال شیرینی بودم. دیدمش. با ذوق رفتم کنار شیرینا و کلی واسه خودم ریز ریز 

ال تونستم نفس بکشم. دنبدست زدم. چند تا شیرینی با هم برداشتم و کردم توی دهنم. اوف. ازبس دهنم پر بود، نمی

 .گشتم. دستم خورد به یکی لیوانا ریخت توی سینیپرتقاال میلیوان آب 

یه فلج به تمام معنا...! همش فوضولی و خرابکاری. یه لیوان آب پرتقال برداشتم و سریع با دو از اون جا فاصله گرفتم. 

افتادم  .یه چیزمامان بابا وسط پیست بودن. خواستم برم سمتشون که پام گیر کرد به  .چند لحظه بعدش برقا روشن شد

رو یه نفر و باهم خوردیم زمین. تموم آب برتقاالی بی زبون و محترمه ریخت روی صورتش. سرمو بردم عقب تر تا 

 !ببینمش. اوه یا امام زاده بیژن

 :شد. با داد گفتچه عصبانی. فکش منقبض شده بود، مردمک چشای قهوه ایش تنگ و گشاد می

 مگه کوری؟ _

رو جوییدم. با چشای گرد شده بهش زل زدم. از جا بلند شد و منو انداخت روی زمین. شیرینیا پرید تند تند شیرینی ها 

 .اومد سمتمتوی گلوم. صدای کاوه رو شنیدم که داشت می

 کاوه: یلدا؟ یلدا چت شده؟

دعواش  ه بریدهبا دستم اشاره کردم بزنه پشتم. چنان زد توی کمرم که به سرفه افتادم و اشک تو چشام جمع شد. برید

 .کردم

 ...من: خ...خیلی...وحش...وحشی

 .کردم. چند لحظه بعد صدای مامانم شنیدمدیگه نتونستم ادامه بدم.سرفه می

 .مامان: کاوه بیا بهش بده بخوره

داد. بابا اومد کاوه یه لیوان آب داد دستم. تا تهشو خوردم، بعدشم یه نفس عمیق کشیدم. کاوه شونه هامو ماساژ می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 21 

 .متمون. همگی از جامون بلند شدیم و به بابا زل زدیمس

 .بابا: ام...بیاین بریم کنار بقیه وایسیم

 مامان: چرا؟

 :چنگی به موهاش زد و گفت

 ...بابا: میزبان قراره بیاد دیگه

 کاوه: بابا این مهمونی به چه مناسبتیِ؟

  .گهمامان: آره راست می

رفیقمم گفته اول یه مهمونی کوچیک واسه پسره  .یه برگشته. البته بدون خانوادشبابا: خب...برادر زاده ی رفیقم از ترک

 .گیره یه مهمونی کاملم واسه خانوادش، که اونم توی تهرانهمی

پوفی کردم و کنار مامان وایسادم. مامانم دست بابا رو گرفت. کاوه هم کنار بابا وایساد و همگی باهم سمت جایی که بقیه 

ایستادیم. در کمال تعجب اون مردی که توی بهم گیر داده بود اومد و وایساد وسط جمعیت. مامان با بودن رفتیم و 

 :چشای گرد شده به بابا گفت

 مامان: چی؟ پارسا؟

 ...کنمبابا: یاسمین خواهش می

 .اومدپس اسمش پارسا بود. به قیافه سه در چهارش می

کنم، دوم این که این مهمونی که االن درش حضور دارین، به میپارسا: اول این که از حضور گرم تک تکتون تشکر 

مناسبت برگشت دست راست و برادر زاده ی گلم سهیل جانِ و میهمانی اصلی در تهران، هنگام برگشت خانواده ی 

 .شهبرادرم برگزار می

 .جا برمخوام از اینمامان: کیوان من همین االن می

 .کنمبابا: یاسمین، التماست می

هو صدای دست و سوت بلند شد و یه پسره اومد بیرون. اِ، این همونیِ که آب پرتقال ریختم روش! ریز ریز خندیدم. ی

ت رفت! بابا هم پشرفته بود لباسش رو عوض کرده بود. مامان مشتی به بازوی بابا زد و سمت در خروجی رفت. داشت می

 !بندش رفت
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 شده؟من: کاوه چی

 .یدمخواست بره که دستشو کش

 من: کجا؟

 .دستمو کشید

 .گمکاوه: بیا بریم، بعد بهت می

 .شد.ما هم رفتیم صندلی عقب نشستیمبا کاوه رفتیم بیرون. مامان داشت سوار ماشین می

 .بابا: یاسمین، آبرومو بردی

 من و بچه هامو مامان: کیوان، تو انتظار داری جلوی این هیز هزار چشم جولون بدم؟ تو چطور با غیرتی هستی که بی عار

 جا؟اوردی این

 .بابا در ماشین و باز کرد و نشست

 .جور حرف نزن. چاره ای نداشتم به خدابابا : من غیرت دارم یاسمین، این

 .شدمشناسی؟ تازه داشتم از شرش خالص میمامان: مگه زبون نداشتی باهام مشورت کنی؟ مگه تو این آشغال رو نمی

بیرون. بابا هم پیاده شد و رفت سمتش. یه خرده باهم حرف زدن .با چشمای خودم دیدم که یهو پارسا از اون خونه زد 

 .کنه که پارسا نیاد سمت ما ولی پارسا اومد. مامان اخم کرد. پارسا رفت سمتی که مامان نشسته بودبابا داره تالش می

 .بابا هم خودش رو رسوند. پارسا سرشو کرد داخل ماشین

 ن خــانوم. کیف حالک؟پارسا: به! یـاسمی

. غیرت فهمیدمشمامان خودشو کشید کنار و با نفرت نگاهشو از پارسا گرفت .بابا از عصبانیت فکش منقبض شد. می

فهمیدم. پارسا حالت چشاش و لحن حرف زدنش تغییر گرفت رو نمیداشت، اما دلیل این که جلوی کارای پارسا رو نمی

 .کرد، شل و کشیده

 .دیگـه...مهمـونی بـدون شماها صفا نداره پارسا: قهر نکن

 .کاوه دستاشو مشت کرد. دستمو روی مشتش گذاشتم. پارسا متوجهم شد و بهم زل زد. چشماش برق زد

 !پارسا: اوه...یلدا جون

 .مامان صداشو برد باال
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 .مامان: کیوان؟بیا بریم

 .ابا سرشو تکون داد و اومد سوار ماشین شدپارسا سرشو برد بیرون و به بابا نگاه کرد. یه چیزایی بهش گفت. ب

 :سرمو روی شونه ی کاوه گذاشتم. کنار گوشم آروم گفت

 کاوه: یلدا؟

 :مثل خودش گفتم

 من: جانم؟

 دی؟کاوه: یه کاری بگم برام انجام می

 من: اوهوم. چه کاری؟

 .دستشو دور شونم حلقه کرد

 .دونم خسته ای شیطون. سرتو بزار روی پامکاوه: می

 .از خدا خواسته سرمو روسی پای کاوه گذاشتم و دستشو گرفتم

 .گمکاوه: فردا که سرحال شدی بهت می

 .پلکام سنگین شدن. یه لبخند کش دار زدم

 .من: باشه

 .خم شد و یه بـ ــوسه ای روی پیشونیم زد

 .کاوه: فدات شم

 .دستمو گذاشتم روی گونش

 .من: خدانکنه

 .و بعدش خواب رفتم

********* 
کنه، از خواب بیدار شدم. کاوه بود که کنارم دراز کشیده بود. چرخیدم و بهش لبخند که یکی داره نوازشم میبا حس این

 .زدم

 .من: سالم ملوس

 :لپمو کشید و گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 24 

 .کاوه: سالم گربه کوچولو

 .اخم ساختگی کردم

 .من: من کوچولو نیستم

 .کاوه: جیگر من که هستی

 .مو باریک کردماخمام باز شد و به جاش چشا

 .من: خیلی خوب خر شدم، کارتو بگو

 .خندید و روی تخت نشست

 ...کاوه: جونم برات بگه که

 .من: من برم دستشویی و بیام

 ...کاوه: مرض

 

********* 

 

رفتم دستشویی و دست و صورتمو شستم. رفتم تو اتاقم. کاوه نبود. لباسامو عوض کردم و رفتم توی آشپزخونه. امروز 

 جوری شد؟هوای خونه یه جوری بود. مثل همیشه گرم و صمیمی نبود. چرا اصال یهویی این حال و

دقیقه گذشت و مامان بابا اومد سر میز. دوباره سالم کردیم. فقط سرشونو  ۵فقط من و کاوه پای میز صبحونه بودیم. 

و آروم صبحونه خوردیم. بیشتر از  جوری بی سروصداتکون دادن. پوفی کردم و لقمه کوچیکی واسه خودم گرفتم. همین

 .مخورددو سه تا لقمه اینم به زور چای شیرین از گلوم پایین نرفت. اینم منی که همیشه یه دل سیر صبحونه می

 :بعد از صبحونه همگی رفتیم توی سالن نشستیم. بابا نفس عمیقی کشید و گفت

 ...شاید خبر بدی باشهخواستم یه موضوعی رو بهتون بگم که شاید.بابا: راستش، می

 .کردمامان نگاه تیزی به بابا انداخت و من و کاوه هم به بابا زل زدیم. بابا با انگشتاش بازی می

 ...مامان: بگو کیوان

 .زدبابا کالفه چنگی توی موهاش زد. قلبم تند تند می

 ...کنم هول نشیدبابا: فقط خواهش می
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 .سابیدمامان از عصبانیت دندوناشو بهم می

 مامان: کیوان؟

 .گم...خب...کارخونه ورشکست کردهبابا:باشه باشه...می

 .مامان زد روی پاش

 ...مامان: وای. خدا مرگم بده

 ...بابا: و همون پارسایی که هیچ کدوم چشم دیدنشو ندارین، با من شریک بوده

 .هیع بلندی کشیدم. کاوه مشتی به دسته ی مبل زد و صداشو برد باال

 ...امکان ندارهکاوه: این 

 ...مامان: کیوان تو

 :زد. با صدایی که از بغض خش دار شده بود، گفتاشک تو چشمای مامان برق می

 .مامان: از تو انتظار نداشتم کیوان. اینو ازم مخفی کردی

 ...بابا: حرفم ادامه داره یاسمین

 .مامان: بهتره که این حرفتو ادامه ندی کیوان

 .ی مامان سرازیر شدبا دادی که بابا زد اشکا

 .زنم تو دیگه زر نزنبابا: خفه شو یاسمین. وقـتی دارم حرف می

 .با ترس دست کاوه رو گرفتم و بهش چسبیدم

بابا: من پول سودی وارد این زندگی کردم. ده میلیون! اونم از آشغالی مثل پارسا قرض کردم. فقط هم برای آسایش 

خواد. یاسمین یادته کامپیوتر کاوه و یلدارو ست کرده، پارسا پولشو ازم میشماها؛ و حاال هم که این کارخونه ورشک

 فروختم؟

دم تا بدهیم صاف بشه؟ هان؟ دونی ماهی چند دارم به اون عوضی میخواستم بخشی از قرضمو بدم. تو چی میچون می

چون پول ندارم واسش هدیه  دونی چرا؟تونم برم. میدیگه اون همه ثروتم تموم شد. عروسی برادرزادم ملیسا نمی

شدم، پس االنم خفه خون رو می به خواستم که بهت بگم که با مخالفت تو رودونی یاسمین؟ اگه میتو چی می .بخرم

کشه. خودت خوب اون حقه باز آدم کُشُ میشناسی. ده میلیونم که بگیر و الم تا کام حرف اضافه نزن، چون پارسا منو می
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خواست از به کیانوش گفتم، خودش گفت یه خونه ی ساده برامون خریده. خودشم وسایلیو که نمی چیز کمی نیس. االنم

ریم اونجا. هیچ چیز وسایلیو که الزم داری جمع کن؛ ظهر می .هر چیزی که بگی بهمون داده و با زنش آمادش کرده

 .و یلدا خوام بفروشمشون. به اضافه ی موبایل کاوهاضافه هم با خودت نمیاری چون می

ریخت ولی محکم بود. من و کاوه کپ کرده بودیم. بابا چه ساده به مامان بلند شد و سینه به سینه ی بابا وایساد. اشک می

 .فرسته توی خونه ی صدقه ایخاطر اون پارسای آشغال، زندگیمون رو به باد داد و با چه رویی ما رو می

 

مونم. صدقه بگیر نیستم، گدا هم نیستم که با کهنه های سهیال خونه نمی جا نه توی اونمامان: من یک ساعت هم نه این

 ...شه این حرفا رو تحویل من بدی؟حقا که بی غیرتیطور روت میو کیانوش بسازم. چه

یهو بابا دستشو برد باال و یه سیلی محکم توی صورت مامان فرود اومد. جیغ توی گلوم خفه شد و با ناباوری دویدم 

 :هوش شده بود. کاوه بلند شد و رفت سمت بابا، با عصبانیت داد زدن. بیسمت ماما

رو با  کاوه: بابا چطور تونستی واسه اون پارسای کثافت روی مامان دست بلند کنی؟ چطور تونستی اون هـمه خوشبختی

 دست خودت بسپری دست باد؟ هان؟

 :بابا زد تخت سینه ی کاوه و با خشم گفت

..ببین جوجه، بهتره واسه امنیت و جونتون هم که شده به حرفم گوش کنین. توام دیگه حقی منم هست. بابا: مامان تو زن

 .نداری تو کارام دخالت کنی. هِری

 .کردم. کاوه رفت واسه مامان آب قند اوردو بعدم از خونه رفت بیرون. سر مامان روی پام بود و خون بینیشو پاک می

ز طوری شده بود. بابایی که یه رواونم توی خونه ی ما افتاده باشه. اولین بار بود که این شد چنین اتفاقاتی،باورم نمی

شد که بابا با پول پرستی خودش، زندگی ما رو نابود کرد. رفت، حاال این کارا رو کرد. باورم نمیجونش واسه مامان در می

 ...قبل از اون مهمونی کوفتی خوش بودیم اما حاال

اومد. صورتش درد داشت. بهش کمک کردم بره توی اتاقش. منم رفتم توی اتاقم. با گریه لباسامو جمع هوش مامان به

کردم، یه دست لباس ساده هم پوشیدم. روی هم رفته همه لباسا و وسایلم شد یه کوله پشتی و پالستیک دسته دار 

 .کوچیک. هه

 نکردم چون حالی برام نمونده بود. عمو کیانوش با پیکانکولم رو پشتم انداختم و پالستیک رو دست گرفتم. دیگه گریه 

 .گفت بابا ماشینمون رو برده کارواش تا بشورتش و ببره بفروشهبار یکی از دوستاش اومده بود دم در خونمون .می
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 از یه زدیم، حتی دریغهمه وسایال پشت پیکان بود. من و کاوه هم رفتیم پشت ماشین نشستیم. هیچ کدوم حرفی نمی

تونستم ببینمش، داخل ماشین نشسته بود و با دست چادرشو گرفته بود می .خنده ی کوچیک. مامان چادرشو پوشیده بود

 .جلوی دهنش تا هق هقشو کسی نشنوه. هوای ابری توی اهواز، اونم دلش گرفته بود. مثل همه ی ماها

ن خونه. یه خونه ی قدیمی با دیوارای درب و داغون. خواست بره سرکار. بعد از چند دقیقه رسیدیم به اوباباهم دیگه نمی

عمو کیانوش وسایلمون رو توی حیاط خالی کرد و رفت، دریغ از یه مرام از عمو، از هم خون پدرم، از کسی که باید 

حواسش بیشتر از روزای دیگه به ما باشه. اقوام پدری همیشه همین هستن، بی معرفت و خودخواه، اما طایفه ی مادری؛ 

کردن. از اقوام مادری فقط یه داییِ پیر دارم،که جا بودن، با کمال میل بهمون کمک میانقدر معرفت دارن که اگه االن این

کردن دونم. توی کرمان زندگی میبقیشون توی زلزله زیر آوار موندن.دایی منم با زن و بچش زنده موندن و دلیلشو نمی

 .ای کوچیک، توی شمالولی آراد)پسرشون(اونا رو برد توی روست

با حس خیسی صورتم به خودم اومدم. همه وسایال رو برده بودن داخل. فقط من وسط حیاط مونده بودم. داشت بارون 

کرد. هوا گریه داشت. بغضمو قورت دادم و یه اومد. مامان توی درِ ورود به داخل وایساده بود و داشت به من نگاه میمی

 .اخل. کاوه از توی زیر زمین اومد بیرون و وارد خونه شدلبخند مصنوعی زدم و رفتم د

 .کاوه: هوف...چون سه تا اتاق بیشتر نداریم، اومدم زیر زمین رو برداشتم واسه خودم

گفت، جا نداشتیم. یکی از اتاقا واسه ی من بود، یکیش واسه ی مامان بابا، یکیشم واسه ی مهمون. هعی خدا؛ راست می

بگذریم، مامان تموم وسایال رو درست کرد. رفتم توی اتاقی که کنار حمام ته خونه بود. مامان چه روزگاری داشتیم. 

 .گفت اون واسه ی منه. وسایالمو روی تخت گذاشتممی

تشک و پتو و بالش و ملحفه واسه خودم بود، همون قبلیا. یه میز چوبی هم کنار تختم بود. رو به روم کمد دیواری بود، از 

 .شدی، یه طاقچه هم سمت راستش داشتمیدر که وارد 

لباسامو توی کمد مرتب کردم. قاب عکس چهار نفرمونم گذاشتم توی طاقچه و بهش زل زدم. مامان بابا روی چمنای 

توی خونه نشسته بودن و من و کاوه هم باالی سرشون بودیم.آراد اینو گرفته بود. یادمه اون روز چقدر بهمون خوش 

که به جاهای خونه سر زدم، رفتم زیر زمین، پیش کاوه. روی یکی از پله ها ون رفتم. بعد از اینگذشت. از اتاق بیر

 .نشستم. در زیر زمین باز بود و کاوه روی زمین دراز کشیده بود

 .من: مبارک باشه
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 .پوزخند زد

 ...من: چی بودیم و چی شدیم

 .خوره. ازش متنفرمکاوه: حالم از بابا بهم می

 .شده بهش زل زدمبا چشای گرد 

دونه ما توی چه وضعی بودیم. حداقل گی تو دیوونه؟ اون بزرگت کرده کاوه. اگه باالی سرمون نبود، خدا میمن: چی می

 .خدا رو شکر کن باال سرمونه

 .کاوه دستاشو مشت کرد و با اخم غلیظی به من نگاه کرد

ه زنم. اون با پول حرومی کونم نباشه. حرف حقیقتو میخوام صد سال سیاه سایه همچین پدری حتی یه قدمی مکاوه: می

 .گم مردن باباموارد رگ و ریشمون کرد، همه زحمتاش رفت...اگه به من باشه و بگن تنها آرزوت چیه، می

 .من: اِ؟ زبونتو گاز بگیر کاوه. دیگه نبینم از این حرفای بچگونه بزنی

که حصیر پهن بود نشستم. تا یه جاهایی حق با کاوه بود؛ راست بعد با اخم از سرجام بلند شدمو رفتم توی بالکن 

 .گفتمی

بابا با اون کارش همه زحمتاش انگار نکشیده بود. صدای در بلند شد. با دو رفتم و درو باز کردم. یهو پارسا برگشت 

 .طرفم. تندی درو بستم و رفتم توی اتاق مامان. دراز کشیده بود

 شده یلدا؟مامان: چی

 ...مامان پارسامن: 

 .زدم.دوباره صدای در اومدنفس نفس می

 .من: مامان، پارسا پشت در بود. من خیال کردم باباس، درو بازکردم، اما دوباره بستمش

 .مامان با اخم نگاه کرد

 جوری رفتی؟مامان: این

 .و از جاش بلند شد و چادرشو سرش کرد

 .دمبا کاوه خِفَتش میرم مامان: غلط کرده مرتیکه ی دوزاری...االن می

اومد. مامان زد. تندی رفتم توی حیاط. بارون نم نم میبا عجله رفتم توی اتاقم و شال و مانتمو پوشیدم. قلبم تند تند می
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 .درو باز کرد. پارسا خواست بیاد داخل که کاوه سینه به سینش وایساد

 .طور سرتو انداختی پایین، هری میای داخلکاوه: کجا؟ همین

 .رسا دستشو سمت کاوه دراز کرد اما کاوه دست ندادپا

 مامان: به چه حقی اومدی دم در خونه ی من؟

 .پارسا دستشو توی جیبش کرد و به مامان نگاه کرد و پوزخند زد

 ...پارسا: به همون حقی که از مال من خوردین. البته واسه تو گوشت بشه تنت اما

 .سابید و یقه ی پارسا رو گرفتکاوه فکش منقبض شده بود. دندوناشو بهم 

 ....کاوه: خفه شو

 .یهو بابا سر رسید و تعجب کرد. کاوه هم یقه ی پارسا رو ول کرد

 کنی؟کار میجا چیجا چه خبره؟ پارسا تو اینبابا: این

 :پارسا یقشو صاف کرد و با همون پوزخندش گفت

 .تن مهمون حبیب خداسپارسا: اومدم بهت سر بزنم. چه استقبال گرمی...هه. مثال گف

 :مامان با عصبانیت گفت

 ...مامان: مهمون حبیب خداس. نه تو. اسم مهمون رو، رو خودت یدک نکش.تو از شیطانی نه

 .با داد بابا، مامان ساکت شد

 .بابا: یاسمین! بس کن

 :پارسا با تعجب ساختگی و لحن مسخره ای گفت

  ...پارسا: از یـاسمین خانوم بعید بودا

 .روی اسم مامان تاکید کرد از قصد

 .مامان: گمشو

 .بعد دست منو گرفت

 .مامان: یلدا بریم مامان

 .رفتیم داخل که پارسا صداشو بلند کردبا مامان داشتیم می
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 .پارسا: یلدا خانوم به بزرگترت سالم نکردیا...نا سالمتی ما آدمیم

 :برگشتم سمتش. کاوه رفت زیر زمین. منم گفتم

 .بینمآدمی نمیمن: من اینجا 

 :مامان دستمو کشید و گفت

 .مامان: ولش کن

 .کرد داخل. چقد غیرت واسه بابا بی معنی شدهشنیدم که پارسا رو دعوت میباهم رفتیم توی اتاقش. صدای بابا رو می

