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 رونی...نفسم رو محکم ب  یشگیهم ی ده یفا ی بحث ب

 .ن نشستمیزم  ی رو ی زیتوجه به هرچ یدادم و ب

 پشت ی شه ایوار شید سرم رو به دیر کشیکمرم ت

 مز رنگم قر ی به کوله  یر چشمیه دادم. زیسرم تک

 نجا بودیکردم و پاهام رو روش گذاشتم. اگر ا  ینگاه

 ومد که حواسم به لپ تاپم باشه. لبخندیصداش در م

 زانوم  ی نم رو رویلبم اومد و دورب ی رو  ی خسته ا

 ... گذاشتم

 ی کوتاه بلوند و کت و دامن سورمه ا ی با موها یزن

 ی ش افتضاح بود و سعیس یک ...انگلیفرم بهم نزد

 دستم ی که تو ینیدورب ی ه یم کنه که پایداشت حال

 که  ی ..کاردم.ل ب ید به بخش بار تحویده رو باید

 ش کرده بودم ...حوصله یم ساعت پی شتر از نیب

 جواب دادن بهش با زبون خودشون رو



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ی به تالشش برا  ی نداشتم..دوست داشتم همون طور 

 حرف زدنش ادامه بده...فکر کنم از سر  یسیانگل

 حاصل کرد که ی جه ایموردم نت یب ی تکون دادن ها

 جدا ر و بحث دو بخشیبا لبخند ازم دور شد...تاخ

 خواست همون جای ن پروازها بودن..دلم میا ینشدن

 .. فکر یدراز بکشم و بخوابم...راحت و آسوده و ب

 ؟ی خبر نگار _

 ن شهر و فرودگاهش اصالیدر ا یدن فارسیشن

 بهش نگاه کردم ...به  یر چشمیب نبود زیعج

 ی رت درست کرده اش و گل سر بزرگ روصو

 .. سرش : نه

 ر شد با خودش عطر تندیباال سرم جا گ یصندل ی رو

 بهم خورد و ی و گرم شنل رو آورد... دلم لحظه ا 

 بلوندش ی به موها  یعقب بردم . دست یسرم رو کم
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 مسخره یلیخ یدون یم ...میینجایشب اید : از دیکش

 . دنوان آب هم دستمون ندایه لی یاست حت

 شم یت رد میدادم : منم دارم ترانز یسرم رو تکون

 ... ر داشتهیاخاما هر دو پروازم ت

 . ی ایخسته و داغون به نظر م _

 هم  ی دم و اخمهام تویبه موهام کش ی ناخودآگاه دست

 ن جمله یا امکان نداشت از ایتو دن  یچ آدمیرفت..ه 

 ادی خوشش ب

 : مامانم و اخم رفتارم نگاهم کرد ی توجه به سرد  یب

 کنه برگردمیداره مجبورم م

 انیم  د به سمت خانومیسرم همراه با نگاهش چرخ

 که با حرارت داشت با چند تا  یسال درشت اندام 

 ین جوریکرد : ای خانوم همسن و سالش صحبت م

 ست یبلد ن ی سرحال نگاهش نکن جز غر زدن کار
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 ن اصالیل به سمت باال انداختم ایدل  یشونه هام رو ب 

 ... من نبود ی ورد عالقه بحث م

 نهیخواست آیدم . دلم م یم کش یدم اسب  ی به موها یدست

 ... داشتم ی شونه ا و

 : شیشه ایش ی ر داد به گوشوار هایدستش رو گ

 شه؟یا مملکت خود آدم میدن  ی چ جایگه ه یم

 ر لب گفت : کدوم یخم کرد و ز یسرش رو کم

 مملکت واقعا؟؟ 

 وقعا ی، حرف جا به جا کردم یکمر دردناکم رو کم

 گفتم ؟؟ مگه خودم چه قدر به ید م یبا ی نداشتم بزنم..چ

 ن سالها توجه کرده یا ی  ت در همهن جور جمالیا

 ن بلوند پر نقش و نگار انتظار یبودم که حاال از ا 

 ... داشتم

 راهنم رویمن دلم پ  _
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 خوادیخواد...دلم رقص میم

 نا هست؟یا ی همه  یکنیفکر م _

 ست؟؟ین _

 ک تر شد و دستهاش رو تند تند تکونیبهم نزد یکم

 ام یخوام...ب یگم؟ نمی م  ید من چی فهمیداد :اصال م

 دوباره ...من رنگ موهام رو دوست دارم...از

 چ جا رو دوست ندارم یاد...هی عموم بدم م

 ی ه ا یت ثان ی حاال نگاهش مثل قبل نبود...از اون عصب

 : نبود...چشمهاش برقش رو از دست داد  ی هم خبر

 رنگش  ین نشست و بند بلوز بلوطیزم ی کنارم رو

 چ کدوممون واقعا ی؟؟ هیدونیرو درست کرد : م

 در انتظارمونه مگه نه؟ ی زیم چه چیدونینم

 ن طور یخود من هم ا ی سرم رو تکون دادم ؛برا

 ن تمام اونیکرد...من از ب یفکر م  یبود...چه کس



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 رونیب ی ها روز یها و خستگ ی و خاکستر یاهیس

 ی س  ی کرد دوباره بتونم تویفکر م ی ام...و چه کسیب

 ... عاشق رنگها بشم یک سالگیو 

 چیکردم : ه یخسته اش نگاه با محبت به صورت

 ر یک چتر آفتاب گیر ی ک روز زیدونه...یکس نم

 ه روز تویگذره...یو بهت خوش نم یکشیدراز م

 ی ن بساط دستفروش ها یابون انقالب بیآفتاب تند خ

 و تمام ی خریم ه کتاب دست دوم و نازکیکتاب 

 شه نشانهی...نه رنگ و رقص همی سازیروزت رو م

 ت...نه اتفاقات ما آدم هاسو آرامشه  یخوش بخت ی 

 ... یبدخت ی سخت پشت سر هم نشانه 

 : ه دادیوار پشت سرش تکین بار سرش رو به دیا

 ؟ی شاعر

 ستم...نه شاعر..نه خبرنگار یچ کدومش نینه ه _



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 . یهشون که هستی شب یول _

 ور؟چه ط_

 ... نی ن و شلوار جیآل استار و دورب _

 ظاهر آدمها قضاوت نکن ی از رو _

 کار ویگه بیگم..مین رو میادرم همبه م من هم _

 ست بخدا..من رو دوستیعالف و مفت خوره..ن 

 داره 

 رونیعاشقانه ...نفسم رو کالفه ب ی داستانها ...

 زده ساعت یشتر از س یدادم...سه صبح بعد از ب

 حوصله دستم رو دراز  یدگاه ها..بتو فرو یعالف

 .... فم درآوردم یک ی آبم رو از تو ی کردم و بطر

 تونه ی م یاد آدم گاهی ش می دونم دوستم داره..خب پیم _

 ن طوریدو سه روز جواب تلفن نده...قبال هم ا

 دوستم نداره ها داره...اومد  ینکه فکر کنیشد...نه ا
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 رمداشته...منم کمکش کردم..ماد  یگفت مشکل مال 

 گه چرا؟ یفهمه...م ینم

 ی حرف به چشمها یدستم خشک شد...ب  ی تو ی بطر

 کنه همه مثل بابامی م: مامانم فکر  سش نگاه کردم یخ

 کنه یستن اشتباه میهستن..ن

 مگه نه؟ 

 یچ حرف یه ی م کرد...بی پر جنونش عصب ی مگه نه 

 دوشم ی از جام بلند شدم و کوله ام رو رو 

 د کم کم یفکر کنم با انداختم...همزمان با من بلند شد : 

 ... میسوار بش

 شتر فشار یشتر و بین دستهام گرفتم و ب یسرم رو ب

 خاص ی ملتمس زن که با ناله ا یدادم هنوز صدا

 گفت تو گوشم بود... مسافرها چمدان بهی ا میسوف

 زدند وین اتفاق حرف میر لب از ایدست و مبهوت ز
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 زرنگم که مدام ا یره بودم به چمدون آب یمن هنوز خ

 ... گشتی رفت و بر مینقاله م  ی چشمم رو  ی جلو

 چروک  رون دادم و شال قرمزم رو کهینفسم رو ب 

 ... سرم مرتب کردم ی شده بود رو

 مرد؟؟ _

 بود با ی سرم رو بلند کردم خانوم سن و سال دار

 جان زدهیشتر هی دهنش...ب ی عذاب آور تو یآدامس

 یدونم تکون ینم ی بود تا ناراحت...سرم رو به نشانه  

 ن گذاشتم یزم ی دادم و چمدون سبکم رو رو

 : دی ن کشیزم ی رنگش رو رو یچمدون صورت ...

 ... داشته یو روان یگن مشکل روحیم

 ی بلوند و رها و چشمها ی چشمهام رو بستم و موها

 ... اد آوردمیپر جنونش رو به  

 هیلم رو در آوردم : شما یب مانتوم موبایج ی از تو
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 ... آدم سالم به من نشون بده

 تفاوت ازش دور شدم...ما  یچپ چپ نگاهم کرد ب

 ت و زبان ویملم انگار...همه جا ... ی ن بودیآدمها هم

 مذهب نداشت...مدتها بود که به مرگ چه در

 میبهانه عادت کرده بود یجنگ...چه در خانه و چه ب

 شتر به آمار و ارقام...آدم ها یل شده بود ب یانگار...تبد

 و یآن ی ل به خبرین تبدعدد شده بودند و مرگشو

 ... گذرا ییتر هایسر ت

 یه یدوشم جا به جا کردم و پا  ی ن رو رویدورب

 ی دست یتاکس ی ن رو به دست گرفتم و برایدورب

 چند  ی خواب بودم از سفرها یتکون دادم...خسته و ب

 ر یومد که تاخی همون قدر بدم م  یروزه و طوالن

 ... افتاد ینها معموال با هم اتفاق می ا ی پرواز و همه 

 رون گرم ویب ی داد و هوایتند کاج م  ی بو یتاکس
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 ... و خفه بود ی تابستان

 شلوغ بود امروز  یلیخ _

 ... ادهیبه ساعتم انداختم : تابستون سفر ز  ینگاه

 ... ادیچ کس نمی رن..ه یهمه م _

 ه دادم از ته دلین تکیماش ی صندل ی سرم رو به پشت

 ... منش یک صبحگاه یآرزو کردم گرفتار تراف

 ش جا به جا کرد و طبقین یب ی نکش رو رویع

 ی کرد لبهاش رو بازیم ی ادیمعمول که دقت ز

 ... دادیم

 رو جلوش گذاشتم چشم از صفحه ی وم ینیظرف آلم

 وترش کند و دهنش رو جمع کرد یکامپ ی 

 دستمال کنار ظرف  ی ه بار مصرف رو رویقاشق 

 ؟یرقص یگذاشتم : تو چرا با دهنت بابا کرم م

 نییرو باز کرد : باز تو از رستوران پا در ظرف
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 ؟ ی غذا سفارش داد 

 ت رورف ماس ش در ظیشگیال به اعتراض همیخ یب

 ن بخور به کارت برس...دو شب یباز کردم : بش 

 ... میدم قاطیدرست نخواب

 ه بار یل بده...متنفرم از قاشق یالاقل قاشق است _

 مصرف 

 کنار دستم رو باز کردم و از  ی بدون حرف در کشو

 ری ا بگ یزر قاشق رو دستش دادم : بیسه فریک ی تو

 ... انقدر نق نزن

 دهانش ی تو یاد و قاشقتو هوا برام تکون د یدست

 غذا خوردن و یچ نظمی زنم به خدا هی گذاشت : نق نم

 مونه نهینه پوست برات م ی نجوریدنت نداره..ا یخواب

 ! مونه؟؟ینا اصال به جهنم معده برات میمو..ا

 ش به خوردن ماست یت تکرار ال به جمالیخ یب
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 حاضر بشه؟ یک ی کنیادامه دادم : فکر م

 گم صابر هم ی رم خونه میش نمونده...میادیز زیچ _

 ... کم کمکم کنهی

 .. زاین چیقه است تو ایآره خوش سل _

 قه بعد با یدستش گرفت و چند دق ی ش رو تویگوش

 ش رو یره شد و قاشق پر قرمه سبزی باز بهم خ یدهان

 ا کرد : تو پرواز شما بوده؟؟ پروازش تو ظرف ره

 بوده؟  یکیبا تو 

 ه دادمیتکر وایتوجه به دهان بازش سرم رو به د یب

 آره :

 داد...نوشته پسره یداد ب ی ا _

 .... پسر نبود ...دختر بود _

 ش؟یده بودید _

 ... باهام حرف زد _
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 .... گفت : خزان یداد پر اخمیداد ب ی ا

 : زدنش متنفر بودم ن با ترحم اسمم رو صدایاز ا

 .. میکار دار یلیغذات رو بخور خ 

 ... داشته ینوشته شاهد ها گفتن مشکل روح _

 مطمئنا همون خانوم مو قرمز با اون  ینی شاهد ع

 همه ینی آدامس مزخرفش بود : شاهدان ع

 .... روانپزشک بودن حتما

 نی ا...بش یشناختم : دن یخوب م یلین نگاهش رو خ یا

 ی تا عصر نر ی ...غذا هم نخورمثل آدم سر کارت

 ... گشنمه یبگ ی ایب

 با یز رها کرد و در ظرف تقریم یش رو رویگوش

 ؟ یختم...تو چرا نگفتیبست : بهم ر رو پرش

 سهی ک ی ماستم رو تو یاز جام بلند شدم و ظرف خال

 زها به مهندسیل می تحو ی د برایانداختم : فکر کنم با
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 زنگ بزنم  ی اکبر

 گونه اش  ی د و دستش رو رونگاهم کر ی ه ایچند ثان

 یز یخواست از پس هر جمله ام چی گذاشت..انگار م

 ف شد شرکتشون رویح تونست :یرون بکشه و نمیب

 ... جمع کردن

 ... ایره استرالیداره م _

 رهیر لب گفت و دوباره خیز ی دیق  یدونم بیم

 ... تورش شدی مان

 هام رو در یکتون   یبا پا در رو بستم و به سخت

 ک که قرار گرفت انگار یسرام ی ...پاهام رو آوردم

 ید رو رو یخر ی سه هایاز جهنم آزاد شده بود. ک 

 ی دن جا به جا لکه هایبا دنه گذاشتم و  کانتر آشپزخو

 دم...شال رو از دور گردنمیکش یعصب  یپوف ی چا

 ریکاناپه انداختم. ز ی باز کردم و خودم رو رو
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 مه رها شده ین ی سودوکو ی به جدول ها یچشم

 مهیلبهام اومد. استاد ن  ی رو ی انداختم و لبخند ینگاه

 ی کاره رها کردن بود از جدول تا رابطه فرق

 . کردینم

 یپر کار رو گذرونده بودم و روزها ی ک هفته ی

 ن ین هم شلوغ تر بود.خوب بود ایش روم از ایپ

 یدن خوب بود. با لرزش گوش یرس یدن برایطور دو

 پشت خط با  یدونستم کیخوب م ی لیبم خیج ی تو

 بسته جواب دادم : سالم ی چشمها

 اونجا یرفت ی پاشد ی دیسالم...دختر تو صبح رس _

 کار؟ یچ

 زدم : خوبم بابا ی ش لبخند ی ر پوستیب زبت نااز مح

 ا نه؟ید کارها مرتب بشه یگه باید ی بالخره تا هفته  

 یه جوریم ی کنین اومد : درستش مییپا یصداش کم
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 .. یجلو برو که تا آخرش بکش

 .از آخر وجود نداشت یفیمن تعر  ی تا آخرش؟ برا

 ر کجا بود؟ین مسیواقعا آخر ا

 ؟؟ ییکجا _

 ... کنمیکر مدارم به آخر ف  _

 د به آغاز فکریشه بایرون داد: تو همینفسش رو ب 

 ... یکن

 ... فکر کردم که دوباره از اول آغاز کردم_

 : تونستم لبخند کالمش رو حس کنمیراحت م یلیخ

 . نت کردمین تحسی بابت همشه یهم

 . اج دارمین واقعا احتین تحسیو من به ا _

 . نرویم بیکم استراحت کن شب شام رو بری _

 یآشپزخونه نگاه  ی ر لب گفتم و به فضایز ی باشه ا

 ... وجود نداشت انگار یمن استراحت ی کردم برا
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 ارها یها و خ ینک رو پر آب کردم و گوجه فرنگیس

 ی زد که وقتیشه غر م یمکردم. ه یرو توش خال

 پشت یشن...دستی ز م یل یشورمشون بعد از مدتیم

 ی تودم و هزاران فکر و کار یگردن خسته ام کش

 ... خوردنیذهنم قل م 

 ؟ی دم : اومدی د گردن کشیکل ی دن صدایبا شن

 د بخدایببخش ی وا ی مبل رها کرد : ا ی فش رو رویک

 کار یرگاه ؛ چیرم از تعمین رو بگی خزان رفتم ماش

 ؟یکنیم ی دار

 ؟ ینی بینم _

 ؟ی بشور یختیباز اونا رو ر _

 تونستم غر هاشیرفت میهمونطور که داخل اتاقش م

 ام اصال ی قه صبر کن میه دو دقیم : رو حس کن

 ن مدت؟ یا ی دیخواب
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 چه یدون یگذاشتم : انگار نم  ینیس ی رو رو ی سبد فلز

 خته سرمون یر ی حجم کار

 ی شرت قرمز رنگش رو صاف کرد و موها یت

 سرش گره زد : خب حاال  ی رنگش رو باال  ی قهوه ا

 ؟ ی ندازی متلک م

 م ا سبز ها رو جلوم گذاشتم : تو بگو حنا خانویلوب

 هم داره؟  ی ریتاث

 نطور بود...رها یشه ایبلند و رها کرد.. هم ی خنده ا

 حس  یز...خنده هاش نگاهش و حتیبود از همه چ

 د ین تضاد کاملش با من شایهاش هم رها بودن... ا

 م یکن یم باهم زندگ ی شد بتون یاعث مب

 دم یه اش رو من انجام میبرو استراحت کن بق _

 دادم : هنوزم یکون برو بابا ت ی دستم رو به نشانه 

 ؟یشنهادت هستیسر پ
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 براقش رو به سمتم دوخت و دستهاش رو  ی چشمها

 ؟ی دیواقعا اجازه م یعنیبهم زد : 

 دستم بهش ی تو ی از نشاطش کردم با چاقو  ی خنده ا

 ... اشاره کردم : به شرطها و شروطها

 ی گیم ی زیه چیبابا االن  ی ا _

 ..نصفه.هیه قرار کارین یگم...فقط حنا ای نم یچیه _

 .. میا کل کل کردن نداریم...با دنیول کردن ندار

 دم یدماغش رو جمع کرد : مورد آخر رو قول نم

 ی ب یلیدر هم کردم : خ یاخمهام رو مصنوع

 ؟ ی کار دار یخود...با اون تو چ

 خت : اون با من کار یسبد ر یگوجه ها رو تو

 ... داره

 روزمه ات رو کامل و جامع برام  یدر هر صورت _

 ... یسینویم
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 ... زد : باشه حاال  ی لبخند

 ی ه یم حنا..من دارم تمام سرمایباشه حاال ندار _

 ذارمیم رو میو معنو ی ماد

 ی افه اش جدید و رو به روم نشست قی رو کش یصندل

 ... شک نکن  یشیده بود : موفق مش

 ی زیز گذاشتم ...در جوابش چیم ی دستهام رو رو

 کرده بودم به  یسعن سالها یگفتن نداشتم..تمام ا ی برا

 مان داشتهیان خوش فکر کنم..نتنها فکر کنم که ایپا

 ... باشم

 ... دمینها رو من انجام میبرو بخواب خزان..ا _

 که از یکیر باربالشت گذاشتم و به نو ی سرم رو رو

 رهی کرد خیم یاتاق رو ط یکیمخمل تار ی پرده  ی ال 

 ه بعد ازیکه حاصل از  یشدم ...به نور تند و گرم

 د ویت، تالش ، امی بود ...موفق یظهر گرم تابستون 
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 .سالها بود ی همه ا ی تکرار شده  ی مان...کلمه هایا

 ی ر طوالنیک مسی  ی که مثل آذوقه  ییکلمه ها

 ... که من رو سرپا نگه داشته بودند  ی بودن...آذوقه ا

 ؟ینجا بهتر واقعا سراغ نداشت یاز ا _

 ی ش که مصنوعی مشک ی درهم ابروها ی به چهره 

 طنتیانداختم و با ش یبهم گره شون زده بود نگاه

 کرد و سرش رو  ی ابروهام رو باال انداختم..خنده ا

 ی ک تویکوچ ی داد...برگه  یتاسف تکون ی به نشانه 

 بچه ها و ی باز ی کرد..صدایلوله م دستش رو مدام

 که شماره ها ین یماش ی صحبت ها با صدا ی همهمه 

 ... کردیاش مفه ن کالیخوند ادغام شده بود و ایرو م

 شد؟ ینم ی خوردی تزا نمیحاال پ _

 تزا دوست دارم..فقط هم ی شد...پینچ نم _

 ... نجای...فقط هم مال ایپپرون
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 ... دختر ی کرد : از بس که قلدر ی خنده ا

 ی تو ی به برگه   یسرک 081 ی دن شماره  یبا شن

 .. دم : آخ جون نوبت ماستی دستش کش

 شد...بر عکس تکون داد و از جاش بلند ی بازهم سر

 جان لذتیپر شور و ه ی ن سر و صدایسهند من از ا

 زیم ی ک قرمز رنگ رو رو یپالست ینی بردم..سیم

 کنار   ینیب زم یگذاشت ..دستم رو دراز کردم و س

 اش رو تو دهنم گذاشتم و سوختم...آه از نهادممرغه

 بلند شد : صبر کن دختر چه خبرته؟؟ 

 : دمیکش که به سمتم دراز کرد رو سر یوان آبیل

 ... گرسنمه خب

 سس رو به سمتم دراز کرد : بخور تا هالک

 امروز؟  ی دی..اصال خوابی نشد

 زم رو قورتیتند و ت ی داشتم لقمه   یکه سعیدر حال
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 : آره بابا ..حنا خونه بود...گرفتم تخت   بدم گفتم

 دمیخواب

 ظرف گذاشت و ی مرغش رو دوباره تو ی تکه 

 ی ذاره کسیگه م به ساالدش زد : اون بچه م یچنگال

 آرامش داشته باشه؟

 سالشه...تازه  52ست سهند یزدم : بچه ن ی لبخند

 مونده  یرک اصلیس

 ت نگاهم کردیسرش رو بلند کرد و با جد

 فتراد دیقراره ب _

 .. گهی د  ی خود آزار _

 کردم که اخماش در هم یغذام خال ی سس رو رو

 انقدر فلفل چه یدون یز تو که می نا رو نریرفت : ا

 ... ارهی به سرت م  ییبال

 ... خوبم بابا _
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 پر از سس رو از ی اخمهاش رو درهم کرد و تکه 

 ... بشقابم برداشت : بچه نشو ی تو

 یت اصال حرفد : از سفریبدون توجه به اخمم پرس

 ینزد

 خوب بود....دوره هاش واقعا  یخسته کننده ول _

 قابل استفاده بود

 ه استفادقابل  یکنیران تا چه اندازه فکر میتو ا _

 باشه؟ 

 ییستن کسایم به اون سمت..االنم کم نیریم میدار _

 ... دنی مد انجام م یکه کار عکاس 

 نستاینمشون تو ای بیسرش رو تکون داد : آره دارم م

 گم بابا...کار یدماغم رو جمع کردم : اونا رو نم

 ... یدرست و حساب

 ی با دست نخورده بود دستهاش رو رویغذاش تقر
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 ؟یکنی ل نمرد : چرا قبوز بهم قالب کیم

 دهنم گرفتم و لقمه ام رو قورت ی دستمال رو جلو

 داشته باشم اول از همه به ی ازیدادم : سهند...اگر ن

 ..تا حاال پس یدون یم ن رویگم...خودت که ایتو م

 انداز خودم جواب داده 

 نیسر ا ی نبود تمام دار و ندارت رو بذار ی ازین _

 ... کار

 گه؟؟ چه قدریکردم دیم شروع ییک جاید از یبا _

 کردم وین و اون کار میا  ی مختلف برا  ی تو شرکتها

 آخر  ی دفعه  ی زدم؟ تو که شاهدی سر پولم چونه م

 ... چه کرد ییغرا

 ا با خودم کار کنیتم ب ده بار گف _

 خ کرد سهند یدادم : غذات  یسرم رو تکون

 ... 541 ی شماره 
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 بهره...لعنت  ین زنه تو خوابم رو مخم میا ی صدا _

 ... یگه بذارم تو انتخاب کنید ی من دفعه 

 ز رو به روش گذاشت ویم ی سوهان ناخنش رو رو

 سرش جا به جا ی عمامه مانندش رو رو ی حوله 

 کرد : خوش گذشت؟

 نک گذاشتمیس ی وان رو تو یقرصم رو قورت داد و ل

 خوب بود...سالم رسوند  :

 ی رنگش رو تو ییتکون داد و الک طال ی سر

 .. ژهیاونم و ره حتما...!!!دستش گرفت : آ 

 ی ا یخشک کردم : ن ی دستهام رو با دستمال حوله ا

 .. ها  یا هم بزنیدن ی ن حرفا رو جلو یا

 حضرت واالعقب برد : نترس به   یدستش رو کم

 ... ندارم ی کار

 ستیا حضرت واال نیروبه روش نشستم : دن 
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 شون با من و تو فرقیاق زندگیحنا...فقط سبک و س

 ... نیداره هم

 نگفتم  ی ز یمنم که چ _

 هی د یدیکه هم رو د ی ن دو سه باریقبول دارم ا _

 حنا ...اونم ید..ولیشد که از هم دلخور شد ییزهایچ

 که من  ی طور اگر تو رو بشناسه...اون

 ... شناسمت..امکان نداره دوستت نداشته باشهیم

 ن بغل دستم برات الک یا بشیزد : ب یلبخند پهن

 ... بزنم

 لغات و کاتالوگ ی ره یا داته بود...حنخنده ام گرف

 ... خاص خودش رو داشت: الک دارم که ی رفتار

 اد گرفتم براتید یه طرح جدیا یدونم ب یم _

 تو طرح  ی ده یکش ی ناخن هاده رو یبزنم...جون م 

 ... زدن
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 کار دست خودش رو که تموم کرد پد الک پاک کن 

 .. امینا رو پاک کن تا ب یرو به طرف گرفت : ا

 ن شال رو هم یرون آورد : ایاز اتاق ب ی ا هسیک

 ... دم خوشم اومد فردا سرت کنیامروز د

 ی که پولش رو حساب کن ی به شرط _

 ناخنش یل طراحیدستش رو تو هوا تکون داد و وسا

 ابونیرو در آورد : برو بابا از حراج کنار خ

 ش بهت یست...فقط رنگ اناریکه ن یدم..گوچیخر

 ... اد ...مطمئنمیم یلیخ

 هیکس کرد : ینمون فی مبل ب ی دسته  ی دستهام رو رو

 ... بسازم چهل ستون چهل پنجره ی زیچ

 چشمم  ی فرودگاه جلو ی دخترک تو ی دستها

 دی ر کشیداشتند؟؟ معده ام ت یاحاومد...اونها هم طر

 تو هم؟ یه چرا رفتیچ _
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 افتادم ی زیاد چی _

 چشمهام مکث کرد : ده بار هم ی رو ی ه ایچند ثان

 ت دفترچهیتو عالم ذهنت ...نه تو واقعم...نه بهت گفت 

 ادیارزش  ی چ خاطره ای خاطرات نداشته باش...ه ی 

 ... نداره ی آورد 

 ودت مرور د مدام با خیکه با یهستن خاطرات _

 .. ی...تا اشتباهاتت رو تکرار نکنیکن

 به خود ی ازیتکرار نکردن اشتباهاتت ن  ی برا _

 ده باره تو  ...فقط خودت رو دوباره وی ندار ی آزار 

 ... هیکاف ی ت مشابه قرار ندیموقع

 رون یب ی شونه ها ی شون رو یس پریخ ی به موها

 ت یاون موقع یکردم : گاه  یمونده از بلوزش نگاه

 کنه یو گرفتار مکه تو ر

 ؟ یگیما رو میهواپ ی ماجرا _
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 قا درست حدس زده بودینکه دقیتعجب زده از ا

 املناخنم رو ک ی د رنگ روی نگاهش کردم ...گل سف

 به تو داره..نه  یکرد و ادامه داد : اون ماجرا نه ربط

 ... ا قبل تویبه حس و حال االن 

 ناله  ی م رو فشار دادم : صدایشونی با دست آزادم پ

 زیره...نگاه جنون آم یمادرش از تو گوشم نم ی ها

 ... خودش

 ی لمهاینزن ف یداد اخم کرده : ه  یسرش رو تکون

 هم فقط ی لم زندگیف رو از اول تماشا نکن...  یمیقد

 ... دن رو دارهی ک بار دی ارزش 

 گذر از  ی که برا یانیرود در جر  یگن زندگ یم

 بلند و کوتاهش  ی صخره ها ی د از رویعرضش با

 دن بهیک سنگ و رسی پرش از  ی . در فاصله  دیپر

 ا افتادن باعث یدن و یوحشت و اضطراب رس ی بعد



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ه کهیزیقا همون چین دقیم و اینپر یشه که گاهیم

 . رییگن ترس از تغی بهش م

 دیم و شایر سکون یب گرفتار غل و زنج ی ما آدمها عج

 دن به یامکان رس یشه که گاه ین ترس باعث میهم

 . میت بدنقاط بهتر رو از دس

 یترسناک  ی جا گذاشتن،گذشتن و گذر کردن. واژه ها

           !! هستن نه؟؟

 محکم یش رو کمی رنگ روسر ییطال  ی ره یا گیدن

 هم گره  ی که از سر دقت تو ییبرو هاتر کرد و با ا

 : ست لغزوندیل ی خورده بودن چشمش رو دوباره رو

 نمونده باشه  ی ن قسمت کاریگه تو ایفکر کنم د

 ت وی بار دهم درا ی ه دادم و برا یتک ی صندل  یبه پشت

 : ش کردم و با لبخند گفتمیدلم ستا ی ش رو تویکاردان
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 توشاپن بار تو اون کالس فیاول یش ؛ وقتیده سال پ 

 باهم ی ه روزی ی کردیچ فکر میه ی دیمن رو د

 م؟یهمکار بش

 رنگش  ی رو به روم نشست و ماگ آب یصندل ی رو

 ردم باهم کیفکر نم ین دستهاش گرفت : حتیرو ب

 ... میدوست بش

 کردم : چم بود   یبه صورت گرد و خندانش نگاه

 مگه؟؟

 هزار ماشاال قند و نبات و یچیکرد : ه  ی خنده ا

 .... ی عسل بود

 دور تلخ و   ی اون روزها ی اد آورینفسم رو با 

 رون دادمین ب یریش

 م کاغذ ید بریبرم به صابر زنگ بزنم ، امروز با  _

 میخونه رو بخر ی ها ی وار ید
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 دفتر هم همزمان شد با  ی گه کارهاید دیببخش _

 ... شما ی کارها

 ی ه دختر کار خاصین حرفا چیتکون داد : ا ی سر

 ک موندهیکوچ ی ارها له...ک یز تکمیست که همه چین

 ... فقط

 کردیا ازشون صحبت میکه دن ی کیکوچ ی کارها

 سر ی از بدو بدو ها یییبدون شک لبست بلند باال 

 فکر کردن بهش هم خسته  یبود که حت ی سام آور

 ... کننده بود

 ... بود به من هم بگو ی اگر کار _

 د تکون داد و وارد آشپزخونهییتا ی به نشانه  ی سر

 مه و ینصفه ن ی ه خنکد...رو بک دفتر شیکوچ ی 

 اومد سرم رو بلند   یسرم م ی که از کولر باال  یسیخ

 ن نقطهیدن به ایرس ی کردم و چشمهام رو بستم...برا
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 ن جاین ها عبور کرده بودم و ایباال و پائ  یلیاز خ

 من  ی دن هایشتر از ده سال دویحاال حاصل ب

 که جمع کرده ی و معنو ی ماد ی ه یبود...سرما

 ی برا ییکار نبود..جا ی برا یینجا فقط جایبودم...ا

 م داشتم یبود که تو زندگ  ییبودن در کنار معدود آدمها

 ی شگو ی به اسم رو یر چشمیزنگ تلفن ز ی با صدا

 لبهام اومد : به حنا  ی رو ی نگاه کردم و لبخند

 ... خانوم

 ابون به یخ ی ها ین شلوغیشادش رو از ب ی صدا

 ؟یدون جنگیدادم : می ص میزور تشخ

 م ی دن...تا نیرات انجام میابونم دارن تعمیتو خ _

 حرف زدم  ی ری گه اونجام..با مهندس امیساعت د

 دایه دست دوم خوبش رو برامون پیتونه یگفت م

 ... کنه
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 از جام بلند شدم و وارد راهرو شدم : حنا خوب

 نجاست...از امروزیا ایگم...دنیم ین چیگوش کن بب

 زت سابقه و ه همکار محترم که ای ن کن مثل یتمر

 ... یشتره برخورد کنیسنش ب

 که توش بود  یابونیخ ی فاجعه  یتو اون شلوغ یحت

 کالمش رو ی طنت نشسته تو ی تونستم ش ی هم م

 دم : من احترام چهار سال بزرگتر بودنص بیتشخ

 .. امخدره رو نگه خواهم داشتیعل

 ... حنا_

 یلین رو خینداشت ا ی م روش اثریاعتراض کالم

 زنگ نزد؟؟؟ مامانم  دونستم :یخوب م

 مکث گفت : چرا اتفاقا گفت احتماال تو هفته یبا کم

 ... شمونی ان پ ینده میآ ی 

 تنها؟؟_
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 ... م هستمکث کرد : نه...بابام ه  یکم

 جمع یدورم رو کم ی م رو خاروندم و موهایشونیپ

 ای ب مانتوم هول دادم ..دنیج ی لم رو تویکردم وموبا

 زد و قطع ی خنددنم لبیبه دست بود با د ی هم گوش

 ؟یکرد : خوب

 آره چه طور؟_

 کم رنگت زرد شده ی _

 با صابر؟  ی نه بابا خوبم ، صحبت کرد _

 ناهار هم  ی برا ، ی عصر ی م برایآره قرار گذاشت _

 .. نجایان ایبا سهند م

 رو برداشتم : حنا هم  یدم و گوشی رو کش یصندل

 اد بذار سفارش بدمیداره م

 فا...االن صابر ورو از دستم گرفت : چه حر یگوش

 . ارنیسهند با خودشون غذا م
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 .. زشته_

 هی ان مهمون تو ینه که دو تا مرد گنده ب یزشت ا _

 الف بچه بشن

 ن قد ویگه؟؟ با ایانا منم دیه الف احی: کردم ی خنده ا

 سن؟

 که یگین رو میل...هر بار ایخب حاال خوش است _

 ... گهید ی ف رو هم بشنوی ن تعریا

 حنا رو ی مه  م :برات رزوبه کتفش زد یدست

 خورهین به دردت می لت رو باز کن بب یمیفرستادم ...ا

 ا نه؟ی

 ... ش همین جوریمن رو با حنا در ننداز هم _

 با ارفاق یخوام خواهش کنم کمی ن از حاال مم _

 ی باهاش برخورد کن

 ش خندان شد : قول یصورت قاب شده تو روسر
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 دم ینم

++ 

 خوره؟ی م ی چا یکس _

 د ویسرش کش ی نش رو رو اده دور گردحنا شال افت

 ستاد...سئوالش باعث شد تا سهند سرش رو بهیا

 شم یخورم ممنون میسمتش بچرخونه : من م 

 کاتالوگ ی هم که مشغول انتخاب از رو ا یصابر و دن

 خواستن...به دنبال حنا ی رو به روشون بودن هم چا

 .. ساز رو پر کرد ی دفتر شدم..چا  ی وارد آشپزخونه 

 ... ی ایب ی پ کارمندیکن با ت یدا سعاز فر _

 ا خانوم؟ یا دن یمن رو نگاه کرد : مثل تو... ی سر تا پا

 کدومتون؟

 تا کمرش بود رو  س بلندش کهیکردم و گ ی خنده ا

 دم : زبون دراز یکش
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 ن گرما خفهین آقا سهند و صابر شما تو ایگم ایم _

 راهن بستهیپ ی باال  ی شن..کت و شلوار و دکمه ینم

 نوع بت ممیغ _

 خزان..بذار الاقل به دل  ی بری حوصله ام رو سر م _

 گرم رو باد بزنم یر جیس

 ن خواهریاز ا یکردم :م ن جز خوب یآروم ی خنده 

 ادر و پسر عموشون که حاال دامادشونه و بر

 ن سالها پشتم بودن...رفاقت کردنی ا ی دم...همه یند

 ... باهام

 قندون ی دستش رو ی ه ایپشتش بهم بود...چند ثان

 ... ندارم...فقط ی دونم...منم منظور ی ک شد : مشخ

 م باهاشون ؛ ی دار یمتفاوت ی ایدن  ی لیفقط خ _

 متفاوت  ی این دنین سالها ایا ی همه  یدونم..ولیم

 ن رویک کرده تا دور...ایشتر من رو بهشون نزدیب
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 ... ی ریگ یاد میتو هم کم کم 

 ی کش گذاشتم..مانتویبار ی شونه ها ی دستم رو رو

 تندش ی رنگش به صورت سبزه  دیبلند و سف

 ی آب ی الغرش پر از دستبندها ی ومد...مچ دستهایم

 بود وبراق و پر زرق و برق ییو طال ی روزه ایف

 ... طونش یش ی ثل چشمهادرست م

 : دستم گذاشت ی دستش رو رو

 ... یعنی خزان...فکرکنم...

 شه من وید اما دستم رو رها نکرد : م یبه سمتم چرخ

 ن چند روز رو یم...ایمونو بعم ی م خونه یبابا بر

 فرش گرفتم و به سمت  ی موها  ی نگاهم رو از رو

 میم برین جا در اومد یساز رفتم : از ا ی چا

 خچال رو مرتب یم...یز کنیرو تم د...خونهیخر

 م بهشون خوب یم...فکر کنم اتاق تو رو بدیکن
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 ... ن مدت رو تو اتاق من بخوابیباشه..ا

++++++++ 

 صورتش ی رو ی شد از اخم هاین رو میتو فکر بود ا

 هر ی رو جلو  ی چا ی لنگه به لنگه   ی د ؛ فنجانها یفهم

 دونستم نگرانهیگذاشت و بعد کنارم نشست...م یکس

 ی لینبود... خ  ینگران ی برا ییاز نظر من جا یول

 مادرم  یدر زندگ  ی رفته بودم مردیسال بود که پذ

 به عنوان همسر ...شوهر...که پدر ی هست...مرد

 د جوون تر که بودم..در هفده هجده یشامن نبود...

 ر ممکن بهیا غین مسئله سخت و یرفتن ا یپذ یسالگ

 قط قد ومد..اما من هم بزرگ شده بودم..فینظر م

 ا صورتم جا افتاده تر نشده بود..بلکه یده بودم ینکش

 اد داد کهیزها بهم یچ یلیخ ی گذران سالها و تجربه 

 شه یهم م ی گه اید ی ه ی رو از زاو یزندگ
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 زانوهاش ی د...دستهاش رو بهم گره زده بود روید

 دستش  ی گذاشته بود...دستم رو آروم رو 

 ادش باز شد و با دست آز یگذاشتم...اخمهاش کم

 ... دستم زد ی اعتماد رو ی نشانه  یآروم ی ضربه 

 : ا گفتیسهند کتش رو در آورد و رو به صابر و دن

 ر د دنبال کارهاتون بهتیبچه ها فکر کنم شما ها بر

 ارنیل رو میوسا ینجا هستم وقتیباشه..من ا

 د من و خزانیزد : شما هم بر ی ک وریحنا لبخند 

 .. می کنیخودمون حلش م

 ی جد یلیم به صورت حنا خی نگاه مستق سهند بدون

 ل یکارگرها وسا ی راهنش رو باال زد : وقتین پ یآست

 ... ارنیرو م

 ک مرد هستیاز به حضور ی البد ن _

 نکه من رو به خنده یود ابا وجحنا  ی لحن بامزه 
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 سهند رو به شدت در هم ی اخم ها یانداخته بود ول

 چند  حنا زدم..هر ی به پهلو ی کرد ؛ با آرنج ضربه ا

 در موضعش ی ریین تغیکار ساز نبود و کوچکتر

 ... جاد نشدیا

 ده شده انداختم و سرم رو یبه دفتر چ یاجمال ینگاه

 سرش ی اال شونه ام خم کردم...حنا شالش رو ب ی رو

 من  ی رو به رو یصندل  ی گره زده بود و خسته رو

 .. بود یگوش  ی نشسته بود و سرش هم تو

 .. می ز کنید خونه رو هم تمیپاشو که با _

 ر لب گفت و تکون یز یحواس یب  ی باشه 

 دم و نفسم رویبه گردن دردناکم کش ی نخورد...دست

 ی آخر مانتوم رو که برا ی رون دادم...دو تا دکمه یب

 حرکت کردن باز کرده بودم دوباره بستم و تر  راحت

 رو  ی وان چایبه سمت آشپزخونه رفتم..سهند خسته ل
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 یدنم لبخند آرام ی.با دن دو تا دستهاش گرفته بود.یب

 ؟ ی خوریم ی زد : چا

 دونم چهیدادم : نم  یتکون یمنف ی سرم رو به نشانه  

 طور جبران کنم زحمت هات رو 

 ییزهایچ یهاشاره کرد : گا  یبا دست به صندل 

 ... که ی گیم

 دم و نشستم : واقعا دارم ی رو کش یصندل

 گم...قشنگ شد نه؟یم

 زحماتت رو نیدونم که جواب تمام ای شد...م یعال _

 شنهاد خودمی...هر چند هنوز هم سر پ ی ریگ یم

 ... هستم

 لوازم ی زدم : تو شرکت وارد کننده  یلبخند پهن

 تونستم بکنم؟یم ی من چه کار یپزشک

 .. ره ینظ یستعداد تو بار..اهمه ک _
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 در ی رینظ یست و عکاسم ..استعداد بیمن گراف _

 .. تجارت و حساب کتاب ندارم مطمئنا

 ی ه..منظم و با پشتکاریزد : زبانت عال یاملبخند آر

 ... ی و از همه مهم تر قابل اعتماد

 کردم : اتفاقا فصل هندونه هم ی خسته ا ی خندده 

 ... هست

 ... مسخره_

 م که هم توی شالم کردم : پاش ی ام رو تو فتهآش ی موها

 زان ی د برم که م ی...هم من بایخونه استراحت کن ی بر

 ت تو خونه هم کار هس ی ادیز

 نگاهم کرد : چه طور؟ یسئوال

 ی زیزرد رنگ رو م ی گلها ی انگشتم رو آرام رو

 ... دم : مامانم ویکش

 دونستم بگم...همسرش؟؟ پدر حنا؟ تو انتخابینم
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 : ل کردیه ام رو اون تکمبودم که جملنسبتش مردد 

 ان؟ یدارن م ییدانا ی آقا

 .. بله_

 ن یپائ یرون داد و تن صداش رو کمینفسش رو ب 

 ش ی ان پیست ب ین  ی ازی ز خم شد : نیم ی د و روآور

 هم ی گه ایدونم تو تهران اقوام دیکه م ییشما..تا جا

 ... دارن

 رو نداره....در یک تر که کس یاز دخترش نزد _

 . ندارم یمشکل واقعا ضمن من 

 واقعا؟ _

 ته ذهن و قلبم دنبال جواب گشتم ؛ واقعا؟؟... انقدر

 بودم سالها تا دهیکش ی پرده ا یو حال یهر حس ی رو

 م ویرفت تصمیادم می یکنم که گاه  یبتونم زندگ 

 ا منطق و فکرم؟ ی قلبمه  ی حرف اون لحظه ام از رو
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 دمادرم ازدواج کر یسال گذشته سهند...وقت  یلیخ _

 من دوزاده سالم بود... حس و حالم و از همه مهم تر

 ... وقته عوض شده یلیسن و تجربه ام خ

 : رون داد یو نفسش رو ب ه دادیتک ی صندل  یبه پشت

 ... یت بشینه که اذیترس من..ا

 ... اد و شکنجه اش بدهیآره قراره پدر من ب  _

 حنا باعث شد از جا بپرم و  ی هوا ی و ب ی لحن عصب

 یدر رو ی م که حنا با اخم هام نگاه کن به پشت سر

 هیستاده بود و به چارچوب تکیآشپزخونه ا ی تک پله 

 ... داده بود

 شیبه نگاه در هم حنا به خوردم چا توجه یسهند ب

 تر کرد که با  ید حنا رو عصبانین شایادامه داد...هم

 رم خونه خزان..سر راهیگفت : من م  ی لحن تند

 ... دمید ها رو هم انجام میخر
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 .. امیسا منم االن میوا _

 ... نینه شما با مهمونت بش  _

 کیشتر از یکه ب ی مهمون گفتن به سهند در دفتر

 شکل گرفتنش دوشا دوش من زحمت ی برا سال بود

 .. نبود یده بود حرف خوبیکش

 سهند در هم رفت اما به سکوت خودش  ی اخم ها

 ادامه داد 

 ی ندوید ها رو که می رم..کلیسهند جان من م _

 کجاست؟ 

 .. رسونمتونیم _

 نی ست...ماشین ی از یدوشش بود : ن  ی فش رویحنا ک

 ش شما همرخ ی رگاه گرفتم...به اندازه  یرو از تعم

 ... رسونهینباشه تا خونه ما رو م

 شتریکرد بلکه بیسکوت سهند نتنها حنا رو آروم نم
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 یحنا اگر جواب یکرد...در هر جر و بحثیش م ی عصب

 برد و من یرو باال تر مهاش  متلک ی د درجه  یشنینم

 ... دم یترسین میاز ا

 ... م حنا جانیدستم رو پشتش گذاشتم : بر

 ستادیسهند ا ی رفت و روبه روازم فاصله گ یحنا کم

 چ کدوم از اتفاقاتی ما ...من و پدرم..مسئول ه :

 ی م جناب...ولیستیخزان ن یزندگ  ی نارحت کننده 

 ر مایتقصخزان  یو جسم  یروح ی بها ی م...آسیناراحت

 ... ستین

 اهرنگشیل س یمستط یینک کائوچوی ع ی سهند از باال 

 دن ستا یانداخت : گوش ا یشیآت ی آرام به حنا ینگاه

 ستین  یکار درست

 ان باشهیپا یه کل کل بیتونست شروع ین حرف میا

 نشون بده دست رو ینکه حنا عکس العملیقبل از ا...
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 ... ر شد حنا یپشتش گذاشتم : برم د

 دوشش انداخت و ی فش رو رویت کیبانحنا با عص

 بلند بست ...که باعث  ی در رو پشت سرش با صدا

 ... شد چشمهام رو ببندم

 ... کلمه یواقع ی ه معنابچه ب _

 ی صندل ین رو گفت و کتش رو از پشتیسهند ا

 ... دی برداشت : ببخش

 رون داد : برو...نذار پشت رل ینفسش رو ب 

 دم به ید رو می.کلرم.. یبندم و م ینه...من در رو میبش

 ... ایدن

+++++++++++ 

 مغازه پارک کردم و به سمتش  ی ن رو جلوی ماش

 ی اکت و عصبر رو سیمس ی دم که همه یچرخ

 ... گذرونده بود
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 ... انینا دارن مینکن...مامان ا یحنا...بد اخالق  _

 من عذاب وجدان ندارم؟؟  یکن یتو فکر م _

 ... ؟ کدوم عذاب وجدانی وانه شدید _

 سر من ی که تو تنها بود ...مادرت باال  ییوقتااون  _

 ... بود

 دم...از تکرار مکررات آزار یبه صورتم کش یدست

 یی ن انتخاب مادرم بود...نه تویار بودم : ازیدهنده ب 

 ... شدیکه اون موقع به زور هفت سالت م

 . ستیر پدرم هم نیتقص _

 : پشت برداشتم  یصندل  ی فم رو از رو ی حوصله ک یب

 ی ن طوریر اتفافات ایست...سیچ کس نی ر هیتقص

 رمیوقت داشتم تا بپذ یبود، من مدت زمان طوالن

 خواست یکس واقعا نمچ یست..که هیچ کس مقصر ن یه

 . نم ی ب ببی من آس
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 .. ی دید یول _

 دستش گذاشتم : واقعا ی زدم و دستم رو رو ی لبخند

 ده هام؟؟یب دیه آس یشب

 شبدون نگاه کردن بهم در رو باز کرد : من گو

 .. نستاده بودمیوا

 ز یمهم نبود..من چ ی کردیدونم..گوش هم م یم _

 ندارم  یپنهان 

 تو  یه تو زندگز اضافیه چینکه من رو یاز ا _

 ... نن متنفرمیب یم

 ه یبه صورت معصومش نگاهش کردم...اصال شب

 رون یا ناخن هاش رو بیدن سهند و دنیکه با د ییحنا

 ه همونیقا شبید نبود...دق یکشیآورد و پنجه م یم

 ... دمشین بار دیاول ی بود که برا  ییسالها

 ی خوب ی م...بچه ی د دار یخر یلیم که خیپاشو بر _
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 ... میخوریهمبرگر م ..شامی باش

 گرفتمید دوش میدستمال دور سرم رو باز کردم ، با 

 د کننده و پودیسف ی خونه بو ی از هر نقطه 

 مبل انداخت ی دستش رو رو ی ومد..حنا دستمال تویم

 می دیگه چرا مبل ها رو سابین ولو شد : دیزم ی و رو

 ! ما؟؟

 از  یکیتمام مدت غر زده بود و کار کرده بود.. 

 .. ن بود یبامزه اش ا  یلیخ ی خصلتها

 ؟یدونیزان وسواس بودنش رو نمیتو م _

 ر سرش قالب کرد و پاهاش رو یدستهاش رو ز

 کردم یحس م یمبل گذاشت : بچه که بودم گاه ی رو

 تو سطل مواد ضد  رو هم بندازهخواد خود من یم

 . کردیآشپزخونه استفاده م ی که برا یعفون

 ..حنا از مادرملبهام اومد ی رو ی مه ایلبخند نصفه ن
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 نسبت به من  ی شتریب یلیخ یخاطرات کودک

 ادیکرد تا یت میرعا یلیداشت...اکثر اوقات خ

 بهم یر چشمیشون نکنه ...سکوتم باعث شد تا زی آور

 .. نمیرو تو چشمهاش بب یمونیپش تونستمی نگاه کنه م

 ی ن رنگ و رو رفته ام که برایبه شاوار ج یدست

 نداشت   یمو هم دست کمدم : زن عیدم کشی پوشی کار م

 ز بودنه اما یتم ی ن نشونه یاز نظر خودشون ا...

 ن سمت یشون به ایزندگ ی نه که فشارهایقت ایحق

 ... دهیسوقشون م

 رفتم که ی از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه ا

 ده و با یش طول کشیز کاریشتر از دو ساعت تمیب

 رو پر از آب کردم : زنگ بزنم  ی اط کتریاحت

 ارن؟ ین شام ب برامو

 زنم...فردا تو برویر من زنگ م یبرو دوش بگ _
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 ... نال استقبالشونیرم ترمیدفتر من م

 ... مید ناهار بپزیدم : بایبه گردنم کش یدست

 تو ی منم به اندازه  ی ک  کنمیبا خودم فکر م یگاه _

 نگاه کنم؟  ی ن طوریا ی تونم به زندگ یم

 به کهزدم : خو ی مشتاق و براقش لبخند ی به چشمها

 ... کردمیفکر نم ی ن طوریشه ای من هم  یدونیم

 تونم ی داد و از جاش بلند شد : نم یسرش رو تکون

 یتصور کنم که اون کار رو انجام داد

 ی بی فت و س خچال ریدادم و به سمت  یسرم رو تکون

 رم حموم یاز توش در آوردم :م

 ن ازیشتر از ایخوام بیده بود که نمیخوب فهم یلیخ

 ... بت کنمن موضوع صح یا

 دیحموم با ی ریم ی ه تو دار یدونم چه عادتیمن نم _

 ؟ی ب بخوریس
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 ی ک تو یب کوچیه دادم و به سیوار حموم تکیبه د

 کردم یدم و سعیکش یقی ره شدم.. نفسم عمیدستم خ

 ش روم منحرف کنم یرو از چند روز پ ذهنم فکر و

 دفتر ی که داشتم..برا ی ادیز ی به سمت کارها

 ن همه سال کار یم پس انداز اکه با تما یغاتیتبل

 تونم یکردنم راه انداخته بودم و حاال نگران بودم که م

 ی ب تویا نه..به س یش ببرم یخوام پیاون طور که م

 گم مادربزرکه از  ی ادگاریانداختم..به  یدستم نگاه

 از حقه یبردنم به حمام در بچگ ی برام مونده بود برا 

 گذاشته کرد ...مادرم اسمش رویب استفاده میس ی 

 که هنوز هم باهام  یبود کلک حسن کچل...عادت

 حمل یزها از کودکیچ یلیمونده بود...من با خودم خ

 ن یهاش رو پائ ی کردم ...که در طول زمان بعضیم

 خواسته و نا خواسته رو  هاش یگذاشته بودم و بعض
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 کردم...عادتها..بغض ها و یدوشم حمل م ی هنوز رو

 ای کم با گذر زمان که کم و   یها و خاطرات یخستگ

 ا زمانه یافتادن و  ی ن م ی دوشم پائ یخودشون از رو 

 ن بگذارم ویزم ی شد تا خم بشم و آروم رویباعث م

 . بگذرم

 موهام باز کردم و وارد آشپزخونه   ی حوله رو از رو

 ؟یشدم : زنگ زد

 ارشورها بود رویسطل خ ی دستش رو که تا آرنج تو

 . گه برسهیع ده رب یرون آورد : آره فکر کنم تا یب

 ی ز کاهو رو تویم ی دستم رو دراز کردم و از رو 

 د برم باشگاه...تو یبا ی دهنم گذاشتم : فردا عصر

 گه؟یتا شب د یهست

 مگه؟ ی دیم یتا اون موقع مرخص _

 م رو ین یگذاشتم و سنگ یصندل  یه پشت یدستم رو 
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 ... نه من  یکنیا کار م یدن ی روش انداختم : تو برا

 دستش خشک کرد ی تو ی کاغذ دستش رو با دستمال

 هیمن رو  ی دار  ی دونم تو چه اصراریمن نم :

 ی به اونا ربط بد ی جور

 اونها؟؟_

 به  یباال رفته نگاهش کردم که با سرتق  ی با ابرو

 دش..برادرش و اون ره بود : بله..خویچشمهام خ

 شوهر عصا قورت داده اش 

 ی موها ی آوردم و حوله رو از رو  یبه صندل  ی فشار

 مادر ی شتم : من چهار سال خونه سم بردایخ

 کردم...جز احترام و حرمت ی بزرگشون زندگ

 ... دمیند ی زیازشون چ

 یهم رفت : چهار سال رفت  ی اخمهاش وحشتناک تو

 اصال چرا...ی کرد  ی و از مادربزرگشون نگه دار
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 ی نداشت  ی ازی؟ نین کار رو کردیا

 یگ ی ن رو میشه همین موضوع مطرح م یهر بار ا _

 ؟ یپرسی دم چرا باز میم  یهم منطق و جوابت رو

 د و رو به یرون کشیرو ب یچوب  یبا حرص صندل 

 شم یروم نشست : چون قانع نم

 دادم اجارهیآوردم رو م یدر م ید هر چیچون با _

 ییدوره ها ی امع کنم تا برخواستم پول جیخونه...و م 

 ... ای تالیبرم ا یان هستیکه در جر

 یلیر دو خنگفت...ه ی زیرون داد و چینفسش رو ب 

 نیشد در ایز خالصه نمیم که همه چیدونستیخوب م

 من اون چهار سال پر از حس ناب و ی ل و برایدل

 ... ال بود یخ یراحت

 پرت کردم و با نفس نفس ی دستکش ها رو گوشه ا

 ی تشک گوشه  ی ط بخش خودم رو رونشا تند ی ها
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 س از عرقمیشرت خ  یسالن پرتاب کردم. با دست ت

 کردم  یق سعیعم ی کردم و با نفس ها رو از تنم جدا 

 . تا نفس نفس زدن هام رو کم کنم

 امروز  ی بود یعال _

 کردم و دستم رو سمتش دراز کردم  یبه پانته آ نگاه

 فستتشک ولو شد : ن  ی دستم رو پس زد کنارم رو

 ن یومده بشیهنوز جا ن

 آب  ی ه دادم و بطریوار پشت سر تکیسرم رو به د

 باهام  ی بخوا یکن یفکر م ک کردم : یرو به لبم نزد

 ؟ یمبارزه کن

 . م ول کنین خورده ایدستهاش رو باال برد : ما زم 

 گه ام لبیدستم رو به کف دستش زدم و با دست د

 در یدونیسم رو پاک کردم : لوس نشو. خودت میخ

 . رمیستم..پاشم برم دوش بگیحدت ن
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 سهیبلند شد و دستم رو گرفت تا بلندم کنه : قابل مقا

 . یست یشت نی سال پ   با هشت

 زون بود رو از دور دستم ید بهش آویکه کل  ی دستبند

 . باز کردم: اون روزها خشم و ترس رو باهم داشتم

 کردم ید : اون روزها فکر میبافتم رو کش ی موها

 رو انتخاب ی د ورزش آرام تریاک بوکس بیک ی جا

 بهم یاد بده ولیکه بهت تمرکز رو  ی زیچ ی کردیم

 . ه مهمه فقط و فقط پشتکاره ک ی ز یچ ی اثبات کرد

 م در آوردم و دور یساک ورزش ی حوله ام رو از تو 

 یلیگردنم انداختم : خواستن و توانستن در کئرد خ

 ز از یتا عز ی بخوا  یتونیکنه. نمیزها هم صدق نمیچ

 که دوستت یو آدم ی ا بخوای ی نیت رو ببرفتن دست 

 در مورد کار و ورزش بله  ینداره عاشقت بشه ول

 . دهی جه م ین و تالش کردن نتخواست



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ؟ بهیبر ی دستهاش رو پشتش گره زد : عجله دار

 . میزدیم یه گشتیرون یم ب ی رفتیزدم میا هم زنگ میدن

 ن مشتم فشار دادم و بدونیکم رو بیکوچ ی شامپو

 : رخت کن رفتم  یسمت دوش هادن بهش  نگاه کر

 ش هم تا عصرین جورینا از ظهر اومدن همیمامانم ا

 . نداره یورت خوشنبودنم ص

 ؟ ی بر ی خوایمکث کرد : نم یکم

 خواستم برم؟یستادم ، نمیا ی ه ایچند ثان

 تنگ یلیمامان خ ی دم : نه. دلم برایکش  یقی نفس عم

 ... شده فقط

 ی دم برنامه هادم : عادت کریبه گردنم کش یدست

 ثابت داشته باشم 

 . رسونمتیر می به پشتم زد : برو دوش بگ یدست

++++++++ 
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 فم یک ی دستم چرخوندم و دوباره تو ی د رو تویکل

 ومد. زنگ زدمیگذاشتم ؛ زنگ زدن به نظر بهتر م 

 پانته آ که تو ی و به پشت سرم نگاه کردم و برا

 تکون دادم و  ینش منتظر نشسته بود دست ی ماش

 . ک در گاز داد و رفتیا تان بهمزم

 کرد امایم ی نیدوشم سنگ  ی رو ین ورزشیساک سنگ

 ده بودیچیراهرو پ ی که تو یخورشت کرفس ی با بو

 ی ریلبهام اومد. مامان مراسم دلپذ ی رو یلبخند پهن

 مه باز یده بود. در ن یتدارک د ییخوش اومد گو ی برا

 م که از ه ییشه با لبخند و دستهایبود و مامان مثل هم

 ستاده بود ساکم رو کنار در رهایون در ایباز بود م 

 گذشته ی ادیز ی . سالها کردم و محکم بغلش کردم

 دنش و نفس یبود اما هنوز با هر بار در آغوش کش

 . شدمیکردم. بچه میدن عطرش بغض میکش
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 بودم یراهن گلیپ ی ساله نبودم . دختر بچه  10گه ید

 رو د. دستش یرقصید و میچرخیکه دور و برش م

 ازم فاصله گرفت و ید کمیکشیکتفم م ی محکم رو

 ا دست صورتم رو قابستاد و بیپا ا  ی پنجه  ی رو

 .. مامان جان لپات گل انداخته ی گرفت : خسته ا 

 زدم: خوبم  ی لبخند

 یخوش ی مامان جان چه بوها

 حنا دست به کمر و لبخند به لب پشت سرمون 

 د یکن یا ماجر ی لم هندیگه چرا فیا تو دی ستاده بود : بیا

 ه هایهمسا  ی جلو

 زد : حنا خانوم ی مامان به صورت اخم آلودش لبخند

 دخترم رو بغل کردم؟  ین یبب ی چشم ندار

 پشت سر باعث شد تا نگاهم به سمت چپ  ییصدا

 ده بشه دستش رو دور حنا حلقه کرد : حنا بهیکش
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 . کنهیخواهرش حسادت نم

 مطمئنش که  ی به صورتش نگاه کردم به چشمها

 دونستیکه م  یحد به حنا داشت به آدم ی ب یشباهت 

 ی رو  ی ریچه تاث داره و یهر کلمه چه معنا و مفهوم

 . گذارهیذهن و قلب مخاطب م 

 شی شگیکردم که با لبخند صبور هم یر لبیسالم ز

 ا تو به مادرت باشه یجواب داد : سالم دخترم. ب

 . کشهیک روز طول م یمراسم استقبال حداقل 

 نیجفت کردم و اول یکفشجا  ی هام رو رو یکتون

 رنگ ی شه هایکه به چشمم خورد دبه ها و ش ی زیچ

 ده شده یکانتر آشپزخونه چ ی بود که رو یارنگو و

 نم یبی به حنا کردم : حنا خانوم م ی بود با چشم اشاره ا

 که جشن آغاز شده برات

 چشمهاش کم شده بود از ی حنا که از استرس تو
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 : ش زدپدرش فاصله گرفت و موهاش رو پشت گوش

 مورد عالقه ی اما با تو بهتر برخورد شده امشب غذا

 م یتو رو دار ی 

 رفتم گفتم : آرهیکه به سمت اتاق خواب م  یدر حال

 بوش راهرو رو برداشته

 زتوالت رفتم دستهام رو یوارد اتاق شدم و به سمت م

 دم . مچیق کشیز گرفتم و چند نفس عمیبه لبه م

 ی کرد با تقه ا یدرد م یدستهام به خاطر ضربات کم

 ؟ یبه در حنا وارد شد : خوب

 شرتم یباز کردم تا تز فاصله گرفتم و کشو رو یاز م

 د خوب باشم؟یارم : چرا نبایرو در ب

 : دستش بود رو کنار کمد گذاشت ی ساکم که تو

 خزان؟ 

 دونستم پشت هر کلمه اش چه یخوب م یلیخ
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 تخت گذاشتم : تو  ی شرت رو رو یهست ت ییزهایچ

 ؟ ی ر استرس دا چرا انقدر

 ی ستیدونم راحت نیم _

 لبم  ی رو ی کردم و لبخند یبه صورت درهمش نگاه

 ی طنتی شه همراه با شیت نگاهش که همی اومد معصوم

 شدی ن لبخند میو بچه گانه بود باعث ا یدوست داشتن

 نم؟یبیمن راحتم.مگه بار اوله که پدرت رو م :

 ستاد : من حسهات رویبه سمتم اومد و رو به روم ا

 کنم یک مرد

 ارتباطبر ی پدر تو تالشش رو در حد خودش برا _

 به من و تو خواهر  یکرده وقت  قرار کردن با من

 فرستاد  یل و زندگیتحص ی تو رو برا یگه وقتیم

 ن شهر ینکه من در ایل ایتهران و گفت فقط به دل

 نشون داد تا چه حد به  ی ایده تا ب یهستم بهت اجازه م
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 ... اعتماد داره که یمن

 تخت  ی شرتم رو از رو  یدم و تیکش  یقی عم نفس

 رو عوض کنم برداشتم : برو بچه بذار لباسم 

 : صورتم انداخت ی تو ی قیتکون داد و نگاه عم ی سر

 ت کو؟ گوشواره هات کوشن؟ ی نیب ی نگ رویاا پرس

 ذارمی در آوردم حاال بعدا دوباره م _

 ن کارا یچ وقت از ای؟ هی وونه شدیبه خاطر بابا؟ د _

 یکردینم

 نه غری بی اخماش نگاه کردم : مامان هر دفعه که م هب

 ا نه؟یرون یب ی ریال مزنه در آوردم . حایم

+ 

 ی زیر بالشت بهم گره زدم ؛ امشب چیدستم رو ز

 . م. مادر و پدر و خواهر هایه به خانواده بودیشب

 .شدی ده میم دیز گرفتیکه سر م  یکه در عکس ی زیچ
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 ... قتیاما حق

 شه. مثل نسبتیمن هم ی برابود  یبی ز غریقت چیحق

 .موسن حال ملیو در ع یکامال سبب یما باهم. نسبت 

 ره شدم که یخ یسرم رو چرخوندم و به قاب عکس 

 .شد اما وجود داشتیده نمیازش د یزیچ یکیدر تار

 . پدرم که حاال نبود ی قت وجودیحق

 ؟ یکنیفکر م  یبه چ _

 : دمیدیک بود که صورت حنا رو نمیاتاق انقدر تار

 که یم.سالگردش نزدپدربه 

 نمونده  ی زیتا سالگرد مادر من هم چ _

 م مایدار  ی گعجب زند _

 ... قتیدر حق یم و هم پدر ولیآره. هم مادر دار _

 میچ کدوم رو نداریه _

 : ک تر بود ینزد یلید حاال صداش خیبه سمتم چرخ
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 با  یندارم ول ی م...من از مادرم خاطره ایچرا دار

 . شنگ تر شدام قز بریاومدن مادرت همه چ

 خوشحالم برات_

 ...م : حنادستم حس کردم ادامه داد ی دستش رو رو

 که نه به تو ربط داشته و نه ی زیچ ی نکن برا یسع

 اون   ی . همه یل بودم جبران مافات کنیمن درش دخ

 جهیم همه و همه اش نتیم و االن هستیکه بود ی زیچ

 شی چارگیگرفتن و ب  ی گه ایکه افراد د  یماتیتصم ی 

 . میدیما کش ور

 خوام جبران مافات کنم باور کن فقط یمن نم _

 یکه چرا تو با بودن مادرم کودک  یراحتفقط نا _

 من ندارم؟ گذشت دختر یول یداشت یدوست داشتن

 شد من رو یحاضر م یکین فکر کن که اگه یبه ا...

 بچه  یداشتم و به کودکید بچه میره االن خودم بایبگ
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 ... خودم که یککردم نه به کودیام فکر م

 گذشته یلید وسط حرفم و با خنده گفت: ازش خیپر

 ادته؟ یاول رو  یتو جنگ جهان ی استر..