 .یهو در اتاق باز شد و بابا اومد داخل

 .بابا: یاسمین پاشو پذیرایی کن

 :مامان جدی گفت

 .مون دعوت کردی، خودتم ازش پذیرایی کنمامان: خودت مه

 .بابا: یلدا پاشو

 .مامان دستشو روی پام گذاشت

 .رهمامان: یلدا جایی نمی

 .بابا انگشتشو به نشونه ی تهدید سمت مامان گرفت

 .بابا: به واهلل قسم، این پارسا که بره، یک حالی ازت بگیرم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن

 .اتاق رفت بیرون و درو با شدت بهم کوبید. مامان پوزخند زدبعد با سرعت از 

مامان: بزار انقدر زجر بکشه تا حساب کار دنیا دستش بیاد. چشمش کور، دندش نرم، خربزه خورده باید پای لزرشم 

 .بتمرگه

 .دیگه چیزی نگفت. منم چیزی نگفتم. پنج دقیقه بعد صدای پارسا بلند شد

 .جا فایده نداره. کسی از من خوشش نمیادمن اینکه موندن پارسا: مثل این

 .بابا: نه نه، یاسمین حالش خوش نیس

دیگه صدایی نشنیدم. از بابا توقع نداشتم که اسم زنشو جلوی اون آشغال صدا بزنه. مامان چادرشو بیرون اورد و گذاشت 

 .داخل و یقه ی مامان گرفت و کشید رفتم پیش کاوه وایسادم. یهو بابا اومد .روی تخت. کاوه هم اومد داخل اتاق
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زدم. بابا، کرد که نره بیرون، اما بابا یه سیلی کشیدش بیرون. با جیغ اسم مامان رو صدا میجیغ زدم.مامان داشت تقال می

 .مامان رو انداخت روی زمین و شروع کرد به مشت و لگد زدن به مامان

وی بابا رو بگیره که سیلی هم خورد و پرت شد روی زمین. تند خواستم برم جلو که کاوه نذاشت. خودش خواست بره جل

زد، ه میجور ککشید. دستمو روش گذاشتم. بابا همونداد؛ تیر میریختم. انگار یکی داشت قلبمو فشار میتند اشک می

 .دادش بلند شد

 ...بابا: آشغال

 .مامانو بلند کرد و دوباره هلش داد روی زمین

 ...بابا: آبرومو بردی

جیغ زدم. دوباره بلندش کرد و اومد مامان و پرت کرد طرف تخت. منم هل داد سمت تخت و خواست بیاد منو بزنه که 

 .جیغش به هوا رفت و اشکاش سرازیر شد .مامان خودشو انداخت روم و لگد نصیبش شد

 :ون فریاد زدبابا کاوه رو هم که توی در وایساده بود رو اوردش داخل اتاق و با خشونت رو به سه تام

 .زنین، دوا درمونش کنینبابا: حاال که شما دوتا فنچ، سنگ ننه تون رو به سینه می

 :دست توی جبیش کرد یه مشت پول بیرون اورد و انداخت کف اتاق. با دست چند بار زد روی گردنش و گفت

امانت گه تو هم جلوی زبونتو نگیریو مثل مزنم. وظیفه ی مامانتونم هست غلطای اضافه نکنه. یلدا، ابابا: گردنم کلفته، می

 .باشی، خونت پای خودته

اومد. ناله کشید. از دهن و دماغش خون میبا ترس بهش نگاه کردم. در اتاق رو بهم کوبید و رفت. مامان داشت درد می

 .برداشتپیچید توی خودش. کاوه با عصبانیت پوال رو ریخت توی خودش، اما از درد میکرد. همه رو مینمی

 .رم ضد عفونی و اینا بخرم. حواست به مامان باشهکاوه: می

بعدم در و باز کرد و رفت. با بدبختی به مامان کمک کردم تا لباساشو عوض کنه. تموم بدنش کبود شده بود. الهی بمیرم 

 .واسه مامان

ست مامانو که زخم شده بود خون صورتشم پاک کردم و روی تخت خوابوندمش. کاوه هم اومد خونه. با کمک کاوه د

 .پانسمان کردیم

هعی، مثال امروز عروسی دختر عموم بود. موقع ناهار شده بود و چیزی واسه خوردن نداشتیم. کاوه به دیوار تکیه داده بود 
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 :کرد. منم کنار تخت مامان، نشسته بودم. آروم به کاوه گفتمو به من نگاه می

 من: چیه؟

ن. از جام بلند شدم و به مامان نگاه کردم. خواب بود. نفس عمیقی کشیدم و از اتاق رفتم بهم اشاره کرد و رفت بیرو

 .بیرون. کاوه نشست روی زمین. رفتمو رو به روش نشستم. آروم شروع کردیم به حرف زدن

 گم یلدا؟کاوه: می

 من: هوم؟

 .گم، ناراحت نشوکاوه: یه چیزی بهت می

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 ...وا...بگومن: 

 کیانوش غذا بیارم؟ ی عموکاوه: به نظرت برم از خونه 

 .اخم کردم

 شه تا بخوریم. بری خونه ی عمومن: نخیر. باالخره مرگ موشی، سمی، حناقی یه چیزی توی این خونه ی کوفتی پیدا می

 ردن؟تا یه چند صبحای دیگه سهیال بگه زن داداش، شوهرم گشنه بود، اومدن از غذای ما ب

همون موقع صدای در بلند شد. رفتم توی اتاق. چادر مامان رو برداشتم و هول هولکی سرم انداختم و رفتم بیرون. کاوه 

 .خواست همراهم بیاد ولی نذاشتم و خودم رفتم دم در. عمو کیانوش و زنش بودن

 .من: سالم

 :که باهم روبوسی کردیم، گفتسهیال اومد جلو، بعد از این

م به روی ماهت. از بابات فهمیدم چه خبر شده عزیز دلم. خودشم گفت توی خونه چیزی ندارین، منم ناهار سهیال: سال

 واستون اوردم. راستی...چرا نمیایین خونه ی ما؟

 .پوزخند زدم

دونین که حال مامانم خوش نیس. انشااهلل ام من: خودتون که گفتین بابا به عرضتون رسونده که چه خبره؛ پس می

 .هم به غذا نیازی نداریمسی ملیسا جون مبارک باشه، ماعرو

 :عمو گفت
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 .عمو: این چه حرفیه عمو جان؟ وظیفمون هست که بهتون کمک کنیم

به پشت سرش نگاه کردم. ماشین شاسی بلندمون بود که هزاران خاطره باهاش داشتیم. عمو رد نگاهمو گرفت و با خنده 

 :گفت

 .ری کردم ماشینو از بابات خریدم؟ تازه اونم نصف قیمیت وگرنه خریدار نداشتعمو: چه اخمی کردی عمو. بد کا

 :عصبی گفتم

 .گیرهمن: شما دیگه از وظیفه دم نزنین که خندم می

 .عمو: گوش کن یلدا

 .با جدیت پریدم وسط حرفش

نستی که به پول نیاز دومن: شما گوش کن عمو. وظیفه ی شما این بوده که حاال که از وضعیت داداشت خبر داری و می

از شما انتظار نداشتم که با کسی که از رگ و ریشتونه، با کسی که هم خون  .دادیداره، باید کل پول رو بهش تحویل می

 .شماست این رفتارو داشته باشی. واقعا که...هه

 .روبه سهیال کردم

 .واسه خودتون، خدافظمن: حتما یادتون نره از طرف من عروسی ملیسا رو تبریک بگین. ناهارتونم 

بعد درو بستم. اشکام سرازیر شد. چادرو از سرم بیرون اوردم و به در تکیه دادم. کاوه با ناراحتی وایساده بود. لبمو 

یرخوردم روی زمین و نشستم. حاال منم به نوعی مادر این خونه شده بودم. مادر برادرم،  .دندون گرفتم تا هق هق نکنم

خونه ی بی روح و پُرِ اتفاق. مادری که مثل یه مادر، وظیفه هایی رو دوششه و مطمئنم بودم اگه مامانم مادر مادرم، مادر یه 

 .دادجای من بود همین کار رو انجام می

شبم بابا نیومد زد. اوناون روزم با حال بد من و مامان و کاوه گذشت. کاوه با اون سنش با یه بچه ی دو ساله مو نمی

 .گفت. انگار اونم عوض شدن بابا رو قبول نداشتچی نمیخونه. مامانم هی

کاوه هم معلوم نبود کجا رفته. آهی  .کردمتوی طاقچه ای که به پنجره چسبیده بود نشسته بودم و به حیاط نگاه می

رگرم سکشیدم و از جام بلند شدم. رفتم توی آشپزخونه و در یخچال رو باز کردم. هیچی توش نبود. درشو بستم. خودمو 

 .کردم تا زمان بگذرهچیزای الکی می

ساعتای هشت بود که کاوه اومد و یه  .اومد. باالخره انقدر خودمو سرگرم کردم تا شب شدمامان از اتاقش بیرون نمی
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راست رفت تو زیر زمین. دیگه حتی حواسمم به کاوه نبود. رفتم توی طاقچه نشستم و سرمو به دیوار تکیه دادم. از 

 .شد. به زور چشامو نگه داشتم اما بازم خوابم بردخونه بیزار بودم.کم کم داشت چشام گرم می سکوت توی

واست خجا برم. اما دلم میخواست از اونرفتم. انقدر فضای قشنگی بود که اصال دلم نمیتوی یه جایی سرسبز راه می

کرد. از دور دیدم که بابا با لبخند دستاشو به جاهای دیگه رو هم ببینم. انگار یه نیرویی من رو به سمت جلو جذب می

 .سمتم باز کرد

با دو رفتم سمتش تا از زجرایی که مامان کشیده براش بگم اما یهو غیبش زد. سر جام وایسادم. به دور و برم نگاه 

دن دوبارش اونم با کردم. از اونجا دور شده بودم و توی یه بیابون خشک با هوای ابری بودم. دوباره بابا رو دیدم، از دی

 .اون وضعش وحشت کردم

زد و دستشو به بدنش مدام عربده می .امدیه عبای مشکی و بلند که پاره پوره بود تنش بود، از بینی و دهنش خون می

 .خورد. یهو نیرویی اونو محکم پرت کرد زمینکشید. انگار داشت از کسی کتک میمی

خواست منو از خودش دور نگه ه من بهش نزدیک نشم. با حرفاش میجیغ کشیدم و سمتش دویدم اما سعی داشت ک

 .داره. سرعت راه رفتنمو بیشتر کردم اما انگار زیر پام خالی شد

 زدم، عرقبا صدای در زدن یه نفر از خواب پریدم و اومدم از جام بلند شم که از طاقچه افتادم روی زمین. نفس نفس می

تنگ آب رو؛ روی اپن دیدم. بلند شدم و یه لیوان آب واسه خودم ریختم و تا ته سر  .ردمکرده بودم. به دور و برم نگاه ک

 .کشیدم. برقای خونه خاموش بود

 .نور ماه از پنجره مثل یه المپ بود ولی با این وجود بازم برقارو روشن کردم

م بیرون که مامان چادر به سر با دوباره صدای در اومد. یه شال انداختم روی سرم و بی توجه به هوای سرد خواستم بر

 :اون حالش اومد بیرون. آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 .رممن: مامان شما حالت خوب نیس، برو بخواب خودم می

 :با جدیت گفت

 .ریممامان: باهم می

در خونمون  سرمو تکون دادم و زودتر از مامان در و باز کردم. در کمال تعجب ملیسا رو توی تور عروسش با شوهرش دم

 :دیدم. بغضم گرفت و بغلش کردم. سرشو روی شونم گذاشت و با صدای بغض دارش گفت
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 ملیسا: نامرد چرا عروسی آبجیت نیومدی؟

 .کلی بوسیدمش و ازش جدا شدم.قضیه مامان رو تند تند واسش تعریف کردم تا بفهمه چرا نتونستم

 .ملیسا: الهی بمیرم واستون. فدا سرت نیومدی

 .پاک کردماشکاشو 

 جا؟جوری اومدی اینمن: خدانکنه.حاال چرا این موقع شب این

 :به شوهرش اشاره کرد و گفت

 .جاکه برم تاالر بیام ایندونم یه حسی بهم گفت با مهران قبل از اینملیسا: نمی

 :برای مهران سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم

 من: سالم. خوبین؟

 شه ملیسا رو داشت و خوب نبود؟میمهران: سالم ممنون. مگه 

 .من: مبارک باشه. به خدا راضی به زحمت نبودم که با خستگی بلند شین بیایین اینجا

 .ملیسا اخم ظریفی کرد

 .ملیسا: زحمت چیه بابا؟اینا رحمته

ا کس جز مگوشی مهران زنگ خورد. لبخندم از بین رفت. ملیسا هم ثابت سرجاش موند. توی کوچه رو نگاه کردم. هیچ

 .زد که یهو فریاد زدنبود. مهران داشت با گوشیش حرف می

 .مهران: یا خدا

 .بعد زد توی سرش. هول کردم

 شده؟من: چی

 .مهران دست ملیسا رو گرفت

 .گه تاالر آتیش گرفتهمهران: ملیسا، سیامک زنگ زده می

  .ملیسا جیغ کشید و سریع سمت ماشینش دوید

 ...ملیسا: یلدا خدافظ

که سوار شدن، ماشین با صدای بلندی منفجر شد و درِ کنار مهران کنده شد. روی بغض ازش خدافظی کردم. همینبا 
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 .زمین افتادم و جیغ کشیدم

 ...من: نه

 .با صدای انفجار همسایه ها ریختن بیرون و به آتش نشانی زنگ زدن

ن که تازه عروس و داماد شده بودن زنده زنده توی لرزیدم. جلوی چشام ملیسا و مهراشد، ماتم برده بود، میباورم نمی

 .داداومد. مامان با گریه دستام رو گرفته بود. کاوه تکونم میآتیش سوختن. اشک تند تند روی صورتم فرود می

 ...کاوه: یلدا حرف بزن...یلدا

. زمانی که از نرفتنم به اون شوخیاش .اومد جلو چشام. اون خنده هاشگنگ شده بودم. کر شده بودم. مدام ملیسا می

عروسیش گله کرد، زمانی که رفت سوار ماشینش بشه. ای خدا، این دوتا حقشون نبود. تازه به هم رسیده بودن. حقشون 

کشیدم. خدا رو با تموم وجودم جیغ می .زدم توی صورتمزدم روی پام. مینبود به این زودی بمیرن. با دوتا دستام می

 .خواستم برگردهبردم. ازش میرو می زدم. اسم ملیساصدا می

بی توجه  درخشید.آتیش به بدبختی خاموش شد. نگینای لباس عروس ملیسا روی زمین ریخته بود. زیر نور چراغ برق می

کردم یه وزنه سنگین کرد. احساس میبه پچ پچای همسایه ها آروم آروم سمت ماشین حرکت کردم. قدمام یاری نمی

 .شین رسیدم. نابود شده بودبه ما .روشون بودن

گلوم از بغض درد گرفته بود. دستمو  .بی اراده افتادم روی زمین. خاکسترای ماشینو توی مشتم کردم و ریختم روی سرم

کشیدم. دستم به یه چیزی خورد. به سمتی که دستم بود نگاه کردم، یه چیزی زیر نور روی خاکسترای روی زمین می

 .تمزد. برش داشچراغ برق می

کردی، اون همون گردنبندی بود که روز تولد ملیسا بهش هدیه دادم. یه گردنبند گرد و کوچیک که وقتی چِفتِشو باز می

منم بازش کردم. توی گِردی سمت راست عکس من و گردی بعدی عکس  .تونستی دوتا عکس رو دو طرف ببینیمی

. از اومدن. قلبم درد گرفتفشردم. اشکام بی اجازه فرود میگردنبند رو بستم و تو مشتم گرفتم و به قلبم  .خودش بود

جام بلند شدم و سمت خونه برگشتم. مامان چادرشو جلو دهنش گرفت. کاوه دستاشو روی چشماش گذاشت. بغضم 

 .ترکید و هق هقم بلند شد

 ...من: خدا

 

************ 
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 شنوی صدامو؟یلدا...یلدا مامان جان؟ می-

بار پلک زدم تا باالخره تونستم مامان رو واضح ببینم. چشماش قرمز کرده بود، دیدم. چندر میچشامو باز کردم. تا

 کار کردی با زنت؟چقدر الغر شده بود. یه شبه از غصه دق کرده. بابا، چی .صورتش مثل قبل نبود، پر از چین و چروک

 دونی چند روزه چشم باز نکردی مامان؟مامان: می

 .بزنم، قلبم تیر کشید. اخمام رفت تو هم و دستمو روش گذاشتم. مامان لب گزیدهمین که اومدم حرف 

 .گفت شوک بهت وارد شده. سکته رو رد کردی اما...اما قلبت آسیب دیدههوش بودی. دکتر میمامان: یه روزه بی

شو قورت ی داشت بغضیه نفس عمیق کشیدم تا گریه نکنم. سخته که تو این سن، دستات از ناراحتی بلرزه. مامانم سع

 .بده. با ناراحتی دست کرد توی جیبشو مشت شده بیرون اورد. بهش نگاه کردم

 ...مامان: پلیسا چندتا سوال ازم کردن و رفتن. کیانوش و بقیه هم خاک کردن اما ملیسا و مهران رو

دستم. چونم  ا افتاد کفنفس عمیقی کشید و مشتشو گرفت جلوم. دستمو گرفتم جلوش. مشتش باز شد و گردنبند ملیس

 .لرزیداز بغض می

مامان: گریه نکن دخترم. این غافله ی عمرِ همه ی ما آدماست. حاال که تو زنده ای جای اون بمون و زندگی کن. دخترم، 

دونی ملیسا ناراحتی تو رو دوست نداره. جای اون واسه خوشبختی بجنگ. درسته تو یلدایی ولی به جاش زندگی کن. می

...به این فکر کن که زندگیت یه سربازه...توام یه فرمانده واسه اون...فرمانده چیزی که با اداره ی خودت آیندت دخترم

 .شهساخته می

 .با لبخند تلخی دستشو روی شونم گذاشت

 ...مامان: من نتونستم...اما تو...فرمانده ی زندگیت باش

گفت قتل ملیسا و خانوادش بر اثر مامان می .گردهشبا خونه برنمیگذره. بابا گاهی وقتا از اون شب کذایی دوماهه که می

 .بمب گذاری بوده. معلوم نیست کار کدوم از خدا بی خبری بوده

از اون روز به بعد مامان شروع کرد به کار کردن. هر چیم که مخالفت کردم گوش نداد. کاوه هم عین بابا شده بود. یا 

گشت خونه، یا مست بود یا یه راست زیر زمین. کاری به ما نداشت. باباهم وقتی برمیاومد، اومد یا وقتی میخونه نمی

 .خمار

اومد. معتاد شده بود. اون همه ابهت و هیکلش درجا آب زد و منم کاری جز گریه از دستم بر نمیهردم به مامان کتک می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 38 

 .تونه دکمه شلوارشو ببندهرفته بود، شده بود مردی که به زور حتی می

شد. مدرسه ها شروع شده بود ولی به خاطر وضعمون دیگه ادامه ندادم. سروکله پارسا روز به روز توی خونمون بیشتر می

 .با صدای مامان از فکر بیرون اومدم

 من: بله؟

 .مامان: بیا کمک کن اینا رو بیارم توی هال

 .من: چشم

 .آشپزخونه اومد. از جام بلند شدم و رفتم تویصداش از توی آشپزخونه می

از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. یه پالستیک بزرگ و سینی و چاقو رو داد دستم. خودشم سبزی هاییو که شسته 

بود برداشت و رفت توی هال. چادر کهنه ایو پهن کرد و سبزیا رو که توی یه سینی بزرگ دیگه بود گذاشت وسط چادر و 

 .خودشم نشست

ورده بود پا درد داشت. منم نشستم روی زمین. دو ماه به اندازه دوسال گذشت. انقدر مامان از بس که ضربه به پاهاش خ

 .ضعیف شده بود که حد و اندازه نداشت

رفتیم توی آبان. با حرفای مامان از فکر بیرون امروزم از اون روزایی بود که بابا خونه نیومده بود. فردا که جمعه بود، می

 .اومدم

 ...ه عطری خانومه. بنده خدا مزدمو جلو جلو داد. منم قرار شد فردا بهش تحویل بدم. دیگه آخراشهمامان: سبزیا واس

 .لبخند زدم

 ...من: خسته نباشی مامان گلم

 .مامان چاقو رو کنار گذاشت و لبخند زد

 .مامان: درمونده نباشی مامان جان. بیا این پالستیکو بگیر تا سبزیا رو بریزم داخلش

 :شیدم. پالستیک و براش گرفتم و گفتمنفس عمیقی ک

 من: مامان؟

 :ریخت، گفتجور که سبزیا رو داخل پالستیک میهمین

 مامان: جان مامان؟
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 ...من: امروز حالم یه جوریه

 :مامان که کارش تموم شد کمرشو صاف کرد و با ناراحتی گفت

 .دونم چرا امروز حالم خوش نیسمامان: منم نمی

 .سینی و چاقو رو برداشت و چادرو جمع کرد بعد از جاش بلند شد.