 : گفت ی خفه ا ی سرش زدم با خنده  ی با کوسن رو

 گه ین رو مطمئنم دیخب بابا حاال دوم..ا یلیخ

 .... ادتهی

 دم و چشهام رو با فشار یبه پشت گردنم کش یدست

 دم وید یم  یرنگ ی ه هاه لک بست ی با چشمها یبستم. حت

 ستم ن اصال خوب نبود. همون طور چشم بسته دیا

 ن کاغذها و خودکارهایدم و از بیز کشیم ی رو رو

 ی شتر از شش ساعت پایدا کردم. بی نکم رو پیع

 . وتر بود چشمهام رو خشک کرده بودیکامپ 

 ا چرخوندم که خم شده بودی ر دنیسرم رو به سمت م

 . کردیم یتورش بررسیانم ی رو تو  ی زیو با دقت چ
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 . میداغون شد _

 م یتونی م و میلیفردا تعطزد : عوضش   ی لبخند خسته ا

 . میتا لنگ ظهر بخواب

 یل یاز دور گردنم باز کردم : من که خ یشالم رو کم

 یه دوریم یم بریخوای نا هستن م یکار دارم هم مامان ا

 نم چند چندم با ی نم حساب کتاب کنم ببیم بعد هم بش یبزن

 ! ؟خودم

 : ز بلند شد و ماگ به دست به سمتم اومدیاز پشت م

 زم؟ ین بریبرات دارچ

 ی قه ی دادم. چند دق یآره تکون ی سرم رو به نشانه  

 رو به روم یبعد ماگ زرد زنگ به دست رو صندل

 خوبه  یلینشسته بود :کار حنا خ

 وانم رو قورت دادم و سرم رو تکون یاز ل ی جرعه ا

 . خوبه یلیدادم : تو انتخاب رنگ خ
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 ش شاد ویانتخاب ی سرش رو تکون داد : رنگها

 . متضاده

 . زش شاد و متضادهیهمه چ _

 سبز ی رون اومده از روسریب ی با انگشت تار مو 

 جلوتر  یش رو کمیرنگش رو داخل داد و روسر

 س با من برخوردی د مثل رئیبا ید : بهش گفتیکش

 کنه؟

 لز گذاشتم و با انگشت اشاره مح یم ی وان رو رویل

 گهید ی عقب دادم : چاره  ینکم رو کمیاتصال ع

 . ش خودمون کار کنهی ن جا پیهم  خوامیندارم. م

 ره هم یگیاد میت نگاهم کرد : آره هم کار یبا جد

 . ی دیاز شرکتها رو د یلیجاش امن تره خودت که خ

 لبم اومد  ی رو ی خاطراتم پوزخند یبعض ی اد آوریبا 

 . باشه براش تونه خطرناک همی ش مییپروا ین بیا :
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 ؟ یتیاذ _

 نیز ام منظورش ایدونستیخوب م یلیهردومون خ

 ه یسئوال چ

 سئوال هست؟ مگه  ی همتون انقدر جا ی چرا برا _

 ک خونه هستم؟ین باره که من با پدر حنا تو یاول

 ن بارهیخودت اول ی تو خونه  _

 حنا هم هست من و حنا عالوه بر ی اون جا خونه  _

 . میهم هستم هم خونه یکه دار  ینسبت

 یانقدر منطق  یتونیکنم چه طور م ی فکر م یگاه _

 ؟ یو حل کن ینیذهنت بچ  ی ابط رو تورو

 خدا   ی کردم : منطق؟ محض رضا ی خسته ا ی خنده 

 چ ویپرپ ی من چه جاده   یدونیا الاقل تو که میدن

 . ن منطقیدن به ایرس ی رو رد کردم برا یخم

 ی تدستهام رو پشت سرم حلقه کردم و سرم رو به پش
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 کنم نه یفکر م یه دادم : گاهیچرخانم تک یبلند صندل

 شتر از صد سال از اون دورانید بیسال که شا  ستیب

 بند نازک ی ه بند باز رویگذشته. سالها من مثل 

 کینزد یم راه رفتم و تلو تلو خوردم و گاهیزندگ

 اون بندم. هنوز هم  ی بود پرت بشم. هنوز هم رو

 . آثارش هست

 . زد یاشت و لبخند پهنم گذدست ی دستش رو رو

 : بارها بهت صورتش درست مثل مادربزرگش بود 

 . یشیه مامان بس میشب  یلیخ یزن یلبخند م یگفتم وقت

 . صورتم البته ی گه بخاطر گردیصابر هم م  _

 ی ومد به بهانه  یره صابر خان میادمون نمیما گه  _

 شما  ی قدمها یرکیر زیسر زدن به مامادربزرگش ز

 . رو بشماره

 گه همون طور یبا خنده سرش رو تکون داد: آره د
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 . گولم زدر یر به زی

 گول خورده هنوز شک هست ین که کیرو بخش ا _

 البته

 شستن ماگها از جاش بلند  ی گفت و برا ی بدجنس بلند

 بلند گفتم : زن عموت اون  ی شد پشت سرش با صدا

 ر کنه تو یش من گ یسالها نگران بود صابر دلش پ 

 رفت و آمدهاش

 ر. همهیش نگید : جدی کش یاز داخل آشپزخونه سرک

 ششیکه تو پ  یم که مامان بس اون مدتیدونی ما م ی 

 . حالش از همه بهتر بود ی بود

 ک شدم : من همیبهش نزد یاز جام بلند شدم و کم

 ک اومده بودم وی حالم بهتر بود از شهرستان کوچ

 ه ها باال بود. اون مدت هم محبت مادربزرگت یکرا

 . ت و جا و البته کاری م امنتم و هرو داش
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 ... کمیت : زن عمو . خب ر آب گرفیدستهاش رو ز

 . خشک مقدسه _

 زد و دستهاش رو خشک کرد. انقدر یلبخند آروم

 که داشت پشت سر ین بود که با وجود اختالفاتی مت

 . نگه ی زیمادر شوهرش چ

 لباس عروس رو  ی خب حاال عروس خانوم نگفت _

 ؟ ی چه کرد

 ا صحبت ازیدن  یراسم عروسلباس و مصحبت از 

 ا یبهم بود. صابر و دن دن دو دوستیحس خوب رس

 بودند  یر و با ارزشیمن دوستان کم نظ ی هر دو برا

 کرد. من شاهد یجاشون رو هرکز پر نم ی زیکه چ

 د از دوریورق به ورق داستان عشقشون بودم . شا

 که خانواده ییدن دختر عمو پسرعمویرس

 نبود اما در یکرد کار سختید م یی ازدواجشون رو تا
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 . عموش داشت ی ت با خانواده متفاو  ییایا دنیواقع دن

 فش در آورد : هنوزیک ی رژ کم رنگش رو از تو

 . ک عالمه کار موندهی

 ای ن مدت نیگم ایمن که بهت م  _

 که چشمات کور بشه؟_

 م؟ یکور بش ییدوتا ی ایم _

 ش از جاش بلند شد : برمیدن تک زنگ گوشیبا شن

 ی ملود ی دا نکرده. برایپارک پ ی که صابر حتما جا 

 . ایا با مادرت هم بیحتما چهارشنبه بمامان 

 دونم ازیگفتم به سمتم اومد : م  ی باشه ا ی سرسر

 ی هست یر رضا عصبان ید و امیدست زن عمو ناه

 . گذشته دختر از اون روزها یلیخ یول

 ش رو خوب ی زدم که هر دو معن یلبخند تلخ

 ا جان پسر عموت حق داشت پرونده ینم : دیدونست یم
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 نبود. حق داشت نگران مادرمن درخشان  یپزشک ی 

 . بزرگت و تنها موندنش با من باشه 

 کرد و با تک زنگ دوباره تلفنش نفسش یا اخمیدن

 م. با یزن یرون داد : بعدا باهم حرف میرو با حرص ب

 نم رو از کمد دریدم و دوربیکش  یقیرفتنش نفس عم

 ن یدم هنوز وقت داشتم.ااعتم نگاه کرآوردم و به س

 ده بود ی ه عروسهاش رسنذر از خانم بس ب 

 که با خانم بس  ییا . سالهایدن ی مادربزرگ پدر

 .م بودیزندگ ی ن سالهایکرده بودم از بهتر یزندگ

 شد زنیش نمیفش مانع از خوش صحبتیمر خفی آلزا

 من   یتو آشت یبود که نقش نا خودآگاه ی رینظ  یب

 . با خودم داشت

 دن سر و صدایدم که با شنیم کشی شونیبه پ  یدست

 یخال ی دم دفتر رو به رویبه سمت راهرو کش یسرک
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 ک شدم و چند ینگرانم کرد به در نزد ین کمیبود و ا

 رو به داخل حمل ی دم که داشتن صندلیتا کارگر د

 ده ی خر یده بودم دفتر رو به رو رو کسیکردن. نشن یم

 باال انداختم و ی نه اا اجاره کرده باشه. شا یباشه و 

 هیمن  ی دن براکر  ینم رو برداشتم. عکاسیدورب

 نبود که ی زیمد چ  ی ر بود اما عکاسی نظ  یب  یسرگرم

 ی داشته باشم فقط در آمد خوب یچندان ی بهش عالقه 

 سرپا نگه داشتن دفتر  ی ن روزها برایداشت که ا

 . اج داشتمی بهش احت

 به چهار  یسرم مرتب کردم. نگاه ی شالم رو رو

 لبم  ی رو ی ن انداختم و لبخندیدورب  ی عکس آخر تو

 . بودم یکار واقعا راض  ی جه ید از نتاوم

 واقعا خوبن_

 خودم رو  یبه سمتم آورده بود کم ی اد یسرش رو ز
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 لی ن دستهام گرفتم : فای ن رو بیدم و دوربی عقب کش

 ی فرستم. نگاهیبراتون م  ییخام رو عالوه بر کار نها

 ن آدم خوشمیت از اوقچ یبه سر تا پام انداخت ه

 ان ویع ی م به قدرومد. روابطش با مانکن ها هینم

 کرد یآزاردهنده بود که کار کردن باهاش رو سخت م

 ساله به   یبود که اصرار داشت س  ی ساله ا 21مرد 

 می که عصب  ی جا و لبخندیب ی ها ینظر برسه با شوخ

 . کردیم

 سی م. رئ ی نش انتخاب کنی کار خام رو بفرست از ب _

 . نه کنهیهز یلیخواد تو چاپ خی ش نمیآراسالن 

 دادم و از کنار  ید تکونییتا ی نشانه   سرم رو به

 .لباس عروس پوش رد شدم ی ست ساله یدختر ب

 لبهام اومد دستم دامن پف دار لباسش ی رو ی لبخند

 یدهایکوتاه به مروار ی رو لمس کرد . چند لحظه 
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 ره شدم و چشمهام رو بستم. لباس یلباسش خ ی رو

 ش وینما ی هم که بود. برا ی ه ای عار یتس حعرو

 . کردیدختر ها رو براق م ی که بود چشمها غ هم یتبل

 ف گذاشتم و کمرم رو صافیک ی ن رو تویدورب

 افتاده بود  یگوش ی ن بار رویکردم اسم مامان چند

 ن حال به یاسمش گذاشتم و در ع ی دستم رو رو

 دم : من شماره کارتم رویگردن کش ییبابا ی سمت آقا

 . فرستمیگه براتون میبار د

 یمن هم برا ی محکم کار یلبود و یمرد خوش حساب 

 پر شدن حسابم تا فردا عصر بود و هم کم کردن هر

 با ابن آدم که داشت با دخترک ینوع ارتباط اضاف 

 ی بزنه که صدا یکرد. خواست حرفیبگو بخند م 

 سالن و پشت ی د. به گوشه یچیگوشم پ ی مامان تو

 ان ساعت نه شد کجا فتم : مامان جپروژکتور ها ر
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 د شما؟ یموند

 گوشم زنگ زد اخم هام  ی ز شما تویل از هر چقب

 ی زیرون چیام ؛مامان جان از بیهم رفت : م  ی تو

 ؟ ی الزم دار 

 ر ازم خواست یک شام دلپذیبعد از تعارف و قول 

 . ونز بخرم و بعد قطع کردیسر راه سس ما

 ا تا بعدطف ل یفم رو چنگ زدم : جناب بابائ یک  یعصب

 . از ظهر فردا پول تو حسابم باشه

 م با یم شام بخوریخوایم  یچه قدر دختر تو بد عنق _

 . دختر ها بمون

 خوب درکش ی لیلبم اومد که خ ی رو ی پوزخند

 . یکرد : ممنونم جناب بابائیم

 کل کل کردن ی ع به سمت در رفتم حوصله  یسر

 . باهاش رو نداشتم
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 گم یشه؟میم یچ ی ریه پونصد کمتر بگ یحاال  _

 ناخن خشکه  یلیصاحب کاره خ

 کردم و ید پوش پشت سرش نگاهی سف ی خترهابه د

 د من با یدر رو باز کردم : طرف حساب من شمائ

 . کنم. دست مزدم هم ثابتهیشما کار م 

 خلوت  ی نکه بگذارم ادامه بده وارد کوچه یبدون ا

 رو دم گوشم گذاشتم با زنگ اول یع گوشیشدم و سر

 د : الویچیگوشم پ  ی ش توسرخوش ی صدا

 ؟ی حنا تو کجائ _

 نمای م سین آورد : با بچه ها اومدیپائ یش رو کمصدا

 د یو خر

 با  یچشمهام رو از حرص بستم : تو به مامان گفت 

 ؟ یمن

 از خونه ی با تعجب گفت : نه بخدا من فقط عصر
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 رونیاومدم ب

 نما؟ یبا دوستات س  یمامان و بابا اومدن تو رفت _

 ساکت  ی ن تر آورد و گوشه ی م پائصداش رو باز ه

 کا فردا یگرده آمری: آخه گالله داره بر م رفت ی تر

 ر بکشه: حنا به جانی شد سرم تیاسم گالله هم باعث م

 رون به یب  یخودت قسم بفهمم باز با اون پسره رفت

 خراب شده اش ی رم اون مغازه  ین بار میا یلیهر دل

 کنم یرو رو سرش خراب م

 من که گفتم   یکنینان نمیمن اطم بابا تو چرا به ی ا _

 ارم یگه اسم مهرداد رو هم نمیادم که دو قول د

 ی وفتین االن راه میقه ام رو فشار دادم : همی شق

 . خونه قبل از من خونه باش  ی ریم

 فرمون  ی ن رو با ضرب بستم و سرم رو رویدر ماش

 گذاشتم. چشمهام خسته و تنم له بود.پشت چراغ قرمز
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 جهت سرحال   یب ی م . صداو رو روشن کردیراد

 یمرد ی جد ی ل به صدایحاال تبدنده  یسر صبح گو

 ی شده بود که از مضرات استفاده از روغن ها

 ریکرد. تصویدر غذا صحبت م ی کارخانه ا

 رفتم یچشمم نم ی د پوش امروز از جلویسف ی دخترها

 . ل ها و رنگ و لعابهاید ها و اکلیتورها و مروار

 آشنا  یلیخ یلید..خا بوآشن یلیکه خ ی دامن تور دار

 که با مانتو و ییتنها  ی ده ساله به چشم دختر هف

 . کردین نگاه میتریشلوار مدرسه مست از پشت و

 ؟  ی خسته ا یلیخ _

 کردم ی سرم رو از بشقابم بلند کردم و به مامان نگاه

 . اد بودیز یلیکارمون امروز خ:

 اومد : حنا هم بخاطر ما از ییاز سمت چپم صدا

 مد کمکصبح نبو
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 رفتم  یرد چشم غره اک یطنت نگاهم م ی به حنا که با ش

 . نداره یهاش استفاده کرد اشکال یاز مرخص :

 ه و یبق ی کرد که باعث خنده  یر لبیحنا اعتراض ز

 چپ چپ من شد. براش شستن ظرفها بلند شدم که با 

 ی صندل ی د مامان رو به رو شدم. رویاعتراض شد

 به ختم . رو عش چشم دوینشستم و به حرکات سر

 در حال لذت ی دختر  ون پدر وی ز یتلو ی روم جلو

 که خودش رو  یبردن از لحظاتشون بودن. دختر

 ... که ی کرد و پدریلوس م

 رون داد ین انداختم نفسم رو محکم بیسرم رو پائ

 یاری د به خودت انقدر فشار بینبا _

 گه ینه دیهم یبزنم : زندگ ی کردم تا لبخند یسع

 ی دت هم سالها کار کردمامان جان شما که خو

 نک گذاشت : من معلم یس ی ش رو تودست  ی بشقاب تو
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 ومدم یم میرفت دوازده و نیبودم. هفت م ییابتدا

 داشتم با  یشاگرد خصوص  یخونه. حاال تو خونه گاه

 یخودت درست کرد ی طس که برایکار تو و شرا

 . کردیفرق م

 م رو یصندل  یبه سالن انداختم و کم ی دوباره نگاه

 دم : تهران خرج باالست. اجاره و قبض یجلو کش

 ... ها

 به یمچاله کرد و کم یدستش رو کم ی دستمال تو

 ی ستیسمتم خم شد : مجبور ن

 قه ام رو فشار دادم : هستم مادر من خودت همی شق

 ی دونیم

 کرد : نه یبه چشمهاش نگاه کردم که محکم نگاهم م

 ی بمون ی تونستی م...

 ؟یمگه تو تونست  _
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 کردم دختر...اون ی : من فرق م اخمهاش درهم رفت

 داد االن یک نفر به من حق نمی یتو شهر حت موقع 

 همه پشت سرتن 

 مامان قانع  یمتنفر بودم ول ی ن بحث تکرار یاز ا

 ی نه  یار سخت بود : زم یشد کال قانع کردنش بسینم

 .من تو اون شهر وجود نداره مادر من ی برا ی کار

 داره جا یا عکاس مد احتیست و یبه گراف  یاونجا ک

 . آخه

 و بعد  ی ه ایکرد چند ثان  چشمهام نگاه ی ق تویعم

 د. پاهام رو دراز کردمینک چرخیدوباره به سمت س

 رهیرنگ آشپزخونه خ ی نه به سقف آبیو دست به س 

 که از  یشکسته شده و چند رنگ   ی شدم به نورها

 نیجاد شده بود. ایلوستر رو سقف ا ی ستالهایکر

 خاطرات رو  یلیو خدادم ید از اول میجواب رو با
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 . کرد یان تکرار نمخودم و مام ی برا

 ش رو محکم ی دوست داشتن ی از جام بلند شدم و گونه 

 که  یدون یبهم کرد : م یر چشمیز  ی دم . نگاهیبوس

 گه؟یتالشم رو کردم د ی داشتنت همه  ی من برا

 : ن سن بله مطمئن بودم ین ساعت و در ایاالن تو ا 

 ستمین ب نوجوونکله خرا ی ه دختر بچه یگه یمن د

 ی دم که بفهمم چه اتفاقاتی رس یاالن به سن یمامان

 . افتاده

 یدستهاش گره خورد و دوباره به سمت سالن نگاه 

 .... کرد : انقدر دوست داشتم که

 . میدبش بخور ی و باقلوا ییه چایم یا بریب _

 .... رفتم یبرق ی زدم و به سمت کتر یچشمک

+++++++ 

 یه کردتمام شب بهم چپ چپ نگا _
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 ! زنم پس گردنت حنایم _

 شبها  یتشک نشست. از وقت ی ز جاش بلند شد و روا

 داد رو تخت بخوابم و یومد اجازه نمیاتاق من م 

 . مین بخوابیمبگفت هر دو رو زم

 ی صورتش کنار زد : ب ی بلندش رو از رو  ی موها

 ت یترب

 : دمین زانوهام گذاشتم و به سمتش چرخیپتو رو ب

 گهید ی بر اون به کتک ها وهعال یدون یخودت هم م

 ی اج داریاحتهم 

 م؟ین یبیگه نمین آدم رو دیمن ا  یکنیتو چرا باور نم _

 دم : خودت بگوچرا؟ یکش یطوالن ی ازه یخم

 یتو از نظر عاطف  ی عنید : یش کشی شونیبه پ  یدست

 ؟ یانتخاب غلط نداشت

 یدم و جواب یکش یسم از خوابم رو دستیخ ی چشمها
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 خواستم یدونست نمیکه مرو  یبهش ندادم...جواب 

 تکرار کنم

 ه تجربه شد و رفتیمن   ی ن آدم برایا _

 پس دروغ نگو _

 از ته دل یگیم ی ن جوریا ی من دروغ نگفتم وقت _

 شم خزان یناراحت م

 یخوام گاه یقصد ناراحت کردنت رو ندارم. فقط م _

 کنم که چند سالته  ی ادآوریبهت 

 ی ن سن یزد : بابت هم ی موهاش رو با حرص کنار

 مدام و به همه بگم  دینبا ی کنیبهش اشاره م  ی که دار

 ام؟ یم یکجام؟ چرا رفتم و ک

 م من ی دونیزدم : هر دومون م یکالفه تو جام غلت 

 نا رو یم مامان ایریگم. فردا میم یدارم چ

 حنا و ی م...شنبه ساعت هشت صبح دفتریچرخونیم
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 . یمون  یتا پنج هم م

 گم یم مکث کردم : و دوباره بهت  ی ه ایچند ثان

 نم یمردک دو دوزه رو ببمثل اون  یین خطایکوچکتر

 ... گمین بار به پدرت میا

 ریر زید شب بخی کردم سر جاش دراز کشیحس م

 . گفت یلب

+++++++++ 

 یختم : عجب آدمیدن عکس ها واقعا بهم ریاز د

 ه ها ینفهم

 د.ساعت شش بود ویسرهاشون به سمت ما چرخ

 دندفتر نشسته بو ی صابر و سهند هم تو

 ی کرد یشد باز تو قاط  یزد : چ یر لبیسهند لبخن ز

 دختر؟ 

 که گرفته بودم ییلباس عروس ها ی ن عکسهایا _
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 نستاشیرو گذاشته تو ا

 دونمی داد : من نم یتاسف تکون  ی به معنا ی سهند سر

 نا خانواده ندارن؟ یا

 تورش سرش رو بلند کرد : هر کسی حنا از پشت مان 

 میش تصمخودش رو داره و خود ی سبک زندگ

 کنه  یره چه طور زندگیگ یم

 یهم رفت : بله ول ی سهند از لحن تند حنا تو ی اخمها

 یم تو چه جامعه ایریشه درنظر بگیخوب م یلیخ

 م یکنیم یم زندگیدار

 نبار دستم رو بلند یحنا براق شد تا جواب بده که ا

 که  ییست. عکس هاین نیکرد : مشکل من اصال ا

 ین اصال کار درست ی اه. یگذاشته رو ننوشته عکاس ک

 نشی ن عکسها رو من گرفتم چرا اسم من پائیست این

 ست؟ ین
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 ا در اومد : بهتری صابر هم از کنار دن ی نبار صدایا

 تو هم ی اد پای ش بیپ یسه.پس فردا مشکلیبذار ننو

 . شهیر میگ

 ا از جاش بلند شد : نه زنگ بزن و حقت رویدن

 که از  یبه خانم هست  ی نکرد ی ر تو کار اشتباهایبگ

 ی تچند تا خانم عکس گرف

 ریکه ز یزش بلند شد و بلوز کوتاهیحنا از پشت م

 : دین کش یپائ یده بود رو کمیجلو بازش پوش ی مانتو

 نداره یربط  یبه کس

 به سهند بود که قبل از  یمیمستق یادب ین بیهرچند ا

 ی عصبان  یاز بابائ ی به قدر ین نظر داده بود ولیا

 گرفتیداشت شکل مه ک یبود که نخوام تو کل کل

 . کنمدخالت 

 یبه دست وارد راهرو شدم تا بتونم به محکم  یگوش
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 ی جوابش رو بدم. طبق معمول در حال سفصطه ها 

 ل و خسته کننده اش بود. دردفتر رو به رو یدل یب

 ن یکردند در ب یمه باز بود و کارگرها رفت و آمد مین

 ه یشتر شب یو حرفهاش که ب یخود بابائ یجمالت ب

 کرد به سمت  خم یبودن سرم رو اندکزدن الس 

 نی که از ب  یرنگ ی مخمل قهوه ا  ی مردانه   ی کفشها

 بود خودم یلیدل یب  ی در دفتر مشخص بوند. کنجکاو

 ی قا رو به روی ن دفتر که دقیدونستم اما ای هم م

 مخمل  ی شرکت ما بود برام جذاب شده بود . کفشها

 ع پشتم رو کردم ویبه سمت در اومدن که سر یکم

 سرم رو صاف کردم

 شهیم نمین حرفها رو حالیمن ا یبابائ ی آقان ی بب _

 و آدرس من رو یکن یت مین االن پستت رو ادیهم

 . کنمیگه باهات کار نمیا دیو  یزنیم
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 دم : باین حرفش پری ع بیبگه که سر ی زیخواست چ

 مخ من  یدونیمن مثل اون دختر ها حرف نزن م 

 عکس ها رو کنم. در ضمن من اون ی م  یکشه قاطینم

 ش گرفتم ی سالن آرا ی برا

 ان یخودشون راض یدختر تو چه قدر بداخالق _

 ی کنیت میآخه به تو چه که خودت رو بابتشون اذ

 گه درست شده باشهیم ساعت دیتکون دادم : ن  ی سر

 ... ها

 رو قطع کردم و پشت سرم رو نگاه کردم یگوش

 ستاده بودن و بعد با یصدا اون جا ا  یکه ب ییکفشها

 . گرفتناز در فاصله   یمن کم وتسک

 ه دادم. ترمز محکم یتک ی صندل ی سرم رو به پشت

 شتر بهم ین اعصابم رو ب یگرفت و ای بود که م یدوم

 که  یاخم آلود و لب  ی به چهره   یر چشمیخت، زیریم
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 اراده یر دندون گرفته بود نگاه کردم و نفسم رو ب یز

 !! رون دادم : سهند؟؟یو محکم ب

 ال آوردو م بایتسل ی و به نشانه با لبخند دستش ر

 که گوش یمخمل ی ره شد. کفشهایدوباره به جلو خ

 چشمم کنار ی ک لحظه هم از جلوی ستاده بودن یا

 ی رفتن. چشمهام رو فشار دادم و سرم رو تکونینم

 دادم 

 ی دفتر رو به رو چند روزه دارن اسباب کش _

 . کننیم

 یه بی ی شتر از کنجکاویبه سهند انداختم ب   ینگاه

 ش بود ؛ در جوابشکالم ی تو ی خاص یحوصلگ

 ه؟ یدفتره چ یدون یگفتم: آره ، م

 یدوارم مطب نباشه که شلوغیراهنما زد : نه فقط ام

 کنه. هم یو رفت و آمدش کار شما رو سخت م
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 . شهی ت سخت میامن

 گرگ و ی تکون دادم و به هوا ی د حرفش سریدر تائ

 ن روزها مدام دری ره شدم. ذهنم ایرون خیش بیم

 مختلف بود. مثال به  ی سو هاحال پرواز به سمت و 

 نبشش. به  یتنگ و پر درخت و سنگک  ی ک کوچه ی

 ی همه  یلیکه صداشون موقع تعط ی دبستان پسرانه ا

 وقت ها  یلیکه خ ییداشت. به قدم هایکوچه رو بر م

 دن به یعادت کرده بودم تا صداشون رو تا رس

 جاآشپزخونه هر روز عصر بشمارم. ذهنم همون 

 ور ماه مادری شهر ی طر سبزتند ع ی بود. تو بو

 . اول هر ماه ی بزرگ و البته آش نذر

 ب و با وسواس پشت در خونهیکه به ترت ییبه کفشها

 مخمل  ی شدن. کفشهایمادر بزرگ و عمو جفت م ی 

 که با دقت و سر  ییاد اون کفشهایامروز من رو به 
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 م شدن انداخته بود. ذهنم رو جمع کردیصبر انتخاب م 

 که از ی ساله ا  10به دختر ن روزها یبه خزان ا

 یپاها ی گشت. خسته اما روی دفتر کارش بر م

 . خودش

 . یساکت یشتر از هر وقتین روزها بیا _

 دم و به صورت مهربونش نگاه کردمیبه سمتش چرخ

 ... دیشتر خسته ام و شایب :

 کنن؟یتت میاذ _

 جه به ینت  یاطراف صورتم رو ب ی آشفته  ی موها

 .تیتونم بگم اذیدادم : نم رنگم هول یشال آب خلدا

 چ وقت یست...هیداستان ن  ی آدم بده  ییدانا ی آرقا

 که مامان باهاش ازدواج کرد  ید اگر از اولینبود. شا

 کردم یم یرفتم و باهاشون زندگ یخونشون م

 ه بزرگتر محترم باشه یالاقل  یتونست ؛نه پدر ولیم
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 .. من ی ا...بر  ین االنم هست... ولیالبته هم

 پدرت سخت بود؟  ی ش جا رفتنیپذ _

 چیپدرم؟؟ من ه ی لبم اومد : جا  ی رو یلبخند تلخ

 شتر ازین روزها بی که ا ی زیوقت حسش نکردم. چ

 . کنه رابطشون با حناستیتم میاذ  ی زیهر چ

 ی رون دادم و نگاهم رو از صورت بینفسم رو ب 

 ... د بهتر باشه که یشده اش گرفتم : شا  ی ت جدینها

 خوام مثل تمامیه؛ من نموجود ندار ی راه حل چیه _

 مادرم ی که تو گلو یاون سالها بشم اون شربت تلخ

 ی از روزها و سالهاش رو با ب یلیره...من خیم

 ... م تلخ کردمیمنطق 

 ... تو هم آخه آسون نبود دختر خوب ی ز برا یچ چیه _

 که ییخسته ام رو تا جا ی رون دادم و پاهاینفسم رو ب 

 ی زیچ چی قتا هیحق ن...نه ز کردم. آسوجا داشت درا
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 ... اون سالها آسون نبود

 ام دنبالت یم بییخوام برم سر خاک دای ن هفته م یا _

 سرخاک پدرت؟  ی بر

 ن یشنهادت اما ایرون دادم : ممنونم از پ ینفسم رو ب 

 خوام ینا هنوز هستن و نمیهفته فکر کنم مامان ا

 مادرم هضمش اصال ی ت کنم. برایمامان رو اذ

 . بودن نآسو

 م کوه یداد : پس بر ید تکونییتا ی شانه به ن ی سر

 رون؟یم بیهر طور شده بر ی خوایخنده ام گرفت : م

 خودمون شد و بعد از ترمز ی آشنا ی وارد کوچه  

 به سمتم خم شد : خب یآپارتمان کم ی در فلز  ی جلو

 توش یدوست دارم باهات وقت بگذرونم اشکال

 هست؟

 بعدقفل شد و  ی ه ای نش چند ثاینگاه جد ی نگاهم تو
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 : پام زدم و در رو باز کردم ی ف رویبه ک یچنگ

 پس برنامه اش از تو

+++++++++++++ 

 : خرد شده رو جلوم گذاشت ی وه هایمامان ظرف م 

 . د کهید بخوریشوری وه نمید میخودتون که انقدر تنبل

 ب دستم یس ی رم جمع کردم و تکه ا یپاهام رو ز

 ز بودیمکه ت خونه  ی دیگرفتم : چرا زحمت کش

 ی مصر ی به خونه انداختم و موها یاجمال یهنگا

 رنگش رو پشت گوشش زد : آره مادر  یکوتاه فندق

 . دمیروش کش ی ه دستیز بود منم فقط یواقعا تم

 ن یا یکردم : رفت  ی ش دستی به پ ی با چشم اشاره ا

 . آخه ی دیها رو هم خر یش دست یپ

 د آخهیه شکل نداریسه تا بشقاب   _

 رفت و آمد ینجا مگه کی..ام : مادر منردک ی خنده ا
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 کنه؟ یم

 ره شد و بعد سرش رویبه صورتم خ ی ه ایچند ثان

 ن انداختیپائ

 ناخودآگاه یلیارم اما جمله ام خیادش بیخواستم به ینم

 هش هستم؟یشب  یلیلبهام اومد : خ ی رو

 اون موقع ها هم  یحرف زدن از پدرم براش حت

 ده که ازدواج کرسخت بود چه برسه به بعد از اون 

 انت به همسریک جور خین یبود و به نظرش ا

 . شهیش حساب م یفعل

 ه قهرمانه یپدر تو  _

 بشقاب ی دستم رو تو ی تو ی مه خورده یب نیتکه س

 ن ی به دستم گرفتم : به هم یرها کردم و دستمال

 گهیابون به اسمش شد دیه خیخاطره 

 از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت : فکر
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 یاد کردیگوشت رو ز ی شواره هادم گو یهمنف نکن

 سوراخ هاش که رو ی ها..خودشون رو در آورد

 . گوشت هست هنوز

 دم : با عوض کردن حرفیبه موهام کش یدست

 کنه مامان یر نمییتغ ی زیچ

 دستش گرفت ی ز کتابش رو تویم یخم شد و از رو

 ... خان عموت بهم زنگ زد :

 ل کن همونگلوم گذاشتم : ول کن و ی دست رو رو

 ی گوش راستم و خالکوب  ی حرف راجع به گوشواره 

 .... گوش چپم بهتره ی الله  ی رو

 .... د صحبت کردمیداد : با سع یسرش رو تکون

 ستم یمن ن  یراثیچ ارث و میبهشون بگو دنبال ه  _

 یبابا...پدر من قبل از پدربزرگم فوت کرده و حت ی ا

 ... رهیگیبهم تعلق نم ی زیقانونا هم چ
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 جا به جا کرد و خونسرد  یرو کمدستش  ی تو کتاب

 اد نداده بودم ازیچشم نگاهم کرد : بهت   ی و از باال 

 ی حقت بگذر

 ن حق یکالفه از جام بلند شدم : تو خودت از ا

 ... یگذشت

 من و وسط  ی پا یبحث من فرق داره..چرا ه _

 راث اون خونه بهت یر از ارث و می .. اونا بغیکشیم

 ندارن؟ هم دارن  ی گه اید یبده

 ی کشه انگشتم رو رویر میساس کردم سرم تاح

 چ کس یقه ام فشار دادم : حماقت خود من بود به هی شق

 ... نداشت و نداره  یچ ربطیهم ه

 بگه : امشب که حنا و  ی زیدهنش رو باز کرد تا چ

 ی ه بستنیم یمطالعه بر ی ا به جایستن بیپدرش ن

 ه؟یم...نظرت چیبخور



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 شب یاهی به سکردم و  دستهام رو دور زانوهام حلقه

 ی لبخند یق حنا گاهینفس هاس عم  ی ره شدم صدایخ

 نگذشته بود از اون دو  یلیآورد. خ یلبهام م ی رو

 فیخف یلیکه خ ی ماریم...ب یماریب  یسال طوالن 

 کالمیوب یطوالن ییل به شبهایشروع شد و بعد تبد

 که با  ییشدن به نفسهایده نمیکه د  ییشد. به رنگها

 که  ییشدن به دستهایاه ممره یالیخ ییدردها

 .. نداشتن یواقع ی شه یکه ر ییدن و ترسهایلرزیم

 به قاب عکسش انداختم به لبخند ینگاه  یر چشمیز

 یه لباس خاکیدر   ی لبش...به پدر ی رو ی خسته 

 ی تنک و کم پشت. جلو  ی ش هایو ر یدوست داشتن

 .ه داده بودیکه بهش تک  ی با اسلحه ا ی شن  ی سه هایک

 نیبه ندرت همچ  یلیود خمن ب  دایکه در  ی پدر

 که که در خاطر من ی لبش بود. مرد ی رو ی لبخند
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 ی شه ها یتمام ش ید. گاه یترسیط بسته میبود از مح

 ی شکست و مقابلش دختر پونزده ساله ایخونه رو م

 ... ختیریاشک م ی ستاد که از سر ناچاریا یم

 ی ه گلدان فراموش شده یاون روزها و شبها من شب

 ی ز مرکزیم ی رو یکه اتفاق بودم ی ترک خورده ا

 خونه جا گذاشته شده بود...روزانه همه ده ها بار از

 به خودشون زحمت جا به  یشدن و حتیکنارش رد م

 نیبعدها هم ا یلی دادن. بعدها خیجا کردنش رو نم

 شی زید و خونریقطعات شکسته فقط دل خودم رو بر

 . مهم نبود یکس ی برا

 ؟یخوابیچرا نم _

 ی رو ی ده اش نگاه کردم و لبخندکرف پ ی به چشمها

 لبم اومد 

 ؟ یزنیلبخند ژکوند م  یحاال چرا نصفه شب _
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 یخوشگل ییخدا _

 کارت به  یترسم نصفه شب ی کرد : م یآروم ی خنده 

 ر بخوابیا بگ یک بشه بیبار ی جاها

 د یصورتش کش ی ن رو گفت وپتو رو رویا

 کنه؟یتت مینور آباژور اذ _

 انقد ازم حرف  یشب شه نصفهینه بابا...حاال م  _

 ؟یو بخواب ینکش

 د اگر یزدم ، شا ی به غر غر کودکانه اش لبخند

 حنا دوستش  ی داشتم هم خون خودم اندازه   ی خواهر

 رو  یا حق داشت من تمام اون سختید دنیداشتم..شا

 نی قا به همین نقطه برسم...دقیده بودم که به ایکش

 ... ن روزها نشسته بودمیکه ا ی نقطه ا

 ی رو ی مه اید لبخند نیچیم پ ین یب ی توسنگک  ی بو

 آشپزخونه ی سنگها  ی صورتم اومد پا برهنه رو
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 کردم یگاز نگاه  ی رو ی ستاده بودم. به بخار کتریا

 ر ش رو کم کردم. چشمهام هنوز یز یو کم

 ی ومد. روز پر کاریسوخت به شدت هنوز خوابم م یم

 منتظرمون بود دستهام رو از هم باز کردم و نفس 

 . دم ی قش کشیعم

 ر یصبح بخ _

 نه ام گذاشتم و به پشت سرم نگاه یس ی دستم رو رو

 ژامه امیپ ی شرت کج و کوله  یکردم پدر حنا بود. ت

 . مرتب کردم و سالم کردم یرو کم

 یخچال رفت : مادرت هنوز خوابه منم سعیبه سمت 

 دونم چهینم که نمیز در حد اون براتون بچیه میکردم 

 قدر موفق بودم؟

 .کنار زدم یصورتم رو کم ی رو بنا مرت ی موها

 که انقدر آشفته و خسته من رو ی ن بارید آخریشا
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 هام بود. سرم رو تکون دادم  ی ماری ده بود موقع بید

 دهیگه رو دیکم هم د یلیهر چند بعد از اون هم خ

 . میبود

 . اد بخصوص نون تازهیخوب م  ی لیبه نظر خ _

 دستش  ی تو ی لبش اومد و تخم مرغ ها ی رو ی لبخند

 لیدل یهر دو ب ی ه ایو کنار گاز گذاشت. چند ثانر

 رهیش نسبت به سنش تی جو گندم ی م. موهایمکث کرد

 .... بود. بر عکس پدرم

 دونم چه قدر براتی گاز گذاشت : م  ی تابه رو رویماه

 ... سخته

 که ی انداختم ...به مرد یبا تعجب به سمتش نگاه

 کرد سر خودش رو به کارش گرم کنه ویم یسع

 ؟یبه سمتم نگاه کنه : چکمتر 

 .. نجایحضور من ا _
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 ی خونه  یعنیپام رو به هم فشردم : نه  ی انگشتها

 ... خودتونه

 ده شد یروغن که شن ی ز تخم مرغ ها تویج ی صدا

 کم کرد : تعارفات رو بذار  یر گاز رو کمیز

 برادرم اما اصرار  ی تونستم برم خونه ی کنار..من م

 نیشته خزان...تمام اسال گذ   یلینجام...خیام ایکردم ب

 ... نم باهات حرف بزنمی سالها دلم خواست بش

 یرو برا ید روز خوبیدم شایم کشیبه پشون یدست

 ... ن بحث انتخاب نکرده بود یشروع ا

 حنا یز خوبه...راست یفرصتش نشد...االن همه چ _

 ... تخم مرغ خام بمونه ی دوست نداره زرده 

 م شبها کم یداوم یلبش اومد : از وقت  ی رو ی لبخند

 ... ی کم خونه ا  یلی...خیخوابیم

 بود که  ی زین چی ن آخریبد برداشت کرده بود و ا
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 ه استثنا بود..اصالیشب ید..دی کنیخواستم : اشتباه م یم

 م رو متوجه شده یداریکردم بیفکر نم

 ن یسرم شلوغه ا ی لیمن کال خ یعن ید...بعد...ی باش

 ... روزها

 ی من وقت:   نک گذاشتیس ی دستش روتو ی قاشق تو

 با مادرت ازدواج کردم دخترم مادرش رو از دست

 ن یه پناه داشت...خودم هم همیاز به  ی داده بود...ن

 چیما رو روشن کرد...من ه یطور..مادرت زندگ 

 نداشتم..خودت یوقت با بودن تو تو خونمون مشکل

 ... ...پدر بزرگت نخواستینخواست

 ل ومد رو کنتریلبهام م  ی که داشت رو ی پوزخند

 08شتر از ید ب یسال گذشته..شا یلیدم : خرک

 داره؟  یتیسال...حرف زدن ازش چه اهم

 ی ..سنی که تو از خودت دار  ی برعکس تصور  _
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 رو یگه کسیر از همدیخزان...تو و حنا به غ ی ندار

 ... دیندار

 نداره جناب یتین اهمینسبت حنا با من کوچکتر _

 ... ..حنا رو دوست دارم چون حناست...حناییدانا

 ... خواهر تو ا از نظر من_

 ما اومد ی لب هر دو ی رو یلبخند نرم

 ی خوب یمن..خوشحالم...مادرم با شما زندگ _

 د کهیداره...خوشحاله...شما الاقل انقدر دوستش داشت

 .... یعنی یوقت

 صورتش درهم رفت کامال مشخص بود دلش 

 که  یخواد وارد اون بخش داستان باشه...در حالینم

 قت یعد از ظهر در حقیجشنبه ون پن ....ااون روز

 ما بود. من و  ی عطف روابط همه  ی نقطه 

 مادرم....مادرم با همسر دومش...پدر
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 .... بزرگم...عموم..پدرم و

 خ کردن من حنا رویدادم : نون ها  یسرم رو تکون

 . دار کنمیب

 ... یمرس _

 نگاهش کردم دوباره به یسرم رو بلند کردم و سئوال

 ک کلمه باهامیشتر از ین باره بیاولفت :  سمت گاز ر

 ... ی صحبت کرد

 ایز گذاشتم و یم ی دستم رو رو ی تو ی برگه ها

 هم رفت ی دن صدا اخمهام تویشن

 زد : دلم ی ر لب غریا هم سرش رو بلند کرد و زیدن

 خواد با پا برم تو دهنشون از صبح پدرمون رو با یم

 ... نیل در آوردن االنم ایدر ی صدا

 ی :فکر کنم دارن قفسه بند ب کردمرو مرتم یروسر

 ... کننیم
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 هم اومده  یجناب ی رون داد : آقاینفس کالفه اش رو ب

 مشترک رو رنگ کنن و  ی وارهایخوان دیبود که م

 . پله ها رو عوض کنن

 شه امایکردن : بهتر م یت میکفشها پاهام رو واقعا اذ

 . ن صداها آزار دهنده هستن یواقعا ا

 ا هر دو به سمتشحال حنم سر سال ی ن صدایبا شند

 رها کرد و دست به یصندل ی فش رو رویدم کیچرخ

 . ستاد : امضا کردیکمر ا

 ن گل یما اومد : آفر ی لب همه  ی رو یلبخند پهن

 م؟یکه داده بود یمتی دختر....همون ق

 ن تری ست تومن پائید : دویبه پشت گردنش کش یدست

 ... اما فکر کنم ارزشش رو داشته باشه

 ی چا  ی ه سریشد : فکر کنم االن ش بلند ا از جایدن

 .. خوشرنگ بچسبه
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 دم دستش رویبه سمتش رفتم و آروم در آغوشش کش

 .. شهیدونستم مید : م یکتفم کش ی رو

 خندانش نگاه  ی ازش فاصله گرفتم و به چشها یکم

 تو ی رفاقت ها ی ن روابط گسترده یکردم : بالخره ا

 .. خورد ی ه دردیبه 

 ... نامرد_

 ره نه؟یشت گیگلوش پ _

 رمیجواب از کنارم رد : م  یکرد و ب  یجذاب ی خنده 

 کار به  یدستام رو بشورم...انگور رو بخور..چ 

 ؟ ی باغش دار

 : ا گرفتمیرو از دن ی وان چاینشستم و ل یصندل ی رو

 قسط اول جور شد

 از  یکیشه؛ صابر هم با یه اش هم جور میبق _

 .. دوستاش صحبت کرده
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 که تا آخرش   یرفاقت ی با کارها ی ورن طیا _

 .. د برم سراغیم..بایم بریتون ینم

 ... اریاسم اون مردک نفهم رو هم ن  _

 ی ک بهم نشست ماگ توید و نزدی رو کش یصندل

 ارزش ی زیچ چیدستش رو جا به جا کرد : خزان...ه

 ی زیبخاطرش روانت رو بهم بر ی نداره بخوا

 : عموم به م رو قورت دادمیاز چا یداغ ی جرعه 

 ... نگ زدهمادرم ز

 مثال؟  یهم رفت : که چ ی اخمهاش تو

 ... میان خونه پدریسرجر _

 همون که؟_

 مثبت تکون دادم : آره همون که ی سرم رو به نشانه  

 ... پدرم توش خودش رو کشت

 به  ی ازیمستاصلش رو بهم دوخت : ن ی چشمها
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 ... ی ش خودت نداریتکرارش پ

 چی : تکرارشون نکن ه پشت دستم زد یدست آروم

 وم از اون صحنه ها رودک

 نهیم مهم ایریم جلو میخوبم...دار _

 سر هر دومون به سمت ییبا بسته شدن در دستشو

 رون؟ ی م بید : امشب شام بریحنا چرخ

 : جمع و جور کنم یکردم حال افتضاحم رو کم یسع

 قصد  ی ن طوریومده ا یبه حسابمون ن یهنوز پول

 یخرج کردنش رو دار

 س...مهمون من یصورتش رو جمع کرد : خس

 ه منه...من به عنوانین قرار داد جد ین اولیبابا..ا

 ین قرار داد کاری خونده اول یکه روابط عموم یکس

 ... رو بستم

 گه خزان ازید : برو دیبه چشمهاش کش ی ا دستیدن
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 ی این حال و هوا در میا

 نا؟؟یمامان ا _

 ..من که عموم شام دعوتن. ی نا خونه یمامان ا _

 .. ی ایه قاعدتا نمرم..تو هم کینم

 د : در ضمن یا چرخین رو گفت و به سمت دنیا

 ... منظورم به شما هم بود

 !!تعجب باال رفت : من؟؟ ی ا به نشانه یدن ی ابروها

 گهید دینه خودتون بر

 فش رفت و قرار داد رو ازی حنا خونسرد به سمت ک

 ... میفش در آورد : همکاریتو ک

 تخس بود ی ه قدرخنده ام رو نگه دارم..ب  تونستمینم

 ا که با ی به دن یده اش گرفت...نگاه یشد ندیکه نم

 ره بود کردم وتمومیبه جلوش خ یتعجب وحشتناک

 ی د ، نتونستم خنده یر پریبد چند لحظه اخ ی حس ها
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 ... بلندم رو کنترل کنم

 بهم نگاه کرد : ممنون از دعوتت اما  یا چپ چپیدن

 ... ان و خبیره بصابر و سهند قرا

 دن سالم هریموم نشده بود که با شنهنوز ت جمله اش

 ریدوشون صورتمون به سمتشون برگشت..سهند ز

 ری به حنا انداخت که با سالم ز یقی نگاه عم یچشم

 ... وترش نشست یر کامپیلب پشت م 

 که با  یشگیهم ی ا از جاش بلند شد و با صابر جدیدن

 شده بود دستترهم  ی ش جدیکت و شلوار خاکستر

 ... داد

 ز من گذاشت : چهیم ی ف دستش رو رویک صابر 

 کارمند؟  ی د خانم هایطور

 صابر ی ن اشاره یهم رفت..انگار ا ی ا تویدن ی اخمها

 وان دستش رو جا به یجواب ل ی تش کرده بود...بیاذ
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 افتاده  ی زیاد چیجا کرد..صابر انگار که 

 ا رویباشه...چشمهاش رو بست و باز کرد و دست دن

 بابا راجع بهش  ی ازم یدستهاش گرفت : عز ی تو

 ... شبیم دیصحبت کرده بود

 ه؟یان چیا نگاه کردم : جریدن ی با تعجب به اخمها

 ز داد و با یا لیدن ی ن انگشتهایصابر انگشتهاش رو ب

 ا رو از دستش گرفت و یدن ی وان چایدست آزادش ل

 ... کم مامانمیز گذاشت : یم ی رو

 یلی دونستم خیرون داد...م یب یسهند نفسش رو حرص

 داره تا دخالتیوارد بزور خودش رو نگه مم از

 ... نکنه

 .. د کار کنمیگه بعد از ازدواجم نبایزن عمو م _

 و اخم آلود  ی ه لحظه نفسم گرفت..به صابر جد ی

 ؟یچ ی عنینگاه کردم : 
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 ساتنش رو  ی ا دستش رو آزاد کرد و روسر یدن

 د..کارهاشدوباره محکم کرد و کشوش رو باز کر

 .. کنترل خودشهدف و بود محض  یب

 ... خب آخه_

 د : منم بهت گفتم یا چرخیبه سمت دن  یصابر عصب

 ی به کارت ادامه بد یتونیتو بعد از ازدواجمون م

 : ا چشمهاش رو محکم بست و دوباره بازش کردیدن

 واقعا ممنونم از لطف و محبتت 

 د : من موندم آخهیصابر کالفه به سمت ماها چرخ

 شب درست ویاز دشم؟ یه م یمن چرا دارم تنب..

 ... زنهیدرمون با من حرف نم

 ی ..چون حتیگیچون در اون لحظه به مادرت نه نم

 ... خونه مون رو انتخاب کنن ی اجازه داد 

 ه تلفن یرم یسهند کالفه از جاش بلند شد : من م
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 .. بکنم

 ا یشتر تو هم بره دن ی صابر ب ی رفتنش باعث شد اخمها

 : گرفتز جاش بلند شه دستش رو صابر خواست ا

 کنم که وسط رویزم..من تمام تالشم رو میعز

 ... رمیبگ

 شه به سمت ین وسط هم همیدونم و متاسفانه ای بله م _

 له یشتر متمایمادرت ب

 ی انصاف ی..ب یلیخ _

 ی ..من ب یگ یا از جاش بلند شد : راست م یدن

 ... انصافم

 م؟ یم صحبت کنیبر _

 ... دعوتم یینم جاتوی نه...امشب نم _

 یفش رو از روی ا هم ک یردم دنهش کنگا یسئوال

 برداشت :حنا؛ من و خزان رو شام دعوت  یصندل
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 ... کرده

 یید ...حنایگرد به سمت حنا چرخ ی صابر با چشمها

 ... ساکت بود یکه به طرز استثنائ

 گفت : امروز ی حنا بدون نگاه کردن با لحن جد

 ا و یداشتم با دن  ن قرار دادم رو بستم دوستیاول

 ... رمیخزان جشن بگ

 میوارد شد : بر ی سهند تلفنش رو قطع کرده بود جد

 بچه ها؟

 رون یخوان شام برن بیدختر ها م _

 گه هم من یک بار دینگاهمون کرد ..  یسهند سئوال

 به سمت  یبا نمک ی لیح دادم..سهند با لبخند خیتوض

 م؟یست یما دعوت ن یعن ید : یحنا چرخ

 نه بدون نگاه کردن بهش گفت :   ی جدحنا باز هم 

 اونقدر بودجه ندارم
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 سهند واقعا نتونست خنده اش رو کنترل کنه : خب

 ؟ یم چیاگر ما سهم خودمون رو بپرداز

 ه شبیا همسرتون ید خواهر و ید اجازه بدیتون ینم _

 رون برن؟یتنها ب 

 م دینکه ما هم دوست داریسهند باال رفت : ا ی ابرو

 ده یرو نم ین معنیصال ام ا یرکنارتون باش 

 ر یکه ز ی مه ایشرت ن  یشد و تاش بلند حنا از ج

 ن یپائ یده بود رو کمیجلو بازش پوش ی مانتو

 ش روی ع نگاه ازش گرفت و گوشید...سهند سر یکش

 به حنا  یر لب فحشیدستش جا به جا کرد. ز ی تو

 گفت : به ی دادم و خنده ام رو جمع کردم و با طناز

 ... دهیم ی حسود  ی نظر من که بو

 .. رمیده بگیناد هند روگرد س ی کردم چشمها یسع

 ا ؛صابر از جاش بلند شد : واقعایهمزمان با دن
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 : ا حلقه کردید .. دستش رو دور دنیایست ب ین ی ازین

 خوادیست سهند داداش..من رونمی منظورش به تو ن

 ... نهی بب

 ی به هر دو شون انداخت : تو هم گاه یسهند نگاه

 ینگه دار یور زنت رو راضبلد باش چه ط

 از سهند  یمین بار بود که دخالت مستقیاول ی برا

 ایدم صابر هم متعجب دستهاش رو از دور دنیدیم

 ی دون یباز کرد : سهند...تو که م

 ه کرده؟یشب تا صبح گریدونم خواهرم دیمن فقط م _

 ن انداخته ی با سر پائ ی عصب ی ایصابر به سمت دن 

 ا؟ ید : دنیچرخ

 به سمت آشپزخونه رفت و صابر هم حرف  ی ا بیدن

 داد : شش سال ینبالش...سهند سرش رو تکوند به

 ا بگه دوستش داره...و حاال ید بتونه به دنیطول کش
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 کشه به مادرش بگه کمتر تو یسال طول م  یهم س

 .. روابطش دخالت کنه

 ستاد : کاش اونیحنا به سمتمون اومد و کنار من ا

 یرم اما آدم براقدر طول نکشه...قصد دخالت ندا

 ... کبار فرصت دارهیقط نگه داشتنش عشقش ف 

 ی که در رفت و آمد بودن نگاه  یین در به پاهایاز ب

 رو یه دادم و گوشیوار پشت سرم تکیکردم و به د

 ن اون ی بود ب ییزهایک چ یدستم جا به جا کردم.  ی تو

 .کردیل توجهم رو جلب میدل یرفت و آمدها که ب

 که  ییومد تمام بوهایم خاک و رنگ و چسب ی بو

 . دیک دوران جدیساخت  ی ااز بود برین

 ؟ ی سادی نجا وایچرا ا _

 راهرو  یک و روشنین تاریسرم رو بلند کردم و از ب

 . ستاده بودیب ایکردم که دست به ج  ی به سهند نگاه
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 . زدم : منتظر بچه هام یشل ی لبخند

 ی ر چشمیصورتم برداشت و ز ی نگاهش رو از رو 

 نکرد : حنا خانمتون اجازه داد  ینگاه  به رو به رو

 . میایما هم ب

 ک رو بهییموزا ی پاشنه دارم رو  ی با نوک کفشها

 از به اجازه اشیکردم نیدم : فکر نمیکش یروم خط

 ا یداد دنید بهتر بود صابر اجازه مید.. شا یداشته باش 

 . تنها باشه

 آورم و یلیب شلوارش در آورد و خیدستش رو از ج

 ی هه داد : گایوار تکیستاد و به دی رم ابا فاصله کنا

 ده تر یچیز پیهمه چ ی فرصت فکر کردن که بد

 . شهیم

 ه پروانه است ممکنهینم هست. احساس آدم شبیا _

 . وجود نداشته باشه ییبراش فردا 
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 خم یستاده کمیسر جاش جا به جا شد و رو به روم ا

 نه : اگر احساس یشد تا صورتم رو راحت تر بب

 ن رویست خزان. تو هم ایمثل پروانه ن باشه یواقع

 . یدونیخوب م یلیخ

 ن انگشت هام گرفتم ی رون از شالم رو بیب  ی دسته مو

 ... ی بگذر یشیمجبور م ی...سهند واقعا گاهیگاه :

 ن گذر کردن یبه ا ی از یاگه..اگه بهت قول بدم که ن  _

 ؟؟یست چین

 م..من یکن یصحبت م  یم از چیم داری دونستیهر دو م

 ومدیدور به نظر م یلین روزها خیکه ا ی ه ااز گذشت

 که از نظر من وجود ی نده ایگفتم و اون از آیم

 ... داشتید هم وجود مینداشت..نبا

 که از ی ه ایدوباره به سا یر چشمیزدم و ز ی لبخند

 کردم و یافتاده بود تو راهرو نگاه ی رو به رو
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 به پشت مانتوم  یبدون دقت به نگاه منتظر سهند دست

 . ر کردنید ی لیم : خدیکش

 ر یدونستم دیحرف..خوب م یب و ی نگاهم کرد...جد 

 ت کالم سهند رو به رو بشم و دلمید با واقعیا زود بای

 ... رید یلیوفته خیر اتفاق بین دیخواست ایم

 تو ی اید و پشت سرش که دنیرو کش  یحنا ترمز دست

 ... ایانداخت : دن یفکر نشسته بود نگاه

 رون : جانم یش پرت شد بخود ی ایا از دنیدن

 ی ا مکالمه این حنا و دنیود که بن بار بیاول ی برا

 . دوستانه و ساده برقرار بود

 نشون روی کنم ماشیه زنگ بزن..فکر م یبهشون  _

 . گم کردم

 د بهتر باشه یبه اطرافش انداخت : شا  یا نگاهیدن

 بمونن  یم گم باقیبذار
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 !! ا؟ یبا تعجب برگشتم پشت سر : دن

 بندش رو باز کرد و کامل به سمتمون حنا کمر

 .شناسمیه رستوران میم ید بریایگم بیم ی جد: د یچرخ

 ... می چیبپ

 شهیا باورم نمیبم در آوردم : دنیم رو از تو جیگوش

 ی کشیبچگانه م ی ن حنا نقشه هایبا ا ینشست

 ... ممنون واقعا یلیحنا با اخم نگاهم کرد : خ

 ا یستاد. دنیانشون پشت سرمون یه بعد ماشیچند ثان

 از داشتم امشب تنها ینهنوز اخم آلود بود : واقعا 

 . باشم

 به من  ی که دار ی ن شکلی قا همید دق ین رو بایا -

 صابر   یدونی..خودت هم خوب میگفتیبهش م  ی گیم

 گفتن   یدگیچین رو نفهمه... با پیست که این یآدم

 ... دهیشه جواب نم یهم
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 ی تجربه اره گرفتم : من آدم با یدستم رو به دستگ

 داشته شدم...نه ستم...نه در حد تو دوستیهستم و ن

 بود...اما  یتو واقع ی چ وقت رابطه ام به اندازه یه

 ی بودن رابطه  یر واقع یبا تمام اون غ ییزهایک چی

 م ید مستق یا...خواسته هات بایاد گرفتم دنیخودم 

 ... باشن

 : زانوم برداشت یفش رو چنگ زد و از رو یحنا ک

 ستن تا تو لفافه بفهمن..هر چندیقدر باهوش نمردها ان

 ... انیفهمن...من گفتم ن یم هم نمی مستق

 ... کرد : حنا ی ا خنده ایدن

 که ره وقت از ییکج کرد...ادا یحنا دهنش رو کم

 آورد که با یشد از خودش در میچندشش م ی زیچ

 کرد ی ن نگاهش م یدن سهند که داشت از کنار ماشید

 ... ما ها شد ی بلند همه   ی خشک شد و باعث خنده 
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+++++++++ 

 .. بود یخوب یلیشب خ _

 ن رو گفت و در کرم مرطوب کننده اش رو یحنا ا

 ر رو تو اتاق پخشیلذت بخش انج ی باز و اون بو

 یی ادم باشه برات ماسک عسل و کاکائویکرد : فردا 

 ... پوست خوبه ی گن برا یاد گرفتم رو بذارم...میکه 

 شدم و به پهلو شدم تا بهتر رختخواب جا به جا  ی رو

 .. کن نامرد ت اول امتحاننمش : رو خودی بب

 ریپ ی چشمهاش رو چرخوند و نگاهم کرد : برا

 ... مثل تو ا ییپاتاال 

 : کوسن کنار دستم رو محکم به سمتش پرتاب کردم

 .. مسخره

 ی واال..امشب تمام مدت الل مون  ییمسخره تو _

 ... ی کردیو اطراف رو نگاه م ی گرفته بود
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 .. شارمن مدت تحت فیخسته بودم حنا..واقعا ا _

 رید و پاهش رو زیگه بهم مالیدستهاش رو بار د

 ا و یدن ی نگاهم کرد : تو رابطه  ی جمع کرد و جد 

 ؟یهست  یصابر دنبال چ

 : بالشت محکم تر فشار دادم ی شتر رویسرم رو ب

 ... خودم

 شخم  ی رون داد : چرا دارینفسش رو محکم ب

 ؟ یزنیم

 ست بهیتفاهم ن  ی دوست داشتن به معنا ی دونیم _

 گه است یدن همدیفهم ی ر من...به معنا ظن

 .. یلیخزان..خ ی بچه بود یلیخ _

 چ وقت بچه یم... من هی ا بخوابی زدم : ب ی لبخند شل

 ... نبودم

 نگاه ی به صورت درهمش نگاه کردم : اون جور
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 که گذشتشون رو کامل  یینکن...من خوبم حنا...آدمها

 اد ی یکه گاه ییکنن...نه اونهایکنن اشتباه م یدفن م

 تا دوباره اون یکن ی اد آور ید یکنن...بایش میآور

 ...مثل تو که بهتره اونیاشتباه رو تکرار نکن

 اد اونین یک یتا دوباره  یکه رو مرور کنیمرت

 ... باهات برخورد کنه ی طور

 ومد...امروز بر عکس یا سر حالتر به نظر میدن

 ن حال من یکرد و ایکار م ی شتری ز بروز با تمرکید

 ..حنا هم سخت مشغول کار بود ود.کریرو بهتر م 

 بار سوم ی رو برا ی سالن عروس ییمن هم عکس ها 

 .. کردمیت میاد

 شونیعروس ی عکسها ی ه عروس داماد برای _

 دن...دو روزهی هم م ی...پول خوبیخوان برن دوبیم

 ... است کار
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 ن کاریصال از احنا سرش رو بلند کرد : تو که ا

 اد یخوشت نم

 . ی قبول کن  یستی : مجبور ن ق نگاهم کردیا عمیدن

 تا  ی زیفشار دادم : مجبورم...چ یچشمهام رو کم 

 ... دو تا از چک ها نمونده  یکیموعد 

 که  یبه صورت هر دوشون زدم : اون زمان ی لبخند

 ادگرفتن ی ی نه کنم برایم گرفتم اون همه هزیتصم

 فشن ی مجله ها ی بود برامطمئنا قرار ن یعکاس

 ی د برم برایاته اش بدونستم یتهران کار کنم..م 

 ... گهیکنم د یپولدار عکاس ی عروس دامادا

 هم رفت : چرا عکس هات رو ی حنا تو ی اخم ها

 ؟یفرست ینکش رو فرستادم نمیکه ل یشگاهینما ی برا

 دستم گرفتم و از  ی م رو تویاز جام بلند شدم و گوش

 : کتفش زدم ی ت آازدم روکنارش رد شدم..با دس
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 ... قوز نکن

 .. شهیچ کدوم پول نمی نا هیا یزم...ولیزفرستم عیم _

 : دمیشمردن پول بهم مال ی انگشتهام رو به نشانه 

 ا...نه فکر تو..نه ذهنی ن دنیده تو این جواب میفقط ا

 ... چ کدوممونیه ی ها  ییمن...نه توانا

 ز صبحگه ایم ینم چی زنگ بزنم بب  یبرم به جناب _

 ... ام دادهیرات پیکچلم کرده از بس سر تعم

 ز پرت یم ی دستش رو آروم رو یحنا خودکار تو

 ... ه زنگ بزنهیاد یدلش نم یعنیکرد : 

 ... غر نزن_

 شلخته تر از هر یام که جناب یرون بیخواستم از در ب

 دونم چه قدر ازی از در وارد شد ...نم یوقت

 جمع کردم یکم ده بود..لبهام رو یحرفهامون رو شن 

 ال واردیخ یب یرم..اماجناب یخنده ام رو بگ ی تا جلو
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 د معلومیید ...سه تا خانم تنهایدفتر شد : در رو ببند

 .. اد تو ساختمونی م یره کیم  یست ک ین

 یچروکش انداختم و سر ی راهن خاکستریبه پ  ینگاه

 .. تکون دادم : سالم

 نشست و  یصندل ی کرد و رو  یر لبیز یسالم

 ن و یمالک ی د به غر زدن از عدم همکارشروع کر

 ... ر ساختمونیتعم ی ن برایمستاجر

 : ز گذاشتیم ی که حنا دستش داده بود رو یوان آبیل

 ریچ جوره زیه...هین رو به روئیشتر هم ایاز همه ب

 ... رهیبار نم

 هست اصال  یهم رفت : چ ی تو یاخمهام کم

 .. دفترشون

 ... آمد دارن نا درین همه هم ایدفتر وکالت...ا  _

 ردم و ر لبم تکرار کیز ی وکالت رو دو سه بار



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 .. اخمهام ناخود آگاه در هم رفت

 ن جا استفادهیدوبار هم از ا ی هفته ا یگن حتیم _

 یواریوار ها کاغذ دینن تا دی بینم  یلیکنن و دلینم

 ... بشه

 ا کردم ویبه دن ی م رو خاروندم و نگاه خسته ایشونیپ

 : رو به روم برگشت ی مودوباره به سمت مرد اخ 

 ن رو ه منطق خودشوشون هم بالخری، ا یجناب ی آقا

 نه رو نکنن ، یزان هزین میدارن و حق هم دارن ا

 ستم ین ی واریبه کاغذ د یراض یلیدر ضمن من هم خ

 . ز زدیه رنگ تر تمیشه یم

 به  ی فم رو برداشتم و نگاهیبگه که ک  ی زیخواست چ

 دونست از پشتیش رو خوب میا انداختم که معنیدن

 با بلند  اومد و من  یزش بلند شد و به سمت جنابیم

 حنا از در دفتر بدون نگاه کردن ی کردن دستم برا
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 . در رو به رو خارج شدم

.... 

 ی نی ش بیبود که پ ی قا همون طوریز دقیهمه چ

 یپول  ی شتر تمرکز کنم رویکردم تا ب یکردم...سعیم

 .ت اطرافمجانای کرد تا هیدم مین قرار داد عایکه ا

 نبود اما لحن حرف  یعروس دختر کم سن و سال 

 .که ته ذهنش بود بچگانه بود ی زینش و هر چدز

 رنگم رو بهم زدم و در یبلند زرشک ی ناخن ها

 سکوت و صبر گذاشتم تا عروس هر آنچه که در

 .ون بگذاره یذهنش داشت با مسئول تدارکات در م

 وستشد یعنیبه داماد ساکت نگاه کردم.  یر چشمیز

 دن هر یبود که در د ی ن جمله این اولیداشت؟؟ ا

 گفت دوستشید..اگر حنا بود میرسیبه ذهنم م  یزوج

 منطقش فقط  یب ی داره که در مقابل تمام خواسته ها
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 کنه و از نظرم دوستنش نداشت که سکوتیسکوت م

 رو دوست داشته باشه و یزن ی شد مردیکرده بود..نم

 نگاهش ی ممتد ی ه ی چند ثان ی برا یسکوت کنه و حت 

 ... نکنه

 .. ی خانم طلوع _

 دوندم : هستم درمت صدا برگرسرم رو به س

 . خدمتتون

 که دوستان ییزهای گه با توجه به چیخوبه د یدوب _

 در نظر دارن؟ 

 گفتم اصال گوش نکردم تای بد بود مطمئنا اگر م یلیخ

 صحبت یگفتن؟ ..هر چند داماد کالم یدوستان چ

 دستش  ی تو ی ره به حلقه یمدت خ نکرده بود در تمام

 داشت  ی کات چه اصراردونم مسئول تداریبود و نم

 . اعالم کنه یجمع یمیم رو تصمین تصمیا
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 ه یتونم یچپم انداختم : م ی پا ی راستم رو رو ی پا

 ن کار اختصاص بدم فقط یپنجشنبه جمعه رو به ا

 ... د یخ پرواز رو به من اعالم کن یتار

 ی : عال  عروس دستهاش رو بهم زد

 ابون هر تعداد عکس کهیم تو بیتونی...م یشه....عال یم

 ی م.. نه داوود؟؟ فکر کن تو تویریم بگیخواست

 شه نه؟ یم  ین شن ها عالی د بیراهن و شلوار سفیپ

 نکه منتظر جواب باشه حرفش رو بایو بدون ا

 کیشتر از یمسئول تدارکات ادامه داد... بعد از ب

 و بعد با نفس رو امضا کردم   ی ساعت قراردار

 بمیج ی رون اومدم. دستهام رو توی از دفتر ب یقیعم

 ابون جردن یبوق و حرکت خ ی ن صدایکردم و ب

 عمه ی ه روزین اومدم...ی پائ یرو به آروم یبیسراش

 ی عروس ی کنیکه فکر م یبهم گفته بود سن تو سن 
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 فقط لباس عروس و دست و نقل و هل هله...تو یعنی

 ؟. اونیچ یعنیمشترک  یزندگ یدونینم یحت

 م چهدونستیروزها شانزده ساله بودم و اتفاقا خوب م

 خواستم..خودشیخوام...من خودش رو میم ی زیچ

 یش رو وقتیجد ی هاش..چهره   یرو با تمام بد اخم

 شد..خودش رو بایش دفن میقطور درس ی پشت کتابها

 ..دی کش یکه گه گاه م ی گاریش..با س یی نک کائوچویع

 ما؛ با وسواسش یحدش با ن  یخودش رو با رفاقت ب

 ی زندگ لباسها و کفشهاش..من تو افتضاحات ی رو

 ... خواستمشیاون روزها م

 پدر تازه آزاد  یروح ی ماریدر نبود مادرم...در ب

 رو یتیخواستمش...حمایشده از اسارت جنگ م

 اد پدرمیکه با هر بار فر یخواستم که نبود.. آرامشیم

 ه هواشد و بی شه ها دود میو شکسته شدن ش
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 ... خواستم کهیم  یرفت...دوست داشته شدنیم

 رون دادم و نگاهم رو به جلومیب نفسم رو محکم 

 ن ین االن بود..ب یقا مثل همی دوختم..اون روزها هم دق

 هیه رنگ بودم... یاطرافم به دنبال  ی ها  یتمام شلوغ

 ن...اما همهیباال و پائ یک دست و روان و بیحس 

 نیاول ی ود که.. دستم رو بران بیز انقدر باال و پائیچ

 و دربست که از کنارم رد شد تکون دادم یتاکس

 گشتم شرکت. خسته بودم اما چارهی د بر میگرفتم با

 رنگ ی خاکستر ی صندل  ینبود..سرم رو به پشت ی ا

 ن حسیه دادم... چند وقت بود که طناب ایتک یتاکس

 ده بودم ؟یها رو بر

++++++++++ 

 ی دن صدایرکت با شنبا باز شدن در آسانسور ش

 ی ما م ی که تو سالن مشترک طبقه   ی بحث چند نفر
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 ی در هم کرد..کمربند مانتو یاومد اخمهام رو کم

 کرم رنگ جلو بازم رو باز کرد و بلوز ی ساده 

 رنگم  یمرتب کردم و شال زرشک یرش رو کمیز

 ... دمیجلو کش یرو که شل شده بود کم

 تونستمی م ومد یبه نظر م ی جد یبحث آروم ول ی صدا

 اطراق  ی مردونه  ی ن صداهایا رو از بیدن ی صدا

 ی کفشم رو ی پاشنه  ی دن صداینبا ش  ص بدمیتشخ

 به سمتم  ی ا سکوت کرد و نگاه جدیسنگ سالن دن

 نا مرتب تر و کالفه تر از یحت ی انداخت..جناب

 داشت با مرد کت و یستاده بود و سعیا ی عصر

 ون ریره ای شلوار پوش رو به روش ارتباط بگ

 تونستم از نگاه عاجزش بفهمم یم

 بالفاصله به ه مرد کت و شلوار پوش یبرعکس بق

 یسمتم برنگشت...شالم رو پشت گوشم زدم و کم
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 کرد : خزان جان چه  یا سالم یجلو تر رفتم ...دن 

 ... یخوب که اومد

 ن هم از خانم ید : جناب ایبه سمت مرد چرخ یجناب

 .. یطلوع

 فم رو محکم تری...بند کد و منیکامل به سمتم چرخ

 که از یین انگشتهایاز بند دلم گرفتم...قلبم انگار ب 

 رون اومده بودند داشت فشردهیش بی ن سال پیچند

 ه انگار رفت وید و نفسم در ثانیر کشیشد...سرم ت یم

 پر سئوال بهم انداخت یا نگاهیگه بر نگشت...دنید

 که از سر  یمرد رو به روم اما با وجود تکون ....