 .مامان: پالستیک رو گره بزن. این چادرو هم بتکون بندازش روی بند، بیا کارت دارم

باشه ای گفتم و بعد از گره زدن پالستیک، چادر و بردم توی حیاط و تکوندمش و بعدش انداختم روی بند. با عجله رفتم 

و همین که شالمو روی سرم انداختم مامانم اومد داخل. روی تخت نشستم و اونم اول توی اتاقم. لباسامو عوض کردم 

 :اومد کنارم. یه چاقوی ضامن دار گرفت سمتم و گفت

 .خورهمامان: شاید یه روز یه اتفاقی افتاد. اینو بزار زیر بالش. به دردت می

 .تعجب کردم

 ....من: ولی آخه

 .گم..بگیرشدونم که بهت میمامان: حتما یه چیزی می

مامانم وقتی مطمئن شد، رفت توی  .از مامان گرفتمش و ضامنشو کشیدم. یه نفس عمیق کشیدم و زیر بالشم گذاشتم

آشپزخونه تا غذا درست کنه. از اتاق رفتم بیرون تا برم زیر زمین که یهو درباز شد و بابا اومد داخل. رفتم سمتش اما 

ا دیدن من چشاش برق زد. با دو رفتم داخل آشپزخونه و به مامان گفتم. پارسا پشت سرش اومد داخل و درو بست. ب

 :مامان آهی کشید و گفت

 ...مامان: تو برو تو اتاقت تا نگفتم هم، بیرون نیا

 .تونم تنهات بزارممن: من نمی

 .مامان با عصبانیت بهم توپید

 .یلدا مامان: هرچند که بابای بی غیرتت هیچی حالیش نیس اما منم بچه نیستم

 .بعد به زور هلم داد

 ...مامان: برو مامان...برو دیگه

 ...رممن: نمی
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 ...گم برومامان: یلدا بهت می

 .که از آشپزخونه رفتم بیرون پارسا اومد جلوم وایسادهمین

  .پارسا: کم پیدایی دختر

 .گرفتم که منتظر جوابی از جانب من باشه، خواست بره توی آشپزخونه که جلوشوبعد بدون این

 من: کجا نا سالمتی؟

 :و بعدش سینه به سینه ی پارسا وایسادم. سرشو به سرم نزدیک کرد و موهاش ریخت رو شونش. لبخند زد و گفت

 .خوام دوتا لیوان واسه مشـ ـروب بردارم، با بابات بزنیم تو رگپارسا: با اجازه ی یلدا خانوم می

 .ونه برداشتم و بهش دادمسرمو کشیدم عقب. رفتم دوتا لیوان از آشپزخ

 من: بیا...امر دیگه؟

 :سعی داشت توی آشپزخونه رو سرک بکشه. زدم تخت سینش و تندی گفتم

 .من: هوی لیوانتو گرفتی گورتو گم کن

یهو دستمو گرفت و خواست نزدیک دهنش ببره اما زدم تو صورتش. دستشو گذاشت روی صورتشو با لبخند چندشی 

 :گفت

 ..پارسا: چـه نرمن

کشید. با عصبانیت رفتم تو اتاقم و درو بستم. روی تختم دراز کشیدم و دستمو روی پیشونیم از قصد کلمه ها رو می

 .گذاشتم. چشامو رو هم گذاشتم و به دقیقه نکشید که خوابم برد

. یه شدبا احساس سنگینی یه چیزی روی کل بدنم چشامو باز کردم. دستمو روی شکمم گذاشتم اما یهو چشام گرد 

شه. دست آزادمو زیر بالش دست مردونه ای روی شکمم بود. آب دهنمو قورت دادم و خواستم پامو تکون بدم دیدم نمی

کردمو چاقو رو خیلی نامحسوس کشیدم بیرون. سرمو چرخوندم ببینم کیه که با دیدن پارسا جیغ محکمی کشیدم. پارسا 

 .چشماشو باز کرد و بهم زل زد

د و با پاهاش پاهامو سفت گرفت. منم نامردی نکردم وچاقو رو فرو کردم توی بازوشو کشیدم بیرون. لبخند کش داری ز

دادی زد و دستشو روی بازوش گذاشت. در اتاق باز شد و مامان با بی حالی روی زمین افتاد. از زیر دست پارسا در رفتم 

 .و سمت مامان پریدم
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 :زد بیرون. آروم و بریده بریده گفتت خون میزد. جیغ زدم. زیر کمرش داشداشت لَه له می

 ...مامان: حال...لم...کن

ونه تونست. با بغض تند تند شو بعدش چشماش بسته شد و سرش کج شد. پارسا سعی داشت از جاش بلند شه اما نمی

انم جلو چشام کردم حرف بزنه. مامکردم بلند شه، التماس میهای مامانو تکون دادم. با صدای لرزونم التماسش می

 .دادداشت جون می

بی توجه به پارسا با گریه رفتم توی آشپزخونه. از اتاقم تا آشپزخونه رد خون بود و منبعش شیشه شکسته های پر از 

 .خونِ توی آشپزخونه بود

 با عجله رفتم توی پذیرایی. دیدم بابا شیشه مشـ ـروب دستشه و از دهنش کف زده بیرون. با وحشت رفتم نبضشو

رفت توی گرفتم ولی تموم کرده بود. به ساعت نگاه کردم؛ دو و نیم شب بود. یهو پارسا رو دیدم که داشت می

 .آشپزخونه

 .منو دید. با عصبانیت خیز برداشت که بیاد طرفم که با عجله از خونه زدم بیرون

ونستم دپارسا اون نزدیکیا باشن. نمیبا دو از اون کوچه دور شدم. چاقو رو توی جیب کتونیم گذاشتم. ممکن بود آدمای 

ا دادم، سرگردون توی کوچه هچیکار کنم یا کجا برم. هیچ کسیو نداشتم که بهم کمک کنه. تند تند آب دهنمو قورت می

 .دویدممی

ترسیدم. صدای رعد و برق بلند شد و بعدش بارونی بود که شروع به باریدن کرد. توی این هیری ویری بارون رو چه می

ه باریدن. شانس گند منه بدبخته. رفتم توی یه پارک و روی یه نیمکت نشستم. بارون خیس خیسم کرده بود. یهو از ب

 .پشت صدایی شنیدم

 .خیلی نامحسوس دستمو توی جیبم کردم و جاقو رو تو مشتم گرفتم

 ...پخ_

 .کردمهیع بلند کشیدم و از جام بلند شدم. قلبم ریخت. یه پسره عالف بود. بهش نگاه 

 ژان ژان_

 .اخم کردم

 .من: مرض،بی ناموس



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 42 

 .خواست بهم حمله کنه که با دوتا دستم چاقو رو جلوم گرفتم و چشاشو بستم

 ...آخ_

روی زمین زانو زد. یکه خوردم. چشام  .با عربده ای که کشید چشامو باز کردم. یا خدا، چاقو رفته بود توی قفسه سینش

 .پسره رو هل دادم و انداختمش روی زمین. به دور و برم نگاه کردم گرد شد. از دهنش خون ریخت بیرون.

گشتم. جیب شلوارش خیلی گشاد بود. دستمو تا ته بردم زد. دست توی جیبش کردم. دنبال گوشی میپرنده هم پر نمی

 ...داخل جیبش که به یه چیزی برخورد. چنگ زدم و کشیدمش بیرون. یه گوشی سه در چهار ساده

دونستم به کی زنگ بزنم. آروم آروم از را فشار دهید. اونو زدم و صفحه باز شد. نمی#ر دادم. نوشته بود ابتدا دکمشو فشا

 .اونجا دور شدم

رفت. به دیوار یه خدایا؟حاال چیکار کنم؟به کی زنگ بزنم؟ صحنه جون دادن مامان و حرفاش مدام توی ذهنم رژه می

 .خیس و گلیمغازه تکیه دادمو سر خوردم روی زمین 

تونست کمک کنه. یهو مثل آره! آراد می .اومد. سرمو روی زانوم گذاشتم. یاد آراد افتادمهوا بدجوری سرد بود. سوز می

 .دونستم. نه شماره ای ازش داشتم نه آدرسیبادکنک بادک خالی شدم. من فقط یه اسم و فامیل از آراد می

شاید بتونم شماره آراد رو از اونجا گیر بیارم. با استرس شماره رو . ۱۱۸زد. تصمیم گرفتم زنگ بزنم قلبم تند تند می

 .گرفتم. نفسم توی سینم حبس شد

 :راهنمایِ صدو بیستو چهار، بفرماید_

 الو سالم شبان هستم بفرماین؟

 .با صدای زنه نفسمو آزاد هستم

 .من: سالم منم راد هستم

خندم نگرفت. آدم ممکنه واسش پیش بیاد. نفس عمیقی کشیدم و زنه صداشو صاف کرد.فهمیدم سوتی دادم.اما بازم 

 :گفتم

 ...خواستم. آرادِ کیانیمن: راستش شماره موبایل آقای کیانی رو می

 ...شبان: یه چند لحظه صبر کنین

 ...من: خیلی خوب
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 :بعد از چند دقیقه گفت

 شبان: الو؟

 .گوشیو به گوشم چسبوندم

 .من: هستم

 تونم بپرسم ایشون اهل کجا هستن؟ی آراد کیانی داریم. میشبان: ببینید! ما خیل

 :با نا امیدی گفتم

 ..دونممن: نمی

شبان: خب شغلشون چی؟ مثال یکیشون هستن که دکتر داخلی هستن، یکیشون مکانیکی دارن، یکیشون متخصص قلب 

 .و عروق هستن

.یهو ذهنم جرقه زد. اون وقتی با ما رفت و آمد کنه دونستم چه غلطی میبی توجه به حرفاش رفتم تو فکر. من چه می

اومد که بحث درسی داشته باشیم، اون همیشه از عالقش به دونستن ماجراهای قلب می گفت. با کرد و پیش میمی

 .صحبتای شبان از فکر بیرون اومدم

 شبان: الو حواستون هست خانوم؟

 .من: بله...متخصص قلب و عروق

 ...دداشت فرماییدشبان: خیلی خوب...لطفا یا

چون کاغذ خودکار نداشتم که یادداشت کنم حفظش کردم. شایدم اون آرادی که مد نظرم هست نباشه اما امتحانش 

 .ضرری نداره

به ساعت گوشی نگاه کردم. سه و ربع شب بود. تند تند شماره رو گرفتم. شاید اگه صداشو بشنوم، بشناسمش. بعد از 

 .ش پیچید توی گوشیتا بوق صدای خواب آلود چند

 بله؟_

 :با استرس گفتم

 من: آقای کیانی؟

 آراد: بله، خودم هستم. بفرماین؟
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 .زد. چشامو بستم و شانسمو امتحان کردمقلبم تند تند می

 شناسی منو؟من: من یلدا رادم. بچه ی کیوان. می

 .یهو صداش انرژی گرفت

 آراد: دختر عمه تویی؟

 :جوم اورد. خدایا دمت گرم. با صدای لزرون گفتمچشامو باز کردم. خون به صورتم ه

 .من: آره خودمم

 .و قضیه رو تند تند و خالصه براش گفتم

 آراد: االن کجایی بیام دنبالت؟ هنوزم اهوازی؟ اونیو که چاقو زدی کجاس؟ خط واسه کیه؟

 .میرممی فرستم بیا. دارمتونم برات بگم. فقط به آدرسی که برات میمن:آره اهوازم. االن نمی

 .آراد: بابا از تهران تا اهواز خیلی راهه...باید صبر کنی

 ...من: آراد خواهش

 .پرید وسط حرفم

 .رسونم. مواظب خودت باش. فعالآراد: گریه نکن. خودمو می

 .من:باشه خدافظ

روزی  ه همچینگوشیو قطع کردم و تودستم گرفتم. آهی کشیدم. ای خدا چرا گذاشتی همچین بالیی سرمون بیاد؟ چرا ب

بابا  وقتچجور بشیم؟هیما رو انداختی؟ به تاوان کدوم گـ ـناه؟ به تاوان کدوم کار؟ اصال ما چرا به خاطر نادونی بابا این

 .کنمرو حالل نمی

د جا نبودم. یاکرد، االن اینآروم آروم اشک ریختم. حالم اصال خوب نبود. اگه پارسای کثافت انقدر با ما رفت و آمد نمی

 .دونم کجاسازش خبری نداشتم. مطمئنم که زنده هست، اما نمی .کاوه افتادم. اون خونه نبود

 :بعد از چند دقیقه گوشی توی دستم لرزید. سریع بازش کردم. نوشته بود

 .شم. حواست به خودت باشه تا من برسمآرادم. دارم به اهواز نزدیک می

. چاره ای دادبود. من که دیگه به جز اون کسیو نداشتم. یاد خاطرات عذابم می گوشیو به قلبم فشردم. تنها راه نجاتم آراد

 .جز تحمل نبود. خسته شده بودم از اون همه مشکل
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 .گوشی توی دستم لرزید. سریع جواب دادم

 آراد: الو یلدا؟ دقیقا پشت کدوم مغازه ای؟

 دونم. کجایی؟من: نمی

 ...آراد: کنار یه پارکم

  .من: بیا باالتر

 .آراد: باشه باشه

 .بلند شدم و وایسادم. سردم بود و سرگیجه داشتم. شماره ی آراد رو پاک کردم و گوشیو سطل آشغال انداختم

 آراد: یلدا؟

 :با صدای آراد برگشتم. خودش بود! شناختمش. با گریه گفتم

 ...من: آراد

 .و خواستم برم سمتش که یهو چشام سیاهی رفت و از حال رفتم

 .لدا؟ بیا موهاتو ببافممامان: ی

 .خنده ریزی کردم و با ذوق رفتم جلوی مامان نشستم. موهامو شونه زد و قسمت بندیشون کرد

چه جای قشنگی بود. زیر پام چمنای سبز، پروانه ها با هم بازی می کردن. کنارمون یه رود بود که داخلش آب شفافی 

 .جریان داشت

 من: مامان؟

 مامان: جان مامان.؟

 .و بافت و انداخت روی شونه ی راستم. برگشتم سمت مامانو دستاشو گرفتمموهام

 جا کجاس؟من: این

 .لبخند زد

 .مامان: خونه ی منه. جایی که توش به ارامش رسیدم

 :با ناراحتی گفتم

 .جا باشمخوام اینمن: منم می
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 مامان: هیس. مگه قرار نشد بمونی و زندگی کنی؟

 :با بغض گفتم

 ...امیدی؟ وقتی تو کنارم نیستی من: آخه به چه

 .دستشو روی قلبم گذاشت

جام. توی قلبت. همیشه حواسم بهت هست. هر موقع احساس کردی به خلوت نیاز داری، باهام حرف بزن. مامان:من این

 ...شنوممن می

 ...من: تنهایی سخته زندگی کردن

 .از جاش بلند شد. منم همراهش بلند شدم

 ...تونیدونم که میتونی با اداره ی زندگیت فرداتو بسازی...مییی بهت زدم؟ گفتم میمامان: یادته چه حرفا

 .رسیدمشه. با دو دویدم سمتش اما بهش نمیکردم داره ازم دور میحس می

 ...من: مامان

ت و با نگرانی با شنیدن صدای داد خودم از خواب پریدم. در اتاق باز شد و یه پیرزنه اومد داخل. یه لیوان آب برام ریخ

 :گفت

 شد؟وای خدا مرگم بده، چی_

لیوان رو ازم گرفت و روی زمین  .زدم. لیوان رو ازش گرفتم و تا نصفه خوردمسرمو چرخوندم طرفش. نفس نفس می

 .گذاشت. همون موقع آراد و یه پیر مرده اومدن داخل

 خوبی یلدا؟_

 .لبخند نصفه نیمه زدمگفتم خاله. یه به پیرزنه زل زدم. زندایی بود. بهش می

 ...من: خوب که چه عرض کنم

 .بعد بغض گلوم رو گرفت. خاله پتویی رو که روم بود، بیشتر داد باال. به دایی نگاه کردم.لبخند زد

 دایی: چه خبرا بابا جان؟

 .سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم

 .جی، خواب به چشمون نیومدخاله: از موقعی که آراد گفت میاد دنبالت دیگه من و حا
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 .یه قطره اشک ریخت روی دستام

 .خاله: گریه نکن دخترم

 .حاجی: قضیه رو بگو ببینم

با گریه از قضیه مهمونی تا زمانی که آراد اومد دنبالم رو واسشون تعریف کردم. البته با اشاره های آراد قضیه ی چاقو رو 

 .. دایی با ناراحتی دستی به ریش سفیدش کشیدنگفتم. خاله با گوشه ی روسریش اشکاشو پاک کرد

 مونین پیش ما؟آراد: خب...اگه حاج بابا موافق باشه، شما می

 .اشکامو پاک کردم

 .جا خونه ی خودتهدایی: من و خاله حرفی نداریم بابا جان. این

 .شهمونم تا ببینم چی میمن: لطف دارین. منم جایی رو ندارم. می

 .دخترم دایی: قدمت بر سر چشم

 :مثل همیشه بهش گفتم

 .من: ممنون حاج بابا

  .لبخند زد و با خاله از جا بلند شدن

 .کشمخاله: دیگه کم کم وقت اذانه. وقتی نماز خوندم ناهار رو می

 .سرمو تکون دادم

 .من: باشه

 .و بعدش باهم از اتاق رفتن بیرون

 آراد: یلدا؟

 .با سرعت بهش نگاه کردم

 ...آراد: خانوم

 بله؟ من:

 !آراد: چقدر تغییر کردین

گونه هام قرمز شد.اینو از گرمی پوستم فهمیدم. پتو رو کنار زدم و از جام بلند شدم. رفتم کنار پنجره و وایسادم. آهی 
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 :کشیدم و گفتم

 ...من:بازم شمال و هوای گرفتش

 .شهرم دیگه...کم کم ناهار آماده میآراد: من می

 .برگشتم سمتش

 ...س ندارم تا عوض کنممن: من که لبا

 .آراد: خب...یه دقیقه صبر کنین تا بیام

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .من: باشه

از اتاق رفت بیرون و درو بست. گوشیش روی زمین افتاده بود. رفتم و از روی زمین برداشتمش. بی اراده دکمه قفلشو 

در با شتاب باز شد و آراد خواست حرف بزنه که با زدم. از چیزی که دیدم کپ کردم. عکس من پس زمینه گوشیش بود. 

 .دیدن من حرف تو دهنش ماسید. گوشیش از دستم افتاد

 ...آراد:اینو...مامان...داد

 .دونستم کجا برم. یهو خاله جلوم سبز شدبا دو رفتم لباسو ازش گرفتم و از اتاق رفتم بیرون. نمی

 .خاله: هنوز که لباستو عوض نکردی خاله

 :نگاه کردم. هول هولکی گفتم به لباس

  .گشتممن: نه...من...یعنی آره...چیزه، دنبال اتاق می

 .لبخند زد

 .خاله: برو تو همون اتاقی که بودی خب

 :صدای خداحافظی کردن آراد اومد. برگشتم سمتش که دیدم رفت بیرون. خاله با قیافه وا رفته گفت

 خاله: این چرا همچین کرد؟؟

بدم رفتم داخل همون اتاق و لباسمو عوض کردم. یه نفس عمیق کشیدم و درو باز کردم. آراد پشت  که جواببدون این

 :در بود. بهش زل زدم. دستی توی موهاش کرد و گفت

 ...جوری بهم نگاه نکن.برات تعریفآراد: اون
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 .پریدم وسط حرفش

 ...دونم اشتباه شدهمن: می

 

*************** 

 

که حاج )دایی( و خاله مهربون و خوش اخالق بودن اما یه گذره. با اینروز می 6جا یک ماه و ناز روز اومدن من به ای

 .کردنشدیم، به هر بهونه ای از هم دورمون میکه تا من و آراد تنها میاین .شدرفتارشون باعث ناراحتی من می

عنوان داداشم دوسش دارم. از اینا که بگذریم، محتاج آراد نبودم ولی بارها و بارها بهشون گفتم که من فقط و فقط به 

 .چند روز بعد از اومدنم، آراد خبر اورد و گفت که جنازه ی خونی و زخمی کاوه و از توی دره پیدا کردن

 .پوفی کردم و خواستم برم توی حیاط که صدای حاجی و خاله رو شنیدم

موندن یلدا هم بیش از حد توی این خونه  .ا رو دوس دارهگم آراد یلدفهمی تو؟ میحاجی)دایی(: ای بابا، گلی چرا نمی

 .رهدونی چی دیدم؟ عکسای یلدا رو. تازه سرکارم نمیرفتم توی اتاق آراد. می .جایز نیس. زشته. آراد نامحرمِ یلداس

 .شنونخاله: یواش تر حرف بزن مرد. می

 .ره یا باید زنش بشهجا میدونم. یا یلدا از اینحاجی: من نمی

دیگه صدایی نشنیدم. خشکم زده بود. آراد هم وایساده بود و با حیرت به من زل زده بود. در باز شد و خاله و حاجی 

 .اومدن داخل. از دیدن من و آراد تعجب کردن

 ...حاجی: یلدا بابا جان

 :با صدایی که بغضِ داخلش خیلی واضح بود، گفتم

 ...خوام...بشنوممن: هی...هیچی نمی

 .اومد. آراد خواست بیاد سمتم که جیغ زدمم ترکید. نفسم باال نمیو بعد بغض

 ...من: دنبالم نیا

سرجاش وایساد.با تلو تلو کردن رفتم داخل اتاق و درو بستم و از داخل قفل کردم و پشت در نشستم. بلند بلند گریه 

 .شد یه روز به نهایت بدبختی برسم و بی کسیو تجربه کنمکردم. باورم نمیمی

. زد. سعی داشت درو باز کنهکوبید و صدام میجیغ محکمی زدم و یقمو با چنگ تو مشتم گرفتم. آراد با مشت به در می
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کشیدم تا قرصایی رو که آراد دردش شروع شده بود. خودمو روی زمین می .یقمو ول کردمو دستمو روی قلبم گذاشتم

 .تونستمبرام خریده بود رو بخورم اما نمی

دیوار گرفتم و بلند شدم.یه چندتا قدم که برداشتم، به همون طاقچه ای که تنگ و لیوان آب بود رسیدم. دستمو دستمو به 

دادم اما دریغ مردم، دهنمو برای یه ذره هوا تکون میزدم، داشتم میدست و پا می .سمت تنگ دراز کردم اما افتادم زمین

 .از اکسیژن

 .هوش شدمدیدمش. دستمو سمتش دراز کردم اما بیدر باز شد و آراد اومد داخل. تار می

آروم آروم چشامو باز کردم. به ساعتم نگاه کردم. پنج و نیم صبح بود. از جام بلند شدم و به لباسام نگاه کردم. یه 

. ب بودنگرمکن سورمه ایِ کاله دار و شلوار لیِ ساده و یه شال دودی داشتم. آروم در اتاق و باز کردم و رفتم بیرون. خوا

 .خواستم برم توی حیاط که صدای آهنگ شنیدم. بدون سر و صدا پشت در وایسادم

 

 کنیواضح تر از اون چیزی که فک می

 

 تصویرتو توی ذهنم هک میکنم

 

 وقتی میبینم که همش تو خودتی

 

 به بودنم کنار تو شک میکنم

 

 شک میکنم

 

 حتی به حس بینمون

 

 ...اما بازم...میام و پیشت میشینم

 

 ...وقتی ازم...حستو پنهون میکنی
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 خودمو دور از

 

 دنیای تـو میبینـم

 

 به جای اینکه آرومم کنی دلمو به آتیش میکشی

 

 نه میتونی از من بگذری نه با من دنبال آرامشی

 

 میبینی چشمای خیسمو اما حواست نیس به حال من

 

 تو فراموشم کردی ولی نمیره فکرت از خیال من

 

کردم و رفتم توی حیاط و کفشمو پوشیدم. خواستم برم اما سرجام وایسادم. آراد پشت به من روی بالکن  در رو آروم باز

 .کرد. منم آروم آروم گریه کردمشد. داشت گریه میلرزید. باورم نمینشسته بود. شونه هاش می

 