 د حالش از من بهتر بود...نگاه یخورد...شا یاراحتن

 که یماسک ی ود برال چاقو برنگش مث ی ز قهوه ایت

 بود در ی ز بلورین همه سال زده بودم...همه چیا

 ن یاون لحظه...سرش رو بالفاصله پائ
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 انداخت...نگاهش رو از من گرفت و نفسش رو 

 . رون دادیب

 ی شون همون خانم طلوعیا  ییایجناب ک _

 .. شوننیتن...طرف حساب اهس

 د کهد و کف دستم انقدر عرق کرده بویلرزیدستهام م

 زین دستهام ل یف از بیهر لحظه ممکن بود ک

 ی باق  ی د نفسین خودم که تا سقوطم شایبخوره..ع 

 ... مونده بود

 به  ییشد..اکویذهنم اکو م  ی از قعر فضا ییصداها

 دهستایر جلوم ا ین طور سر به زیکه ا ی قد مرد ی بلند

 دا ید خودم رو پیکردم اما با یدا نمی بود...نفسم رو پ

 : از سکوت اطرافش استفاده کرد  ی کردم ...جنابیم

 هستن که دفتر وکالت رو یلیشون وکیا یخانم طلوع

 .... شونه یبه رو مال ا
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 رات یتعم ی دن برایکه خست بخرج م _

 رو به روم نگاه  ی نه یدست به س  ی حواس به حنا  یب

 د از خودم هم یکه شا ی در فکر ی ایه دنکردم و البته ب

 کردم یو سعکردم  ی شناخت سرفه ایبهتر من رو م 

 دایکه داشتم خودم رو پ یین تمام حسهایتا ب

 محکم به سرم خورده بود و ی کنم...انگار ضربه ا

 یدم : مسئول مال ی شنینم ی زیمغزم چ ی جز صداها

 د با اجازتون من یشون هماهنگ کنیشون هستن با ایا

 ... کار دارم یلیخ

 تونستم محکم و صاف راه رفتم و واردی که م ییتا جا

 ه دادم و نفس یز تکیتم رو به مم... دسشرکت شد

 وسط قفسه ییمکردم حاال جایدا نیکه پ ی حبس شده ا

 ه گرهیکرد...مثل یر کرده بود و درد مینه ام گ یس ی 

 ... محکم دردناک
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 . من د تا بحثشون تموم بشهیدونم چه قدر طول کشینم

 ستاده بودم که هر دو یز ایم پشت م ی تصم یمات و ب

 . شت سرشون بستنوارد شدن و در رو پ

 211سر  یعنیحنا غر غر کنان به سمتم اومد : 

 .. کنن بخدا مسخره استینا دارن باهم بحث میتومن ا

 ی ر چشمیز گذاشت و زیم ی فش رو روی ا کیدن

 ت؟ گف  یچ ییایک ی دی به من انداخت : مگه نشن   ینگاه

 ه بشم ید توجیگفت با

 و ی ن جمله تکرار یلبم اومد چه قدر ا ی رو ی پوزخند

 کلمه هاش هم با   ین آدم حتیه...ای خره بود..توجسم

 .. نکرده بود  یاون دوران فرق

 ییایبه سمتم گذاشت : در ضمن اصال ک یا قدمیدن

 ... هیگه ایست که دفتر مال کس دین ی کاره ا

 ا یاد با وحشت به دنستیا ی احساس کردم قلبم لحظه ا
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 گه؟یدم : کس دی لرزون پرس ی نگاه کردم و با صدا

 ین شکلیک تر شد : تو چرا ا یبهم نزد یحنا کم

 ه؟ ین جوری خزان؟؟ رنگ و روت چرا ا  ی شد

 کم فکرمیدم : نه..خوبم فقط یم کشی شونیبه پ  یدست

 نگفت دفتر رو به   ین مدت..مگه جنابیمشغوله ا

 ن آقاست؟یمال ا ییرو

 واضح یلیکرد خی نگاهم م یا تعجب و شگفتا بیدن

 ن براشده و پر بغض م یبود که عکس العمل ترس

 ن رو گفته باشه...در ضمن یاد ایادم نمیبه : نه یعج

 نا که مستاجریبدونه..ا  ی فکر نکنم جناب

 بوده حاال  ی گه این دفتر کس دی ستن...صاحب این

 .. نایفروخته به ا

 معادل "نایا" ی کردم برا یسرم رو تکون دادم و سع

 "ر حضور یبه غ ی گه ا یدا کنم...معادل دیپ ی گه اید
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 د حنا هنوز داشت راجع بهیکشی ر می. سرم ت"اون

 گفت و ین همه بحث رو نداره م ینکه پول ارزش ایا

 که تو ذهنم در یکردم اگر تمام اون ذرات یمن فکر م

 کار کنم؟ ید چی حال پروازند راست باشند من با

 مد داخل اتاق رفتم و ساکم روبدون توقف به سمت ک

 رم باشگاه ی در آوردم : من م 

 وانهیگاهم کرد : باشگاه؟ دد نگر ی ا با چشم هایدن

 ... یسی رو پات وا یتونینم ی؟ از خستگی شد

 ..رون اومد یحرف از در شرکت ب یگفتم و ب  یخوبم

 ... ر شدمیبدون نگاه کردن به اطراف از پله ها سراز

++++++ 

 س بود و یس خیبافته ام خ ی ...موهازدمینفس نفس م 

 روشنم به خاطر عرق به  ی خاکستر یتاپ ورزش

 ی برا ین نشستم و تالشیزم ی زد...رویم  یاهیس
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 که به  یکنترل نفس نفس زدن هام نکردم...هر مشت 

 سه بوکس زدم هم نتونست حالم رو بهتر یک

 این خشم بود یه دادم ؛ ایوار تکیکنه...سرم رو به د

 قا اون حسیتونستم عمی ونستم...نمدینم یسرخوردگ

 ... نفوذ کرده تو بند بند وجودم رو درک کنم

 ی کردیم یخودکش یشتاد _

 کرد...به یبه پانته آ نگاه کردم که با لبخند نگاهم م

 ا نگرانت یشه کنارم نشست : دنیسمتم اومد ومثل هم

 ... بود

 ... رمیگیرون دادم : باهاش تماس مینفسم رو محکم ب 

 نگ؟یم ریبر _

 رو  یکیخواد یبدجور دلم م ی راستش رو بخوا _

 ... کتک بزنم

 ی مثل مرب ی خوایم خشم؟؟ کرد :  ی بلند ی خنده 
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 حتت کنم؟یها نص یژاپن ینیلم چیف ی ها یرزم

 م یشونیکه به پ  یرنگ یمشک ی با پشت دست مو 

 شهیده بود رو عقب زدم : اگر در انتها باعث میچسب

 حالم بهتر بشه آره

 د نگاهم کرد : انقدر؟؟ گر ی با چشمها

 . تکون دادم  ی د حرفش سرییدر تا

 تا مشت و لگدکنم چند نگ..فکر یم ریپس پاشو بر _

 ... حال هر دومون رو خوب کنه

++++++++ 

 ی د در رو باز کردم..مامان کتاب به دست جلویبا کل

 از حنا و پدرش ی ون نشسته بود.. و خبریزیتلو

 .. میست ینها ننبود..پاک فراموش کرده بودم که ت

 ؟ ینکش نگاهم کرد : شام خوردیع ی از باال 

 ام ین مسالم؛ نه باشگاه بودم اال  _
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 ه کوشن؟یبق _

 ا منم شام نخوردمیقدم بزنن...ب  ییرفتن دوتا _

 .. می غذا بخور ییدوتا

 ز نشستم و به یاتاق گذاشتم و پشت م ی ساک رو تو

 کردم یکه مامان لبالب برام پر کرده بود نگاه یظرف

 ادهیز یلین خیلبخند زدم : ا و

 ی تون یم ی شتر از سه ساعت باشگاه بودیب _

 ... ی بخور

 و دهنم یدادم و قاشق اول رو ت یرو تکونم سر

 چهارزانو یصندل ی گذاشتم و پاهام رو رو

 که مامان ازش متنفر بود اما هنوز با  ی کردم..کار

 .. کردیدقت نگاهم م 

 شده؟  یچ _

 خونه نبودم یلیمدت خن ید ایخوبم مامان.. ببخش _
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 دیم خریدم فردا باهم بریاما قول م

 ..حنای دونیهم خوب مگم خزان..خودت ین رو نمیا _

 ی خته بودیگفت بهم ریم

 نمشی بشقاب گذاشتم : اگر باز هم بب ی قاشق رو تو

 داشته باشم به نظرت مامان؟  ید چه عکس العملیبا

 ؟ ی دیر چونه اش حلقه کرد : دیدستهاش رو ز

 گم اگریدارم م _

 از اون ی سال گذشته...خزان تو عبور کرد یلیخ _

 .. دوران

 کردمهنوز همونیفکر مامشب  ی بیبه طرز عج

 هستم که ی هجده نوزده ساله ا ی خزان زخم خورده 

 .. ش شده یمادر ی وارد خونه  ی بعد از هفت سال دور

 ... خزان_

_... 
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 و زجر...بعد از ی بعد از هفت سال...دور یوقت _

 ...بعد از اونی بود ی مارستان بستری که ب یشش ماه

 ... حماقتت

 خونه ی د : اومدین رو گفت و صداش لرزیا

 یبود..دار  ین شکلیخزان...چشمهات هم

 .. می ترسونیم

 رش ینظ  یب ی ز دراز کردم دستهای م ی دستم رو رو

 ی حماقتها ی ن دستهام گرفتم : مامان..سلسله یرو ب

 ... ان بود اون روزهایپا یمن ب 

 شد برگردمیکاش م ی س شد : خزان..ایاش خچشمه

 ... کردمیز رو عوض میعقب...همه چ

 رفت یمامان؟ بابا نم ی کردیمرو عوض  یچ _

 شد؟؟یجنگ؟ مفقوداالثر نم

 بابات صبر ی گه برایدو سال د یکینه.. اگر فقط  _
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 شد ین طور نمید ایکردم...شایم

 که  ی د : مامان..گذشت از اون دوره ایر کش یقلبم ت

 ر تو نبود..تو فکریدونستم...تقصیرو مقصر م  من تو

 سال شتر از هشت نه  یبابا مرده.بابتش ب  ی کردیم

 ی دونستی...تو چه می و بعد ازدواج کرد ی صبر کرد

 ... که

 خت : من یگونه هاش ر ی مامان رو ی اشک ها

 ... کاش ی دوست داشتم خزان..ا یلیپدرت رو خ

 فقط ستم که یه نکن مامان..من خوبم...بچه نیگر _

 ... کم خسته امی

 .. ش دوبارهید یخزان اگر د  _

 من صرف  یخوام بهش فکر کنم...تمام نوجوونینم _

 ... که یاون دوسال ینگاه کردن بهش گذشت..حت

 ن دستهاش گرفت : به اون دوسالیدستم رو محکم ب 
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 تو اون یتو زندگ ی ریچ تاثیفکر نکن... ه یحت

 .. دوسال نداره

 ز رو نرمال یکرد همه چیمامان تمام تالشش رو م

 قا رو به روم ینشون بده اما نبود...اومده بودن و دق

 دادن من بود...به چه  ه بودن...زجردفتر باز کرد

 ؟یجرم

 دهنم   ی تو ی گه ایسرد شده بود اما قاشق د یغذا کم

 اونجا ییایما کی نبود؛ بودن ن یگذاشت ...تصادف

 ه هم ب "اون  " ی ا زود پایر ینبود...و د یتصادف

 ... شد یشرکت باز م

 م جا به جا کردم؛ درست وینی ب ی نکم رو رویع

 شتر از هر ین بینم و ا تونستم تمرکز کیدرمون نم

 اگر اون یعنیرفتم...یکرد. اگر نمیم م ی عصبان ی زیچ

 یرفت؟ ک یپذیباالخره من رو م یافتاد ک یاتفاق نم
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 ن نگاهش یاد آخر یب یزد؟ امروز عجیباهام حرف م 

 یخونه  ی راهرو ی وار انتهایده به ده دایافتادم تک

 ی حرف اون نگاه و بعد صدا ی عمو مبهوت و ب

 ... عمه ی ا ه هیخودم و گر

 چشمم از اون عصر نحس ی سوزش اشک گوشه 

 دم و چشمهام رو محکمی کش  یقیجدام کردم. نفس عم

 ... بستم

 ؟یخوب _

 ا پر سئوالیستاده بود...دن یسرم ا ی نه باال ی ه سیدست 

 زنم تو دهنت یخوبم م یالبته که بگ کرد : ینگاهم م

 .. لبم اومد : نه واقعا االن بهترم ی رو ی لبخند شل

 ؟استآشن_

 ز رو به روم دوختم و بایحرف چشمم رو به م یب

 . دمیز کشیم ی رو یانگشتم خطوط فرض
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 ... خزان یدک ام کن  یتونی با سکوت نم _

 .. آره ی عنینه.. _

 ... ن رو مطمئنمیست ایخودش ن _

 ن آدمیرون دادم : ای نفسم رو پر حرص ب "دشخو "

 گم اون یخرابه پشت سرش جا گذاشت... البته بازم م

 م کامال مربوط یه تصمیمن  یحماقت اقدام به خودکش

 ... شون خودم بود..امایبه روح پر

 گرد و وحشت زده نگاهم کرد : خودشه  ی با چشمها

 ؟یعنی

 خاله دادم : نه...نه بابا...پسر یسرم رو محکم تکون

 .... شیمیار صمیو 

 رو به روش یداد و صندل ی ش رو فشاریشون یا پیدن

 .. کید : پس اون شریکش

 ز الک براقیکنار م یر دادم به تکه چوبیناخنم رو گ
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 خودشه و ی قرمز رنگم رو دوست داشتم : احتمال قو

 که هست ، اگر یا هر کوفتیک یاون شر ینکه حتیا

 نجایاخودش هم نباشه رفت و آمدش به 

 شهی مکث کردم : باز م ی ه ایچند ثان

 هید هم خشم چند ثان یدرد و شا ی چشمهاش رو از رو

 !! خزان  ی وا  ی بست : ا ی ا

 نجاست برام تا صبح صحبت یخوبه که مامان ا _

 دوره ی ت و لج بازیکرد...اگر اون سالها از سر خر

 چیرفتم ه یکردم و همراهش میلج نم ینوجوون ی 

 داشتن من ی افتاد..مامان برا ینمن اتفاقها یکدوم از ا

 تونستم برمیم  یمبارزه کرد...حت یلیکنار خودش خ

 کنم تا به   یزندگ ییه مدت با دایوارشون یوار به دید

 ... کفش ی عادت کنم..اما پام رو کردم تو ییدانا ی آقا

 : دستم گذاشت ی ا دستش رو رویدن



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 نا یا ین همه سال نشستیخزان..خزان..تمومش کن...ا

 ؟ی و فکر کرد یو ذهنت ساخترو ت

 سردش زدم ...دست آزادم رو ی به دستها ی لبخند

 ازدواج ی تم حلقه گذاش ده اشیکش ی انگشتها ی رو

 . ر انگشتهام اومدیز

 اوضاعت با صابر درست شد؟ _

 م..االن اصال بحث ما یاخم کرد : ما خوب 

 ... نه کهیست...بحث این

 راهرو  ی تو ی ک بلندی سالم عل ی صدا

 ا ید..دن ین ضربان قلبم لرزی...انگشتهام درست عدیپبچ

 ... حس کرد که وحشت زده نگاهم کرد : خزان

 رهی تقص  ی کنید : فکر میچیگوشم پ ن تو  ماما ی صدا

 اون ی کنیخودته؟؟ با خودت مواجه شو...فکر م

 از مواجه شدن؟ بذار اون  یترسیمقصره؟ چرا تو م 
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 ... از تو بترسه..اون از تو خجالت بکشه

 ن تمامی شناختم...بیو تکون دادم ..صداش رو م سرم ر

 تونستم زنگ خاص صداش روی ا میدن ی صدا ها

 ا کردن کلمه هاش به تک اد ص بدم..تکیتشخ

 ص یتونستم تشخیصداش رو م ی ن هایرو...باال و پائ 

 ... بدم

 د برامونیجد ی ه یه همسایا...یست دنین ی زیچ _

 .. اومده

 مدام  یستیجبور ن ن میرون داد : ببینفسش رو کالفه ب

 شتر اصال یرون رو بکن..بیب ی تو کارها ی ایشرکت ب 

 ... بذار ی ت انرژیعکاس ی رو

 ن یبه ا ی ازیا... نی ا ...دنی دم : دنیش پروسط حرف

 ست یزا نیچ

 مان یدونم تا چه حد خودم هم به جمالتم اینم
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 نه ام حسیس ی تونستم لرزش نفسم رو تویداشتم....م 

 بدنم  ی ک تک تارهاتونست ت یصداش م ی کنم..ملود

 نه به خزان یآ  ی جلو  ی ک روزیرو بلرزونه..اما...

 ه بودم که بر رو به روم نگاه کرده بودم و قول داد

 ی د الاقل سر قولم به خودم مینگردم به عقب..با 

 ستادم یا

 ... ای کنم دنیمن فرار نم _

 آخه؟  ید خودت رو داغون کنیچرا با _

 نیکه ا ی زیهر چ ی اونا اومدن درست رو به رو _

 ی و چنگ و دندون ساختم برا  یمدت من با بدبخت

 ... خودشون دکون زدن

 ست؟ ین ی تصادف یعنی _

 زدم : هست؟ ی پوزخند

 بسته شدن در دفترشون که اومد پشت خم شده  ی صدا



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 رونیصاف کردم و نفسم رو محکم ب  یام رو کم

 و یدادم...من خزان شونزده ساله نبودم..من خزان س 

 ن چند سال زحمتی که در تمام ابودم  ی ک ساله ای

 ... ده بودم حاال قرار نبودیکش

 شت خودم پ ی خودم برا یذهنم.وقت  ی وسط شعارها

 گه تو گوشم یصداش بار د یبون رفته بودم...بمیتر

 ... ک ترینزد یلین بار اما خید...ایچیپ

 و من یمون یخزان...م ی خوریتو از جات تکون نم _

 ... کنمیمشرکت  یرم تو جلسشون با جناب یم

 دادم و فکر کردم چرا هنوز حنا یسرم رو تکون

 دیکردن؟ چرا بای نکار رو مید ایومده بود؟ چرا باین

 د در پونزدهیافتاد؟ چرا من با ی ن اتفاقها میا ی همه 

 شد و دریخودخواهم م ی عاشق پسر عمو یسالگ

 ... یشونزده سالگ
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 شهین جمالت مثل همی تونستم صداش رو بشنوم..ب یم

 آمد و  یکه م ی گفت...کلمه ایم ی ما..کلمه اینآروم 

 قا یدق یی ک جای ید ولی پچیگوشم م  ی ن تارها یقا ب یدق

 دی به ساعتم انداختم ..با  یسوزوند..نگاهیو مته قلبم ر

 ستادم..خزانینه ایآئ ی ..رو به رویدن بابائیرفتم دیم

 ی زین چیدم...نه !! ایهمون سالها رو د ی ده یترس

 ی تالش کرده بودم...از تو ن همهینبود که بابتش ا

 فم رژلب و عطرم رو در آوردم شال قرمزم رویک

 کردم تا یبازم مرتب کردم و سع ی موها ی رو

 د از یفم پنهان کنم...بای ن بند کیلرزش دستهام رو ب

 قا از رو به روش ..چرایکردم..دقین راهرو گذر میا

 شدم؟ین من بودم که داشتم پنهان میباز ا

 کردم تا لرزش  یردم و سعدر شرکت رو باز ک

 یبهشون ننداختم. سالم   یگردنم رو کنترل کنم..نگاه



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 نمش که یکنم...بب تونستم حسشیر لب کردم. اما میز

 ره رنگش داره نگاهم یت یز مشکیت ی با چشمها

 ینیتونه با هر نفس عطر دارچیدونستم میکنه..م یم

 که زده بودم رو حس کنه..بدون نگاه کردن بهش هم

 و ی نه و آروم و جدینمش..که دست به سیب تونستم بیم

 ه داده به در دفترش داره نگاهم یخونسرد تک

 .... کنهیم

 قرار یا چرخوندم : با بابائیبه سمت دن یسرم رو کم

 .. گردمیعصر برم ی دارم ؛برا

 عقب  یبه سمت آسانسور رفتم و قدم اول رو کم

 عترین مسئله رو هر چه سریا یجناب ی برگشتم : آقا

 ر داره...پونصد یاز به تعمی د..آسانسور هم نیحل کن

 ست که انقدر بابتش بحث ین ی زیه تومن چ یتومن 

 .. بشه
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 ومد راه پله ها رو دریور که باال نمانسآس ی به جا

 واریدوم دستم رو به د ی چ طبقه یش گرفتم...تو پ یپ

 که از ستون ی درشت عرق سرد ی گرفتم...دونه ها

 دم..به دونه به کریرفت رو حس مین م ی فقراتم پائ

 د پخش یمروار ی که مثل دونه ها  ی خاطرات ی دونه 

 ار ذهنم و حاال دوباره داشتن قط ی بودن تو جعبه 

 ... گرفتنی شدن پشت سر هم گلوم رو میم

 ستادم...دوبار ین ای نگ شدم و کنار ماشیوارد پارک

 نگ رو زدم بار سوم کنار دریکنترل پارک ی دکمه 

 زدن دکمه در آروم بازبلند شد و با   یآسانسور دست

 ... شد

 اط ین رو باز کردم. با احتی بدون توجه بهش در ماش

 کمینزد یلیر که خن خانم دکتی و آروم تا به ماش

 ... پارک کرده بود نخوره
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 انقدر یدم : از کیمحکم و خونسردش رو شن ی صدا

 ؟ی محتاط شد

 ن همه سال..صدام یمخاطبش من بودم...بعد از ا

 فم رو رو ی د سوار شدم و کیلرزیمد هم ید نبایلرزینم

 .... از تو جدا شدم یپشت گذاشتم : از وقت یصندل

 از  با آرامش  توجه بهش یدر رو بستم رو ب

 از تو جدا  ینگ خارج شدم ...بله از وقت یپارک

 یشدم..جناب پندار طلوع

 سرم ی بود که تو ی ن تنها کلمه ایدمش ..اید

 بود. سالها ؛  اتفاق افتاده ید..احمقانه بود ولیچرخیم

 دنش رویبارها با خودم د یسالگ  یقبل از س  ی سالها

 نی.اه امروز نبود.ی چ کدوم شبیتصور کرده بودم و ه

 و یواشکین طور یبه..این طور غریطور خونسرد..ا

 ک روز یم غروب یکه جدا شد ی ل...روزیدل یب
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 ی زین تنها چیبود... زن عمو برنده شده بود ا ی بهار

 ومد اون روزها...اون تونسته یذهنم م ی بود که تو

 منطق از طرف یب ی که از نظرش اجبار ی زیبود چ

 اول بحق از که ی زیپدربزرگ بود رو تموم کنه...چ

 کامال بحق ؛باهاش مخالف بود رو تموم کنه...اما ...

 دلتنگ کننده هم ی ب بود که همون غروب بهاریغر

 ی نبود...پندار برا ی روزیچ حس پیتو نگاهش ه

 بود...من اما  یه مار زخمید...مامان مثل نبو ییجدا

 همسر ی کاناپه خونه  ی بودم نشسته رو یواقعا زخم

 کرده بودم تا  ا مبارزه که ساله ییمادرم..جا

 لو دریک 51شتر از ینباشم...خسته..با کاهش وزن ب

 خشک...رو به ی م...با چشمهایماریظرف مدت ب 

 که برام اون ی س.. انگشتریخ ی عمو با چشمها ی رو

 یشتر ارزش داشت رو پس دادم.بی روزها از جونم ب
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 ی خونه  ی راهرو  ی که تو ی..حس یحس خاص

 ی قرمز قال ی ن گلهایپدربزرگ جاموند...همون جا ب 

 کردم من رو نبرنیکه روش نشسته بودم و التماس م

 یادیز ی و اون..فقط نگاه کرده بود...مامان حرفها

 ..کلمهنداشتم بگم .. ی زیداشت..زد و نزد...من اما چ

 پدربزرگ دفن کرده ی شش خونه یهام رو چند ماه پ 

 ... بودم

 کردم تا اشکهام رو یدادم و سع یسرم رو تکون

 شهر..تو ی ن نقطه یقا تو اینکه دقیل کنم...حاال اترکن

 ی من چ ی چشمها ی ن ساختمون رو به رویا

 ... ب بودیخواست برام عجیم

 کزکردم رو کارم تمر ین رو پارک کردم و سعی ماش

 اد گرفتم..فرستادن حس ها ین مدت یکه ا ی زیکنم چ

 ... شتریدن وقت بیخر ی به ته ذهن برا
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 چه ی دیکرد : دیاش نگاهم مبا لبخند مسخره  یبابائ

 برات جور کردم؟ داماده پولش از ی کار نون و آبدار

 .. رهیپارو باال م

 ستیدم وسط حرفش : پولش مال خودشه...قرار نیپر

 ی بابئ   ی مش آقایبدوش

 دختر یبداخالق یلیسرش رو تکون داد : خ

 زیم ی دستم رو رو ی تو ی ده یجوش ی وان چایل

 ن همه راه توی...ایئ جناب بابا یگذاشتم : حرف اصل

 . ومدمین حرفا نیا یک براین ترافیا

 یدرست کردم کاتالوگ ی ح برای شروع کرد توض

 ی ون یلیم  ی ه طراج لباس معروف که مانتو های ی برا

 ومد...بعد ازیبه نظر م  ی... کار خوبکردید میتول

 تو  یتون یبهم کرد : تو هم م  یبستن قرار داد نگاه

 .. ها ی عکسا باش
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 ..من رو واردییبهش انداختم : جناب بابا ی زینگاه ت

 .. دین صحبتهاتون نکنیا

 ن یکردم و از پله ها پائ  یر لبیز یخداحافظ

 ی ا چند باریبم در آوردم دنیم رو از جیاومدم..گوش 

 رون دادم..با زنگ اولیتماس گرفته بود...نفسم رو ب

 .. برداشت : خزان

 ؟ی خوبم دختر چرا انقدر نگران _

 ت سرتپشن ی اومد پائ _

 نمون رد و بدل نشد ی ب یدونم..حرف یم _

 م یایا شرکت االن با صابر م ید : ن ی کش ی نفس عصب

 رونیم بیشت...بریپ

 هی..فقط  رم خونهیا..میدادم : نه دن ی م رو فشاریشونیپ

 نفهمه ی زی...اوممم..حنا چی زیچ

 الت تخت وگرنه با چوب فردا دمیکرد : خ ی خنده ا
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 ن کاریمنظورش از استه...خزان؟؟ یا یدفترشون م

 ه؟؟ یچ

 که هست برام مهم  ی زین رفتم : هر چیبه سمت ماش 

 سال  05حدود  ی زیمون چییست...از جداین

 وزگذشته...هم آدرس اون همون جاست...هم من...هن

 زنه..هر باریک بار بهم زنگ می ی عمه ام هفته ا

 به  ی ازیگه نیدن همدید ی دنم..برایاد دیاد تهران میم

 .. ها نبوده پس ی زن ژانگولر بایا

 .. پس بهش فکر نکن_

 کاش واقعا ی کردم و با خودم فکر کردم ا یخداحافظ

 ر رو یتصاو ی شد جلویشد فکر نکرد..میم

 و  یمنف ی ت هایذهن ی شد همه یکاش م ی گرفت...ا

 کاش واقعا ی ش زد..دفن کرد...ای آزار دهنده رو آت

 . شد بهش فکر نکردیم
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 و  ور رفتآسانس ی دکمه   ی رو  ی دستم چند بار

 سه رو فشار ی طبقه  ی نبود..دکمه  ی اومد..چاره ا

 آسانسور خودم رو نگاه کردم..نا ی نه یآ  ی دادم..و تو

 که با  یداشتم..همرنگ شال ی ادیش ز یخواسته آرا

 ی ده بودم..آبیشب خریاصرار مامان د

 چ وقت استفاده یکه اون سالها ه  ی...رنگی زنگار

 دفکر حنا بو د رنگ کامالیدن شنل سفی کردم..پوشینم

 ن کار رو نکرده ی کاش ا ی مون بودم..ایو االن پش

 نمش...مثل روز برام روشن بودیبی دونستم میبود..م 

 کنه خواستم فکر  ینمش و نمی بی م یطیکه تحت هر شرا

 رونیخوام خودم رو بهش نشون بدم..از آسانسور بیم

 اومدم و بدون نگاه کردن به در رو به رو وارد 

 ای ییزد : عروس تو ی د پهنشرکت شدم...حنا لبخن

 ا؟؟یدن
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 د یسف ی براش کردم : تو صبح مجبورم کرد یاخم

 ... بپوشم

 رون اومد ویا از آشپزخونه بیکرد ؛ دن ی حنا خنده ا

 ... به   زد : به یسوت

 مرض _

 ی شتر تویهر دوشون اخمهام ب ی بلند خنده  ی با صدا

 حنا؟  ی زنگ زد یهم رفت : به اون انتشارات

 م کرد : مامانتینی ب ی نگ رویسپر  به ی حنا اشاره ا

 د؟ ین رو دیا

 ؟ یبا تو ام حنا زنگ زد _

 ستیمتشون بدک نیآره بابا..ق  _

 ده بودم.. و چشمهامیشب اصال نخوابید ..

 مامان تظاهر کرده ی شب جلو ی..تمام مدت دسوختیم

 وقت بود که  یلینبود..خ ی چاره ا یبودم ول
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 ... ز برام مهم تر بودیکارم..شغلم از همه چ

 ی شناختم صدایدم...میراهرو شن ی پاش رو تو  ی صدا

 چهارده پونزده ساله بودم...تو  یقدمهاش رو...وقت 

 ی مارین بی بزرگ عمو و پدربزرگ ب ی خونه 

 ان خونشون تنها یپا یب ی رفت و آمدها ن یپدرم...ب

 به مادرش یبود...صداش وقت ی دوست داشتن ی صدا

 ... گشتیاز دانشگاه بر م یکرد وقت یسالم م

 ؟ ی تو فکر _

 به حنا اشاره کردم  یر چشمیا نگاه کردم و زیبه دن

 م یبعد از شرکت بر ی تکون داد : حوصله دار ی سر

 ان تا ی مپرو لباس عروسم...سهند و صابر هم  ی برا

 د شام یرسوننمون...بعدش هم شایدم مزون م

 .. میخورد

 ... ام..امایبه صورت منتظرش انداختم : م ی لبخند
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 ... کنم...بذار به حنا هم بگمیمبول نرو ق ی زیچ چیه _

 !! گرد نگاهش کردم : حنا؟ ی باچشمها

 ... م االنیکرد : دوست ی نخود ی خنده 

 : خزان..نمونه ز صداش رو بلند کردیحنا از پشت م

 اری؟؟ بیم رو داری شه زدیشرکت اند ی که برا ی کار

 . خوام براشون بفرستمیم

 ... ارمیب  رمین میکردم : تو ماش  ی ا اشاره ایبه دن

 بذار من برم _

 ا یست..بخوام ی ن ی دادم : چاره ا یسرم رو تکون

 ... هستن یخوام فکر کنم چرا؟؟ ولینخوام هستن...نم 

 خواستم یام...نمی ستم کوتاه بخوایاصرار کرد اما نم

 ن ضربان قلب آزار دهنده رو بشنوم اما دست من یا

 .. نبود

 ی صب رفت و آمدم گرفته شده بود ع ی نکه آزادیاز ا
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 ... دادم یر لب فحشیشدم.. زیم

 ... یرسیخسته به نظر م _

 ن انگشتهام فشاریدستهام رو مشت کردم..فلش رو ب 

 نیشت...اون هم ان ارتباط دایبه ا یدادم..چه اصرار 

 ... طور..خونسردانه و آزاردهنده

 ... خوام سوار آسانسور بشمیم ی اگر اجازه بد _

 نسورکنار رفت و پشت سرم وارد آسا یکم

 شد رگیدنش کنارم باعث میشد...بودنش..نفس کش

 ... قه ام محکم تر بزنهی شق

 که صبح  ی نه ایتو همون آ یر چشمینگاهش کردم..ز

 بودم..به چشمهاش که همون قدر خودم رو نگاه کرده

 که  یبود و براق...به صورتش...به صورت یمشک

 حاال دوازده سال بزرگ تر شده بود..به صورت 

 ی ساله ا   18ساله نبود..مرد   51گه ی  دکه حاال  ی مرد
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 که  ییکل تر شده بود..با موهای بود که درشت ه

 ... د بودینشون سفیب

 ی ..پوزخنداده بشم یستاد..تا اول من پ یپشت سرم ا

 ن همهیلبم اومد...چه قدر مسخره بود..بعد از ا ی رو

 هیاون مثل  ی ز برایم و همه چیده بودیسال هم رو د

 ظهر روز جمعه تو محله ی ک ساده یسالم و عل

 ... ه درد کهنه یمن مثل  ی بود...و برا

 ! د؟ی سف _

 ی نکه نگاهش کنم به سمت شرکت رفتم : رنگیبدون ا

 ... اون روزهاکه فراموشم شده بود 

 یعنیک کرد : یبه گوشم نزد یحنا سرش رو کم

 ام؟ ین بود که منم ب یا منظورش ایدن ی جد ی جد

 : خنده ام بلند نشه ی لبهام رو بهم چسبوندم تا صدا

 ؟ ی حاال چرا انقدر تعجب کرد
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 ه داد : چون پرو یش تکی صندل ینه به پشتیدست به س

 ... هدوستان یلیا خیلباس عروس کار خواهرانه است 

 من و  ی ک کرد : جایشتر به گوشم نزدیسرش رو ب

 ست که یاون داداش گنده اش ن

 !! ش ... حنا یی ش _

 ی م حالمن سریزد و ایطنت برق میچشماش از ش

 پر خط  ی ایآورد...ذهنم رو از واحد رو به رو به دن

 سهند تو پرو لباس که_آورد  یو پر رنگ حنا م 

 رون...به مامان ی م بیان دنبالمون بری اد...بعدا مینم

 ... م خونهیریگفتم شام نم

 مینا بریگفت پنجشنبه با عمو ایروز میبابا..د _

 ... کی ک نیباغشون پ

 خب؟؟_

 ؟؟ی ایتو هم م  _
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 زد یشد و برق می گرد م ی ن طوری ا یچشماش وقت

 شدیه بچه گربه م ین ی خواست بغلش کنم ع یواقعا دلم م

 ام؟؟یب :

 ؟؟ی ایم _

 .. آره_

 شه یباورم نم _

 دادم : برم بچه..برو سر کارت پس  یم رو تکونسر

 ته حسابم باشه بهت  ی زیه چی ی خوایفردا حقوق م

 ... بدم

 ... شههول از جاش بلند شد : باشه با یلیخ

 که یه وقت من از قولینه که یا ی ن برایدونستم ایم

 ن دو روز بعد از یشدم؛ ایمون نشم ...؛ نمیدادم پش

 یحال روزهادن دوباره اش با تکرار حس و ید

 مارستان و مرور خاطرات بهم یمرخص شدم از ب 
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 م با پندار با خودم فکر کردم تمام اونیخوردن نامزد

 ش و منطق با من رفتارمدت چه قدر پدر حنا با آرام

 محدود  یلیخونشون بودم خ ی که تو  یکرده بود...مدت

 ی چ وقت رفتار بدی بود اما همون روزها هم ه

 ز اول تالش کرده بود تا با نداشت...حنا از همون رو

 ی ن تالش رابطه یره و حاصل ایمن ارتباط بگ

 و احترام ین مهمونیبود که باهاش داشتم..ا ی زیعز

 ... دهکار بودمحنا رو ببزرگتر   ی به عمو

 ما روین ی تونستم صداین در باز شرکت م یاز ب

 یدادم و سع ی دستم فشار  ی بشنوم...موس رو تو

 ... شدیم کنم اما نمکردم تا حواسم رو جمع کار

 ی ما تویبه در خورد ، سرم رو بلند کردم؛ ن ی تقه ا

 ستاده بود معذب و بدون نگاه کردنی چهار چوب در ا 

 ا بود اما با یل دنانگار به دنبا  به سمت من چشمش
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 در  ی شه رو به رویش که همیخال یدن صندلید

 : نشست به ناچار به سمت من اخم آلود برگشتیم

 .. د..خزانیببخش

 ... ی خانم طلوع _

 ستن؟؟یتون نی داد : مسئول مال  یسرش رو تکون

 ... نه_

 ن بهین طور از پائین رو گفتم و از جام بلند شدم..ایا

 نهی رو دوست نداشتم دست به س کردن بهش باال نگاه

 ره شدم.. : من در خدمتتون هستم یو منتظر بهش خ

 ریان تعمیداد : سر جر ی ش رو فشاریشونیپ

 نه ها برآورد بشه من به ی..قرار شده بود هزآسانسور

 ... شونی خود ا

 د؟؟ یینجاینه ام گرده زدم : چرا ایس ی دستهام رو رو

 ما هم یگاهم کرد..ن جا خورد..سرش روبلند کرد و ن



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ه به پدرش یرکرده بود...بزرگ شده بود...شبییتغ

 منظورتون رو متوجه یعنیشده بود : منظورت رو ..

 شم ینم

 چرا  یانی ما کیتر شدم : واضح جناب ن کیه قدم نزدی

 د؟یینجاید؟ تو و پندار چرا ا یینجایا

 خواست...موضوع مورد عالقه ین و اون پا کرد نمیا

 بود : چرا با خودش صحبت تادهر افیاش نبود و گ

 ؟؟یکنینم

 رون دادم : برام مهم یپس تصادف نبود...نفسم رو ب 

 نیاز اشتر یست که بخوام بیانقدر مهم ن یعنیست...ین

 ... چ کدومتونی باهاتون هم کالم بشم...ه

 چ وقت ین...من هی دستش رو مشت کرد : خزان.بب

 من با   ی اون صحبت دوستانه  ی جه ی کردم نتیفکر نم

 ... نداشتم ی ل بشه به اون اتفاق..من قصدیتو تبد
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 نه ها هم یگرده...راجع به هزیا تا فردا بر نمیدن _

 د ما ی ست بفرمائست...هر چه قدر که ه یاصال مهم ن

 ... میکن یسهممون رو پرداخت م

 رون داد و دهنش رو باز کرد تا یب ی نفسش رو عصب

 که تو نگاه من بود مانع  ی زی بگه اما چ ی زیچ

 . رون رفتیتکون داد و آروم از شرکت ب  ی .سرشد.. 

 برام ساخته بودن  یکننده و پر سئوال یعصب  ی فضا

 گذشته کرد..دوزاده سال  یشتر کالفه ام مین بیو ا

 رفتن ویبود..دوازده سال مسخره و حاال با آرامش م

 یچ اتفاق ی الشون نبود..انگار که هین خیومدن و ع یم

 ن...داد داشتمفتگ  ی وفتاده ... من حرف داشتم براین

 دادن...اما نه االن ی زدن...فحش داشتم برا ی برا

 نه  یش ولید پنج سال پ یشا  یش..حتی دوزاده سال پ

 .. االن
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 حرف و خنده آورد یا که با خودش موجبا ورود حن

 لبم  ی هر چه قدر شل رو ی دوباره لبخند

 که باهاش قرار  یس انتشاراتیرئ ی اومد...داشت ادا

 : هاش به کمرش بود. دستآورد یداشت رو در م

 .... ه گاودار ها بودیشتر شب یمردک ب

 ... حنا_

 رمیخنده ام رو بگ  ی اما نتونستم جلو 

 ... باور کن خزان_

 داد و بلند بلند یآسمون تکون م ی اش رو تودسته

 ... دیخندیم

 .. سالم_

 میدیاز جامون پر یغیهر دومون با ج

 ودمد فکر کردم متوجه ورید ببخشیببخش ی وا  ی ا _

 .. دیشد



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 به سهند دست به کمر که به زور یر چشمیحنا ز

 کرد : اون ی کرد نگاهیداشت خنده اش رو کنترل م

 سنسور بهمون وصلهم؟ ی متوجه بش ی وقت چه طور

 د بوق بزنه یاومد

 شد یده نمیشما شن ی زد با صدایبوق هم م _

 نگاه سهند قابل  ی حنا تو هم رفت اما لذت تو ی اخمها

 ... پنهان کردن نبود 

 ما  ی قصه  ی کردم : سر به سر حنا ی تک سرفه ا

 ... مهندس ی نذار آقا

 زد : سالم خزان یبه سمتم برگشت و لبخند پهن

 م؟ید بریجان...اگر حاضر

 تکون دادم و از جام بلند شدم...سهند به سمت ی سر

 رفت و حنا پشت سرش دست به کمر ییدستشو

 من رسه سالم خزان جان..به یستاد : به تو که میا
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 رسه انگار اومده تئاتر الله زار تماشا یبدبخت که م 

 ... م حنا...انقدر شلوغ نکنیفت رو بردار بریبرو ک _

 : کردم  یمت هر دوشون نگاهرون اومد به سیسهند ب

 نگ درین رو از پارکید من...تا ماشیشما ها بر

 ... امیل کنم م یمیرو ا ی زیه چید ..یاریب

 .سکوت وفتن.. رون ریتکون دادن واز در ب ی سر

 ن ی ت حنا خنده دار بود...و البته نگاه رو زمیجد

 ... سهند

 ی دیجا کل ی د رو تویچراغ رو خاموش کردم و کل

 .. چرخوندم

 ست؟یچ وقت بسته نیچرا در دفترتون ه _

 بدون نگاه کردن بهش در رو قفل کردم و خودم رو 

 فم کردم و به سمت آسانسور رفتم ی مشغول ک

 ... دیغ زدیج _
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 دم یرو کالفه بهم فشار دادم به سمتش چرخ هامچشم

 به  یستاده بود...قدم یب چپ ایج ی که دست چپ تو 

 ... برداشتم: نکن پندار  یسمتش قدم

 کالم...فقط نگاهم  ی حرف ، ب یاهم کرد بنگ

 ... که هم نا آشنا بود و هم آشنا یکرد..نگاه 

 م یباش  یخوب ی ه هایبذار الاقل همسا _

 ی ش تو یشگیمال عطر هک شد..حایبهم نزد  یقدم

 ن که هنوز همون عطرین خوب نبود..اید..ایچیم پ ین یب

 ادم بود ینکه عطرش رو یرو داشت..و از اون بدتر ا

... 

 وونه امیآزار دهنده اش داشت د یکالم یب نیا

 به عقب برداشتم و به سمت آسانسور  ی کرد...قدمیم

 ... رفتم

 نگ رویپارک ی همراهم سوار آسانسور شد و دکمه 
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 ... زد

 یچشمها ی دستم رو مشت کردم...در آسانسور تو

 م کنه تا دادیخواست عصبانیزش بسته شد... میت

 تو ذهنم  ی اد یز ی بزنم..اما چرا؟؟ چرا ها

 اده یره به رو به رو بود..باهم پی بود...خونسرد خ

 دم به سمتش یم و سهند و حنا رو منتظرم د یشد

 ... دم : دور و برم نباشیچرخ

 ن با تویم ایدستش چرخوند : تصم ی چش رو تویسوئ

 ... ست خزانین

 ریدادم...زیخواست رو بهش نمی که م ی زینه...چ

 سهند رفتم که ن ی نگاهش کردم و به سمت ماش یچشم

 ن یکرد..در ماش یبا دقت و اخم آلود پندار رو نگاه م 

 ..رو باز کردم و جلو نشستم...و از کنارش رد شدم

 بسته یه چمدونیفشار دادم... یصندل یسرم رو پشت
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 ی لیش...و حاال دلی شده بود..همون دوازده سال پ

 ... نداشت اون چمدون باز بشه

 م...درینبود"ما " چ وقتیم...هیما هر دو ترسو بود

 ی آدمها  یو حت یم...و حت یزمان و مکان اشتباه بود

 .. میاشتباه بود

 س یا تو لباس عروس چشمهام رو خیدن دنید

 ن سالها یبود که همه ا ییبایز ی ا یکرد...همون دن

 ا به ید و فرشته گونه ...دنیشناختم...همون قدر سف یم

 زد و به سمتم اومد : چه ی د و لبخندیسمتم چرخ

 رم؟طو

 ... رینظ  یزدم و محکم بغلش کردم : ب یلبخند پهن

 د انتخاب یسف ی ازش فاصله گرفتم : خوب کرد

 ... ومد فکر کنم ی..کرم بهت نمی کرد

 شهی نه انداخت : منم همیآ دش تو به خو ی دوباره نگاه
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 ... د باشهی دوست داشتم لباس عروسم سف

 گهیر به سمت دییچند تغ ی اط برایبه درخواست خ

 رفت و من با خودم فکر کردم اون روزها  اتاق ی 

 لباس عروسم بودم؟ در ی برا یمن به دنبال چه رنگ

 چ وقت ی م..هیکه نامزد بود یمین دو سال و نیهمه ا

 مونیمراسم عروس ی ه بود تا برابهم فرصت نداد

 ه بار سر راه یکنم..هر چند وقت  یال بافیخ

 ی م یفروش ی ن لباس عرویتری و ی مدرسه..جلو

 .. کردمیو خودم رو تو تک تکشون تصور م ستادمیا

 دم که تاج ها رو نگاهیسرم رو چرخوندم و حنا رو د

 زد و با دست به تاج  ی کرد..به سمتش رفتم...لبخند یم

 اشاره کرد لباسش قشنگ و ساده ین ینگ بلند و پر

 .. قشنگ تر بشه ین تاجیاست...فکرکنم با همچ

 ا برسه ی دنن مرحله با ینکه تونسته بود به ایاز ا
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 ... شهیخوشحال بود : آره قشنگ م 

 اشاره کردم : به تو هم   ی به کاله کوچک تور دار

 .. ادیم ییزاین چیهمچ

 یفرقو ت ی برا ی د :آره..ولیکاله کش ی رو یانگشت

 .. کنهینم

 شم؟؟یچه طور با همه اش خوشگل م  _

 اومد سر  یکیخدا...اگه  ی کرد : نه بنده  ی خنده ا

 الهت رو هم بنداز باال دنبال تو رو گرفت ک ی ریپ

 هم داد یتاج کاله بوق  ی نباش منظورمه..جا یعروس

 ... خدات رو شکر کن

 ... زنمتا حنا یاخمام تو هم رفت : م

 د ویال خندیخ یبلند و ب ی صدابا شه ی حنا اما مثل هم

 ... گونه ام گذاشت ی رو ی محکم ی بوسه 

 ش خودم داشتم چه قدر یاون روزها اگر حنا رو پ



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ال یخ یکرد...نگاهش کردم که بیر م ییز تغیچ همه

 ... زدین تاج ها و تورها قدم م یب

 : میا که اخم آلود بود هر دو جا خوردیبا اومدن دن

 داره؟  یشد؟ لباس مشکل یچ

 زانوهاش  ینشست..حرکت عصب ی صندل ی ا رویدن

 : ت ساده استی عصبان ی ورا  ی زیداد چینشون م

 عمو زنگ زدهداشت..زن  ی ه هالل توریپشت لباس 

 .. گفته اون قسمت رو پارچه بدوزن 

 با فک باز نگاهش کرد : مگه  ی حنا چند لحظه ا 

 . ستیتون تو هتل جدا نیعروس

 رف حرف حخواد ی نه که میچرا..مشکلش فقط ا _

 .. خودش باشه

 .. ا جان حاال یشد : دن یباورم نم

 ن بار حاال نداره..بس ینه حاال نداره خزان..ا _
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 .. عروس رو کنسل کردم  گه..کل لباسید

 ؟؟یم : چیبلند گفت  ی من و حنا همزمان و با صدا

 ... دمیگه بسه...برید..دیدین که شن یهم _

 ز سراز جاش با خشم بلند شد..بازوش رو گرفتم و ا

 یبهت زده نگاه کردم : االن عصبان   ی به حنا ی ناچار

 .. ایدن یهست

 هی به سمتمون اومد : آره...حاال بذار  یحنا هم قدم

 ... یشیمون میروز بگذره..پش 

 رون مزون رفت ویبه سمت ب  یچ حرفی ه یا اما بیدن

 خوب درکش یلیمن و حنا هم به دنبالش...خ

 ا حس نکردهی ده باشم وینبود که ند ی زیکردم..چیم

 ین رنگ وبو رو تویباشم...من هم اون روزها هم

 م...زن یکردم...اما ما فرق داشتی رابطه ام حس م

 خواست...موجه و به جا...پندار من ینم عمو من رو
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 م..زن عمو فکریخواست...و ما بچه بودیرو نم

 ...بازهم  یره..ولی گی اشتباه رو داره م ی کرد جلویم

 ا رو با توجه به ی دن یت و خستگی تونستم عصبانیم

 ... که از مادر صابر هم داشتم درک کنم  یشناخت

 فرهم..با دست به سیرون اومدیاز مزون که با خشم ب

 رو به رومون اشاره کردم که پسر ها اونجا ی خونه 

 منتظرمون بودن

 رم ید..من م یتکون داد :نه..شماها بر ی ا سریدن

 غ یکنم به جی خونه...االن برم تو جمع شروع م

 ... زدن

 دونم ی م ی عنید..یک شد : ببخشینزد ین بار قدم یحنا ا

 ح ی ستم که دخالت کنم..اما صحین ی در حد

 تو جمع مهم  ی...حاال داد هم بزنست..رفتنتین

 ا ینرو...ب  یشناسه..ولینجا ما رو نمیا ی ست...کسین
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 .. م داخلیبر

 بود و  یا اما عصبی د به حنا انداختم..دنییبا تا  ینگاه

 ثش دستش رو تو دستم گرفتم تفاده از مکدودل..با اس

 دم...رو تختیخلوت کش ی و به سمت سفره خونه 

 نشسته بودن و ازسالن..سهند و صابر   ی گوشه 

 ی صورتشون معلوم بود حال خوش ی لبخند رو

 ا یشنهاد دنید بهتر بود پید.شایلرزیدارن...من اما دلم م

 ... می رفتیپذیرو م

 هیا لبخند تو ثان م دنیصابر سرش رو بلند کرد و با د

 شده؟  یاز صورتش رفت...: چ

 باال  ی سهند با اخم به ما نگاه کرد و من شونه ا

 .. کم سر درد دارهیا یست..دنین  ی زیانداختم : چ

 ا یصابر از جاش بلند شد و سرش رو به صورت دن

 ؟ی خوایزم؟ چرا؟ قرص میک کرد : آره عزینزد



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 م خونه؟یبر

 هست..حنا کفش ی اگه یده بود خبر دیسهند اما فهم

 ی تخت نشست...رو به رو ی هاش رو در آورد و رو

 سهند 

 ... میکن یم حاال صحبت مین یبش _

 ا بدون در آوردن کفش یمضطرب بود...دن   صابر اما

 تخت نشست  ی هاش لبه 

 ا یم خونه دنیه سمتش خم شد : بریسهند 

 ی ا پر بغض به سمت سهند نگاه کرد : خونه یدن

 خودمون 

 ی نگاه کرد : چ یتعجب پر اخم ن بار صابر بایا

 شد؟ قشنگ نبود ی شده؟لباست چ

 زد : چرا  ی ا بدون نگاه کردن به صابر پوزخندیدن

 خواست یشده که م ی زیقا همون چیاتفاقا دق
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 خواست؟یم  یک _

 ... ا سرش رو چرخوندیدن

 نیصابر به من و حنا نگاه کرد...متنفر بودم که تو ا

 اط تماسیبا خ ایرم : مادرتون گوی ت قرار بگیموقع

 ... یراتییه تغیگرفتن و

 حرف رو خودش حدس زد که لبش رو  یصابر باق

 ... ن دندون هاش گرفتیب

 میبخور بر ی زیه چیبود :  یسهند اما واقعا عصبان 

 ... خونه

 ا یا اومد و دستش رو گرفت : دن یصابر به سمت دن 

 بخور راجع  ی زیه چی...ی نخورد  یچیاز صبح ه

 .. میکنی بهش صحبت م

 ن بار نتونست صداش رو کنترل کنه : صحبتیا ایدن

 م؟؟؟ نه بذار یکنی م؟ آره؟؟ با تو ام صحبت میکن یم
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 م..لباس رو کنسل کردمیکنیشنت کنم...صحبت نمرو

 .. و خسارتش رو هم پرداختم

 ؟؟ ید : چیرنگ صابر پر

 ... میخورم سهند پاشو بر ینم یچیه _

 تو ما ی انداخت...هر دو یحنا به من نگاه ملتمس

 م که بهمون ربط نداشت ویقرار گرفته بود ی تیموقع

 بدتر نشدن شرابط مجبور به  ی ن حال برا یدر ع

 .. کم آروم تریم...: صابر یالت بوددخ

 .. دیگفتن به ذهنم نرس  ی برا  ی گه ایز دیچ

 م راجعیزنیگه حرف میخزان..تازه م  ی شنویم _

 کنه من رو قانع کنهیم  یدوباره سع  یعنین یبهش..ا

 ... رمیمادرش رو بپذ حرفتا 

 ...عکس العملش بجایصابر مات بود و عصبان 

 .. نبود
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 دیشه با حنا بریگم م ی ...سهند...م بچه ها چند لحظه _

 گرنم داره ی د..من میاز داروخانه مسکن بخر

 ... رهیگ یم

 ما تو صورت ی د..هر دویحنا بالفاصله از جاش پر

 وفته یب  م اتفاقیدی ترسیم که م یده بودیرو د ی زیسهند چ

 یین پا و اون پای نداشت..سهند ا  یکه عواقب خوب

 ی ...عصب دیحنا رو حاضر و آماده د یکرد و وقت

 ده به سمت در رفت ویده و نپوشیکفش هاش رو پوش

 ... حنا هم به دنبالش

 ا نتونست خودش رو نگه داره و قطره یبا رفتنش دن 

 ن ی ن دومیاشک راه افتاد :آبرو برام نموند...ا ی ها

 .. شهیسهند مشکلمون مطرح م ی جلوباره 

 ا به سمتش اومد : آخهیدن ی دن اشکهایصابر با د

 ... ی زیریرا اشک مز من...چیعز
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 وونهیپرسه چرا؟؟ صابر من دارم دی تازه م _

 وونه یوونه..مادرت منو دید  یفهمیشم...میم

 ن ی..چرا با من ای د خواستگار یکرده...خودتون اومد

 د؟؟ی کنیم ی طور

 چون من دوستت ی م خواستگاریومدمعلومه که ا _

 ی کنم..چرا من رو به پا ینم ی داشتم و دارم..من کار

 ؟ ی ذارگ یمادرم م

 کار کنم؟  ینذارم؟؟ پس چ _

 ؟ ی تو واقعا لباس عروس رو کنسل کرد _

 هیدستش گرفت : خزان..تو  ی ا رو تو یدست دن

 ... بگو ی زیچ

 زیبود..از عصر همه چ ی بد ی اوفف امروز رو

 گرفتم که یقرار م ییت هاین تو موقعفاجعه بود و م

 باهم حرف  ییه جاید ید بهتر باشه برید : شاینبا
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 ... دیبزن

 زم...بابت همه یخوام عزیمن عذر م

 ن یم تو ماشی ا بریه نکن...ب یز...تو رو خدا گریچ

 ... می صحبت کن

 ... د : نهیرون کشین بار اما دستش رو ب یا ایدن

 جان ای ک کردم : دنیا نزدیخودم رو به دن

 ... گه واقعا نهین بار دین بار نه خزان.ا ینه ا _

 بودم..صابر مستاصل ده ین طور ندیا رو ایتا بحال دن 

 بود : من با مادرم   یستاده بود...کالفه و عصبیا

 ... کنمیصحبت م

 !! جدا؟؟_

 !! ا؟؟یدن _

 همه ی حواس برا یک و شد من ب یگارسون به ما نزد

 یلیکه دل ی خود یده سفارش دادم کار بیکباب کوب 
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 ... براش نداشتم

 ا با پشت دست اشکهاش رو پاک کرد : االن سهند یدن

 ... ادیم

 دستش گرفت ، من ی ا رو تویصابر دوباره دست دن

 دونستم صابر چه قدر دوستش داره..ویخوب م یلیخ

 ا موندنین مادرش و دنی تش بیچه قدر به خاطر ترب

 بود  ییه خط قرمز های ییه جاهایبراش سخته...اما  

 ... ده نشده بود یشد و تا بحال کشیده م ی د کشیکه با

 رفت  ییسمت دستشوا از جاش بلند شد و به  یدن

 تخت نشست  ی رو یده و عصبیصابر رنگ پر

 زها رو عوضین چیا ی ساده همه   ی ه جمله ی _

 کرد صابر یم

 دونه چهیبهم انداخت : خودش م ی صابر نگاه خسته ا

 قدر دوستش دارم
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 هر  یگفتیزدم : اگر فقط بهش م  ی لبخند خسته ا

 تونه یکه خودش دوست داشته باشه رو م  ی زیچ

 عالم محکم ی دوستت دارم ها ی از همه  نیبپوشه...ا

 ... تر بود

 کار کنم؟؟ یش رو فشار داد : من چی شون یبا انگشت پ

 ن بار واقعایکار کنم خزان؟مامانم ا ی ن من چین بیا

... 

 دخالت ی اجازه نبار؟؟ من ینبار صابر؟؟ فقط ایا _

 با  ی ا رو قانع کردید اما...تو هر بار دنیندارم ببخش

 .. تا مشکل حل بشه ادی مادرت کنار ب

 سهند اخم ییا از دستشویچند لحظه بعد از برگشتن دن 

 تش یاز عصبان  یآلود به همراه حنا برگشت اما کم

 دستش رو به سمتم گرفت  ی کمتر شده بود..قرص تو

 گه؟ ید  ی خوردیم  ن قرص رویخزان جان..هم  :
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 قت یگفتم و قرص رو گرفتم...شام رو در حق ی بله ا

 .... چ کس نخوردیه

 ن سهند شد و من و حنا هم به ی ا سوار ماشیدن

 ن یو کالفه سوار ماش یهمراهش..صابر..عصب

 م..من یر همه ساکت بودیخودش شد...در طول مس

 .. زدن نداشتم ی برا یهم حرف

 ن وخاطرات مبود که  ی ر به سمتیمس ی امشب همه 

 نیپندار رو پررنگ کنه..اگر تمام اون اتفاقها در ا

 بود؟ پندار االن یعکس العمل من چافتاد  یسن م 

 با پندار اون روزها کرده بود؟ یچه فرق

 دن به خونه مانتوم رو درآوردم..حنا آروم بهی با رس

 : سمتم اومد ...ناخن شصتش رو به دندونش گرفت 

 .. فکر کنم مخ اش رو خوردم 

 رو؟  یگرد نگاهش کردم : ک  ی با چشمها
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 سمون بافتم یگه...انقدر آسمون رین سهند رو دیهم _

 . دادیداد ب ی براش تو راه داروخونه..ا

 خوب منظور یلی نتونستم خنده ام رو نگه دارم...خ

 دمی فهمیسمون میحنا زو از آسمون ر

+++++++ 

 صبحم گفته بود که  یا در جواب احوال پرسیدن

 ده و امروز همیصابر رو نم ی تماس ها خوبه..جواب

 .. ادی شرکت نم

 د رو به رو قفل در شرکت بدون نگاه کردن به واح

 ی کار بانک ی رو باز کردم و وارد شدم...حنا برا 

 شبیز نشستم..اتفاق دیرفته بود بانک و من پشت م

 یلیدن پندار وتکرار خیه تلنگر بود...دیمن  ی برا

 دیقا چرا با یدونستم دقیا و صابر..نمین دن یصحنه ها ب

 اون روزها  ی ن روزها به سمت و سویز ایهمه چ
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 ... بره

 دی ن بار عمه فهمی ن دستهام گرفتم ؛ اولیسرم رو ب

 که گل سر سبد ی اد من رو به پندار..پنداریکشش ز

 پشیکل و تیل بود...به خاطر چهره و هیفام ی همه 

 شیجوون...به خاطر ادب ودرس خون ی ن دخترهایب

 حقوق ی ن دانشگاه رشته ی..بهترگترهان بزریب

 جز عمو و زن عمو  ی چ وقت برایخوند و ه یم

 بود که زن ی زی چ ی نداشت...همه  ی زیافتخار چ

 که یاط اما...من بودم خزانیعمو داشت...اون ور ح

 تی فکر، مسئول  یمحابا و ب   یبعد از طالق مادرش..ب

 رو به عهده گرفته بود که جز  ی از پدر  ی نگه دار

 ی بود اما بود..با هر حمله ی د مینبا ییاه جشگایآسا

 دنش یبا هر بار دختنش  یپدرم..با هر شکستن و ر

 رفتم یک قدم به سمت سقوط م یت من یاون وضع ی تو
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 افتخار ی ه ین رو ماید...پدربزرگم ایدینم یو کس

 ده یداشتم که د ی زین بار من هم چیدونست و ایم

 شه یه شن خردیاز به توجه...ب یبشه..تو اوج بلوغ و ن

 زن عمو..پندار  ییس طالیخونه...چشم من تند ی ها

 ش..با ادبیت گر ذاتیبا رفتار حمارو گرفته بود..که 

 رو داشت که من  ییزهایو آرامشش تمام اون چ

 ... نداشتم

 ییجا به جا ی با صحبت عمه با پدربزرگ برا

 م گرفت به ین کشش..پدربزرگ تصمیل ایخونه..به دل

 مار یمارش رو تیبفداکارش که پدر  ی نوه 

 خواد بده...اشتباه دریرو که م ی زیکرد...چیم

 ... اشتباه

 زد و به خاطر سردرد حالت تهوع یسرم نبض م 

 ... داشتم
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 ین سردرد با قرص نمیزدم اید آمپول میبا

 د..در رو قفل کردم...کهیلرزیدستم م   ی د تویافتاد...کل 

 باز شدن در آسانسور اومد...نور چشمم رو ی صدا

 که من یدونستم با توجه به شانسی وب مما خزد ایم

 .. د خودش باشهیدارم...با

 ستاد ویجواب گذاشتم...کنارم ا یداد که ب  یسالم

 داشته  یخواستم جلوش ضعفینگاهم کرد..نم

 ؟؟یستادم..نگاهم کرد ...: خوب یباشم..پس راست ا

 اد بکشم اما صدام رو کنترل کردمیخواست فریدلم م

 : گذشته و تو ی سال لعنت  05.. سال گذشته پندار. 05

 من   یزندگوسط  ی د یسه چهار روزه خودخواهانه پر

 ؟؟یخوب ی پرسیو ازم م...

 نینگاهش رو ازم نگرفت ...انگار منتظر تک تک ا 

 ... کلمات بود
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 ... رم شده..کار دارمیرون دادم :د یب  ینفسم رو عصب

 ؟؟ یبازم سر درد دار _

 فتم دهنم رون دندون هام گری نم رو محکم بیلب پائ 

 ما و ین ی د صدای بگم که با شن  ی زیباز کردم تا چ

 ستاده بود نگاهمیکه کنارش ا یخانوم ی شناآ ی صدا

 د...همراه با نگاهم ، نگاهش یبه سمت دفتر چرخ

 نکرده بود..همون بود..همون  ی ریید...تغیچرخ

 ... ر و همون لبخند پر رنگینظ یسبز ب  ی چشمها

 دوشم جا به  ی رو  فم روی لبم اومد ک ی رو ی پوزخند

 کردم تا حالت تهوع وحشتناکم رو  یجا کردم و سع

 .. نترل کنمک

 جواب یبگه که بدون حرف و حت ی زیخواست چ

 دم ویآسانسور پر ی گه تویدادن به سالم اون دونفر د

 ه هم بود..پس یه...طالیله گرفتم..طالیدستم رو به م
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 ... ده بودیزن عمو به آرزوش رس

 تونستم فرار کنم کنار پدر حنایمر نگاه مامان نیاز ز

 روزانه ی عاد  ی نشسته بود و داشت صحبت ها

 نیکرد اما حواسش به من بود انقدر معلوم بود ایم

 ی گه گاه توجه آقا ی نگاه کردنش که حت یر چشمیز

 کرد، با اومدن حنا و نشستنیرو هم جلب م ییدانا

 رم جمع کردم و فقط یمبل ز ی وسطشون پاهام رو رو

 کردمیکه من فکر م ییام روزهاکردم. تمنگاهشون 

 ن جایتونستم همی داره.ممن پشت در اتاق پن ی خونه 

 ن جوری تونستم همید وسطشون نه !اما میبشم..شا

 ر یچ وقت انقدر تحقید هیباشم کنارشون..شا

 چ وقت اون کار احمقانه روی د هیشدم..شاینم

 ... کردمینم

 د و نگاهش کردیحنا کش ی به موها یمامان دست
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 : زد ی د و لبخندیبه سمت من چرخ ییدانا ی آقا...