 از تو واسم مونده یه دنیا خاطره

 

 تنها میمونی میگی نداری حوصله

 

 ما واسه من مشکلهواسه توآسون ا

 

 با خودمو فکر تو کلنجار میرم

 

 با این شرایط نمیشه آروم بگیرم
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 خودت میدونی واسه چی از تو دلگیرم

 

 .لرزیداز جاش بلند شد و برگشت سمت من. صورتش خیس از اشک بود. اومد سمتمو سفت بغلم کرد. از گریه می

 

 به جای اینکه آرومم کنی دلمو به آتیش میکشی

 

 یتونی از من بگذری نه با من دنبال آرامشینه م

 

 میبینی چشمای خیسمو اما حواست نیس به حال من

 

 تو فراموشم کردی ولی نمیره فکرت از خیال من

 .ازم جدا شد و با دستاش دوطرف صورتمو قاب کرد. پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت

دویدم و گریه جور میو با دو از اون خونه زدم بیرون. همین درباز شد و خاله با دیدن ما هیع کشید. دست آراد رو کنار زدم

 .زد. سمتش برگشتم و جیغ زدمکردم. صدای آراد رو شنیدم که صدام میمی

 .کشممن: به خدا آراد اگه بیای دنبالم، خودمو می

 :وسط کوچه روی زانو هاش افتاد. با صدای بغض دارش گفت

 .دم برم بمیرم یلداآراد: باشه. اصن تو برگرد، من قول می

 .توجه بهش دوباره تند تند شروع به راه رفتن کردمبی

 ...خوامت یلدا...نـروآراد: می

کرد. آخه چرا خدا؟ این چه سرنوشت گندیه که از اون کوچه زدم بیرون. اشکام رو پاک کردم اما گلوم از بغض درد می

 خوره که این کارا رو با من کردی؟الت از من بهم مینصیب من کردی؟ چرا حداقل مهرشو به دلم نذاشتی؟انقدر ح

بارید. آهی سوخت. عاشق منِ بی معرفت شده بود. بارون نم نم میشد. دلم خیلی واسه آراد میهوا داشت روشن می

زدم. هوا کامالً روشن شده بود. نفس عمیقی کشیدم و به راهی که آخرش معلوم نبود ادامه دادم. آروم آروم قدم می

 .دونم. پس هرچه بادا باداشیدم. من که آخر هیچیو نمیک



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 53 

 (برسام)

کردم، با همین اسلحه یه گلوله تو مغزش خالی کردم. اگه پیداش میکوچه پس کوچه های این روستای مزخرفو متر می

به یکی  جا خارج بشم با شدتکه خواستم از اوندونستم از کدوم راه برم تا بهش برسم. همینکردم. اصال نمیمی

 .خوردمو دوتایی روی زمین پرت شدیم

 هوی، مگه چشم تو صورتت نداری؟_

 .با عصبانیت برگشتم تا پشت سرمو ببینم. یه دختره سرشو با دستاش گرفته بود. با دیدن من اخم کرد

 چته به من زل زدی؟ مگه آدم ندیدی؟_

 .با فک منقبض شده سرش داد زدم

 ...خوریمن: خیلی گنده تر از دهنت گوه می

 .خورم شازدهمن،تو غذات نمی_

از جام بلند شدم و خواستم یه لگد حوالش کنم که از جاش بلند شد و یه سیلی توی صورتم زد و فرار کرد. خواستم بدوم 

 .دنبالش اما منصرف شدم. من کارای مهم تر از اون دختره ی گستاخ داشتم. تند تند به راهم ادامه دادم

شه. با عصبانیت چنگی به موهام زدم و برگشتم. اگه با اون طوری نمیکردم. نه، فایده نداشت. اینمیبه دور و برم نگاه 

 .کردم االن کشته بودمش. خواستم اسلحه رو بزارم پشت کمرم که دیدمشدختر برخورد نمی

از درد به خودش  روی زمین افتاده بود و یه شال دودی رنگ توی دستش بود. معلوم نبود که چه مرگش شده بود که

 :پیچید. خیلی خونسرد رفتم باالی سرش وایسادم. صدامو صاف کردم و جوری که متوجه من بشه گفتممی

 !گردیممن: آب در کوزه و ما تشنه لبان می

 .سرشو از روی زمین برداشت و با وحشت به من نگاه کرد

 !ب...برسام؟_

 .پوزخند زدم

 یری. نه؟کردی یه روز به دست من بممن: فک نمی

و گردم. تموم کارای منفهمیدم. خودشو به موش مردگی زده بود، ولی من تا اونو نکشم به تهران برنمیاخالقشو خوب می

بهم ریخته. با پاش لگدی به پام زد و خواست فرار کنه که به پاش شلیک کردم و افتاد زمین. با خشم به طرفش رفتم و 
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 :سینش. داد زد. لگد دیگه ای به بازوش زدم و با داد گفتمبا عصبانیت با پام محکم کوبیدم روی 

کردی، شناسن، اگه توی کارای من دخالت نمیمن: ببین آقای حسین ستوده که تموم ملت با اسم سمیر صابری تو رو می

 ...بردی، االن کارم تموم شده بودخبر واسه اون مظفری نمی

 :پرید وسط حرفم

  .حقته مفت خور_

 .ک کردمبه بازوش شلی

توحقی نداری غلط اضافه کنی...یادته؟  .زنم پارازیت نندازی وسط حرفمکه وقتی دارم حرف میمن: این واسه خاطر این

کردن تا کثافتای هم جزوی از ما بودی، اما اون مظفری با پول خریدت. توی حارصم که باید چفت دهنتو محکم می تو

ه جا؟ نه جناب. بندکردی من واسه چشم و ابروت از تهران کوبیدم اومدم ایندهنت نریزه روی زمین و به گند بکشه. فک 

 .تر جون بکنیخوام بهت کمک کنم راحتعزرائیلتم. می

 .رفت. رنگش زرد کرده بود، اما بازم دست بردار نبودخون ازش می

 ....حقی نداری که:-

داد. پامو روی بازوش داشت جون می .نه بیرونگلوله ی آخرو توی شکمش خالی کردم. نزدیک بود چشماش از حدقه بز

 :دادم. با حرص گفتمتونستم فشار میگذاشتم و تا می

 .من: انقدر جون بکن تا تقاص تموم کاراتو پس بدی

 :بهم نگاه کرد. دهنشو باز کرد. کلی خون از دهنش بیرون ریخت. به زور نفس گرفت و گفت

 ...شهمیفکر نکن...با کشتن من...همه چیز...تموم _

 .لگد محکمی به صورتش زدم که همون موقع تموم کرد. خواستم برم اما شالی که تو دستش بود منو وادار کرد وایستم

با دقت به شال نگاه کردم. همون شالی بود که اون دختر روی سرش گذاشته بود. احتماال باهم درگیر شدن. پوزخندی 

 .زدم و از اونجا دور شدم

که بار موادشو نتونستم تحویل تهران باید یه خسارت چرب و نرمم به پارسا بدم، هه، بابت اینبه محض رسیدن به 

بگیرم. اسلحه رو پشت کمرم گذاشتم و به راهم ادامه دادم. این اولین عملیاتی بود که من موفق نشدم به پایان 

 .و اینم به خاطر فوضولی اون مرتیکه بود .برسونمش
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یم بوتام کثیف شده بودن. ناخودآگاه یه نفس عمیقی کشیدم. قد خیلی بلند و هیکل عالی داشتم که به لباسام نگاه کردم. ن

به خاطرش خیلی زحمت کشیدم. البته دو متر که قدی نیس. به حد و اندازه پارسا و به قول خودش دست راستش سهیل 

آشغالشه، کثافت و بیشعور. حقه باز و آدم  رسه. هه، سهیل! از این بشر بی غیرت تر و پست تر ندیدم. لنگه ی عمویمی

کش. اهل حال و سرخوش. روز جدید و دختر جدید. خوب که دخترای بدبختو چزوندن، عین یه دستمال کاغذی مچاله 

 .ندازناونا رو دور می

 .فتاده امیالد در ماشینو برام باز کرد. داخل ماشین صندلی جلو نشستم و درو بستم. میالدم ماشینو روشن کرد و را

 میالد: شیری یا روباه؟

 :با عصبانیت مشتمو به داشبورد کوبیدم و داد زدم

 .من: میالد حرف نزن، فقط راهتو برو

 کنی؟میالد: خیلی خوب. چرا خون خودتو کثیف می

 .با خشم نفسمو فوت کردم بیرون

 .خونش من: اولم برو خونه ی خودم تا برم خسارت آشغاالی پارسا رو بردارم، بعدشم برو

 ...میالد: اطاعت فرمانده

تا خود تهران یکسره عصبانی بودم و اخم داشتم. باالخره به خونه ی خودم رسیدم. میالد دوتا بوق زد تا اون پیر مرده 

درو باز کنه. تا در باز شد، میالد با سرعت رفت داخل و ماشینو یه جا دم دست پارک کرد. قرار شد با ماشین خودم توی 

 .و آمد داشته باشه تهران رفت

از پله های سالن تند تند باال رفتم و در اتاق خصوصیمو باز کردم. سیگار و فندکم روی میز بود. برداشتم و توی جیبم 

یه بسته پول برداشتم و توی دستم گرفتم. در گاو صندوق رو بستم و از اتاق رفتم  .گذاشتم. درِ گاو صندوقمو باز کردم

 .بیرون

 من: میالد؟

پول رو توی جیبم گذاشتم و دستامو توی  .رفت، اومد سمتمجور که گیتارمو دست گرفته بود و باهاش ور مید همونمیال

 :جیبم گذاشتم. اخم کردم و گفتم

  .من: میالد االن وقت بچه بازی نیس
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، اما زیاد از کسی گم مغرورممیالد گیتار رو سرجاش گذاشت و رفت بیرون. منم آروم آروم از پله ها پایین رفتم. نمی

 .خوشم نمیاد. با صدای ماه بانو سرجام وایسادم

 .با عجله اومد و جلوم وایساد

 ماه بانو: سالم آقا...امروز ناهار میاین؟

 .تو چشماش زل زدم

 .خورم. نیومدم هم، بخورینمن: درست کن؛ اگه اومدم می

 ...ماه بانو: ولی

 :با دیدن نگاهم گفت

 .ماه بانو: چشم

مورد خودم خیلی خوشم میاد. یه جورایی بهم قدرت دونم چرا ولی از این لفظ درزنن. نمیاکثرا منو فرمانده صدا می جااین

 .بخشه. البته سِمَتی ندارم اما یهویی این لقب رو گرفتممی

 .رفتم اوکی کردمجور که سمت کوچه میپوفی کردم و رفتم بیرون. همون موقع گوشیم زنگ خورد. همون

 .سا: برسام مگه دستم بهت نرسه. گند زدی به همه ی کارامپار

 .اخم کردم

 .من: کارای تو به من ربطی نداره پارسا. تازه خیلی بهت لطف کردم که ستوده رو کشتم

 رو گیر بیارم؟ جور اون پدرسگِ مظفریجا کردی که کشتی. حاال من چهپارسا: تو خیلی بی

 ...عیش و نوش کن، برو پیداش کن. االنم من دارم میام خونت. فعالمن: حرف دهنتو بفهم مفت خور. کمتر 

 .گوشیو قطع کردم و سوار ماشین شدم

 ...میالد: فک کنم پارسا حسابی از دستت شکاره

 .صدامو باال بردم

ن یکنم. پارسا سگ کیه که بخواد از دستم شکار باشه؟همزنم خالصت میجا میمن: میالد رو اعصابم راه نرو که همین

 .کنمرو باهاش روشن می امروز تکلیفم

میالد پوفی کرد و شونشو باال انداخت. بعد از چند دقیقه به خونه ی پارسا رسیدیم. همین که میالد ماشینمو پارک کرد، 
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روم آروم کرد. آدوتایی پیاده شدیم. دستمو توی موهام فرو کردم و به همشون ریختم. سردیِ صلیب توی سینم اذیتم می

 .تم توی سالن. یه جام، دست پارسا و شیشه ی شــ ـراب روی میز بودرف

 :با عصبانیت بهم نگاه کرد. خیلی خونسرد و ریلکس روی مبل رو به روش نشستم. با طعنه گفت

پارسا: اگه خیلی ناراحتی بیام ماچت کنم از دلت در آد. ببین برسام، خودم به اندازه ی کافی اعصابم خورد هست، تو دیگه 

 .زیادی هستی

 .پول رو از جیبم در اوردم و انداختم جلوش، روی میز. سهیل هم اومد و روی مبل تک نفره ی کناریم نشستم

 .کنیاپارسا: هوی، سگ نیستم برام ول پرت می

 .پوزخند زدم

 ...من: کم نه

 .شیشه ی مشـ ـروب رو برداشت و جامش رو پر از شــ ـراب کرد

 سهیل: چیزی شده فرمانده؟

 .خوردهش نگاه کردم. حالم از قیافه ی مظلوم نماش بهم میب

 من: مشکل گشایی؟

 .پارسا با خشم بهم توپید

 .جاپارسا: بس کن برسام.ما کارای مهم تر از این جر و بحثا داریم این

 .ی خودم روشن کردم. روی مبل لم دادم و پا روی پا انداختمپوزخندی زدم و یه سیگار واسه

 .کنم. از این به بعد به دست راستت بگو واست حمالی کنهاسه توی مفت خور کار نمیمن: من دیگه و

 .با عصبانیت جامشو روی میز کوبید و تموم محتویات داخل روی میز ریخت

 .سهیل: درست حرف بزن

 .هات کار دارمزنی واسه خودت برسام؟ قرار ما این نبود. هنوز مونده تا بری. من حاال حاالها باپارسا: چی؟چه زری می

 .دودی رو که توی سینم حبس کرده بودم و سمت پارسا فوت کردم

جا با تو کاری دارم نه تو به من جا تموم شده. نه من اینمن: من از اولشم قراری باهات نبسته بودم. کار من و تو همین

 جا گل هُم هُمه؟جا منم. مگه سهیل ایندی. فرمانده ی ایندستور می
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 :کمرنگی کرد و گغتسهیل اخم 

 .سهیل: فرمانده؟ توهین نکن

 .دهنمو براش کج کردم و برو بابایی نثارش کردم. پوزخند زد

 .دمپارسا: یعنی چی؟ من همچین حقی بهت نمی

 .داد زدم

 .من: مگه وکیل وصیمی؟دیگه تموم شد پارسا. بریم میالد

 .تو از جام بلند شدم و خواستم برم بیرون که از پشت دستمو گرف

 ...پارسا: خیلی خوب، وایسا. فقط یه کار...فقط یه کار برام انجام بده فرمانده

 :دستمو کشیدم و با نفرت گفتم

 . من: خیلی خوب. شعور داشته باش

 :برگشتم سمتش. لبخند حال بهم زنی زد و گفت

 ...پارسا: فدا

 .زدم تخت سینش

 .من: زودباش بنال، کار دارم

 :ز دستامو توی جیب شلوارم کردم و کالفه گفتمزل زد تو جفت چشام. یکی ا

 .جا رو ندارمخوای آشغال بازی دربیاری تا برم. دیگه تحمل موندن توی اینمن: پارسا اگه می

ه آخرین جا فرمانده جون...بیا که دیگپارسا: خیلی خوب خیلی خوب. بیا بریم بهت بگم تا پشیمون نشدی. بیا بشین این

 .گند نزنی...بیا بشین دیگهکاره...فقط امیدوارم 

پارسا: یه دختره هست به  .کردبا بی حوصلگی روی همون مبل نشستم. سهیل با همون حالت مظلومانش به ما نگاه می

 .دم. فقط همیناسم یلدا. برام پیداش کن و بیارش.تموم مشخصاتشم، تموم و کمال بهت می

 گشتم. یه چیزی مثل یه دلیلم. انگار داشتم دنبال یه چیزی میدونم هدف پارسا از کارش چی بود. تو چشاش زل زدنمی

 .خوام مخالفت کنمدونست که میخورد. خودش خوب میجور کارا بهم میرفتنم پی اون دختر. حالم از این

 ...من: نه...این امکان نداره.عمراً برم
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 .فرستمتپارسا: با سهیل می

 .مشتی به دسته مبل کوبوندم

 .بدترمن: هه...دیگه 

 .سهیل صداشو باال برد

دونی که ملورین به خاطر حرفای من ازت جدا نشد، به خاطر کارای خودت بود؛ چون فک سهیل: فرمانده خودت خوب می

 ...کرد هد فی داریمی

 .سیگاری رو که فقط یه پک بیشتر نزده بودم رو زیر پام له کردم

 ...تو نذاشتیگی. من عاشقش بودم. من:خفه شـو. مثل سگ دروغ می

 .داد زد

 ...سهیل: اون خواهرمه روانی

 من: از کی تا حاال تو ناموس داری؟ 

 ...پارسا: بسه

 :و از جیبش یه عکس بیرون اورد و انداخت رو میز و با عصبانیت گفت

 .برام بیارش "فقط"پارسا: بیا...این عکس یلداس...

یادم اومد. این همون دختری بود که اول با  .مد..سرم درد گرفتاوبه اجبار عکس رو برداشتم و بهش نگاه کردم. آشنا می

ظاهرا از خودش سلفی گرفته بود. هه، واسم مهم نبود چه جوری به دست پارسا  .من، بعدش با ستوده برخورد کرد

 .رسیده

 :عکس رو روی میز انداختم و از جام بلند شدم. پشتم و به پارسا کردم و گفتم

 ...من: فقط آخرین کاره

 (یلدا)

اعت فهمیدم سبا بدبختی از دست اون دو نفر خالص شدم اما هنوز نتونستم از اون روستای کوفتی بیرون بزنم. نمی

شالم دست اون مرتیکه مونده بود. کاله گرمکنم رو روی سرم گذاشتم. دلم  .چنده...خسته و کوفته کنار یه باغ نشستم

رمو به دیوار تکیه دادم. دستمو روی قلبم گذاشتم واز عمق وجودم مامان دونستم قراره چه خبر بشه. سزد. نمیشور می
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 .رو صدا زدم

زدم. از همه باهاش درد و دل کردم. از رفتنش گله کردم. از آراد و یادش گفتم و از آینده ای که اصال آخرشو حدس نمی

 وی خودم جمع شدم. خیلی احساسچیز گفتم، انقدر گفتم تا خالی بشم ولی برعکس ظرفیتم پر شد. عین یه جنین ت

 .دادکردم. بی کسی بدجوری آزارم میتنهایی می

اومد، حداقل االن من یه سرپناه داشتم. هنوز که هنوزه حرفاش توی گوشم اگه اون اتفاقِ توی خونه ی دایی پیش نمی

 .زنه. از ته دلم آهی کشیدم و از جام بلند شدمزنگ می

وایسادم و چشامو بستم. یه نفس عمیق کشیدم؛ طوری که حس کردم تمام نفسام تازه دست به سینه رو به روی درختا 

 .شد. دستامو از هم باز کردم. دستم خورد به شاخه یه درخت و آب ِبارونِ روی برگش ریخت کف دستم

ی ذیتا و شوخیاگرفتم. یاد ایاد اهواز افتادم. یاد لهجه ی شیرین مردمای خون گرمش که هر لحظه با دیدنشون انرژی می

 .خودم و کاوه. یاد خنده های مامان و بابا. یاد شیطونیای ملیسا و کمند

ستام کنه. دگن یاد خنده های یه نفر، آدمو بیشتر ناراحت میخود نیس که میخیسی اشک رو روی صورتم حس کردم. بی

 .کی و آشنا چشم تو چشم شدمهمین که برگشتم با یه جفت تیله ی مش .رو توی جیبم کردم و چشام رو باز کردم

با بهت هیع کشیدم. چشام گرد شد. خواستم یه قدم برم عقب که پام گیر کرد و اگه اون پسری که کنارش بود، به دادم 

 .رسید، کما رو شاخم بودنمی

و دیدار ت پسره همونی بود که توی مهمونی پارسا، آب پرتقاالمو ریختم روش. انگار اونم منو شناخته بود. اون پسری که

 :اول بهش سیلی زدم، یه قدم بهم نزدیک شد و با صدای خاصی گفت

 .کردم گیرت بیارم و یه سیلی بهت بزنمفک نمی_

و یهو یه سیلی محکم توی صورتم زد و پرت شدم زمین. موهام توی صورتم پخش شد و یه قطره خون ریخت کف 

 .دستم

کنم که اون پسره که اسمش سهیل بود دستمو گرفت. بهش نگاه با عصبانیت از جام بلند شدم و خواستم بهش حمله 

کردم. معصومیت بسیار جذابی داشت. چشمای درشت و کشیده ی قهوه ایش دلمو برد. ضعفم گرفت. دستمو انداختم 

 :پایین و صاف وایسادم. اون پسره گفت

 دلتو برد نه؟_
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 .تیز بهش نگاه کردم. پوزخندی زد و شونشو باال انداخت

 ...ن و آخرین دختر نیستیاولی_

 :سهیل با عصبانیت گفت

 .سهیل: هرگند کاری که الیقته، به من نسبت نده برسام

 .اون پسره که اسمش برسام بود، انگشت اشارشو به نشونه ی تهدید سمت سهیل گرفت

 .برسام: هوی! بهتره جلوی زبونتو بگیری. کار عموت هنوز پیش من گیره

لبم رو به دندون گرفتم. سهیل با  .اومدش سوزی افتادم. اشک تند تند از چشام فرود میچی؟ عموش؟ یاد صحنه ی آتی

تعجب بهم نگاه کرد. خواست بیاد طرفتم که با ناباوری سرمو به چپ و راست تکون دادم و عقب عقب رفتم. سهیل هم 

 .از رگ و ریشه ی همون مرد بود

م کشیدم. یهو از پشت دستن کردم و دویدم. تند تند نفس میقلبم درد گرفت. دستمو روش گذاشتم. پشتم رو بهشو

و از دونم اسمم رکشیده شد و به زمین پرت شدم. پهلوم به یه سنگ خورد و از درد جیغ محکمی کشیدم. سهیل که نمی

 .پچیدمدونست، با داد صدام زد و به طرفم دوید. از درد به خودم میکجا می

 سهیل: یلدا؟ یلدا؟ چت شد؟

 .ر از اون درد پهلوم، نیش و کنایه های برسام غیرقابل تحمل بودبیشت

 برسام: اوه! پا دادن شلت کرد؟

 .سهیل بهم کمک کرد و به زور بلند شدم. درد پهلوم کاری کرده بود که توی راه رفتن لنگ بزنم

 تونی راه بیای یا کمکت کنم؟سهیل: می

 .به سهیل نگاه کردم. موهای توی صورتم رو کنار زد

 ...تونممن: می

 :اما همین که اومدم یه قدم بردارم پام پیچ خورد. سهیل سریع منو گرفت و گفت

 .خوام بخورمت. بیا تا بریمسهیل: دختر، من که نمی

 :بازوم رو توی دستش گرفت. با اخم بازوم رو کشیدم و گفتم

 .ریم، همراتون نمیاممن: تا ندونم کجا می
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 .و چونم رو توی دستش گرفت. جیغ خفیفی کشیدم و چشام رو بستم یهو برسام خیز برداشت طرفم

 .کنمدونی که تالفی میکنم. خوب میکنی همراه من حتی قدم برنداری. نابودت میبرسام: نه بابا؟ تو خیلی بیجا می

د م هر لحظه زیاشد. درد پهلوداد. فکم تو دستش داشت خورد میزد، چونم رو بیشتر فشار میبا هر کلمه ای که حرف می

 .شد. چشام رو باز کردم و باهاش چشم تو چشم شدم. رنگ نگاهش عوض شد. معصوممی

گشت. چونمو ول کرد و کالفه به موهاش چنگ زد. دستاش رو توی جیبش کرد و انگار داشت توی چشام دنبال چیزی می

 .بدون حرف ازمون دور شد. به سهیل نگاه کردم

 من: کی گفته منو ببری؟

 .و با زبون تر کرد و توی چشام زل زدلبش

 ...سهیل: پارسا

. داد که از سهیل التماس کنم تا ولم کنهدستمو که باهاش دست سهیلو گرفته بودم شل شد. حلقه اشک چشام اجازه نمی

 .دمدونه. دستم رو دور کمرش حلقه کردونستم که سهیل قضیه ی من رو خوب میمی .توان مقابله رو از دست داده بودم

 .سرم رو؛ روی سینش گذاشتم و هق هق کردم. پیرهنش رو توی مشتم گرفتم و داد کشیدم

  ...من: ای خدا

فهمیدم سهیل چه حسی بهم داره اما من، یه جورایی دوسش داشتم. درسته که حداقل باید چند روز بگذره اما دل نمی

 .شدمن که این حرفا سرش نمی

روی پهلوم. یه خورده آروم شده بودم. از توی آینه به برسام که دقیقا پشت سرم روی شونه ی سهیل بود و دستم 

 .سرش بودم نگاه کردم

توی موهاش رگه های  .تا یه حدودی به سهیل شباهت داشت. مثل سهیل چشمای درشت و کشیده ی مشکی داشت

ی خوش فرم. ریشاش مرتب و  روشن قهوه ای بود. ابروهای مردونه و مرتبی داشت. با یه بینی قلمی و لبای برجسته

 .خوشکل بود. تا جایی که یادمه قد خیلی بلند و هیکل خوبی داشت

کنه. چپ چپی نثارش کردم و با بی حوصلگی نگاهمو ازش به خودم اومدم و دیدم با اخم از توی آینه داره بهم نگاه می

 .گرفتم

اصال حواسم نبود. سرمو از روی شونه ی سهیل با کلی دعوا باالخره راضی شدم که باهاشون برم. ماشین وایساد. 
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 .برداشتم و به اطرافم نگاه کردم. توی یه خونه بودیم. برسام زودتر از ما پیاده شد

 .برسام: میالد یادت نره حتما ماشینو قفل کنی

 .راننده که ظاهرا اسمش میالد بود، با خنده از جاش بلند شد و عین سربازا ادای احترام کرد

 .اعت فرماندهمیالد: اط

داد و انتظار اطاعت کردن داشت. سهیل خواست بلند شه که سریع واقعا هم لقب فرمانده برازندش بود. فرمان می

 .برگشتم طرفش

 جا کجاس؟من: این

 .برگشت طرفتم

 .سهیل: خونه ی پارسا

 .آب دهنم رو قورت دادم و با التماس نگاهش کردم

 جا برم؟ذاره از اینمن: عموت می

سعی کردم بغضمو قورت بدم. از  .ی غیر مستقیم ازش کمک خواستم. با ناراحتی نگاهش رو ازم گرفت و پیاده شدخیل

 .ماشین پیاده شدم و کاله گرم کن رو دوباره روی سرم گذاشتم

رفتم. پارسا با شوق از سالن اومد بیرون و رفت طرف برسام. برسام دستش رو روی آروم آروم پشت سر سهیل راه می

 :شونش گذاشت و گفت

 .برسام: پارسا شروع نکنا...بیا بریم یه کاری باهات دارم

 .پارسا یکی از دستاش رو پشت کمر برسام گذاشت و با دست دیگش به سمت سالن اشاره کرد

 ...پارسا: ای به چشم فرمانده

 سمتمون که من رفتم پشتبرسام و اون پسره که اسمش میثم بود، رفتن داخل. پارسا برگشت طرف ما. خواست بیاد 

سر سهیل و گرمکنش رو توی مشتم گرفتم. سهیل یکی از دستاش رو اورد پشت سرش و گذاشت روی دستم و فشار 

 .داد

 :همون موقع، پارسا با یه لبخند کج و کوله گفت

 !گشتم، توی خونه ی خودم پیدات کردمپارسا: به! یلدا جون! مشتاق دیدار! تو آسمونا دنبالت می
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 :ی نگفتم. اومد سمت چپم و به دست من و سهیل نگاه کرد. اخم کرد و با حرص گفتهیچ

 .پارسا: سهیل، بعدا بیا کارت دارم. این مهمونم هم انقدر توی سرما، سرپا نگه ندار، می چاد

 :و خواست دستمو بگیره که سریع رفتم کنار و با اخم غلیظی گفتم

 .ه بیامتونم رامن: فلج نیستم، دوتا پا دارم می

 .خندید

 کنی دختر؟پارسا: خیلی خوب، حاال چرا ترش می

جا کار اشتباهی بود. با پای خودم اداشو در اوردم و با نفرت نگاهمو ازش گرفتم. دنبال راه فرار بودم. از اولم اومدنم به این

 .دونم چرا همچین خریتی کردمتو تله افتادم. نمی

کردن برم داخل. دلم گواهی خوبی زودتر از ما رفت داخل. قدمام یاری نمیشد. پارسا هوا کم کم داشت تاریک می

 :داد. سهیل درگوشم گفتنمی

 ری داخل یلدا؟سهیل: چرا نمی

 .که اسمم رو از زبونش شنیدم، یه نفس عمیق کشیدم و بهش نگاه کردمهمین

 ترسی؟سهیل: می

چرخوند. نگاه کالفه و سرگردونش روی تک تک اجزاری چشامو به نشونه ی تایید باز و بسته کردم. منو سمت خودش 

 :چرخید. لبش رو با زبون تر کرد و گفتصورتم می

 ...دونم کار درستیه یا نه...اما...من مواظبتمسهیل: نمی

 :بعد رفت داخل سالن. با این حرفش واسه رفتن شهامت پیدا کردم و زمزمه وار گفتم

 ...من: مامان هوام رو داشته باش

کرد. برسام و رانندش روی مبل تک نفره نشسته بودن. سهیل هم رفتم داخل. پارسا داشت مشـ ـروب کوفت می بعدش

 .روی مبل دونفره، رو به روی پارسا نشسته بود

 :پارسا با دیدنم گل از گلش شکفت و گفت

 ...پارسا: بیا گلم...بیا کنار من بشین...پیک زدن بی تو صفا نداره

ندشم شد. ترجیح دادم پیش سهیل بشینم. پارسا با دلخوری نگام کرد. برسامم هیچ عکس العملی از طرز حرف زدنش چ
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 :دونم چرا، اما دوست داشتم تک تک رفتاراشو ببینم. چنگی به موهاش زد و گفتداد. نمینشون نمی

 .اری واسم انجام بدیبرسام: بعد از این همه سگ دو زدنای الکی واسه توی مفت خور، تصمیم گرفتم ازت بخوام یه ک

 :پارسا با لحن شل و وِلی گفت

 پارسا: چه هس حاال؟

 برسام چشماش رو باریک کرد

 .خورهبرسام: به قد و قوارت می

 .پارسا مستانه خندید

 ...پارسا: نکنه دختر

 .برسام با خشم پرید وسط حرفش

 ...برسام: باید با ملورین حرف بزنی

 .گیرهموش نمی پارسا: پس بگو، گربه محض رضای خدا

 .سهیل دستش رو مشت کرد. از ابروهای گره خوردش معلوم بود عصبانیه

 زنی یا نه؟برسام: حرف می

 .پارسا: آره

 :سهیل نتونست طاقت بیاره و داد زد

 .سهیل: یعنی چی عمو؟ توهم قرار نبود دوباره شروع کنی فرمانده. اون قضیه خیلی وقته تموم شده

 :برسام پوزخند زد

 کنی؟م: به تو چه؟ چرا دخالت میبرسا

 ...سهیل: اون خواهر منه

 :برسام هیچی نگفت. از جاش بلند شد و با رفیقش رفتن بیرون. سهیلم مشتشو کوبید روی دسته مبل و گفت

 .شمشکزنم و میاگه بری با ملورین حرفی بزنی، خودم قید همه چیز رو میعلیها(اهللسهیل: عمو...به حضرت مریم )سالم

 .پارسا شدید اخم کرد

تونم وقت تلف کنم. خودت خوب کنی. من کارای مهم تر از صحبت کردن با ملورین دارم. نمیخود میپارسا: تو بی
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 .دونیمی

 :سهیل کالفه گفت

 سهیل: مگه نگفتی دور اون کارا رو خط کشیدی؟

 :زد و گفتپارسا چیزی نگفت و به من نگاه کرد. انگار تازه متوجهم شده بود. چشمکی 

 ...پارسا: دیشب که سعادت نشد باهم باشیم، ایشااهلل

با سیلی که زدم تو صورتش حرفشو ادامه نداد. جام، از دستش افتاد روی زمین و شکست. عصبانی شده بودم ولی از 

 .بغض نتونستم درست داد بزنم

حقی نداری که با طرز فکر خرابت، ارزش  من: خفه شو آشغال...من همه کاره نیستم که باهام گُه خوری کنی بی جنم. تو

 ...پاک بودنم رو پایین بیاری

 .پارسا با عصبانیت از جاش بلند شد و هلم داد. خوردم زمین و پهلوم دوباره درد گرفت

خواستم باهاش باشم، عین خر جفتک کنم. اون مامان پستت که زمانی که میپارسا: گمشو.من هرکاری که دلم بخواد می

لت شد. این از عو منم مجبور شدم شیشه ی مشـ ـروبِ بی زبونمو رو کمرش بشکونم وگرنه االن سقت نمی نداختمی

 ...مرگ ننت...حاال علت مرگ بابات

 .دستم رو، روی گوشم گذاشتم. جیغ کشیدم و چشام رو بستم

 .من: خفه شو، خفه شو، خفه شو

 .اما بدتر به زور دستام رو از گوشم جدا کرد

 .ی مشـ ـروب بابات، یه نوع زهر ریختم تا به درک واصل بشهپارسا: تو

یارم، خواستم دوباره به یاد بخواستم بفهمم، نمیدادم. نمیزدم و با گریه تند تند سرمو به چپ و راست تکون میجیغ می

 .داداما باز ادامه می

ب گذاشتم، چون حالم از همشون پارسا: توی خونه ی شما، توی ماشین دختر عموت، توی تاال عروسش واسشون بم

 دونی با کاوه چیکار کردم؟خورد. هه؛ میبهم می

 .من: بس کن

ذر جا گکه حالشو خراب تر کنه، از اونتونستم سپردم بچه ها کاوه رو مست کنن و یه دختر هم واسه اینپارسا: تا می
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که بره با اون دختره بخوابه، اما به هوای نه اینگذره. فهمید دور و برش چی میکنه...داداشت هم انقدر مست بود که نمی

 .کشماون دختر، رفت به جهنم. وسیله ی دفاعی من بمبِ، بمب...سه سوته به آتیشت می

با عصبانیت لگدی به ناکجا آبادش زدم. عربده کشید و سهیل رو صدا زد. اما اون نبود. با گریه از جام بلند شدم. سرم 

درد گرفته بود. بازم واسه ی هوا به التماس کردن افتادم و بازم بی کسی مزمن و تاریکی رفت. دوباره قلبم گیج می

  .مطلق

 .هنوزم به هوش نیومده؟ بابا یک ماهِ که گذشته_

پارسا حسابی خودش رو فحش کرده که چرا اون حرفا رو زده تا یلدا حالش بد شه. البته حسابی باهاش حرف  نه هنوز._

 .زدم تا کاری به کارش نداشته باشه

 .داشتهعی. کاش پارسا از این کاراش دست برمی_

 ...کاش_

 ...رفته کما...اگه امروز به هوش نیاد، مرده حسابش کنین_

 :کرد. سهیل با دیدنم گفتدو نفر، چشامو باز کردم. یکم قلبم درد میبا شنیدن صدای حرف زدن 

 .سهیل: کامران...کامران، یلدا به هوش اومد

 :یه مرد با روپوش سفید اومد باالی سرم. روبه سهیل کرد و گفت

 ...چشم عاشقت روشن_

 .سهیل با اخم مشت آرومی به بازوی اون مرد زد

 .فا نیسجا جای این حرسهیل: زهرمار. این

 .نگو که عذاب نکشیدی _

سهیل چیزی نگفت. بهش زل زدم. ریشاش در اومده بود. موهاش نا مرتب بود. رنگش پریده بود. دهنمو باز کردم تا 

خوره. تعجب کردم. مَرده با ناراحتی به کردم فقط لبام تکون میحرف بزنم، اما هیچ صدایی از خودم نشنیدم. حس می

 :شونه ی سهیل زد و گفت

 ...متاسفم سهیل، اما حدسم درست بود. تا یه مدت توانایی حرف زدن نداره. اللی موقت_

 :وبعد هم از اتاق رفت بیرون. شوک زده به سهیل نگاه کردم. دستای سردم رو تو دستاش گرفت. بهش گفتم
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 گه؟من: این مرتیکه روانی چی می

ک از چشمای سهیل سرخورد و روی دستم ریخت. دستم رو خورد. یه قطره اشصدا تکون میاما فقط دهنم الکی و بی

 :فشرد و با صدای بغض دارش گفت

 ...سهیل: این یعنی مرگ من

 .تونستم حرف بزنم، یعنی اللماشکام بدون اجازه از چشمام جاری شدن. من دیگه نمی

ی ردم. سوزنِ سِرُم از توسوخت. به دستم نگاه کسهیل حالش بهتر از من نبود. با سرعت توی جام نشستم. دستم می

 لرزید. به سینش مشتدستم در رفته بود. هرچی سعی کردم جیغ بزنم نشد. سهیل منو روی پاش نشوند، از گریه می

خوردم. اشکام بند خواستم. با دستاش منو محکم گرفت. تند تند تکون میزدم. انگار حنجره ی رفتمو از اون می

 ...قصم، یه الل. همش تقصیر پارسا بود. به خاطر حرفای اونخواستم بمیرم. من ناومدن. مینمی

 .که خواستم بلند شم سهیل منو برگردوند سمت خودش و سرمو بین دوتا دستاش گرفتهمین

 ...سهیل: به خاطر من آروم باش یلدا

کامو پاک کرد. با دوتا شصتش، اش .داد چشام رو درست ببینهاز حرکت ایستادم و تو چشماش زل زدم. اشک اجازه نمی

ذاشت حرف بزنم و بهش بگم دوسش دارم و کم رویی اون همه چیزو خراب هزاران حرف نا گفته داشتیم. اللی من نمی

 .کرد. نگامو ازش گرفتم و خواستم دستاش رو پس بزنم که صداشو برد باالمی

 ...سهیل: بهم نگاه کن یلدا

 :تند گفتبا ترس بهش زل زدم. هم عصبی بود هم ناراحت. تند 

ده و اونا رو هم از کویت، هم از خواد تو رو به عربا بفروشه. به خاطر همین، اول یه مهمونی ترتیب میسهیل: پارسا می

 .کنهعراق به تهران دعوت می

 .خواد تو رو به عنوان مدلینگ شخصیش به اونا معرفی کنه تا اونا انتخابت کنن و خریدارت بشنمی

 .خشکم زد...چشام گرد شد

 دی یا نه؟سهیل: گوش می

 .سرمو به زور تکون دادم

دن و نصف دیگش رو بعد از انتقالت به که اونا قبولت کردن، نصف پول رو توی همون مهمونی بهش میسهیل: بعد از این
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 .کنی اعتماد به منه تا نجاتت بدمشه. تنها کاری که تو میکویت یا عراق که توسط من و فرمانده انجام می

اد، جوری شدم. شاید آردونم کی منو نفرین کرد که ایناصال خوب نبود. هضم اون حرفا واسم سخت بود، خیلی. نمی حالم

 .شاید. آراد، اگه بدونی چه حالی دارم

 زد. هوا تاریک بود. به جز آباژور چیزیبا گرمی یه چیزی روی پیشونیم چشام رو تا حد ممکن باز کردم. قلبم تند تند می

 .نبودروشن 

 باالخره بیدار شدی؟_

 تونستم جیغ بزنم. ای خدا...حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟با شنیدن صدای پارسا هُل کردم. نمی

 .دونی چقد انتظار کشیدم تا بیدار شی و باهات معامله کنمپارسا: نمی

و نزدیک گوشم کرد و چشام گرد تر شد. احساس کردم روم خیمه زده. خواستم بلند شدم که انگار فهمید. سرش ر

 :زمزمه وار گفت

 .تونی بلبل زبونی کنیپارسا: شنیدم دیگه نمی

 .آب دهنم قورت دادم و با پاهام که آزاد بودن، یکی زدم توی کمرش. آخ آرومی گفت و با پاهاش، پاهامو قفل کرد

 ...پارسا:یه دقیقه آروم بگیر دختر

تونستم خودمو تونستم ازش بخوام که ولم کنه. یه ذره هم نمیمیزد. حتی نشدم. زمزمه وار حرف میداشتم خفه می

 :تکون بدم. این دفعه سرشو اورد کنار گوش سمت چپم و در گوشم آروم گفت

 شناسی؟پارسا: اصال منو می

 .نداختزد. داشت منو دست میبا تمام توانم یه ذره تکون خوردم. الله گوشمو گاز گرفت. قلبم تند تند می

 ...خواد به مغز وحشیت فشار بیاری دیوونهمیپارسا: ن

 .از ترس یه نفس عمیق کشیدم. عطرش تا مغز سرم نفوذ کرد. با حرفی که زد تموم موهای تنم سیخ شد

 ...سازما. آروم بگیرپارسا: اگه بخوای تالش کنی، کارتو می

نفسم حبس شد. دوباره با همون لحن زمزمه  .دادم. با تمام توانش پاهام رو سفت گرفتلجم گرفته بود. پاهامو تکون می

 :وار و اعصاب خورد کنش گفت

 ...پارسا: من فرمانده ام
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قلبم ریخت. نفسمو با شدت توی صورتش آزاد کردم. حاال ترسم بیشتر شده بود. از روم بلند شد و لبه تخت نشست. دِ 

 آخه خداجون توی این موقعیت، چرا اختالل شنوایی هم بهم دادی؟

 .نشستم روی تخت. تازه فهمیدم چی شده. وای با ترس

خواستم بزنم توی کمرش که یهو المپ روشن شد و سهیل رو دیدم. سهیل با دیدن برسام، عین ببر زخمی خیز برداشت 

 .سمت برسام و تا حد مرگ باهم شروع به کتک کاری کردن. توی همون گیر و داد پارسا حوله به تن اومد دم در اتاق

کرد. یهو سهیل با خشم لیوان روی میز و برداشت و زد توی پیشونی برسام. وی پیشونیش چکه میآبِ موهاش ر

 .تونستم جیغ بکشم ولی از روی تخت بلند شدم و به زور از روی برسام جداش کردمنمی

و بهش  اسر برسام خونی بود. دستم رو زیر سرش بردم و کمکش کردم تا بلند شه. با عصبانیت رفتم رو به روی پارس

 .فهموندم بره باند بیاره

 :سهیل منو پرت کرد روی زمین و داد زد

 سهیل: تو یکی بتمرگ سرجات. چرا قرمز کردی؟ کار برسامه نه؟

 .با گریه بهش نگاه کردم

سهیل: یلدا تو چرا انقدر پستی؟ چرا به این آشغال پا دادی؟ هـان؟ بدبخت به زور پارسا رو راضی کردم کاری بهت 

 ...باشه. چرا باهام این کارو کردی؟ دیگه برام مهم نیستی نداشته

و بعدش رفت بیرون. از جام بلند شدم و خواستم برم دنبالش که یهو برسام از پشت سر دستمو کشید. برگشتم طرفش. 