 ... ی ایک پنجشنبه رو می ک ن یحنا گفت پ

 که  یینم ..تا جای صورتش رو بب ی تونستم لبخند رویم

 صورتم رو باز کردم ی داد اخمهایسر دردم اجازه م

 بله با اجازتون :

 نم : چهیچشمهاش بب ی تونستم توین بار نشاط رو میا

 .. خوشحال شد  یلیرم هم خراد..بی ا یقدر خوب که م

 ی قه ا ی...چند دقتکون دادم و وارد اتاقم شدم ی سر

 : نگذشت که مامان پشت سرم اومد و در رو بست

 شده؟ یخزان چ

 کم کارم یست...ین   یچیتخت بلند شدم : ه ی از رو

 اده سر درد دارمیز

 سالت هم باشه تا 41تخت نشست : اگه   ی کنارم لبه 

 ی من ی ده ام تو بچه که من هستم و زن یزمان
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 تن وسط رو از دسیخزان..من و تو چند سال ا

 شده؟ یشتر باشه آخه مامان جان..چیم...نذار بیداد 

 امروز عمه ات زنگ زد خونه ات..انگار انتظار 

 هیخواست یجا خورد..م یلینداشت من بردارم..خ

 ... شناسمشین حرفا میبگه..بهتر از ا ی زیچ

 ی ا دستام باال رو بخته یصورتم ر ی که رو ییموها

 دمش یسرم گرفتم : د

 ی تونست...توینم یکنه ولخواست خونسرد برخورد 

 اومد : کجا؟؟ اومد سراغت؟ ی ه دردیچشمهاش 

 دونم بهش ینه ام جمع کردم : نمی س ی پاهام رو تو

 دونم اصال اسم یا سراغ اومدن؟ نمیگن تصادف یم

 شناسمش یه؟ من نمیبرخورد چ ی ن نحوه یا

 یه جایاز دور اومده...از  یه آدمیانگار..انگار 

 .. گهید
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 ن دستهاش یومد و دستم رو ب مامان به سمتم ا

 ... ف کردم یاول رو تعر ی گرفت...براش از لحظه 

 ه ید یهم رفت : با ی شتر تویشتر و بیاخم هاش ب

 ... اد پسرشیزنگ به زن عموت بزنم...ب 

 خوام فکر کنه بهم ضربه زده ینه...نه مامان...نم _

 نزده؟_

 م ی ستیمامان ما بچه ن _

 ؟یاولم رو فراموش کرد ی حرفا _

 دستهاش گذاشتم : نه مامانم..اما  ی رو رو سرم

 کنمیبا خودم فکر م  ید : گاهیموهام کش ی رو یدست

 ...تو اون شهر باالخرهی ایبا ما ب یکاش جمع کن ی ا

 .. یکنی دا میپ ی ه کاری

 به خطر من اومده تهران؟  یکنیفکر م _

 نیموهام خشک شد : اگر ا ی رو ی ه ای دستش چند ثان
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 ؟یشیطور باشه خوشحال م 

 چ وقت از عمه سئوالی دونستم...هیخودم هم واقعا نم

 م رو تو یپدر ی ده بودم...ارتباطم با خانواده  ی نپرس

 ن لحظه یده بودم..و واقعا در این سالها بر یهمه ا

 .. کنه یخوشحالم م  یدونستم چینم

 کرد ویممامان پرواز  ی ر دستهایسر دردم ز

 زانوش  ی دم و سرم رویکش  یقیرفت...نفس عمیم

 که نامزد کرده ید سال اولی : ع  گذاشتم

 بهش  یام... حتی انکه به چشم ب ی برا  یدونیم...نمیبود

 کنمیفکر هم که م

 افتاد از اول..پدر بزرگت ی ن اتفاق مید ایاصال نبا _

 ازدواج با تو تحت فشار ی د پندار رو براینبا

 خواد پا پسیلم نمخزان...اصال دگذاشت..االنم  یم

 که ین هستیخسته تر از ا ی کنیاما اگه فکر م یبکش
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 ی ازی...ن یک رو تحمل کنیحضورش اونم انقدر نزد

 ... ی ست ادامه بدین

+++++++++ 

 ی سرم محکم بستم و به مامان لبخند ی موهام رو باال 

 ستاده بودیر به دست ایزدم که کنار در آشپزخونه ش 

 .. ونو بخور بریا :

 گذاشت : تو و ی روزنامه اش رو کنار ییدانا یآاق

 د تا ما یشه صبحانه درست کن یکه حوصلتون نم حنا

 ... دیرید جون بگیم الاقل بخوریهست

 وان رو از دست مامان گرفتم : شکر که نداره؟ یل

 ... نه نداره..بخور سوسول_

 به ساعت انداختم : حنا رفت بانک؟؟   ینگاه

 ن رو یتکون داد : ماش ی د سریئتا ی مامان به نشانه  

 ... ونیزینار تلوچ رو گذاشت ک ینبرده...سوئ
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 به   یز آشپزخونه گذاشتم و قدمیم ی وان رو رویل

 تونه خودش رویک شدم : به حنا نگو...نمیمامان نزد

 ... خوام فکر کنه برام مهمه بودنشی کنترل کنه...نم

 ا فکر یرو گونه ام زد : بفهمه؟؟  ی مامان بوسه ا

 ؟کنه؟

====== 

 فتم دستم گر ی فم رو توی مامان نداشتم ک ی برا یجواب

 و به ساعتم نگاه کردم..قبل از رفتن به شرکت به 

 د دوره دانشگاهم رفتم تا بتونم یاز اسات یکین یدد

 شتر حسابیب ی گرفتن کارها  ی کمکش برا  ی رو

 ذهنم رو یچشمهام شلوغ ی تونه تویکنم..معتقد بود م 

 نجایبودم...بودنش ایاست مبخونه..با خودم اگر رو ر

 ی ن درد با همه ی ا اک درد داشت..امین قدر نزدیا

 ر کرده یعالم فرق داشت..من انگار گ ی دردها
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 ته اون ییه جایکردم گذشتم..اما انگار یبودم...فکر م

 ... خونه جا مونده بودم

 فکر بود...در رو ی زش نشسته بود و تو یحنا پشت م 

 ؟ ی ردپشت سرم بستم : سالم ناهار خو

 ... خته به حسابیداد : پول رو نر یسرش رو تکون

 ؟یچ یعنیفم خشک شد : یستم دور کد

 ست خزان..امروز رفتم تا دم دفترشونین _

 ... چ کس در رو باز نکردی ..هیحت

 ی ؟ مگه آشنایچ یعن یر کرد : یگ ی ه اینفسم چند ثان

 ... پسر عموت نبود

 فقط شالش رو از دور گردنش باز کرد : پسر عموم 

 خزان..دو سه روز  ی شناختش...وای ش کرد نمیمعرف

 ست بدونم یا هم نیه موقع چک اجاره است...دن گید

 ه؟ یچه جور یاوضاع مال
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 خته یسرم ر ی خ رویوان آب یه لیکردم  یاحساس م

 ن دستهام یم نشستم و سرم رو بیشد ...پشت صندل 

 ... گرفتم

 که به در خورد حنا از جش بلند شد  ی دن تقه ایبا شن

 ه یا بود اما فقط چند ثان یدر رو باز کرد..حتما دن و

 دن صداش سرم رو بلند ید تا با شنیل کشطو

 بهم انداخت و به  یقیعم یول یر چشمیکنم...نگاه ز

 ما گفت بهی.نییسمت حنا برگشت : سالم خانم دانا

 ... من...من در خدمتتون هستم

 توجه به من  یگرد نگاهش کردم..حنا ب ی با چمشها

 کردم ...خودمیم آلود نگاهشون مئوال اخ که پر س

 ... م رو بشنومی عصب ی نفسها ی تونستم صدایم

 ی لبش بود : مرس  ی رو یمیحنا لبخند صم

 ای ی د..چایف داشته باشیازتون..چند لحظه تشر
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 نسکافه؟

 رو به رو یصندل ی ت به من رویاهم یب

 .. کمرنگ ی دونستم جوابش رو ..چا ی نشست...م

 ... کمرنگ لطفا ی چا به من انداخت :  ینگاه

 م یشون یا دست چپ پدست راستم رو به کمرم زدم و ب

 دادم...چند لحظه مکث کردم و پشت سر ی رو فشار

 کنهیکار م ینجا چین ایحنا وارد آشپزخونه شدم : ا

 حنا؟

 نی؟ خب مگه ایچ  یعنیحنا با تعجب نگاهم کرد : 

 دوستش رو یکیست؟ صبح که اومدم اون یل نیوک

 شونیگه ای گفت دادگاه داره...مل کردم...دم...سئواید

 ... هیک یلشم با تو یبامزه فام یلیاد...خیب

 ادی خواستم فریبامزه بود که از شدت مزه م یلیآره خ

 م ی کنیبکشم : ما خودمون مشکلمون رو حل م
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 ی کشیم رو میشناس یکه نم ییکسا ی حنا...چرا پا

 وسط؟

 داره آخه؟  یخزان؟؟ چه اشکال یتو خوب _

 از کنارم رد شد...دلم  ی چا ی نیبا س گفت ون رو یا

 تونستم یوار بکوبم..میسرم رو محکم به دخواست  یم

 صداشون رو بشنوم...صداش رو که محکم و با دقت

 ن جمالتش جواب ی که ب یید و حنایپرس یسئوال م 

 ... دادیم

 دستش رو ی وان تویرون اومدم لیاز آشپزخونه ب

 ست ین قرار داد واضح ن یز گذاشت : ایم ی رو

 ... اصال

 ن هم مویکنم بهتر باشه مسئول مالیفکر م _

 ... یعنیباشن...

 گفت و  ی دی لش ببخشیزنگ موبا ی دن صدای حنا با شن
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 ... رون رفتیاز در ب

 تر  ی شه جدینک از همیبه سمتش رفتم که با ع 

 ده ینک ندیچشمش ع ی ن چند بار رویبود..ا

 ره شد...شالم رو از پشتیبهم خ ی ه ا یبودم..چند ثان

 ه دم...نگایبه لبه اش کش یرون آوردم و دستیگوشم ب

 ... م دوست نداشتمی نینگ ب یره اش رو به پرسیخ

 ن چند یک شدم...انگار تو طول ایبهش نزد  یقدم

 م تو صورت هم ی ن بار بود که انقدر مستق یروز اول

 و برو پندار  ی م : به حنا بگو کار داریکردینگاه م

 م ین یبه ب   یدستگرفت.نا خودآگاه ینگاهش رو ازم نم

 دم یکش

 رار دادتون بندازم...فکر کنمه نگاه کامل به قید یبا _

 ... دی ت کنید شکایبا

 ... اد بکشمیکرد که فریم ی واقعا داشت گار
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 بهم انداخت و دوباره به سمت  یبا اومدن حنا نگاه

 ... ز حنا رفتیم

 وونمیش داشت دیدم..خونسردیچرخیدور خودم م

 رونیر بآرامش از دفت ک ساعت بعد بایکرد...یم

 دن پسرعموشید ی حنا براقه بعدش هم یرفت و ده دق

 ... رون رفتیاز دفتر ب

 ن بحث ید ایبا ید...ولیلرزیخ کرده بود و میدستهام 

 ... شدید تموم میبا ییک جایکردم..یک بار میرو 

 ی در رو باز کردم و به سمت دفترشون رفتم...تقه ا

 دادمیرو تکون مکه پاهام  یبه در زدم و در حال

 ... منتظر شدم تا در رو باز کنه

 با تعجب  ی ه ایخودش بود...در رو باز کرد و چنا ثان

 عقب برگردم اما   یخواست قدمینگاهم کرد...دلم م

 ه قدم به عقب رفت و با دست دعوتم کردیشد...ینم
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 ... به داخل

 خ کرده ام رو توی ی کالفه تا وسط سالن رفتم ..دستها 

 زیکه احتماال م ی ز یقا کنار م یو دق هم قالب کردم

 دو یکی ی ستادم...رو به روم. با فاصله یود اب یمنش

 نشاط داشت..من  ین بار کمیستاد...چشمهاش ایمتر ا

 بودم...چک داشتم..پول حاضر نبود..و ی اما عصب

 ستاده بود و از همه بدتریکم اینجا نزدیپندار ا

 .حنا ..نه ید رو که دوست نداشتم بب ید ی ازم م یتیوضع

 نقطه ضعف  ی وقا دست گذاشته بود ری ش دقیبا سادگ 

 ... من

 ؟ ییچا _

 یی رایپذ ی ومدم براین _

 .. نیبش _

 ن کاریتو ا یست ...چرا به حنا گفت ین  ی ازین _
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 ؟یکنیکمکش م

 م..ازم کمک خواست منمیه هستیچون ما همسا _

 ... دمیگفتم بهش مشاوره م

 .. به سمت چپم برداشتم : نکن یکاله قدم 

 .. کار نکنم یستاد : چینه ایدست به س

 ی ن دو سه روز دار یکه تو ا یین کارهایا ی همه  _

 ... رو نکن ی کنیم

 کرد..اون برق تهی تم مینگاهش داشت اذ  ینیسنگ 

 م ی ه کالفه و عصبیدونستم از چی نگاهش که نم

 ... کردیم

 فمون روشن یش تکلی قا دوزاده سال پ ی من و تو دق _

 شد...درسته؟؟

_... 

 سته؟؟رد_
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 .. حرفها رو زدن یشه این خزان..سر پا نمیبش _

 یبرا ی ه....داریسرپائ  ی نا حرفهایقا ایاتفاقا دق _

 ..منم دارم ازتی دی م  یحقوق ی شرکت من مشاوره 

 ...دارم ازت ین کار رو نکنیگه ایخوام که دیم

 .. یخوام با من صحبت نکنیم

 د ین شایآخرم کودکانه بود...هم ی قبول دارم جمله  ..

 ... ادیلبش ب  ی رو ی باعث شد که لبخند

 ذارمیرو نصفه نم ی چ کار یمن ه  _

 !! ؟؟ ی زدم : جد ی پوزخند

 هم رفت  ی تو یاخم هاش کم

 انیپا ی ن بار رو استثنائا بذار..نصفه بذار...بیا _

 ... ش اومدهین تصادف پ یبذار.. حاال که ا

 !! تصادف؟_

 .دیلرزیانداختم ، دستهام م یخودم رو روز صندل
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 اخلش قرار داده که من رو د یتیمتفر بودم از موقع

 بود که اواخر  یی تهایبد تر از موقع ین حتیبود ا

 کردم. تمام اون یر میمون توش گینامزد ی دوره 

 شد تا یکه باعث م ییو درد ها ی فکر  ی وسواس ها

 رو ی خواست مشکل نچندان مهمیشبها نخوابم..االن م

 رو اون ن تالش ی د اگر همیمن حل کنه. شا ی برا

 .. کردیروزها م

 وار پشت سرمیبستم و سرم رو به د  چشمهام رو

 ی به دست م ی زیکرد؟؟ چه چیه دادم...تالش میتک

 یکه من با اون حال روح ی اومد..از خانواده ا

 ومد؟ چهیدر م  ی زیخواستم بسازم واقعا چه چیم

 م؟ی م اون روزها هم بزنیداشت یحرف

 هید طالینم رسکه به ذه ی زین چیبا بستن چشمهام اول

 ی که عالوه بر دوست ی رینظ یب ه دختریبود...طال
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 که با زن عمو ی و نسبت دور یخانوادگ

 بود که خزان اون  یز تمومیداشتن..دختر همه چ

 پندار  ی و هم رشته  یروزها هرگز نبود...همکالس

 ی و شاد و سرزنده با خانواده ا یه دختر منطقیبود..

 .. هشد زن عمو به همه نشونش بد یکه م

 ی که رابطه  ی خترپندار..د یدوست دوران کودک

 ی ادیز ی ه سالهایما و پندار داشت...طالیبا ن یکینزد

 یرون دادم و گوشیب بود... نفسم رو ب یمن رق ی برا

 کردم ، سالمیا صحبت می د با دنیرو دستم گرفتم با

 از سر حدس  ی د سریچیخسته اش که تو گوشم پ 

 ؟یاتفاقات تکون دادم : خوب یمابق 

 نه _

 رون صحبتیم بیبر ییتا د سهیخوای ا م یاوفف..دن _

 م؟ یکن
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 ی ن بار بابام هم شاک یاول ی کار باال گرفت...برا _

 ن بار چون من یکردن اما ایشد..تا االن دخالت نم

 . شدن ینا هم شاک یستادم مامان ایسفت ا

 میر کردی گ ی ت بدیهر دومون تو موقع _

 شده مگه؟ یچ _

 .گم یم  یست به طور کلین  ی زیدم : چیکش  یقی نفس عم

 ؟یبا صابر صحبت کن  ی خواینم یعنی

 م رو در روی نیان خونمون بشید بیگه با ی مامان م _

 ن جا بکشه. زنیخواستم به ایم..من اصال نمیبحث کن 

 من  ی کرد که واقعا تحملش از عهده  ی عمو کار

 خارجه 

 تجربه اش رو دارم _

 دونم یم _

 ... با مال تو متفاوته یلیالبته خ _
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 گم مجبوریعا دارم من خزان واقی مرور نکن...بب _

 .. رون برسیب ی ...به کارهایمدام تو دفتر باش  یستین

 ... کنم ینه..فرار نم _

 رونیشنهاد ب ید پ یمکث کرد : شا ی چند لحظه ا

 م کوه یرفتنت خوب باشه..مثال بر

 بدون صابر؟_

 .. اد یم ب ی گینه م  _

 اد چرایکردم : آخه تو که دلت نم  ی بلند ی خنده 

 ؟ یکنیتش میاذ

 کردم...سر یم ی ان نامزدین کار رو سر جرید ایبا _

 ...سریعروس ی انتخاب خونه...سر انتخاب جا

 ل زن یدل یکه بیز یشام..سر هر چ ی انتخاب منو

 ... واقعا سر لباس یعمو وسط بود..نه االن...ول

 م، برنامه اش با تو یکوه رو بر _
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 ... به حنا هم بگو _

 به حنا؟ _

 ندازه بلکه در دفاع ازیچند وقته نتنها متلک نمه آر _

 زنه یبانمک م ی من حرفا

 دادم و  یر حنا..سرم رو تکونیکار اخ ی اد آوریبا 

 قطع  یشگیهم ی تکرار ی بعد از چند جمله 

 ن بارش رو به روش یا ی تونستم بچه بازی کردم...نم

 هم که هست ینیکار از ا ی دم رشته یترس یارم...م یب

 بود و  ر قابل کنترلیر بره..حنا غ سشتر از دستم دی

 .. کردیشش رو تند مین موضوع آتیدن ایفهم

 دوشم انداختم و به قصد خونه از جام ی فم رو رویک

 نگ و آسانسوریبلند شدم...استرس گرفته بودم...پارک

 ت کننده شده بودن.. از دریاذ ی ل به دو جایتبد

 ی به در مقابل انداختم...کس یرون اومدم و نگاهیب
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 راه افتادم...چهره اش ود به سمت راه پله ها بهبن

 یکرد لحظه ایصورتم دقت م  ی اون طور تو یوقت

 دهیدر من د ی رییتغ یعنیرفت..یچشمم نم  ی از جلو

 ر کرده بود خطوط خام چهره اشییبود؟ پندار تغ

 ... پخته شده بود...اما همون آدم بود

 واقعا همون آدم بود؟ نگاهش فرق کرده بود...کالمش

 مایدن ن یود و نبود... با ده پندار بیهم.. پندار شب 

 ی نداشت..رابطه  ی ده ایرم رو کج کردم اما فایمس

 خ بود..پر از سری ی م ما مثل راه رفتن رویقد

 و  ی..پر از خستگیخوردن...پر از شکستگ

 ه؟ ویزیچه چ یدونستم پندار در پیسرما...هوز هم نم 

 .. تر بود ت کننده یز برام اذین از همه چید ایشا

+++++ 

 ی کاش نر ی مامان گذاشتم : ا ی شونه  ی رو سرم رو
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 خزان  ی ر کردییه هفته تغین یکرد : تو ا ی خنده ا

 دونم چرا؟یرم..نمییشه در حال تغیمن هم _

 م...من همی نیما هم ی د : همه یبه صورت کش یدست

 ادین مدت یزا ایچ ی لیسالم شده...از تو خ 21ک ینزد

 گرفتم 

 : من؟؟  نگاه کردم ردم و با تعجبسرم رو بلند ک

 ؟ی ریاد بگی ی تونیم ی زیمامان از من چه چ

 پدرت ی تالشت برا _

 د و چشمهام رو پر یر کشیقلبم ت ی از گوشه  ی زیه چی

 .. من  یدون یکرد: مامان...خودت هم م

 کنم توی..من اما فکر م ی لج کرد یکن یتو فکر م _

 دهیکه هرگز ند ی پدر  ی ...برای بود ی رینظ  یفرزند ب

 ی کرد ی ش کاریشناختیس م ه عکیو فقط از  ی بود

 خواهر و برادرش نتونستن  یا حتیکه من همسر 
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 ... براش بکنن

 شترین بیصورت مامن قل خورد و ا ی اشک از رو 

 ... کرد : مامان جان..تو رو خدایاز همه ناراحتم م

 ره اونیادم نمیومد..یشب خواب به چشم من ن ید _

 پرتاب کرده بود و که گلدون رو به سمتت ی دیع

 ... تت کبود و داغون بودصور

 .. ض بود..من دوستش داشتمیمر _

 ک سال یشناختمش...کال باهاش ینم یمنم داشتم ول  _

 ... ه اسم بودیکرده بودم..و بعد از اون فقط  یزندگ

 دستم رو دراز کردم و محکم بغلش کردم : تا قبل از

 بعدش یدمت مامان...ولیفهم یجدا شدنم نم

 میینجایم...اما حاال ادونیر شد م یدمت...دیمهف

 واقعا یشیت میاذ ی کنم هنوز داری حس م  یوقت _

 رم با یتونم بپذیزه خزان..نمیر یذهن و قلبم بهم م
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 نین مدت ایکرده که تو ا ی اومدنش خودخواهانه کار

 ... یطور خموده بش

 ی دم..به خط به خط چهره  یبه صورتش کش یدست

 ن آدمیبه ا یمن ربط یش : خمودگیدوست داشتن

 نداره..به خاطر کارمه..به خاطر شغلمه 

 ؟یکنین همه خواستگار..تو چرا ازدواج نمیا _

 گفت؟ یتون چیست همسایادت نی _

 داد که چشمهام یمامان تو هم رفت و فحش  ی اخما

 ؟ی گرد شده : مامان فلفل الزم شد

 گم...صاف تو یکرد : مگه دروغ م  ی بلند ی خنده 

 ن مامانش دویگه دخترتم عی کنه می مچشم من نگاه 

 ... بخته است

 گهیخب هست د _

 که بهم  ی...تو نامزدر داشتیتو شوهر نداشت _
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 .. نامزدت هم نبود یخورد..حت

 د شبیم مانتو برام خریه بار باهم رفتیچرا بود.. _

 ... تولدم

 بهم نگاه کرد و بغضش رو با  ی ه ایمامان چند ثان

 ختر ن..انگار درون دخورد : دخترک م یقی نفس عم

 ... من ی ساله  10

 ... کنهیم  یساله زندگ 01هنوز همون دخترک  _

 ... بخشمیما رو نمین _

 ... نداشت مامان مگه دروغ گفت  یبه اون ربط _

 یمامان با پشت دست اشکهاش رو پاک کرد : چ

 خزان؟  ی گیم

 شتر از من به درد پنداریه بیبه م گفت طال _

 ک یان..سنشون بهم نزدخوره..گفت هم رشته یم

 ن یحرفا دارن بهم بزنن..گفت پندار ب یلیتره..خ
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 زن یسالگ  50کشه بگه تو یدوستاش خجالت م

 فهمم یگرفته...گفت من حرف پندار رو نم

 غلط کرد_

 تت ین دندونام گرفتم : در تربیب یلبم رو به شوخ

 ... کردما مامان یکوتاه

 نگاهم کرد : دختر دسته گل من 

 ی ت و پاگفت قروبن دسیاش م سوسک به بچه _

 ... تیبلور

 ز کنار یم ی از جام بلند شدم و کش سرم رو از رو

 ان..پاشو یم ییدانا ی مبل برداشتم : االن حنا و آقا

 ... باش...شامت رو بپز یزن خوب

 .. ارنیخرن می گفتن آش م _

 .. اا ...به به پس_

 ... خزان_
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 ... بله_

 ... به اون پسره فکر کن_

 اد مامان...قبال هم خویکر کردن نم: ف  زدم ی لبخند

 ... میراجع بهش حرف زد

 ی اومد  یحوصله سر جاش جا به جا شد : از وقت یب

 شه حالتیمودبن...هم یلیخ یول ی باهاشون لج افتاد 

 .. رسوننیپرسن..سالم میرو از من م

 م ی تون ین به بعد نگو..م یبود : از ا ی هوده ایبحث ب 

 ... میریا صابر کمک بگیاز سهند و 

 دم کهیدر آسانسور به سمت حنا چرخ با باز شدن

 ماین ی عنیکرد...یما نگاه مینبار با لبخند به سمت ن یا

 تصورش هم باعث شد  یچشم حنا رو گرفته بود؟ حت

 ... ر بکشهیپشتم ت

 د یرمش..چرا بایده بگیشد با توجه به لبخند حنا نادینم
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 نیشدم..ایاز شانس هر روز باهاشون رو به رو م

 ه ها رو یهمسا ی ه  یه بودم بق ه رفت و آمد کردمه

 ده بودم...شالم رو پشت گوشم زدم و ازیدوبار هم ند

 ستاد و شروعیحنا ا یرد شدم...ول ی کنارش با سالم

 به گپ زدن کرد در رو باز کردم که پشت سرش

 .. پندار هم وارد راهرو شد

 نکه پشت سرم رو نگاه کنم در رو بازیبدون ا

 سالم بلند  ی ا صداه بم وارد بشم ککردم...خواست

 لبم اومد...در رو رها کردم ی رو ی سهند لبخند ی باال 

 ؟ ی چه طور :

 قا یتکون داد...پندار دق ی حنا سر ی زد و برا ی لبخند

 نکه االن یا ی نداشتم برا ی ده ایچ ایپشت سرم بود و ه

 چرخهیسرش م  ی تو ی زیچه چ

 ایبود   یپندار کاف ی ؟ کمک ها ییشد خانم دانا یچ _
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 هست؟ یلباز هم سئوا

 بالفاصله یما انداخت ولین به ن یسنگ یسهند نگاه

 ک ینزد ید...بهش کمیچشمش به پشت سرم من چرخ

 م داخل؟یشدم : بر

 شده؟ ی زیچ _

 ستی ن  یز خاصیچ _

 در دفترش نگاه کردم  ی به پندار جلو یر چشمیز

 بش بود و با دقت به سهند نگاه یج ی دست چپش تو.

  جذاب نبود و م اصالیبودتوش که  ییکرد...فضایم

 ... ن حس و فضایمتنفر بودم از ا

 بلند   ی به گوشواره  ی نگاه پندار با دست من که دست 

 ی ن باعث شد تا سهند قدمیدم باال اومد و ایپردارم کش

 ادی به سمتم ب

 شده؟  یچ _
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 ه یکرد : راجع به قرار دادها  ی حنا تک سرفه ا

 مون کردن ییراهنما ی م که جناب طلوعیداشت یمشکل

 ی باال رفته   ی هام رو محکم از تعجب و ابروهاچشم

 ن خوب نبود اصال خوبیسهند فشار دادم..ا

 شون با یلیحنا : فام ی بعد ی نبود..بخصوص جمله 

 ست؟ یه جالب نیکیخزان 

 هیه دختر دوزاده ساله بود..نه یحنا مثل  یچرا گاه

 ساله؟  52 ی ل کرده یدختر تحص

 ند روت سهیار و جددر هم پند ی تونستم اخمها یم

 حیا داخل برات توضینم...به سمت دفتر رفتم : ب ی بب

 .. دمیم

 راهرو کرد...به من و  ی به انتها یسهند دوباره نگاه 

 لبخند بر لب..در دفتر رو باز نگه داشت تا  ی به حنا

 پندار ی که نگاهش رو یاول من وارد بشم و در حال
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 گفت: ممنون از لطف و  ییرسا ی بود با صدا

 ینم چیح بده بب یداخل درست توض  ایحنا بون..کمکت

 شده؟ 

 نبود که من دوست داشته باشم ی ز ین اصال چیو ا

 ... وفتهیاتفاق ب

 یحواسم اما پشت در ی نشستم وهمه  یصندل ی رو

 که پشت یبود که بسته شده بود..پشت دو جفت چشم

 بهم  یم. سهند نگاه یدر جا گذاشته بود

 گاه پر تونستم از نین رو میده بود...ایانداخت..فهم

 ش من ی جواب اون سئوالها پ یسئوالش بفهمم..ول

 ی ه ایگفتن نداشتم ...چند ثان  ی برا ی زینبود...چ

 د : لطفیمتمرکز نگاهم کرد و بعد به سمت حنا پرخ

 دی به من بد ییوان چایه لید یکن یم

 قا ی ش بود که دقیزندگ ی د حنا جزو معدود زمانهایشا
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 رفت که  یهایل نخود سد و دنبا یمنظور سهند رو فهم

 ... مطرحش کرده بود ی سهند به شکل چا

 !! خب؟_

 ندارم  یسهند جواب _

 دست به کمر بهم نگاه انداخت : خزان...اومده نوک

 ی گیده و تازه م یدماغت...کار به گفتمان هم رس 

 ؟ یجواب ندار

 دونم ی م ی کنیکالفه سر جام جا به جا شدم : فکر م

 نجاست؟؟یچرا ا 

 برام ی کنیدم : فکر من تر آوریئ صدام رو پا یکم

 ! مهمه؟

 ن حرف خودمیدادم چه قدر به ا یسرم رو تکون

 اعتماد داشتم؟ واقعا برام مهم نبود؟

 ن نگاه رو دوست یانداخت...ا یق ی سهند نگاه عم
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 .. نداشتم

 تونم بگم بره؟یکار کنم؟ مگه م  یاالن چ _

 .. خودت رو نزن به اون راه..خزان_

 !! سهند؟؟_

 تو صورتش ی ریین تغیوچکترهم ک راضماعت یحت

 ... ن همه سال اومده ینداد : بعد از ا

 ی زیدونم...چه چی نم یکنیدونم سهند فکر میم _

 من رو نخواسته رو ی که زمان نامزد یتونه آدمیم

 نیخوام اینجا..اما سهند نمیسال بکشه ا 05بعد از 

 ... خوامیشانس رو بهش بدم...نم

 به ی چا ی حنادن  ی.با دکالفه دوباره نگاهم کرد..

 کرد و  ی دست از جاش جا به جا شد تک سرفه ا

 ی رو گرفت..حنا اما متعجب بود وخبر ی وان چایل

 ... از اون لبخند پهن نبود
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 د ی رو به حنا کرد : حاال مشکل رو با من بگ

 ر داد به کمربند مانتوش ویحنا انگشتهاش رو گ

 ورن طید این بار شایاول ی سرش رو بلند کرد و برا

 ه یسهند ..سهند چند ثان ی ره شد به چشمهایم خی مستق

 ن انداخت : من در خدمتم حنا ی بعد سرش رو پائ

 .. خانم

 .. گهیدم دیپرسی م ییایک ی من داشتم از آقا _

 ... دینگاهش کرد : به منم بگ  یسهند عصب 

 ن جایمن حواسم ا یح کرد ولیحنا شروع به توض

 اشم؟ال چرا بخواستم به دنبیواقعا نم یعنینبود...

 نبودنش چرا ی پاهام رو تکون دادم...مگه برا

 دم؟؟یپرس

 ساده یلین انگشتهام آب شده بود و رفته بود...خیاز ب

 . ن حال دردناکیو در ع
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 ن فلشش رویحنا از جاش بلند شد تا بره و از ماش

 رون رفتنش سهند نگاهم کرد : حالت یاره...با بیب

 ستیخوب ن

 کردم یاحافظخدش یسال پ یلیمن ازش خ _

 م گرفتم بدون حضورش یش تصمیسال پ یلیسهند...خ

 م گرفت که من یقت اون تصمیکنم..در حق یزندگ

 م رو ین همه سال بدون حضورش زندگینباشم....ا

 .. کنمین به بعد هم م یکردم از ا

 چشمام ی ره شد تویم خی ک شد و مستقیبهم نزد یکم

 ... یذاشتیاگه فقط م :

 : دن باال آوردمیرزلیراب مدستهام رو که از اضط

 !! سهند

 رمید : م یبه موهاش کش  یچشمهاش رو گرفت و دست

 .. گم دورت نباشهیسراغش و بهش م
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 ! نه_

 بلندم خودم و اون رو از جا پروند اما واقعا به  ی نه 

 ی ن دخالتیخواستم که سهند کوچکتری نم  ی ن بلندیهم

 ... داشته باشه

 فاصله ز من یتکون داد و از م ی با اومدن حنا سر 

 تونستم هوار بزنم...از جامی خواست میگرفت...دلم م 

 دوشم انداختم و از یفم رو وریبلند شدم و با شتاب ک

 ادم افتادیدم و یکش  یقی رون اومدم ..نفس عمیدفتر ب

 قهر و ی برا ییدادم.. جایم  ید چک رو به جنابیبا

 ... رفتن و برنگشتن نبود

 ی دم دفتر جناب ماین دنین رفتم و با دی دو طبقه رو پائ

 دادم و خواستم بچرخم و یبه شانس افتضاحم فحش

 ...اتفاقا ی د : سالم خانم طلوعیمن رو د یبرم که جناب 

 شما صحبت ی م راجع به طبقه ی داشت ییایک ی با آقا
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 .. میکردیم

 ره به نوک کفشش مونده بود و سرش رویما اما خین

 .. آورد یباال نم

 ی گه هر کاریدم دآور چک رو براتون  یجناب ی آقا _

 ... دید بکنیدوست دار

 د من ید؟؟ شایباال انداخت : مطمئن  ییابرو یجناب

 .. وار رو تا سقف سنگ کنمیبخوام د

 فمیک ی دادم و دسته چک رو از تو یسرم رو تکون

 ن انگشتهام یزش رو بیم ی س رویدر آوردم و خودنو

 ستین ی اون جا سنگک یجناب ی آقا  یکنیگرفتم : نم

 ... یدون یم مخودت ه

 چک رو یتکون نخورد...جناب  ی متر یما اما سانتین

 رون اومدمیگفتم و از دفتر ب ی گرفت و من با اجازه ا

 .. دمیپاهاش رو شن ی اما پشت سرم صدا
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 .. خزان_

 نه به سمتشیچشمهام رو بهم فشار دادم و دست به س

 مونییان آشنایط کار انقدر عیشه تو محیبرگشتم : م 

 د؟ی رو مشخص نکن

 : ک شدیبهم نزد یبه اطرافش انداخت و قدم  ینگاه

 د...حق با تو ا ؛یببخش

 .. ن آورد :خزان یپائ یصداش رو کم

 : ن پا و اون پا شدیا یکرد و کم ی تک سرفه ا

 ... بذار حرفش رو بزنه یعنیبذار..

 ی مایباال رفته ن ی سرم رو باال گرفتم و با ابرو

 ی اد ین فراوب بود ی ار عج یدم که بسیرو د یمستاصل

 ... زدمید عقب م یر کرده بود تو گلوم رو بایکه گ

 ... فکر کنم_

 ی خوایکه م  ی ن نفریدونم آخرید : م یوسط حرفم پر
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 من رو ی خوایدونم نمین کار دخالت کنه منم...م یتو ا

 گه..اما به خدا قسم من ازید ی زهایچ  یلی...و خینی بب

 نداشتم.. اصال فکرش رو ی او حرفام اصال قصد بد

 و خب..اون کار رو ی کردم بعدش تو برینم مه

 ... یبکن

 به سمتش خم شدم : برم و قرص بخورم تا یکم

 گه؟؟یخودم رو بکشم رو منظورته د

 .. بوضوح چشمهاش پر شد..: خزان..بخدا

 نداشت..من تازه سه ماه قبلش جنازه ی به تو ربط _

 که   یده بودم و بعد با کسیزون پدرم رو دی آو ی 

 به   یچ ربطین هید مشکل داشتم..اواسمش نامزد ب

 ستین معنا نین اصال به ایا یجمالت تو نداشت..ول

 ... که

 ه دوست بود..هنوزم هست..االن فقط ی ه فقط یطال _
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 ... همکاره

 داشته باشم : به من  ی د چه عکس العملیدونستم باینم

 داره؟  یا ربطیآ

 ک رو برات بکنه خزان.همهین کار کوچیبذار ا _

 ن قرار داد رو برات یروش نبند...بذار ادرها رو  ی 

 ... کنه..بذار حرف بزنه ی ریگیا بذار برات پیببنده..