 .بردخواستم دستم رو از دستش بکشم که یهو شروع کرد به دویدن و منو دنبال خودش می

ست، شدن. پارسا باند به دداد. انگشتام داشتن پودر میولم کنه و برگردم بدتر دستمو فشار میکردم تا هرچی تالش می

 .سر راهمون سبز شد ولی برسام با سرعت از جلوش رد شد. صدای داد پارسا بلند شد

 ...کننپارسا: سهیل دارن فرار می

منو پرت کرد صندلی عقب و خودش جلو نشست.  اما دیر شده بود. ماشین برسام آماده ی رفتن بود. برسام با عصبانیت

 .با داد به رانندش گفت که حرکت کنه. با هن هن سرجام نشستم و از توی ماشین به بیرون نگاه کردم

 .کردسهیل روی زمین زانو زده بود و با ناراحتی به رفتنمون نگاه می

 ...برسام: مثل آدم بتمرگ سر جات
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تونستم از خودم دفاع کنم پس بهتره مثل بچه ی آدم خفه شم. جمع شدم. حاال که نمیا دادی که زد از ترس توی خودم 

 .ی دوم قلبمو جا گذاشتمکردم نیمهاز خونه ی پارسا زدیم بیرون. احساس می

احساسات مختلفی دورم رو احاطه کرده بودن. بی قرار بودم. دوست داشتم با وجود همه شرایط، بازم برگردم پیش 

جوری از سهیل جدام کردن. بغض بدی کردم. آروم آروم اشک رش بمونم. بعد از یک ماه برگشتنم، اینسهیل و کنا

 ....ریختم. به یاد سهیلم

 

 ()برسام _فصل چهار

زد. دو ساعت و نیم بود که از توی آینه جلو،به عقب نگاه کردم. یلدا غرق خواب بود. گه گاهی ام اسم سهیل رو صدا می

ودیم. خرمشهر زاد گاهم بود. جایی که توش فقط و فقط با مهر مادرم بزرگ شدم. از بچگی پدری توی راه خرمشهر ب

کرد. اگه مادرم االن زنده بود، شاید باالی سرم نبود، اما یه شیرزن باالی سر من بود که جای نداشتن پدرم رو برام پر می

 .افتادچنین اتفاقاتی برام نمی

به بیرون نگاه کردم. یاد چند ساعت قبل افتادم. زمانی که پیش یلدا بودم. دست خودم  چنگی به موهام زدم و از پنجره

 .نبود که اون اتفاقا افتاد. یه نیروی قوی من رو به سمتش جذب کرد

ی من ملورین مهمه. با فکر کردن به ملورین، یاد اومدنش به ایران گونه حسی بهش ندارم. فعال فقط واسهنه! من هیچ

حتی  .رار بود چند روز دیگه با خانوادش به تهران بیان. من هرجوری شده باید توی اون مهمونی حضور پیدا کنمافتادم. ق

 .برمزنم و یلدا رو با خودم میشده قید قول و قرارام رو با سهیل می

 ...میالد: رسیدیم آقای فرمانده

ش به من نبود. داشت به خونه ای که با جون کندن با صدای میالد از فکر بیرون اومدم و با اخم بهش نگاه کردم. حواس

 .خودم هم به خونه نگاه کردم .کردواسه مادرم خریده بودم، نگاه می

کپی خونه ی پارسا توی اهواز بود. طرحش رو خودم براش کشیده بودم. پارسا از وجود این خونه خبری نداشت. پوفی 

 :رو باز کنم که میالد گفتکردم و از ماشین پیاده شدم. خواستم برم در خونه 

 خوای اون دختر رو بیاری داخل؟میالد: نمی

کالفه سمتش برگشتم. با چشم و ابرو به داخل ماشین اشاره کرد. خواستم بگم ولش کن اما بازم همون نیروی قوی و 
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 .سرکش اومد سراغم. میالد خواست بره در ماشین و باز کنه که یه تنه بهش زدم و خودم درو باز کردم

زمان با باز شدن در، سرش افتاد روی دستم. همون موقع هم یه قطره اشک از چون یلدا به در تکیه داده بود، هم

  .چشماش کف دستم فرود اومد

قلبم درد گرفت. اخمی کردم و بی توجه به میالد، یلدا رو روی دستام بلند کردم و سمت در خونه رفتم. میالد در ماشین رو 

 .بست و اومد کنارم

 ...گیره هامیالد: کمرت درد می

پوزخندی به روش زدم. در رو باز کردم و کلید رو گذاشتم توی جیبم. میالد با دو دوباره اومد طرفم و نفس نفس زنون 

 :گفت

 .میالد: بده ببرمش داخل

 .با اخم غلیظی بهش زل زدم

 .ری ماشین رو بیاری داخل، درم پشت سرت ببندمن: می

خودمون. بازم از رو نرفت. خواست بخنده که سرش داد زدم. خندشو خورد و با دو رفت. یلدا فقط یه همون گمشوی 

 .نفس عمیق کشید اما بازم خواب بود

آروم آروم از پله ها باال رفتم. در اتاق مامان رو که به خاطر پا دردش پایین بود، باز کردم و المپش رو روشن کردم. توی 

 .خاطر نور المپ بود عالم خواب اخم کرد. به

روی تخت مامان گذاشتمش و ملحفه رو روش انداختم. یکم باالی سرش وایسادم و با حس تکون خوردنش از اتاق 

 .رفتم بیرون

 (یلدا)

چشام رو آروم آروم باز کردم. توی یه اتاق، روی یه تخت بودم. قد کشی کردم و با سرعت روی تخت نشستم. اولین 

عکس برسام و مامانش بود. یه زن مسن. ربان مشکی هم کنارش بود. موهام رو از توی صورتم  چیزی رو که دیدم، قاب

 .کنار زدم

کردم. دوباره خودم رو روی تخت انداختم و به ساعت دیواری نگاه کردم. ساعت نه و نیم صبح بود. احساس خستگی می

 .داد؛شاید یه جورایی بوی مامانتخت و تموم وسایالش بوی خاصی می
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 .به پهلو چرخیدم و دستمو روی بالش گذاشتم. چشامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم تا اون بو تا مغز سرم نفوذ کنه

کنم، سرجام سیخ نشستم. پوفی کردم و از اتاق بیرون رفتم. توی اون جا چیکار میکه من اینیه لحظه با فکر این

 .پله ها باال رفتم. شبیه خونه ی پارسا بود موقعیت بازم فوضولیم گل کرده بود. پاورچین پاورچین از

آروم  زد. آرومکردم. دستی به لباسم کشیدم و به دور و برم نگاه کردم. پشه هم پر نمیباید این دفع حواسم رو جمع می

 .پشت در رفتم و در یک عمل ناگهانی پریدم داخل اتاق

یده بود و رو به روی آینه وایساده بود که با دیدن من از چیزی که دیدم چشام گرد شد. برسام یه حوله دور پاهاش پیچ

 .برگشت سمتم

ر دستم یه زد. کنابا عجله برگشتم برم بیرون که سرم خورد به در. در بسته شد و من افتادم روی زمین. قلبم تند تند می

 .جفت پای سفید و مردونه دیدم. گند زدم. االنِ که منو به چارمیخ بکشه

 .وای اگه برسام...خندم گرفتلبمو دندون گرفتم.

از پشت به لباسم چنگ زد و به زور بلندم کرد. سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم. من حتی توی عمرم هم بابا 

 .یا کاوه رو بدون پیرهن ندیده بودم. این نهایت بی حیایی بود

 :ود بره تو یقم. آروم و شمرده شمرده گفتاومد و رو به روم وایساد. سرمو بیشتر پایین انداختم. کم مونده ب

 ...برسام: زود باش...دلیل کارتو بگو

بعدم سرش رو نزدیک صورتم کرد. چشامو بستم و سرمو سمت چپم چرخوندم. چونم رو تو دستش گرفت و فشار داد. 

ا و فشار داد. چشامو ب هم. خواستم دستش رو از چونم جدا کنم که با اون یکی دستش، دستمو گرفتاخمام از درد رفت تو

 .عصبانیت باز کردم و تو چشماش زل زدم

 .پوزخندی زد و منو به دیوار چسبوند. ترسیده بودم، اما هرچی سعی کردم خونسرد باشم، نشد

 کنی؟ندازی پایین و فوضولی میبرسام: چرا عین سگ سرتو می

رو به دیوار کوبید. آه از نهادم بلند شد.  فته بود، سرمجور که چونم رو گری موهای تنم سیخ شد. همونبا دادی که زد همه

 .سرمو با دستام گرفتم. حسابی دردم گرفته بود. بغض کردم

 دادم تا بغضم از بین بره. آخه مستحقبا دوتا دستش شونه هامو گرفت و به زور منو وایسوند. آب دهنمو تند تند قورت می

 داد؟جوری عذابم میچه گناهی بودم که این
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 ....غیرت نیستم کهشرف و سهیل بیبرسام: من مثل اون پارسای بی

ه کبا عصبانیت سیلی محکمی زدم توی صورتش. موهای خیسش توی پیشونیش ریخت و سرش کج شد. از این

 .تونستم ازش دفاع کنمتونستم حرف بزنم، عصبی شده بودم. کاش الل نبودم و مینمی

 .خوردگناهیشو میکه مدام سرکوفت بیکه جز من کسی باورش نداشت. از ایناینسوخت. از دلم به حال سهیل می

برسام چنگی به موهاش زد و بهم اخم غلیظی کرد. نگاهی به معنی چته بهش انداختم. یهو گارد گرفت و سمتم خیز 

 .برداشت اما تا خواستم فرار کنم، منو هل داد روی تختش

حولش رو کشیدم. ازش فاصله گرفتم و سمت در دویدم. چشام رو باز کردم و از خواست بیاد طرفم که چشامو بستم و 

 .اتاقش زدم بیرون. تند تند از پله ها پایین رفتم و روی یکی از مبالی توی سالن پالس شدم

دیدن اون اتاق واسه هفت پشتم بس بود. هول شده بودم. چشام رو دوباره بستم و نفس عمیق کشیدم تا حالم سرجاش 

که ریتم نفسام منظم شد، چشام رو باز کردم. همون پسره که اسمش میالد بود با خنده روی مبل رو به اد. بعد از اینبی

 .روم نشسته بود

 .ی چندش! چپ چی نثارش کردم و نگام رو ازش گرفتمایش. پسره

 ...میالد: وای تو چقد خوشگلی دختر

ست. میالد هم از جاش بلند شد و رفت تو حیاط. خواستم برم تو پوفی کردم و از جام بلند شدم. چقد این بشر پرو ه

 .همون اتاقی که از اول توش بودم اما با شنیدن صدایِ بلند میالد توی حیاط، وایسادم. آروم از پشت در نگاهش کردم

 .زدداشت با تلفن حرف می

_.... 

 .جا؟خب...خرمشهریممیالد: آدرس این

_.... 

 ...بفهمهمیالد: اما اگه فرمانده 

_... 

 ...میالد: اما آقای پارسا

ل رو گرفتم و دنبا اومد پایین. دویدم سمتش. دستشچشام گرد شد.سریع به راه پله ها نگاه کردم. برسام داشت می

 .خودم کشوندمش
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ت شوقتی به در سالن رسیدیم به بیرون اشاره کردم. اونم مکالمه های میالد رو فهمید. با عصبانیت اسلحش رو از پ

 ...خواد چیکار کنهجا وایسادم ببینم میهمون .کمرش بیرون اورد و سمت میالد رفت

 :برسام تفنگش رو از پشت روی سر میثم گذاشت و با داد گفت

 کنی آشغال؟برسام: چیکار می

 .گوشی از دست میالد افتاد و با وحشت سمت برسام برگشت

 ...میالد: م...من...داشتم...من

کوبید توی صورت میالد. خم شد و گوشیش رو برداشت و کنار گوشش گرفت.بعد از چند دقیقه با برسام با اسلحه 

 .عصبانیت پرتش کرد توی دیوار و خورد و خاکشیرش کرد. یقه میالد رو گرفت و بلندش کرد

 .ساختمخوام نقشم به هم بریزه وگرنه کارتو میبرسام: حیف که نمی

 .میالد پوزخند زد

 .تونی بکنیغلطی نمیمیالد: تو هیچ 

یهو برسام سمتش خیز برداشت. میالد تا خواست به خودش بجنبه، زیر مشت و لگدای برسام رفت. در کمال تعجب به 

 .زور بلند شد و با آخرین جونی که داشت، یه لگد به بدترین جای برسام زد

ا وحشت عقب عقب رفت. با سر آستینش برسام داد کشید و افتاد زمین. اسلحش هم کنارش روی زمین پرت شد. میالد ب

 .کشیدخون لبش رو پاک کرد. با ترس رفتم سمت برسام. داشت درد می

خورد، اومد سمتم. خواستم برم عقب که پام به اسلحه خورد. سریع خم شدم و از روی جور که تلو تلو میمیالد همون

سنگین بود. چشماش برق زد. خواست بیاد اسلحه رو ازم لرزید و یکم واسه دستام بزرگ و زمین برداشتمش. دستام می

 .بگیره که با دوتا دستم، محکم اسحله رو گرفتمش

اونم که دید من ول کن نیستم، خواست که اسلحه رو بکشه که توی این کِشمَکِش، با انگشتم به اسلحه فشار اوردم و 

 .تیر توی شکمش خالی شد

شد و حتی تو یقش نفوذ کرد. چشام از اشک پر شد و چونم لرزید. میالد بی  چشام گرد شد. خون از دهنش آروم سرازیر

 .جون روی زمین افتاد

شد که بازم آدم کشته باشم. هول کردم و اسلحه از دستم افتاد. به برسام نگاه کردم. با چشمای نیمه باز باورم نمی
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 .صورتش قرمز شده بود .کرد. سمتش رفتمداشت به من نگاه می

شارمو جلو دماغش گرفتم. زنده بود. اومدم دستم رو بکشم که سریع دستمو گرفت و منو کشید کنار خودش. انگشت ا

 .چون حواسم نبود، صورتم نزدیک صورتش شد

 .خوا...م...بلند...شمبرسام: می

م. اصال دخب به من چه؟ مگه فلجه؟ دستمو کشیدم و بلند شدم. خواستم برم که ساق پامو گرفت. با عصبانیت نگاش کر

 .شدممردی از شرت راحت میکاش می

دیدم خیلی مظلوم شده، دلم سوخت و دستم رو سمتش دراز کردم. دستاش رو تو دستم گذاشت. از گرمای دستش 

 .مغزم سوت کشید. نفس عمیقی کشیدم. به دستش فشار اوردم و سمت خودم کشیدمش

بهم نگاه کرد. کالفه موهام رو از تو  .دوباره دستش رو کشیدمبا این کارم فقط تونست سرجاش بشینه. از درد اخم کرد. 

 .صورتم کنار زدم و کنارش نشستم

دستش رو دور گردنم انداختم و با اکراه دست دیگم رو دور کمرش حلقه کردم. چندشم شد. خواستم دستمو بردارم که 

 .دستش رو؛ رو دستم گذاشت

. آروم آروم رفتیم داخل. خودم کم شل و ول بودم، اینم انگار فیل، چپ چپی نثارش کردم و با زحمت با هم بلند شدیم

 :تنشو انداخته روی من. باز خوبه که پا داره که بتونه راه بیاد. سرش رو روی شونم گذاشت و گفت

 .برسام: منو ببر تو اتاق خودم

اقش باز بود. حولش هنوز روی تخت در ات .هم از پله ها باال رفتیمبا دست آزادم سرش رو از روی شونم جدا کردم و با

بود.به زور حولش رو برداشتم و روی میزش انداختم. خودش فهمید که باید کمک کنه تا بتونه روی تخت دراز بکشه. فقط 

 .موند لباسای خونیش، که اونم خودش باید عوض کنهمی

 شدم. بااشتم از دستش عاصی میکه روی تخت دراز کشید، کمرمو صاف کردم. دوباره دستم رو گرفت. دیگه دهمین

 :عصبانیت منو کشید سمت خودش و گفت

 .شه. پس بهتره انقدر واسه ی من قیافه نیای و زرت و زرت اخم نکنیبرسام: اینو بدون که فرمانده عاشق کسی نمی

خندی زدم و دادم. پوزخواست، انجام میدهنم رو براش کج کردم. فعلنگا که دور دست من بود و هرکاری که دلم می

 :ازش فاصله گرفتم. دست به کمر وایسادم و بهش زل زدم. اخم کرد و گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 .که عین بز منو نگاه کنیبرسام: چته؟ آدم ندیدی؟ بیا کمکم کن لباسام رو عوض کنم؛ جا این

کردم و از  پوفیدِ بیا...حرصم گرفته بود حسابی. برسام با شیطنت نگام کرد. تعجب کردم. این کارا از برسام بعید بود. 

 .اتاق بیرون رفتم. صداشو شنیدم

 .رسهبرسام: خیلی خوب کمک نکن. نوبت تالفیِ منم می

رفتم پایین و سمت آشپزخونه راه هه...تالفی! فعال که دم و دستگات بهم ریخته. با سرخوشی پله ها رو دوتا یکی می

ا بخره، من باید دست به کار بشم. حاال انگار نه انگار یه افتادم. بازم دلم واسه برسام سوخت. حاال که کسی نبود بره غذ

 .جنازه توی حیاط بود

نخال رو برداشتم و داخلش رو نگاه  .سمت یخچال رفتم. یه قوطی حلبی کنار یخچال بود که روشو با نخل پوشونده بودن

 .دهنم حسابی آب افتاده بودریخت. کردم. اوف. پر از خرماهای تازه بود. یه دونه خرما برداشتم. ازش شیره می

میرم واسه این خرماها. خرما فقط خرمای جنوب، عالیه. در خرما رو توی دهنم گذاشتم. هوش از سرم پرید. آخ که من می

 .یخچال رو باز کردم. همه چیز داخلش بود. درش رو بستم و هسته خرما رو توی سطل آشغال انداختم

اول برم حمام یه حالی تازه کنم،  .دمشون. ریز ریز خندیدم و دستم رو شستمانگشتامم با لذت کردم توی دهنم و خور

 بعد بیام سراغ غذا. حاال مگه آشپزی هم بلد بودم؟

چرخیدم که با دیدن یه پالستیک دسته دار بزرگ و خیال رفتم توی اتاق اولی که توش بودم. کالفه دور خودم میبی

 .و یه لبخند ملیح زدممشکی سرجام وایسادم. پالستیکو برداشتم 

ی چی دونم واسهشعورا نکرده بودن مثل آدم بزارن تو جعبه. بی کالسا. حاال نمیپالستیک رو، روی تخت خالی کردم. بی

 ایم؟جا موندنیواسم لباس گذاشته بودن؟ نکنه این

و  یه تونیک و تاپ بندی کشید.آهی کشیدم و یه دست لباس برداشتم. کثافتا همه چیز گذاشته بودن. آدم خجالت می

 .هم مناسب بودن شلوار برداشتم. خرمشهر که هواش خوب بود و این لباسا

 .کنم؟ حرف سهیل توی کل ذهنم مرور شدجا چیکار میوای! خرمشهر! من این

 ...کنی اعتماد به منهسهیل: تنها کاری که می

 ...شیدم.مطمئنم کار سهیلهبا یاد این حرف سهیل دستمو روی قلبم گذاشتم و یه نفس عمیق ک

 

*********** 
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باالخره خوب که حمام کردم، لباسام رو پوشیدم و رفتم بیرون. موهام رو آزادانه روی شونم ول کردم تا خشک بشن. 

 .دادمرفتم توی آشپزخونه و وسایل ماکارونی رو آماده کردم. کارامو آروم آروم انجام می

شتم و زیرش رو روشن کردم. به اندازه ی کافی توش نمک ریختم و منتظر شدم تا قابلمه ی پر از آب رو روی گاز گذا

 .که بستش رو باز کردم، روی کابینت، دم دست گذاشتمبجوشه. ماکارونی رو از توی کابینت برداشتم و بعد از این

ه از یادش روی صندلی دوباره رفتم و بقیه بساط رو آماده کردم. توی تموم مدت کارم، همش به یاد سهیل بودم. خست

 .....نشستم

کنه؟ کشی کردم. یاد سهیل افتادم. یعنی االن داره چیکار میکشی مونده بود. یه چند دقیقه بعد بلند شدم و آبفقط آب

حالش خوبه؟ الهی بمیرم براش. دلم خیلی واسش تنگ شده...قطره اشکی خودسر از چشام سرخورد و روی گونه هام 

 .ریخت

 ...جور دورت ریختی، نچاییموهاتو این_

 

گاز رو خاموش کردم و روی صندلی  .که سهیلِ، با سرعت برگشتم پشت سرم اما زهی خیال باطل، برسام بودبا حس این

 .زد، روی صندلی نشستجور که لنگ مینشستم. برسام هم همون

 .شغالو ببرندادی، دادم جنازه ی اون آبرسام: زمانی که داشتی توی این آشپزخونه جولون می

 .بهش نگاه کردم

 .جا، توی خونه ی مادری من، توی زادگاهم؛ خرمشهر هستی، به خاطر قول و قرارای من و سهیلِبرسام: اینی که االن این

 :با شنیدن اسم سهیل با بی قراری تو چشماش زل زدم. پوزخند مسخره ای زد و گفت

خواست اذیت بشی. و در قبال این جا چون دوست داره و نمیارم اینجا بیبرسام: سهیل به من گفت تو رو با خودم از اون

 ...دونستیکار راضی شد تا من با خواهر نا تنیش، ازدواج کنم. این همون چیزیه که باید می

شد. سهیل به خاطر من مجبور به معامله شده بود. اون، اون بعد هم از جاش بلند شد و رفت. حرفاش توی ذهنم اکو می

 ...دوست داره. لبخند گشادی زدم و سرمو روی میز گذاشتم. به دقیقه نکشید که خوابم برد هم منو

 (برسام)

که قضیه رو واسه یلدا تعریف کردم، از جام بلند شدم و رفتم باال توی اتاقم و آلبوم عکسای خانوادیگمون رو همین



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 79 

 .قطره آخرش رو توی لیوان شیشه ایم خالی کردمی مشروبم رو از روی میزم برداشتم و تا انداختم روی تخت. شیشه

یه سیگار روشن کردم و کنار آلبوم روی تخت نشستم. یاد آوری گذشته م خیلی سخت بود. هضم نبود مامان کنارم، 

 .هنوزم که هنوزه واسم غیر قابل باوره

 و یکم از لیوان خوردم. سرم گیجآلبوم رو باز کردم. دلم واسش تنگ شده بود، خیلی. با ناراحتی سیگارمو خاموش کردم 

 .شدمرفت. داشتم مست می

ی خوردم تا به امید مست کردن، همه چیزو واسهخوردم. میوقت مشـ ـروب خوری دوست نداشت، اما من میمامان هیچ

 .چند دقیقه ای فراموش کنم

رین خورده حسابای ناموسی دارم که تا شن. با بابای ملواگه با ملورین ازدواج کنم، خیلی از خونای پایمال شده درست می

 .تونم نابودش کنمبه ملورین نزدیک نشم، نمی

دو  کرد. چشام دوی لیوان مشـ ـروب رو گذاشتم سرجاش. دهنم زوق زوق میآلبوم رو برداشتم و توی کمد گذاشتم. بقیه

 .از دوباره سراغ مشـ ـروب رفتمپیرهنم رو در اوردم و روی میز انداختم. ب .کردمزد. احساس گرمای شدیدی میمی

گذره. به ساعتم نگاه کردم. اوه چه زود می .درش رو باز کردم و یکم خوردم. گلوم سوخت. از دستم افتاد. یاد یلدا افتادم

 ...ساعت، سه و نیم بعد از ظهر

 (یلدا)

باز کردم تا یکم هوا بیا داخل.  چشام رو تا ته باز کردم. احساس کمبود هوا داشتم. بلند شدم و رفتم درو پنجره ها رو

 .تنیکمو بیرون اوردم تا خبری از برسام نبود، یکم هوا تازه کنم

اومد. لبخند زدم و دستم رو از داخل بردم بیرون. قطره های سرد بارون کف دستام به بیرون نگاه کردم.داشت بارون می

 .شدریخت و مور مورم میمی

 ...من...اومدم_

ترس سریع برگشتم پشت سرم. رو به روم وایساد. تا خواستم به خودم بیام و حرفی بزنم، بازوم ر و با صدای برسام از 

که اومدم موهامو کنار بزنم توی یه چیز گرم و نرم گرفت و منو سمت خودش کشوند. موهام توی صورتم ریخت اما همین

 .فرو رفتم

 .تچشام گرد شد و سیخ وایسادم. برسام سرش رو روی شونم گذاش
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 ...برسام: حالم خیلی خوبه

تازه متوجه موقعیتم شدم. نه. من با یه لباس نازک توی آغوش بدون پیرهنش رفته بودم. خودم رو تکون دادم ازش جدا 

 .شم اما منو سفت گرفت. ترسیدم

 ...برسام: نوبت منِ که ازت کام بگیرم

 ...الیی سرم بیاره. خدا خدا کردم یکی سر برسهخواد چه باز بوی گند و مزخرف دهنش حالم بهم خورد. فهمیدم می

یهو بغلم کرد. منو برد توی اتاقش و درو بست. خشکم زد. سرم رو بین دوتا دستاش گرفت و تو چشام زل زد. چشماش 

 .زیادی خمار بودن

د. شگفت. بدجور مست کرده بود. عین بچه ها سرشو روی شونم گذاشت. در کسری از ثانیه، شونم خیس هذیون می

 .کرداون...اون داشت گریه می

 .گرفتمشد. ازش بعید بود. من تازه داشتم توی محکم بودن، ازش الگو میباورم نمی

به ناچار دستام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو آروم کنار سرش گذاشتم. من رو بیشتر به خودش فشرد. مردونه 

 .کرد. کاش به جای برسام، سهیل بودهق هق می

 ...م: مال من باشبرسا

گه، وگرنه برسام منو هیچی حساب که مستِ و حالیش نیس چی میبه حرفش توجهی نکردم. گذاشتم پای حساب این

 ...کنه. ههنمی

خواستم ازش جدا شم و برم پی کارم که سرش رو بلند کرد و با چشای اشکیش بهم زل زد. با لحن التماس آمیزی که 

 :ازش بعید بود گفت

 .نرو...بمونبرسام: 

 .بغض کردم. دوتا شونه هامو گرفت و عین سهیل بهم زل زد. مظلوم شده بود. ضعفم گرفت. سرمو انداختم پایین

 .نه، من به جز سهیل عاشق کسی نبودم

 لعنتی. پس این چه حسیِ که از دیدار اولم با برسام گریبان گیرم شده؟

 .ختن. برسام سرمو باال گرفت و اشکامو پاک کردتونستم دست از سرش بردارم؟ اشکام آروم ریچرا نمی

 ...برسام: نبینم اشکاتو
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 .خواستم به سهیلم خــ ـیانـت کنمسرمو کنار کشیدم. من...من نمی

منو روی تخت پرت کرد و روم خیمه زد.  .یهو تموم هیکلم داغ شد. سرمو تند تند به چپ و راست تکون دادم تا ولم کنه

 دونستم با یه آدم مستکرد. نمیرفت. بیشتر لج میکردم. نمیبا پاهام از خودم جداش می زدم.با دست بهش مشت می

 .گذرهجوری رفتار کنم. بی حال شدم و چند لحظه بعد نفهمیدم دورم چی میچه

 

****************** 
یر آب حمام که باز بود، توی درد...درد و بازم درد. چیزی که با پیدا شدنش توی کل بدنم، دوتا چشامو باز کردم. صدای ش

 .پیچیدکل اتاق می

 کردم؟یجا چیکار مبه پهلو چرخیدم. بدنم انگاری کوفته شده بود. پتو رو بیشتر روی خودم کشیدم. تعجب کردم. من این

 .آروم سرجام نشستم و به دور و برم نگاه کردم. نگام روی لباسام ثابت موند. تازه یاد دیشب افتادم

دفعه حوله درست و حسابی تنش بود. پتو رو بیشتر دورم کشیدم و سرم رو روی پتو ام اومد بیرون. اینبرسام از حم

 .گذاشتم. آروم آروم گریه کردم. من دیگه دختر نبودم

دست گرم برسام روی شونم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم. دستش رو برداشت و چنگی به موهاش زد. رفت رو به روی 

 :گفتآینه وایساد و 

 .برسام: برات لباس گذاشتم. برو حمام و بیا کارت دارم

 .بهش نگاه کردم. یه قطره اشک سرخورد روی گونم

 زنی؟دونستی با این کارات، حالمو بهم میبرسام: می

 .دستم رو با لجبازی به نشونه از اتاق برو بیرون تکون دادم

 .خوام لباس بپوشم. این اتاق هم، اتاق خودمِبرسام: می

 .کرد. بلند شدم و با همون پتو رفتم داخل حمامداشت کالفم می

 ...برسام: هوی، نجسِش کردی

 .ی حمام انداختم و شیر آب رو باز کردمبا عصبانیت در حمام رو به هم کوبیدم. پتو رو گوشه

 .م و برداشتمشحالم اصال خوب نبود. شامپو رو برداشتم که کف دستم بریزم اما از دستم افتاد. با گریه خم شد

که خودم رو سابوندم، بدون توجه به شیر باز حمام، رفتم لباسام رو پوشیدم. یه چیزی از پالستیک افتاد. خم بعد این
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 .شدم و برداشتمش. یه بسته تیغ بود. یه فکری به سرم زد

لرزید. یباال زدم. دستام می تیغ رو باز کردم و آستینم رو که سر و صدا کنم رفتم تو رختکن و نشستم. بستهبدون این

 .تیغ رو نزدیک دستم بردم و چشام رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و لبم رو به دندون گرفتم

 ...یک، دو، سه، تموم

 (برسام)

 .ده. اَهبه ساعتم نگاه کردم. هنوز یلدا بیرون نیومده بود. عجب غلطی کردما. همیشه این غط کردنا کار دستم می

 ...دستگیره در حمام رو گرفتم و تکونش دادم. از داخل قفل بودبا عصبانیت رفتم 

 من: مُردی؟

شه و کنم تا جواب خون مثبت باباید به یه بهونه ببرمش بیمارستان تا ازش خون بگیرن، بعد با زور پول راضیشون می

 .کنه و خالصمیاونم که تا حاال نزاییده که تجربه داشته باشه، باور  .فک کنه حامله هست تا پیشم بمونه

 :چیزی نگفت. پوفی کردم و گفتم

 .من: یلدا در رو باز کن

 .رفت. لگد محکی به در زدم و صدام رو باال بردمدیگه داشت رو اعصابم یورتمه می

 .من: باتوام نفهم. باز کن این بی صاحاب رو

 دوباره چیزی نگفت. نکنه بالیی سر خودش اورده باشه؟

عمیقی کشیدم و با سرعت خودم رو به در کوبوندم. در حمام باز شد. نزدیک بود پرت شم  یه چند قدم رفتم عقب. نفس

 .جور باز بودداخل. از صحنه ای که دیدم، کپ کردم. یلدا خونی روی زمین افتاده بود و شیر آب حمام همین

با پام در سالن رو  .ایین رفتمهول کردم. دستم رو جای زخمش گذاشتم و بغلش کردم. هنوز گرم بود. تند تند از پله ها پ

یلدا رو تو ماشین گذاشتم و رفتم سریع در رو باز کردم و بعدش ماشین رو  .باز کردم و با سرعت سمت ماشین رفتم

 .بردم بیرون

 .که در خونه رو بستم، سمت بیمارستان حرکت کردمبعد از این

 .دنش. به دیوار مشت زدم و سرم رو بهش تکیه دادمتا رسیدم، به یه پرستار خبر دادم. روی برانکارد گذاشتن و بر

 (یلدا)
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 تونی صدای منو بشنوی؟دختر جان؟ دخترم؟ می_

 .با بی حالی چشام رو باز کردم. یه خانوم دکتر مسن باالی سرم بود. با دیدن من، دستی به صورتم کشید و لبخند زد

 دکتر: خوبی؟

 ...برسام: یلدا

 .گرفت با صدای برسام، دکتر ازم فاصله

 .برسام: پاشو...پاشو بریم

 :دکتر با تعجب گفت

 .کنهی یه لیوان خون ازش رفته. دلشم درد میدکتر: اون هنوز حالش جا نیومده. همون یکم خون اندازه

برسام چنگی به موهاش زد و به دکتر اشاره کرد. دکتر نیم نگاهی بهم انداخت و با برسام رفتن بیرون. کنجکاو شدم 

 جوری مشکوک رفتن بیرون؟خبره که اینبدونم چه 

 .دکتر دوباره بعد از چند دقیقه اومد داخل و یه چیزی به سِرُم تزریق کرد

 دکتر: نو عروسی؟

 .تونستم که بخوام بگمنزدیک بود شاخ در بیارم. هیچی نگفتم. نمی

 .گم...عجب شوهری داری. معلومِ خیلی دوست دارهدکتر: می

 .با تعجب بهش نگاه کردم

ود. کرد. کالفه بدکتر: و همچنین معلومِ خیلی اهل شوخی و سوپرایز کردنه. اما مدتی که داخل بودی، خیلی بی قراری می

 .کرداخم داشت و مدام توی سالن رو متر می

 .پوزخد زدم. اون واسه من بی قراری کنه؟ هه

...دختر جون اون مرد دوست داره. حاال شما دکتر: چرا خودتو زخمی کردی دختر خوب؟ شانس اوردی خیلی فرو نرفته بود

 .یه مدت باهم زندگی کنین، عشق و عالقه هم خودش میاد

لی کرد خیتیز نگاهش کردم. لبخند زد. یه چیزی از جیبش در اورد و با تردید یکم مکث کرد و با نگرانی که سعی می

 .ضایع نباشه، گذاشت روی پام

 ...دکتر: من...من بهت
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 .فوت کرد و لبش رو با زبون تر کردکالفه نفسش رو 

 ...دکتر: حواست به خودت باشه مامان کوچولو

 .دونم لبخندش از روی چی بودبا حرفی که زد، سیخ سرجام نشستم. لبخند تلخی زد. نمی

 ...دونم که خوشحال شدیدکتر: می

 .و رفت بیرون

 .اشکام سرازیر شد چی؟ من خوشحال باشم؟ من به گور هفت جدم بخندم اگه خوشحال باشم.

 هه، مگه یه بچه ی حروم زاده هم خوشحالی داره؟ حاال چیکار کنم؟

بهترین راه انداختنشِ. برسام اومد داخل. یه پالستیک آبمیوه و کمپوت و اینا خریده بود. با دیدن من خیلی خونسرد اومد 

 .سمتم و پالستیک رو روی پام گذاشت

 برسام: چته؟

 :دستش رو کنار زدم. با عصبانیت در گوشم گفت دستش رو زیر گونم کشید.

 .برسام: رم کردی

از سیلی که بهش زدم، دستم سوخت. کاغذ آزمایش رو پرت کردم توی سینش و هق هق کردم. خم شد و کاغذ رو از 

 .داخلش برداشت. خودش رو متعجب نشون داد و بعدش با خونسردی برگه رو توی پالستیک گذاشت

 ابا شدنمو بهم تبریک بگی؟خوای ببرسام: نمی

پالستیک رو از روی پام برداشتم و پرت کردم زمین. سوزن رو از توی دستم کشیدمو از جام بلند شدم. خواستم برم 

 .بیرون که یهو در باز شد و کمند اسلحه به دست اومد داخل

اد ساد. کمند پوزخند زد و دبا دیدنش توی اون وضعیت تعجب کردم. برسام سریع منو برد پشت سرشو خودش جلوم وای

 .کشید

 .کمند: بابا

 .پارسا اومد داخل. ترسیدم. چشام گرد شد

 ...پارسا:آفرین کمند!دختر باهوش خودمی

زدم. یهو سهیل رو کت بسته و زخم و زیلی انداخت کف کمند...کمند دختر پارسا بود؟ از وحشت حتی فک کنم پلک نمی
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  .اتاق و در رو بستن

 .شکام جاری شد. بمیرم برات سهیلبا دیدن سهیل ا

 .جا ببینمت برسامکردم اینکمند: فکر نمی

 :برسام اخم غلیظی کرد و رو به پارسا گفت

 ی توی مفت خور این بود؟برسام: آخر کرم خودتو ریختی پارسا...جواب کارای من واسه

 پارسا:چه کرمی پسر خوب؟

 .یهو عصبی شد

ذارم با ذاری؟ فکر کردی میری با سهیل قول و قرار میجا؟هان؟میاوردی اینپارسا: برداشتی زن منو همراه خودت 

 ملورین باشی؟

 .برسام داد زد

 ...برسام: یلدا زن منه نه توئه الشی...اون بچه ی من توی شکمشِ آشغال

 .پارسا هول کرد

 .کمند: با بابام درست حرف بزن

 .برسام: خفه

 .ا دستش رو کنار زدکمند اسلحش رو سمت برسام گرفت که پارس

 سهیل: یلدا؟

 :خواستم برم سمتش که برسام جلوم رو گرفت. پارسا با حیرت گفت

 پارسا: تو حامله ای؟ مگه چند روزه که رفتی؟

 .بی توجه به پارسا به سهیل نگاه کردم

 ...سهیل: گریه نکن. قربون اشکات برم

 ...کمند: جمع کنین این فیلم هندیا رو

 .تو دستاش گرفت و کشیدبعد موهای سهیل رو 

 .کشمکمند: یلدا یا مثل بچه آدم میای، یا سهیل رو می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 86 

تی. کرد نرم سمتش. لعنبعد اسلحش رو روی سر سهیل گذاشت. با وحشت به سهیل نگاه کردم. با چشم و ابرو اشاره می

 .کردم انقدر پست باشهفک نمی .کردکمند داشت از نقطه ضعفم سو استفاده می

 .ملورینو نبینم، یلدا جایی نمیادبرسام: تا 

 .پارسا: غلط کرده

 .و خواست بیاد سمتم که کمند نذاشت

 .کمند: بابا شما سرجات بمون

 :بعد رو به من گفت

 ...شمرم...یککمند: تا سه می

 ...سهیل: نه یلدا

 .کمند اسلحش رو بیشتر روی سر سهیل فشار داد

 ...کمند: خفه شو. دو

د که صد در صد شاییکی رو انتخاب کنی، اونم زمانی که پای عشقت در میون باشه. و این سخته میون موندن و رفتن

 .موندن به نفعت باشه. بدجور گیر کرده بودم

 .کمند: خیلی خوب...سه

 .با سرعت سمت سهیل دویدم و جلوش زانو زدم

 .کمند: بریم بابا

سا سهیل رو مجبور کرد تا بلند شه. همراه سهیل بلند کردیم. پاربا دستام صورت سهیلو قاب گرفتم. دوتامون گریه می

 :کمند من رو هل داد و گفت .شدم. سهیل با پارسا رفتن بیرون

 .کمند: یاال...راه بیوفت

یه قدم برداشتم که مصادف با بیرون اومدنم از اتاق شد. دستمو روی شکمم گذاشتم و به پشت سرم نگاه کردم. برسام 

 .تاق رو بهم ریخت و تخت رو انداختبا عصبانیت تموم وسایل ا

با فشار دست کمند روی بازوم راه افتادم. دستم روی شکمم مشت شد. هیچی برام مهم نبود به جز سهیل. کنارش آروم 

 .شدم
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کردن. سرمو پایین انداختم. از بیمارستان اومدیم بیرون و سوار یه ون مشکی شدیم. چشامو کل بیمارستان به ما نگاه می

 .زددلم میبستن. 

 .کمند: بگیر بکپ. تا برسیم به تهران، حتی جیکتم در نیاد

 ...بغض بدی توی گلوم نشست. حیف اون همه محبتی که به پاش ریختم. حیف

 .بعد از چند ساعت معطلی، با صدای کمند یه نفس عمیق کشیدم

 .کمند: رسیدیم، پیاده شو

 .کرد. از ماشین پیاده شدم. پارسا اومد سمتموندلشوره بدجور دور من رو گرفته بود. چشمام رو باز 

 .تونی بری دخترمپارسا: می

 .کمند: چشم بابا

 .خواستمبا ناراحتی به رفتنش نگاه کردم. انگار ازش کمک می

 .پارسا: بریم داخل

ش. خونداد. مجبور شدم باهاش راه بیام تا کاری به کارم نداشته باشه. باهم رفتیم داخل لحنش عجیب بوی ترس می

 :همین که رسیدیم، منو پرت کرد روی زمین و داد زد

 پارسا: که حامله شدی؟

 .با وحشت برگشتم و بهش نگاه کردم. انگشت اشارشو به نشونه تهدید سمتم تکون داد

 ...کنمپارسا: اگه بچه رو نندازی خـودم لهت می

مو به نشونه ی نه باال و پایین انداختم. لگد محکمی به که ترسیده بودم اما ابروهالج کردم. به اون چه ربطی داشت. با این

 .پهلوم زد

 ندازی نه؟پارسا: نمی

 .از درد به خودم می پیچیدم

 ...ندازمشپارسا:خودم برات می

ی شدم. یهو یه چیز سنگین توزد. داشتم له میو با مشت و لگدای محکمی به جونم افتاد. بیشتر به کمر یا پهلوم می

 .دکمرم فرود اوم
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 ...پارسا: آشغال

 .کرد. موهام رو توی دستش گرفت و کشیداز درد نفسم بند اومد. دیگه نا نداشتم. کمرم درد می

 ...کمند: بابا ولش کن، خسته شدی

 .بعد بازوی پارسا رو کشید

 ...پارسا: خیلی خوب

ردم. ککن خسته شدی. گریه می گه ولشوقت کمند به باباش میشدم اونجا داشتم هالک میدید. من اینچشام تار می

 ...با زحمت خودمو یه گوشه رسوندم. انقدر اشک ریختم تا از حال رفتم

 

******************* 

 

رفت بیان این درو باز کنن. کمند گذره. منو توی یه انبار حبس کردن. حتی بعضی موقع ها یادشون میپنح روز می

 .ن خانوادمو زیر نظر بگیرنگفت اومده با من دوست بشه تا از طریق ممی

گفت از طریق ردیابی که توی گوشی میثم بود، ما رو پیدا کردن. اولش دیدن خونه نبودیم ولی بعد از شنیدن صدای می

 .بیننشیر آب حمام و خونای داخلش فهمیدن باید بیان بیمارستان و منو پیدا کنن که اَد تو اولین بیمارستان برسامو می

اره دختر عموش برگرده و برگشتِ نحسِ ملورین مصادف با اومدن عربا از کویت و عراق هست. گفت امروز قرمی

 .گفت پارسا عکسم رو به اونا نشون داده تا از طریق عکس پسندم کننمی

گف به خاطر افتادن بچه منو کتک زدن. حتی چند دقیقه پیش به خاطر نخوردن غذا منو زدن. در حد یه سیلی هه، می

 .حالم اصال خوب نبود. خواب بد دیده بودم ناقابل.

شد. تنها گوشه دیوار توی خودم جمع شده بودم و سرم روی به گفته کمند خان یک ساعت دیگه مهمونی شروع می

 .مردمزانوم بود. کاش زمانی که خودکشی کرده بودم، درجا می

دن به برسام درحالی که به یاد سهیل بودم، دلم دیوونه وار واسه سهیل تنگ شده بود. بی قرارش بودم. ولی فکر کر

ی برسام بود. اما حالم هم حسابی داد. از صد در صد عشقم به سهیل، انگاری چهل درصد دوست داشتنم واسهعذابم می

 .خوردازش بهم می

 .کردکردن. گوشه لبم از زور کتک خوردن درد میحسای متضادم داشن روانیم می
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 .و بلند نکردم. انگار انتظار کتک خوردن داشتم اما با شنیدن صدای سهیل سرمو تندی بلند کردمیهو در انبار باز شد. سرم

 ...سهیل:یلدا

از جام بلند شدمو دوتایی با دو سمت هم دویدیم. تا رسیدم بهش، دستام رو دور کمرش حلقه کردم. سهیل با گریه منو 

 .به خودش فشرد. باالخره بعد از پنج روز دیدمش

 :و از توی صورتم کنار زد و با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت. با صدای لرزونی گفتموهام ر

 .سهیل: چی به سرت اوردن عشق من

 .انگشت شصتش رو گوشه لبم کشید

 ...سهیل: بمیرم برات

 ..رو پاک کردمکرد. اشکاشاشکام بیشتر شدت گرفتن. توی چشماش زل زدم. گلوم از بغض درد می

 ...جا بریم یلدامیشه از اینسهیل: کاش واسه ه

 .دستم رو پشت گردنش حلقه کردم و بیشتر به خودم نزدیکش کردم. بی قرار شد. آروم منو بوسید

 .چشام رو بستم و آروم گریه کردم. بعد از چند دقیقه جدا شدیم. چشامو باز کردم

 .شهبرسام: سهیل زود باش دیرمون می

 .در انبار انداخت، دستمو گرفت و کشیدکه یه نیم نگاه به سهیل بعد از این

 ...سهیل: با من بیا

 .باهاش رفتم از انبار بیرون. یه دختر همراه برسام بود

 .جا بیرونریم از اینبرسام: از در پشتی می

سهیل افتاد روی زمین و دستش  .حرکت کردیم. نصفه های راهمون یهو صدای گلوله و بعدش صدای داد سهیل بلند شد

 .دستم اومد بیرون. برگشتم پشت سرم. کمند پشت سرمون بوداز توی 

 کمند: کجا به سالمتی؟

 :مست کرده بود. با لحن کش داری گفت

 ....کمند: تشریف داشتین حاال

 ..زدبی توجه بهش به سهیل نگاه کردم.به پاش شلیک کرده بود. ترسیدم. قلبم تند تند می
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 .رم بابا رو میارمکمند: هه...االن می

 .خورد، ازمون دور شد. با گریه نشستم کنار سهیل و دستام رو روی پاش گذاشتمجوری که تلو تلو میدم همونبع

 .پیشونیش خیس عرق شده بود. برسام و دختره رفتن بیرون

 ..سهیل:زود باش..توهم برو یلدا

 :مو گرفتزد. لبشو با زبون تر کرد و دستاتکون دادم. نفس نفس می "نه"ابروهامو به نشونه ی 

 ...سهیل: خواهش...می کنم...یلدا...برو. منم...میام

 .کرد. دست توی جیبش کرد و مشت شده بیرون اوردبا گریه سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم. هق هق می

 .سهیل: دستتو بگیر

 .لرزیدم. دستمو سمتش گرفتم. مشتش باز شد و یه صلیب افتاد کف دستماز گریه می

 .ال...منه. نگهش...دار...پی...پیش...خودتسهیل: این...م

 :با گریه بهش زل زدم. اونم اشک ریخت. برسام اومد باالی سرم. سهیل گفت

 .سهیل: اینو بدون...که من...به پاک بودنت...ا...ایمان دارم یلدا

 .نفس عمیق کشید

 ...مونمسهیل: همیشه عاشقت...می

 .برسام دستش رو روی شونم گذاشت

 .گردمبرو...من برمیسهیل: 

 :به لباسش چنگ زدم. با گریه روش رو ازم گرفت و داد زد

 ...سهیل: برسام ببرش...حتی به زور

 .برسام من رو به زور بلند کرد

  ...سهیل: مواظبش باش

اه که رکشید چون دوست نداشتم راه برم. نصفه های کردم تا بمونم اما برسام منو برد بیرون. بدبخت من رو میتقال می

 .از خونه فاصله گرفته بودیم، با صدای انفجار مهیبی دوتایی روی زمین افتادیم

 سوخت. چشام گردپیشونیم خورد به یه سنگ. با وحشت سرم رو برگردوندم سمت خونه. خونه داشت توی آتیش می
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ند شم سوخت. خواستم بلشد. شک نداشتم بازم کار پارسای لعنتیِ. با گریه به سوختنش نگاه کردم. سهیلم داشت می

 .برم تو ساختمون که برسام دستم رو گرفت. دستش رو کنار زدم اما بدتر با دوتا دستاش دستم رو گرفت

چرخوندم. یه طرف صورتم کوبیدم خودم رو تا ولم کنه. سرمو به چپ و راست میدادم. به زمین میخودمو تکون می

 .توی آغوشش گرفتسوخت. برای آروم گرفتنم، بهم سیلی زد. منو 

 .برسام:آروم بگیر دختر

داد که درست ببینم. یهو نفسم گرفت. دوباره داشتم واسه حلقه اشکی که توی چشام آماده واسه باریدن بود، اجازه نمی

 .زدم. قلبم دردش خیلی بدتر شده بوداکسیژن لَه لَه می

که برسام دیدم. همینهمه چیو تار می .زد بیرونمیبرسام انگاری فهمید یه مرگمه. ازم جدا شد. چشام داشت از حدقه 

ی سنگین روی قفسه سینم قرار گرفت. یهو خود به خود چشام بسته شد و از منو گذاشت روی زمین، انگاری یه وزنه

 .حال رفتم

 

***********************  
پریدم توی آغوشش. بعد از یه دل سیر با دیدن دوباره ی مامان با شادی به طرفش دویدم. دستاش رو از هم باز کرد و 

 :رفع دلتنگی، ازش جدا شدم. لبخند زد و گفت

 ...مامان: اگه بدونی...یه مهمون جدید اومده برامون

 :با لبخند گفتم

 من: خب؟ کی هست؟

 ...مامان: فک کنم سهیلو بشناسی

 :گفت با شنیدن اسم سهیل، لبخندم پر کشید. از پشت سر صدای سیلو شنیدم که با خنده

 سهیل:کی منو صدا زد؟

 :با تعجب برگشتم پشت سرم.با نگرانی گفتم

 ...کنی؟ بیا بریمکار میجا چیمن:این

 .لبخندش محو شد

 .سهیل: هنوز که موندگار نشدم. فقط روحمِ که سرگردونِ. به لطف مامانت شفاعت شدم
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 .بغض کردم

 کار کنم؟من: حاال من بدون تو چی

 .جاماینسهیل: من همیشه پیشت، 

 ...و دستش رو روی قلبم گذاشت

با صدای هق هق خودم چشامو باز کردم. ملورین با گریه روی صندلی کنار تختم نشسته بود. با دیدن چشای بازم دستم 

 .رو گرفت.یه قطره اشک از گونم سرخورد

 تم. شونه هایسرش رو روی قفسه سینم گذاشت و دست دیگش رو روی شکمم مشت کرد. دستم رو روی سرش گذاش

 ....ملورین لرزید. اشکای منم شروع به باریدن کردن... وای سهیلم

ملورین رفته بود کارای ترخیصمو انجام  .یه روز بعد از به هوش اومدنم از اتاق سی سی یو، به بخش اصلی منتقلم کردن

 .ه تا شاید بیاد دنبالمونی آرادم که یادم بود بهش گفتم تا بره بهش زنگ بزنه و ازوضعیتمون بگبده. شماره

هنوز خبر نداشتم چی به سرم اومد. دستمو روی صلیبی که سهیل بهم داده بود گذاشتم و چشامو بستم. توانایی حرف 

 .زدنم دوباره برگشته بود. انگار حرف زدن منم منتظر یه اتفاق بود تا برگرده

 .رسونهبراش گفتم. گفت خودش رو زود می ملورین: به اون آقایی که گفتی، زنگ زدم.حرفی رو هم که گفتی،

 :کردم آدم نحسیِ. با لحن سردی گفتماومد. احساس میبا شنیدن صدای ملورین، چشمامو باز کردم. ازش بدم می

 .من: خیلی خوب

 .ملورین آهی کشید و اومد روی صندلی کنار تختم نشست. دستشو سمت صلیب دراز کرد

 ملورین: صلیبِ سهیلِ؟

 .بو ازش دور کردم. از کارم جا خورد. به پنجره نگاه کردمبا اخم صلی

 .ملورین: ببخشید

 .نفس عمیقی کشیدم

 شد؟خوای بدونی قضیه چیملورین: می

 .شی، بگومن:اگه خسته نمی

هوش ملورین: وقتی که خونه ی پارسا منفجر شد، تو و برسام که باهم بودین افتادین زمین. تو یهو قلبت درد گرفت و بی
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ی. خیلی زخمی بودی. برسام من و تو رو اورد بیمارستان. به گوشیش زنگ زدن. بعد از حرف زدنش با تلفن، گفت شد

پشت سر تو که رفتی اتاق عمل،  .ره تا یه کاری رو یکسره کنه. بهم گفت حواسم به تو باشه تا برگرده. بعدم رفتمی

 .سهیل هم بردن بیمارستان

 .با سرعت برگشتم طرفش

گفت سوراخ قلبت بیش از حد باز شده بود و اگه قلب چون سهیل قلبش سالم بود، برات پیوند زدن. دکتر می ملورین:

 .مردیرسید، تو میسهیل دیر می

 .کردم خونسرد باشمکشیدم تا اشکام پایین نیاد. سعی میمدام نفس عمیق می

 ...ملورین: پاهای سهیل سوخته و

 :با گریه گفت

 ...ی همین بیمارستانهسردخونهملورین: جنازش توی 

 ...و بعدش به سرعت رفت بیرون. اشکام بی صدا فرو ریختن. ای خدا

 .لباسای مشکیمو پوشیدم و آماده با ملورین رفتیم توی حیاط بیمارستان. آراد اومد طرفمون

 ...آراد: االن میارنش

ست دونست که سهیل رو دو. دل تو دلم نبود. آراد میی سهیل رو ببینمخوام جنازهبه ملورین سپردم که به آراد بگه که می

 .دارم

 ...ملورین: اوردنش

 .یه تابوت رو گذاشتن روی زمین. بغض کردم. لرزون رفتم سمت تابوت و روی دوتا زانوم نشستم

 .لرزید. آب دهنم رو قورت دادم. یه نفس عمیق کشیدم. حالم خوب نبود. آروم مالفه رو کنار زدمچونم می

سفید سهیل نمایان شد. خون به صورتم هجوم اورد. دستم رو روی صورت بی جونش کشیدم. سرد سرد بود. صورت 

 .اراده اشکم ریخت. به صورتش زل زدم. چشماش بسته بود. صدامو باال بردمبی

 ...من: سهیل پاشو ببین کی اومده

 .صدای رعد و برق بلند شد. با دست راستم محکم کوبیدم روی پام

 ...گردیگفتی برمیمن: تو 
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 :کردن، گفتمبه ملورین و آراد که گریه می صدام باالتر رفت و رو

 ....من: گریه نکنین. سهیل مـن زنده هست

 .سعی داشتم سهیلو تکون بدم. داد زدم

 .من:پاشو سهیل. باید بریم

 :بارون شروع به باریدن کرد. با جیغ خیلی بدی گفتم

 ...من: سهیل

****************** 

 

 ...کنم، تحمل ندارم، دیگه خسته شدم، دارم کم میارمدارم دق می

 ...دلم تنگ شده و دیگه نا ندارم، همش فکر توام، همش بی قرارم

 ...دیگه اشکی برام نمونده که بخوام برات گریه کنم، فدای دو چشات

 ...زنه، تو رفتی و هنوز، خیالت بامنهی تو پرپر میدلم داره واسه

 

*************  
جنازه ی سهیل رو توی همون تهران خاک  .ی خاله اینا ببرهخواست ما رو خونهتوی ماشین آراد نشسته بودیم. آراد می

ی کرد. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و روی شیشهسوخت و زوق زوق میکردن. از بس گریه کرده بودم، چشمام می

 .شتمی ماشین اسم سهیل رو نوبخار گرفته

یه قطره اشک از چشمام بدون اجازه  .حالم اصال خوب نبود. دستم رو روی قلبم گذاشتم. قلب سهیلم توی بدن من بود

 .ریخت پایین. صلیب سهیل توی گردنم، کنار گردنبند ملیسا بود. از توی آینه به آراد نگاه کردم

 من: آراد؟

 .آراد از توی آینه نگاه کوتاهی بهم انداخت

 م؟آراد: جان

 .سعی کردم دیگه اشکام نریزه

 .من: آهت بد دامنم رو گرفت...عشقم رفت
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 .بعدش تموم سعی کردنم از بین رفت

 .آراد: درد من رو کشیدی، اما راضی نبودم

 .من: خیلی بد کشیدم

  .آراد: گریه نکن...قربون اشکات برم

 .یاد حرف سهیل، زمانی که بیمارستان بودیم افتادم

 .خاک سهیل گریه نکنآراد: یلدا ارواح 

 .به خاطر قسمی که داد سعی کردم گریه نکنم. به ملورین نگاه کردم. غرق خواب بود

 آراد: هنوزم دوستم نداری؟

 .رو کردم بهش

 تونم حاال که عاشق سهیلم؟طور میمن: چه

 !تونی عاشق بشی؟آراد: خب...اون که مرد. خدا هم بیامرزتش...حاال که نیس بازم می

بینم یه احساس خاصی بهش کنم، میتونستم؟ یاد برسام افتادم. خب، حاال که فکر میفکر کردم. آیا می به سوالش

 اما...مطمئنم فقط یه عالقه ی کوچیک؟ .دارم. فقط یه عالقه ی کوچیک

 :پوفی کردم و گفتم

 .من: فراموشم کن

 .تونم...به خدا سختِ یلدا...بهم حق بدهآراد: نمی

 :تمخیلی ناخودآگاه گف

 کنی؟من: حاللم می

 .اخم کرد

 .آراد: دیگه نبینم از این حرفا بزنی یلدا. خوشم نمیاد. قضیه رو برام تعریف کن

 .قضیه رو مو به مو به جز قضیه بارداریم براش تعریف کردم

 آراد: چه سخت بهت گذشت...راستی ملورین مجرده؟

 .پرسمدونم به خدا...بیدار شد ازش میمن: نمی
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 .ا سرت...مهم نیسآراد: فد

 .سکوت کردم. بعد از یه چند دقیقه ای ماشین وایساد

 .آراد: رسیدیم

بازسای شده بود. درش باز شد و خاله و دایی  .ملورین رو بیدار کردم. با هم از ماشین پیاده شدیم. به خونه نگاه کردم

ن قضیه، دوباره براشون تعریف کردم و رفتیم که کلی روبوسی کردیم، سرپا جریان رو به جز همواومدن بیرون. بعد از این

 .داخل

 ...ملورین تو همون چند دقیقه حسابی با خاله صمیمی شده بود. کنار بخاری نشستم. ملورین هم کنارم نشست

 ...من: از خودت بگو

 .دونی...فامیلیمم که طهماسبیهملورین: اسمم رو که می

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 ل نیستی؟من: مگه تو خواهر سهی

 .ملورین: خواهر ناتنی، از مادر هستیم اما از پدر نه

 .سرمو تکون دادم

 .ملورین: بیست و یک سالمه

 من: دوسش داری؟

 .با تعجب بهم نگاه کرد

 ملورین: کیو؟

 .به دیوار تکیه دادم

 .من: برسامو

 .ی ریزی کردخنده

 .اون اخالق گندش...ایششه. با ی اخمو میملورین: نه بابا...کی عاشق اون فرمانده

 .خواین باهم ازدواج کنینگفت میمن: اون که می

 .کشم. فک کنم به خاطر این گفتهملورین: یه روز بهم گفت شده تو رو هم بدبخت کنم، باباتو می
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 .خاله با یه دست لباس اومد سمتم

 ...خاله:بیا لباساتو عوض کن

 .با اخم به خاله نگاه کردم

 .شمپومن: رنگ شاد نمی

 .خاله آهی کشید و کنارم نشست

 ...خاله: هعی...بسوزه پدر عاشقی

 .رو به ملورین کردم

 من: برسام کی میاد؟

 .ملورین: چیزی نگفت

 .خاله با تعجب به صلیب نگاه کرد

 خاله: اون چیه تو گردنت؟

 .سرمو به دیوار تکیه دادمو چشام رو بستم

 ...من: هیچی

 .دیدم، همش خوابای بدگذره. همش کابوس میمیخیلی وقتِ که از اون روز کذایی 

اومدن...طی این مدت، ملورین و آراد عاشق هم شدن. بیچاره آراد و اینا که باید با بد اخالقی های گاه و بیگاهم کنار می

 .کنیم.به زور از مشکی پوش بودن، بیرونم اوردنگفت بعد از سال تحویل عقدشون میحاج بابا هم می

بردن تا انقدر توی خودم نباشم. باالخره با خودم کنار اومدم. توی اون همه مدت در کنار سهیل به یاد ریح میمدام منو تف

 .برسام هم بودم

 ملورین: عمو یادگار خوابی یا بیدار؟

 با صدای ملورین از فکر بیرون اومدم. اخم ساختگی کردم و مشت آرومی به پاش زدم. آراد رو به روی ملورین طرف دیگه

ی سفره هفت سین نشسته بود. با ملورینم کنار اومده بودم. اون بی چاره چه تقصیری داشت؟! به ماهی های قرمز و 

کوچولو نگاه کردم.داشتن با هم توی اون تنگ شیطونی می کردن. لبخند زدم. خاله کنار من و حاجی و هم کنار آراد 

 :بازش کرد. لبخندی زد و گفتنشست. قرآن رو از توی سفره برداشت و بوسید و از وسط 
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 .حاجی: سوره ی نور اومد

خاله یکم صدای تلویزیون رو بلند کرد. دعای سال تحویل شروع شد. چشمامو بستم و زمزمه وار دعا کردم. ان شاء اهلل 

 .هرچی خوشیِ، پیش بیاد

آهنگ مخصوص آغار سال نوروز و که مجری آغاز سال رو به بینندگان تبریک گفت، انگاری یه بمب ترکید و بعد از این

زدن. با شوق چشمامو باز کردم. انرژی گرفته بودم بعد این که چشمام رو باز کردم، با سیل روبوسی و تبریکات مواجه 

 :شدم. عیدیامون رو از حاج بابا گرفتیم. با شیطنت دستام رو به هم کوبیدم و گفتم

 .یمو می خواممن: ملورین و آراد خان عیدیمو ندادن. آقا من عید

 .ملورین خندید

 !ملورین: من چیزی ندارم به جون تو

 .ی من نوچ نوچی کردآراد واسه

 .آراد: من عیدی می دم، ولی سنگینِ، نمی تونم بیارمش داخل

 :با تعجب گفتم

 ...من: بابا پولم بهم بدی راضیما

 .چشمای اراد گرد شد

 !آراد: نه بابا؟ امر دیگه؟

 .سرمو تکون دادم

 ...ز بیست تومنی به باال باشه، عالیهمن: ا

 .خنثی بهم نگاه کرد. ملورین هم خندید

 .حاجی: آراد، پسرم اذیتش نکن

 .آراد سرشو تکون داد

 .آراد: چشم...ولی این عیدی از طرف من و ملورینِ

 :با هیجان گفتم

 !من: کو؟ کجاس؟



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر narjes.Kh | فرماندهرمان 

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 99 

 .آراد: پشت در کوچه

 .این دفعه نوبت من بود خنثی نگاه کنم

 !ا قحطه؟من: ج

 :خاله گفت

 خاله: دخترم چرا معطل می کنی؟

 :از جام بلند شدم و رفتم توی حیاط. با شوق برگشتم پشت سرم. همشون توی در وایساده بودن. گفتم

 من: چرا نمیاین؟

 .خاله لبخند زد

 .خاله:اول تو برو...ماهم میاییم

برسام برگشت سمتم. لبخندم از بین رفت. کپ بعد همشون رفتن داخل. رفتم سمت درو با شتاب بازش کردم. یهو 

کردم. باورم نمی شد بعد از این همه مدت بازم دیدمش. بغضم ترکید. دستاش رو از هم باز کرد. با دلتنگی بغلش کردم. 

ریختم. روی موهام رو بوسید. دستامو لرزید. اشک شوق میسفت همو فشردیم. عطر تنش رو بو کشیدم. شونه هاش می

 .ورتش گذاشتمدو طرف ص

رنگش پریده بود. با سر انگشتش اشکامو پاک کرد. صورتشو نزدیک صورتم کرد. روی جای اشکاش رو بـ ــوسه زدم. 

 :پیشونیم رو بوسید. سرش رو روی شونم گذاشت و گفت

  .برسام: نبودی ببینی

 (برسام)

ونش نشتی داشته، به خاطر همین زودتر زده بعد از ماجرای آتیش سوزی، بهم زنگ زدن و گفتن که پارسا لوله های گاز خ

 .ره توی خونه ی من دنبالمفهمه، میبیرون و بعد قضیه ی یلدا و سهیل رو که می

منم یلدا رو به بیمارستان رسوندم. به ملورین سپردم حواسش به یلدا باشه و رفتم سر وقت پارسا. باهم درگیر شدیم 

ره تو دره و بعد از کلی غلت خوردن، آتیش روند، ماشینش مین با سرعت میچو .ولی فرار کرد. با ماشین تعقیبش کردم

 .گیرهمی

کردن. منو تحت محاصرشون قرار اون عربایی که پارسا دعوت کرده بود که بیان به تهران، ظاهرا داشتن منو تعقیب می
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 .برندن و به همراه خودشون منو به کویت میمی

 .دن و نگه داشتن، دیدن خبری نیس به خاطر همین من رو ازاد کردنکه یه مدت منو شکنجه دابعد این

منم به بدبختی وارد ایران شدم و خودم رو به خرمشهر رسوندم. توی اون مدت خیلی به یلدا فکر کردم. با یادش 

 .فهمیدم که دوسش دارم .تونستم تا رسیدن به خرمشهر دووم بیارم

با یه مردی به اسم آراد اومدن سراغم. قضیه رو برام تعریف کرد و گفت تا عید  یه روز بعد از اومدنم به خرمشهر ملورین

 .با زجر تا عید تحمل کردم .سرو کلم اون طرفاشون پیدا نشه

ی دکترش راضی شد تا این کارو بکنه. اما بهش چیزی نگفتم چون ی باردار شدنش همش یه دروغ بود. با رشوهقضیه

 .شدتم بهش بگم واقعا ناراحت میخواسخیلی زجر کشید و اگه می

یه روز قبل از عید، ملورین به تلفن خونه زنگ زد و باهام هماهنگ کرد تا برم پشت در خونه ی آراد و یلدا رو غافلگیر کنم 

 .و واقعا هم غافلگیر شد

واسه همیشه مال خودم بعد رفتم به داخل خونه ی پدری آراد. ازشون خواستم تا من و یلدا رو هم به عقد هم در بیارن تا 

 .باشه

 .با صدای یلدا از فکر بیرون اومدم

 ...دنیلدا: برسام پاشو. بابا مثال اومدیم سیزده بدر. به ملورین و آراد نگاه کن چقد اذیت می

که اومدم دهن باز کنم و حرفی بزنم، یه سطل آب خنک روم خالی شد. عین سیخ پاشدم و سرجام وایسادم. یلدا همین

 .ریز خندیدریز 

 ...یلدا: هـورا

با شیطنت طرفش خیز برداشتم ولی فرز در رفت. بعد از کلی کل کل کردن و دویدن دنبالش، باالخره از پشت گرفتمش. 

 :جیغ ریزی کشید و گفت

 .یلدا: دیوونه

 .یاد هدیه ای که قرار بود بهش بدم افتادم

 .من: یلدا، چشاتو ببند

 :. عین بچه ها پاشو کوبید روی زمین. با جدیت گفتمخواست برگرده سمتم که مانعش شدم
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 .من: چشماتو ببند

 :سرجاش وایساد. با شک گفتم

 من: بستی؟

 ..یلدا: اوهوم

دستم رو توی جیبم کردم و مشت شده بیرون اوردم. مشتم رو باز کردم و نگام روی گردنبند مرغ آمین مامانم ثابت موند. 

 .دار خوبیِ. روی گردنبند رو بـ ــوسه ای زدم و انداختم گردنشدونستم امانتمی .ش کنمخواستم به یلدا هدیهمی

 من:باز کن چشاتو

 :که با اون چشای خاکستریش خوب گردنبند رو آنالیز کرد، با ذوق گفتبرگشت سمتمو چشاش رو باز کرد. بعد از این

 ...یلدا: وای برسام

 :خندیدم و شیطنت وار گفتم

 .یه بـ ـوسـ بده من: خب حاال واسه تشکر

 .که خواست سرش رو جلو بیاره، به سرعت ازم جدا شد و رفت پشت یه بوته. وا رفتم. عجب ضدحالیهمین

یهو صدای عق زدناش بلند شد. با تعجب سمت بوته راه افتادم که با بی حالی بلند شد و برگشت سمتم. چشام گرد شدو 

 .تازه دوزاریم افتاد چش شده. اخم کرد

 ه؟یلدا: چت

 :با ذوق رفتم کنارش و گفتم

 ...من: مامان شدنت مبارک مامان کوچولو

 :چشماش گرد شد. بغلش کردم و دور خودم چرخوندمش. با ذوق و شادی دستاش رو از هم باز کرد و با خوشحالی گفت

 .ی منیلدا: بابا شدنت مبارک فرمانده

 ...یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

 ....د روزی گلستان، غم مخورکلبه احزان شو

 

 