 زدم : اونوقت چرا؟  ی پوزخند

 ی تونستم جمله های چشمام انداخت..م ی تو یقینگاه عم

 ... ته نگاهش رو بخونم

 ؟ ینیب یرو به روت خزان اون سالها رو م _

 .. با التماس نگاهم کرد : خزان

 دیدوشم جا به جا کردم : کار دارم...با ی رو ورفم یک

 تون رویبرم...تو هم عذاب وجدان نداشته باش..زندگ 

 ... د..اون همیبکن



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 عقب رفتم و خواستم از پله ها برم که صداش یقدم

 ... نجا بودنمونیست این یدم : تصادفیرو شن

 ی ن اومدم و تویدادم و از پله ها پائ یسرم رو تکون

 ی در پ یپ ی ون توجه به تماسهادب ن نشستم..ی ماش

 من در رو ییه جاین رو روشن کردم.. یسهند ماش

 بسته بودم و گذر کرده بودم...پس چرا؟؟ پس چرا از

 دم؟یترس ی ن در بسته شده میپشت ا ی ا یوارد شدن به دن

 بوکس مشت زده بودم..تو  ی سه ی سال به ک 10

 ده بودم..تو بازار کار آجر به آجر ساختهینگ جنگیر

 هیر کرده بودم تو یر کرده بودم..گی..اما گ دمبو

 زدیکه هر طرفش اسم پندار موج م  ی ره ایجز

 ... انگار

 گهید وبا دست بار دیر چشماش کشیدستمال رو ز

 بر دارم ینیری تعارف کرد تا ش
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 ... ا جانیخورم دنینم _

 قش باعث شد تا چونه اش بلرزه : صابر ازی نفس عم

 مامان و ینجا اومده ولیااون شب ده بار زنگ زده ؛ 

 ... لج افتادن.. که خب ی بابام سر دنده 

 ل کردم : حق دارن یجمله اش رو با آرامش تکم

 ... دلم براش تنگ شده _

 اشکش زدم یسیبراق از خ ی به چشمها ی لبخند

 ی، آجر اول ساختمون هایلعنت ین دلتنگیا...

 .. می ساختیبود که م  یاشتباه

 ؟نوزم هیکوه رو دار  ی برنامه  _

 گرد نگاهم کرد : چه طور مگه؟  ی با چشمها

 م اونجا باهم حرف یریرون دادم : مینفسم رو ب 

 ... دی زنیم

 نینکه ا یا ی سرش رو به شدت تکون داد : سهند برا



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 مدت با صابر رو به رو نشه دفتر نرفته...حاال بگم 

 م کوه؟ یا بریب

 بهتون  یکش دادن ماجرا کمک ی نطوریا _

 د...امروز زنگ زدن که یارینر د ی ز کنه...بچه باینم

 تون حاضره..تا اون ربان مسخرهیکارت عروس

 ی ..بعد داریازت بستیپ  ینیب زم یقرمزها رو دور س

 ؟یکن یفکر م  یبه چ

 بی ن س ی د : با تزئین مدت خندین بار در ایاول ی برا

 ؟ ی کار دار یاز من چیپ  ینیزم

 : سرم مرتب کردم  ی فم رو برداشتم و شالم رو رویک

 .. هی خود یمزخرف و ب  کار ل کنقبو

 تو ی خوایجمع کردم : نگو که م یصورتم رو کم

 ! ینیتوالتت هم شمع بچ

 ی رو ی د که لبخندیخند ی بلند تر ی ن بار با صدایا
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 ... ن گل دختر بخندیصورتم آورد : آهان..آفر

 ش رو پاک کرد و دستمال روی نیگه بیک بار دی

 ؟ ی دزا رو بلین چیمشتش گرفت : ا ی محکم تو

 . تکون دادم و از جام بلند شدم ی جواب سر یب

 میکجا؟ بمون شام بخور _

 ومده در برم یتا سهند ن  _

 : بلند شد یصندل ی اخمهاش در هم رفت و از رو

 دعواتون شده؟

 دیتکون دادم : پندار رو د ی سر

 ... یوا ی هم رفت :ا ی اخمهاش تو

 ن..سهند بهی بهم نگاه کرد : خزان...بب ی ه ایچند ثان

 ... تو

 ا...ادامهیسکوت باال آوردم : دن ی دستم رو به نشانه 

 تونم بذارمیم...نمینده..بارها راجع بهش صحبت کرد 
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 خودش  ی ن حس رو پرورش بده تو یسهند ا

 ..چرا ازش ی ریگ یازش حق انتخاب رو م ی دار _

 یفرصت حرف زدن رو؟ واقعا احترام یکنیغ میدر

 ؟ینی بیکه برات قائل رو نم

 منتظرش : تو ی زدم به چشمها ینبخند په ن بار لیا

 د اون رو از منیا تو اول از همه بای..دنیخواهرش

 یدور نگه دار

 تو آخه؟ یگیچرا مزخرف م _

 ه هاش رو یهنوز نم دار از گر ی خم شدم و گونه  

 .. میکن یا..بعدا راجع بهش صحبت م ی دم : بعدا دنیبوس

 رد ه زده به چارچوب در نگاهم ک ینه و تکیدست به س

 .. ومدهیبعدا سه سال که هنوز ن نیا :

 یبه خودش انداختم و دستم رو رو یاجمال ینگاه

 نه اشیس ی قفسه  ی ده شده اش روی چیپ ی دستها
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 ... ادید هم بین بعدا نبایا ای گذاشتم : دن

 کردم و دستم رو  یبگه خداحافظ ی زیتا خواست چ

 اط راهیب مانتو ام کرد و به سمت در حیتو ج

 ... افتادم

 دنی ن شدم و کمر بندم رو بستم که با شن ی شسوار ما

 ن رو روشنیل ماش ی زنگ موبا ی صدا

 نکردم...شماره آشنا نبود...به ساعت نگاه 

 ... ک نه بودیکردم...ساعت نزد 

 ی گفت کارها یبود که م ی پشت خط مرد جا افتاده ا

 صحبت به  ی خواست برایده و ازم میمن رو د

 دن اسم ید...با شن کارخونشون برم..نفسم رو حبس ش

 از یکین ید...اینه باال پریکارخونه ابروهام به ثا

 ران یتو ا ی نان کارخونه ا ی ن برندهایمعروف تر

 ... بود
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 دم تا دوبارهیگه اسم کارخونه رو پرسیبا شبهه بار د

 برام تکرار بشه...اما با مطمئن شدن از اسم

 ی لبم اومدم...لبخند پهن ی رو یکارخونه لبخند پهن

 یه به قدم ی؛ شب ی روزی.حس شگفت پ لبم اومد. ی رو

 ه یشنهاد مالقات هم یپ  ی..حتییبلند رو به روشنا

 کردم بخودم مسلط بشم تا  یر بود...سعینظ یاتفاق ب

 ... ادم نگه دارمیخ و ساعت رو درست به یبتونم تار

 ین مدت از روین بار در ایاول ی دستهام اما برا

 در  ز بودن درستبا ایز ی د...نشانه ایلرزینشاط م 

 یک و روشنین تارین ب ی نه ماشیر درست...تو آیمس

 کردم و ی ن ها به خودم نگاهیحاصل از عبور ماش

 زیشه خزان..همه چین رو روشن کردم : می ماش

 شه که سالهاست بابتش زحمت یم ی همون طور

 ... یکشیم
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======= 

 دستم جا به جا کردم و ی رو تو ی نیریش ی جعبه 

 باره نفس عطرم رو دو یقیخودم با نفس عم

 دن در واحدیبا د یدم...و لبخند پهن صورتم حت یکش

 روبه رو هم جمع نشد...با باز کردن در 

 ش دختریشب رو پیبا لبخند که د ی شرکت...جنا

 عموهاش گذرونده بود نگاهم کرد و از جاش بلند شد

 ی چه قدر خوشگل شد ی وا :

 ز گذاشتم یم ی رو رو ینیریش

 ی نی ریشده؟ ش ی: چه نگاهم کرد  ریبه سمتم اومد و خ

 ه؟ یچ ی برا

 شرکت  ید نگاهش کردم : مسئول روابط عمومیبا ام

 خوان با من مالقاتی تماس گرفتن و گفتن فردا م )(

 .. غاتیتبل ی کنن برا
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 د تا بتونه ماجرا رو هضم کنهویه طول کشیچند ثان

 زون شد. فاصلهید و از گردنم آویکش  ی غ بلندیبعد ج

 هین عالیخزان..ا ی وا نگاهم کرد..: گرفت و دوباره

 دهانش گرفت و چند قدم به سمت ی دستهاش رو جلو

 تونم باور کنم ی چپ و راست رفت: نم

 بزرگ  ی به گوشواره  یدادم و دست یسرم رو تکون

 ای که دن یدم ...عادتیدم کشیم به شکل خورشییطال

 : زدم ی ا لبخندیدن  ی اد آوریه..با ییبایگفت عادت زیم

 ... م ی هم بگبچه ها  ی ه یقد به بیبا

 ی ن جوریوفته ایز راه میخزان..همه چ  _

 عناین  یخوبه..ا یلیم..خیاگر قرار داد هم نبند یحت _

 .. میهست  یر درستیتو مس

 یاومد و رولت توت فرنگ ینیریش ی به سمت جعبه  

 مورد عالقه اش رو برداشت
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 دم یم  ینیریبشه خزان همه محل رو ش یعنی _

 یحساب ی ه بندریال  ...: منم احتمالبخندم پهنتر شد

 .. رقصمیم

 یی د و از اونجایبلند خند ی ن حرفم حنا با صدایبا ا

 ییدهنش بود به سرفه افتاد...چند تا   ی تو ینیریکه ش

 ومد و من هم ازیپشتش زدم..از چشمهاش اشک م

 .. افه اش خنده ام گرفته بودیق

 دستش رو باال آورد : مسخره استخونام رو

 ... یشکست

 ... ر خندهیم زی زد ن بار هر دویا

 رو به ی دن صحنه یسرم رو بلند کردم...و با د

 کتف حنا خشک  ی دستم رو ی ه ا یروم...چند ثان 

 یلیخ ی ستاده بود...لبخندیشد...تو چارچوب ا

 لبش بود.. حنا قبل از من عکس  ی رو یکمرنگ
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 ... شدمایالعمل نشون داد : سالم..داشتم خفه م

 ب بودیجو ع کرد یبه من نگاهکرد و باز  یسالم

 شد دست و پام یکه نگاه پر نشاط امروزش باعث م 

 دم ویکش یقیستادم و نفس عمیرو گم کنم..صاف ا

 .. ت سالم کردمیکردم با جد ی تک سرفه ا

 خواد یما م ین یید : خانم دانایش کشی به پشون یدست

 بهتون نشون بده  ی زیراجع به اون قرار داد چ

 اک کرد و باش رو با دستمال پیخامه ا ی حنا دستها

 ... رمیلبخند گفت : باشه االن م

 ن دویشدنش از ا ین طور نهیشناختمش..ایخوب م ..

 ن رفت و آمد رو براشینفر توسط من و سهند ا

 .. کردیجان زده میه

 زش رو برداشت : پس براشون یم ی رو یش دست یپ

 .. هم ببرم  ینیریش
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 اما  یطلوع ی بازوش گذاشتم : ممنون آقا ی دستم رو

 م یکنین مسئله رو حل میادمون ما خو

 و بعد با اخم به حنا نگاه کردم : مگه با سهند تو 

 ؟ ی صحبت نکرد

 گذاشت : از چند یش دستیپ ی تو ینیریحنا چند تا ش 

 نداره   یجا مشورت گرفتت اشکال

 ! حنا_

 طنت ازم فاصلهیبه لحنم زد و با ش ی الیخ یلبخند ب 

 ه وصلهیبه ثان یا...زندگمردمین داشتم م یگرفت : بب 

 .. کم خوش اخالق باشی

 شتر در همیپندار پشت سرش اخم هام رو ب ی خنده 

 ی قی خواست حنا رو بزنم..اما نفس عمیکرد...دلم م 

 کردم خودم رو جمع و جور کنم..به یدم و سعیکش

 د دو یف ببریز کارم رفتم : شما هم تشریسمت م
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 و  یفتد...واال قراداد نیبهش مشاوره بد ی نفر

 . رهیگینم یشورت حقوقدر مانق یمیپتروش

 هیستاد...یقا رو به روم ایبه سمتم اومد و دق  یقدم

 ن وین فاصله چندی نمون فاصله بود اما انگار ایز ب یم

 جان زدهیزد..حضورش هیچند شهر بود...قلبم تند م

 یادیز ی نجا بودن پلهایا ی کرد..من برایم میو عصب

 نیب ی ادیز ی وار هایروب خراب کرده بودم..ما د

 م...به قدمت دوازده سال یخودمون ساخته بود

 ... ن ماجرا دخالت نکنیگفتم بهت پندار تو ا _

 چرا؟ _

_.. 

 واقعا خزان چرا؟_

 .. ی بحث تکرار _

 ه؟ یبابت چ ینیر ین شی...اما الزم...ای آره تکرار _
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 ی ت شغلی ه موفقیبدون نگاه کردن گفتم : 

 همچنان رو به رومگفت و  ی با لبخند ی مبارکه 

 اد تسیا

 ست ،ین جا بودنت درست ن یرون دادم : اینفسم رو ب 

 نکنه با من صحبت کنه  یما هم بگو سعیبه ن یراست

 . خزان_

 .. خوامی؟ نمیخزان چ _

 ستین  ینجا تصادفیآره بودن ما ا _

 خت..همهیقلبم فرو ر ی تو ی زیاحساس کردم چ 

 شدنبدنم   یا انگار وارد رگ و پیب دنیعج ی حسها

 ... ن انگشتهام گرفتمیواره ام رو بکالفه دوباره گوش 

 م؟ی خم شد : حرف بزن یکم

 !! ؟؟یسرم رو با تعجب باال آوردم : چ

 م..چشمهام رو بهم یمن جا خورد ی هر دو از صدا
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 دم و به اطرافم نگاه کردم ویکش یفشار دادم و نفس

 ی تو؟ حرف چ  یگ یم ین آوردم : چیصدام رو پائ

 م؟ یبزن

 که ی ارخط پند ن خط بهیستم حاال از بتونیم

 ... نم یصالش رو ببی شناختم...است یم

 .. خزان_

 ؟ خزان حرف نزن؟ خزان بسه؟ خزانیخزان چ _

 .. ی لیگذشته پندار..خ یلی؟؟ خیچ

 دونم که ی ن..من می دستش رو از هم باز کرد : بب

 ی اومد ی بلند شد یدونی نم ی زیچ چیقت تو هیدر حق _

 ؟ین جا که چیا

_.... 

 ما بگو بس کنه و یبه نکرد : یم میسکوتش عصب

 ... عذاب وجدان هم نداشته باشه
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 ؟ ی : عذاب وجدان چ ی ه ایخشک شد..چند ثان

 دونست؟؟؟ یواقعا نم یعنی

 ست یمهم ن _

 !! هست_

 ... ساله بود 51ش ،آشنا بود همون پندار یهست جد

 برو دفترت پندار_

 .. هین طالیخزان بب _

 ه رویمن طال ی د برایوزه دارچرا هر دوتون دو ر _

 ما هم یست....به نیمن مهم ن ی د؟ برایدیح م یتوض

 نداشت...من خودم حالم ی ریما اون روز تقصیگفتم..ن

 .. بد

 نم : کدوم روز آخه خزان؟ یتونستم بهتش رو ببیم

 ی؟ فراموش کردیدونیزدم : واقعا نم ی پوزخند

 01 داره نامزد یت یست..چه اهمیحتما..البته مهم ن 
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 ودش رو خواد خ آدم ب ی ناخواسته  ی ساله 

 شخص  ی فکر کردن به علتش هم برا  یبکشه..حت

 ... مثل شما دور از شان یواال مقام

 ه یهم رفت و من...چند ثان ی اخمهاش وحشتناک تو

 واقعا  یعنیره شدم...ینگاهش خ ی به بهت تو ی ا

 دونست؟ینم

 ن طور یچ وقت ای هنوز انگار منتظر جواب بود.... ه

 انداختم و دستم رو نی اهم نکرده بود. سرم رو پائنگ

 . دادم: از خودش بپرس یهوا تکون ی تو

 ری از م یبش گذاشت و کمیج ی هر دو دستش رو تو

 ... پرسمیفاصله گرفت : باشه از خودش م

 جلوم ی زدم و سرم رو دوباره به برگه ها ی پوزخند

 ی ز یهم نداره....چ ی ده ایچ فایخم کردم : هر چند ه

 ده یر نمییتغرو 
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 سکوت گذاشت تا  ی ه تو یچند ثان نگفت... ی زیچ چیه

 یسرم رو بلند کردم و نگاه پر از فکرش رو رو 

 ... دمیصورتم د

 رونیاز دفتر ب ی گه ایچ کالم دیو بعد بدون ه

 زیم ی دستم رو رو ی تو ی رفت...با حرص کاغذا

 ی بلند صندل یپرتاب کردم و سرم رو به پشت

 ن همهین ایزها بین چیا ی ه دم...مسخره بود..همیکوب

 ... مسخره بودر کا

 گذشت و حنا وارد دفتر شد یکوتاه ی قه یچند دق

 رو به  ینیریشده از ش یبا خالیتقر یش دست یپ

 اون طور یگفت  ین بدبخت چ یآشپزخونه برد : به ا

 ش دفتر؟یفرستاد یشیآت

 ؟یشیابروهام باال رفت : آت

 ه ی..اومد و رون آورد : آرهیسرش رو از آشپزخونه ب
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 تر ما قبلش که اومد تو دفسر رفت تو دفترش...

 ن بنده یبا ا یدونم چه دشمنیزد...من نمیداشت لبخند م

 ... ییپه خدایخوش ت یل ی؟ خی خدا دار 

 ... میاد صحبت نکردیباهاش نداشتم...ز ی من کار _

 دم...عکس العملیشنیحنا رو نم یحرفها ی ادامه 

 ز به نظریبود..همه چ ین یش بیر قابل پیپندار برام غ

 ... ومدیت ممسخره و سخ

 دن اسم یدم با دیلم از جا پریبا زنگ خوردن موبا

 ..صدام رو صاف کردم و باهاش صحبت ییبابا

 نیتو ا ییسرحال بابا ی دن صدایکردم..هر چند شن

 که از قرار داد  ی ن اتفاق بود اما خبر یط بدتریشرا

 نستتویکه م  یش پرداختیبهم داد و بعد پ یعکاس

 رو بهتر کنه..حالم  ن ماه رو کم یا ی نه هایهز یکم

 ... کرد
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 به   یبا تلفن به دست به سمت تراس رفتم و نگاه

 دم که من یر پام انداختم...امروز دوباره فهمیتهران ز

 ه یر کردم...ین گذشته و فراموش کردن گیب ییجا

 ی که در گذشته نشسته رو یانگار خزان یبیطرز عج

 زرگ در حال شونه زدنپدر ب ی تراس خونه 

 شد یره میاتاق رو به روش خ ی ره موهاش به پنج

 .. زنده شده بود

 د یبود که با ی زین چین آخریدم ایم کشی شونیبه پ  یدست

 د کارهام رو مرتبیفردا با ی افتاد...برا یاتفاق م

 رون دادم و به سمت لپیکردم...نفسم رو محکم بیم

 واقعا خبر نداشت؟  یعنیتاپم رفتم..

++++ 

 یگه تویر دموهام مرتب کردم وبا ی شالم رو رو

 جان صبحیا و حنا با ه ینه خودم رو چک کردم..دنیآ
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 نکهیاز دفتر بدرقه ام کرده بودن و خودم بدون ا

 یبخوابم داشتم به دفتر مرکز ی شب بتونم لحظه اید

 کردم به خودم مسلط یکردم..سعیشرکتشون نگاه م 

 ه پامون اومده بود و بود که ب یبزرگ ی ن شانیبشم..ا

 روز اون رو خراب ید ی حرفها گذاشتم گذشته وینم

 ی که سع ی گه از عطرم زدم و با سرید یکنه...کم

 ... بشم ی کردم باال باشه وارد دفتر مرکز یم

 هاش و طرح هاش و ییکه تمام مدت از توانا یخزان

 ی برا  یحت ییکرد.خزان آشنایعکس هاش صحبت م

 که تمام تالشش رو یزانخ یاد نبود. ولیخودم هم ز

 .. ره اما چرایبگ ر رون کایکرد تا ایم

 دم..با یدیت رو میغاتشون رضایتو نگاه مسئول تبل

 ن فرصت روی نکه ایکرد و انگار از ایدقت نگاه م 

 ک ساعت ویدار ین دینبود..در آخر ا یداده ناراض
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 آمورش ی و گپ کوتاه از نحوه  ی مه با خوردن چاین

 مد از یمربوط به عکاس  ی ارهادر هلند و ک یعکاس

 دار وین دیب به ای م و من عجیکرد یهم خداحافظ

 ... دوار شده بودمیجه اش امینت

 ح دادن به اون دو تا فضول منتظر تو یتوض ی برا

 ع به سمت دفتریسر یلیدفتر خ

 ... دونستمیشد..میرفتم..م

 به طرز یکردن ول یغ زدن و خوشحالیهر دو ج

 رو به رو  ی صدا یر بهمه حواسم به د یبیعج

 خونه دل کنده بود و اومده بود  ازا ینکه دنیبود...از ا

 ... خوشحال بودم

 شگاهیخوام برم آرایا انداخت : م ی به دن  یحنا نگاه 

 یه دست یم یتو هم بر ی ایکم خرد کنم..میموهام رو 

 ؟ی به صورتت بکش



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 به من انداخت..سرم رو تکون دادم :آره  یا نگاهیدن

 با سهند صحبت کردم..فردا ی..راستگه دختر بروید

 ... م کوهیریه..م یمل رسیتعط

 ی ن غر غرها ی ب یگرد نگاهم کرد ول ی ا با چشمهایدن

 د چشمهام روییتا ی حنا نگاهش گم شد..فقط به نشانه 

 ... براش باز و بسته کردم

+++ 

 شد و به مامانیبه ساعت انداختم..داشت پنج م   ینگاه

 ودتر برم خونه...کبفم ز یقول داده بودم امروز کم

 ن رو برده یدم حنا ماشیکش یرو برداشتم و پوف

 رفتم و از اونجا بایاده مید تا سرکوچه پیبود..با

 شد یبه مانتوم انداختم...م یرفتم...نگاهیم یتاکس

 ی د تویدم و کلیکش ی ق یاده رفت...نفس عمیباهاش پ

 فم انداختم ی ک ی دستم رو تو



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... خزان_

 ساختمون شرکت باعث ی دن صداش صد متریبا شن

 ه ینگاه کردم...تکپشت سرم  بپرم..به یشد از جا کم

 .. ستاده بود...نگاهش کردمینش ای داده به ماش

 ... م ینش فاصله گرفت : سوار شو صحبت کن یاز ماش

 ؟؟ یگرد نگاهش کردم : چ  ی با چشمها

 ن ساعت یبه اطراف انداختم..رفت و آمد ا  ینگاه

 دکرین معذبم میاد بود و ایز

 ... مید صحبت کنیبا _

 ی سرفه ا اما نه...تکخش داشت... یصداش کم

 ... رمیم  ی ست..با تاکسین  یکردم : صحبت 

 تونم ساعتها سر یک تر شد : خزان..واقعا م یبهم نزد

 د ین موضوع باهات چونه بزنم..اما نه االن..بایا

 روز بعد از ظهرمون روشنیف صحبت د یتکل
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 ی دم..حس هاخ کریدونم چرا احساس کردم ینم

 : ادم آوردمیکه اون روزها داشتم رو به  یمزخرف

 ... فش مشخصهیتکل

 ... ستینه ن  _

 به اطرافش یباال رفته بود..کالفه نگاه یصداش کم

 ی ایک ساعته منتظرم بیشتر از یانداخت : ب

 ... من مهمه ی ن موضوع براین..ایپائ

 نه نگاهش کردم : جدا؟؟ یدست به س

 ا یم دفتر من یا بری..بی ایام ب باه ی خوایباشه نم _

 .. جمله خزانخودت...فقط چند 

 جمله هاش برعکس تمام جمالت ین خواهش تویا

 دور به نظر یلیمحکم چند روز گذشته اش بود...خ

 ذهنم ی که من از پندار تو ی زیومد از هر اونچیم

 نجاست ید برم خونه مامانم ایداشتم...: عجله دارم با
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 نجاست؟یزن عمو ا _

 م...سرشیکه گفت جا خورد ییو از زن عمو هر د

 نش اشاره ین انداخت و با دست به ماش یرو پائ

 ... نبود انگار ی ن گفتگو راه فراریکرد..از ا

 کردم تا  ین رو باز کردم و سوار شدم..سعیدر ماش

 : بهم انداخت و سوار شد ی بخودم مسلط باشم..نگاه

 ... کمربند

 کرد..دلم ن رو روشن یکمربندم رو بستم و ماش 

 انه بود خواست...احمقینجا باشم و نمیخواست ایم

 ... ن در کنارشی ماش ی نجا بودنم..تویاصال ا

 ... دونستم خزانیمن نم _

 ن نقطه ضعفیع وارد حساس ترینکه انقدر سریاز ا

 فم روی معذب شدم..ک ی من شد کم ی ن سالهایا ی همه 

 د شدن انگشتهام ی تونستم سفین دستهام فشار دادم میب
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 ... نمیرو بب

 ست یبدن نگاه کردن بهش گفتم : مهم ن

 ست؟ مهمه!! معلومه که یمهم ن  یکن یچرا فکر م _

 هم فکر ی من ...خزان من لحظه ا ی مهمه...خدا

 .. نکهینکرده بودم به ا

 اون همون قدر  ی رون داد..گفتنش براینفسش رو ب 

 ب بود کهی من ...اما عج ی دنش برایسخت بود که شن 

 مسکوت کرده بود

 چ کدومتون به من یما حرف زدم..چرا هیبا ن  _

 د؟ ینگفت

 ادته؟؟ یگفتم من؟؟ تو اصال اون روزها رو یم یچ _

 اومدن من رو از خونتون کشون کشون

 مارستان بودم و بعد مادرم اومدیبردن...ب 

 خواستم ین سالها نمیا ی که همه  ییدنبالم...رفتم جا
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 ول کاش از ا ی برم..رفتم..و چه خوب که رفتم..ا 

 مزخرف ی ن اتفاقهایچ کدوم از ایرفتم.تا ه یم

 ... وفتادینم

 فقط گوش  یدر سکوت و در حال رانندگ

 ش درونم یداد..آتیبهم نم یداد...سکوتش حس خوبیم

 ن مدت مدام درش سرپوش گذاشته بودم داشتیکه ا

 خواستم یزد و من نم یباال م

 .. یگفتیاگر فقط بهم م _

 ندار..نذار فکر کنم گفتم؟؟ من رو نخندون پیم یچ _

 ... کردیر مییتغ ی ز یگفتم چیاگر م

 جلو  یسرم رو کم ی شال در حال افتادن از رو 

 د تو ویعا ی زیچ چین هین زمیدم : با شخم زدن ایکش

 ... شهیمن نم

 ی زیچ ی کنید :تو فکر میکش  یقیخونسرد نفس عم
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 کرد؟یر نمییتغ

 .. نه_

 .. کنهین االنم م ی کرد..همیمن م ی برا یول _

 ؟ یعذاب وجدان گرفت _

 ی کنید : فکر مسرعتش رو کم کر ی راهنما زد و کم

 ا نداشتم؟یندارم؟ 

 سرم خورد..محکم و درد ی تو ی زیاحساس کردم چ 

 که دنبالش  ی زی...پس چیناک..عذاب وجدان لعنت

 .. ش بودیبودم..عذاب وجدان لعنت

 د ازیلرزیبهم انداخت ..دستهام م یر چشمیز ینگاه

 ش یدادم تا به باق  ی..سرم رو تکونا..یت و یعصبان 

 اده ین جا پیرون دادم : از همیبفکر نکنم..نفسم رو 

 رفع عذاب وجدانم ی رم..در ضمن جات بودم برایم

 هی دادم و بعد هم یم ی زیچ یراتی، خ ی نذر ییه جای
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 ه ساختمونیکردم..بابتش تو یک میکوچ یعذر خواه

 میمیار قدیک و یدم و با شریخریک دفتر نمیکوچ

 ... کردمیبحث نم

 ، انگار شتر فشار دادیدستهاش رو دور فرمون ب

 حرفها بود و حاال باهاشون رو به  ی ک سریمنتظر 

 .. رو شده بود

 ... ادیما دفتر نمیگه نید _

 گرد ی نتونستم خودم رو کنترل کنم که با چشمها

 ... باز نشد یسمتش نچرخم...اما دهنم به گفتن چ

 دناک شده بود...سرم رونفس حبس شده ام حاال در

 دیبا ییدر از کلمه هاه دادم ...انقیتک ی صندل  یبه پشت

 م گذشته بود که کلمه ها زنگ زدهیگفتی گه میبه همد

 تونستم یدا کنم...م یپ ی زیتونستم چی بودن...نم

 تش رو کنار دستم حس کنم... حسش ی عصب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... ن درد داشتیکردم و ایکردم..هنوز هم حسش میم

 ... دونمیدم...دوزاده سال گذشته م یرسروز ازش پید _

 ل؟ ی؟؟ دلیینجایچرا ادم وسط حرفش : یپر

 ه دادهیشه تکیآرنجش دست چپش رو به ش

 ن دندون هاش گرفت یبود..انگشت اشاره اش رو ب

 ی نقره ا ی موها  ی د کمرنگ عصر از رویخورش...

 ما..به   یعنیکردن : اومدن من ...یقه اش گذر می شق

 د بهم وقتیبا یعنی جراست..ن ساختمون وسط مایا

 ... از اولش بگم ی بد

 از اول؟ _

 ه؟ین ماجرا چیمن...اول ا ی زدم : خدا ی پوزخند

 ره شده بود...چه قدر دلم یرون خیسکوت کرد ...به ب 

 داشتم  یدم...چیشنی گفت و میخواست اون روزها میم

 نکرده  یباهام خداحافظ یکه حت یبگم به آدم
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 بهش بگم  یم حتکه فرصت نکرده بود یبود..آدم

 ... مراقب خودش باشه

 ؟ ی مدر اوین مسیچرا از ا  _

 ن جا تعداد چراغیداشته باشم..ا ی شتریکه وقت ب  _

 ... شتره یقرمزهاش ب

 ی عنیبش...یغر یو روراست یجا خوردم..از رک 

 ما ی ن بود اول ماجراین بود؟؟ ایشه همیپندار هم

 ؟یعنی

 یلینست ختویکه م  یما اشتباه کرده..اشتباه بزرگین _

 ... بدتر تموم بشه

 .. بدتر؟؟ نخندون منو_

 هی ن قض یبه ا  یتونی بود : خوشحالم که م  دهش  یعصب

 ش عمویاالن پ یتونست ی تونم..میمن نم  ی..ولی بخند

 ... یده باشیخواب
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 : رمیم رو بگ ی عصب ی خنده  ی ن بار نتونستم جلویا

 کرد؟؟ یم   ینگو برات فرق

 کرد...خنده ام ی مبا تعجب نگاهم کرد...انگار باور ن

 باورکه بود  ی زیا جمالتم رو؟؟ اما هر چیرو ؟؟ 

 ! کرد: خزان؟؟ ینم

 ... دا کرده بود تا بگه یبود که انگار پ  ی زیاسمم تنها چ

 ی نخندون منو پندار نخندون..به حال تو فرق _

 کرد..االنم به خاطر اون عذاب وجدان مسخره ینم

 ما یدمتون...هم تو رو هم نیا...بخشی؟؟ نی اومد

 ته ذهن ی زی چ چی دم..هیرو..هر دوتون رو بخش

 ... دیتون رو بکنید زندگیبر..ست یمن ن  یلعنت

 یگیم ی دار ینگه داشت : چ ی ن رو گوشه ای ماش

 تو؟ 

 د یکه روش تاک  ی باال رفته بود..خونسرد یصداش کم



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... گه نبودیداشت حاال د

 ... نگفتم یچیگم..اون روزها هم هی نم یچیه _

 ... ی گفتید م یبا _

 ... د یازم پرس یگفتم؟؟ کیم یچ _

 دمیسرم کش ی و رواد رافت یشالم رو که داشت م

 تا قفل شدن ی زیدونستم چید...م یلرزیهمه جام م ..

 دونستم تا ی که م ییتونستم حمله های نمونده..م یفکم باق

 نموندن رو حس کنم..و ی زیاومدنش چ

 و وحشت زده یخواستم..چشمهاش عصبان ینم

 .... نهایا  ی هر دو نی ب ی زیبود..چ

 تموم شدن ظرف ی ن قطره  یما فقط آخریحرف ن _

 ست خودت رو بابشتش ناراحتی ن  ی ازیمن بود...ن

 ... یکن

 راه مشتش ی ونه یدستش رو به سمتم دراز کرد اما م 
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 !! خزان؟؟ یساخت  یکرد : از من تو ذهنت چ

 نی توجه به حرفش در ماش یدستم رو دراز کردم و ب

 نکه بتونه ازشوک دری...قبل از ارو باز کردم

 ... شدم کوچه گم ی بلند تو ی د...با قدمهایبا

 وان بزرگ گل گاو زبون رو دستم داد و یمامان ل 

 گفته ؟؟ ی زی اتاق رو طب کرد: بهت چ یعصب

 باهاش؟؟  ی حرف زد

 ه دادم ..حالم خراب بود و حاال یوار تکیسرم رو به د

 ی ...فشار کار کردم : من خوبمید مامان رو آروم میبا

 رم کوه..پنجشنبه همیخسته ام کرده..فردا با بچه ها م 

 .. التون راحتی شم...خیک خوب میک ن یم پیریم

 .. زنم به مادرشیاالن زنگ م _

 اط ما؟؟یتوپش رو نندازه تو ح یکه بگ  _

 ی کنینگاه کرد : فکر م یم چپ چپی مامان به شوخ
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 اد نوک دماغتیشه بی؟؟ میمن رو رنگ کن یتونیم

 ا ی؟؟ خودش و ی دفتر بزنه باهاش حرف نزده باش 

 مسخره اش؟  ی اون پسرخاله 

 ن انگشتهام یدادم...قرصم رو ب ی م رو فشاریشونیپ

 رون بره و بتونم ی فشار دادم..منتظر بودم تا مامان ب 

 ... بخورمش

 .. زنمیاصال به خودش زنگ م _

 ییدانا ی به در خورد آقا ی کالفه بودم، تقه ا 

 تخت نشسته بودم و به ی من که رو  به ی بود...نگاه

 ا...تلفنتیب حظهه لی ه داده بودم کرد : خانم یوار تکید

 ... زنه...برادرتهیداره زنگ م

 آرامش بست و دستش رو ی چشمهاش رو به نشانه 

 خوب یلیپشت کمر مامان گذاشت ...بودن مامان خ

 ن کابوس رو بدون بودنشیتونستم ایبود...چه طور م



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ح براش سخت بود..دوست نداشتمی وضرد کنم؟ اما ت

 ن همهی.امامان دخالت کنه..دوست نداشتم زنگ بزنه

 ازش نگرفته بود..ازمون نگرفته  یسراغ ی سال کس

 .. بود..حاال مسخره بود

 ز و همه کس..بهیته دلم بود..به همه چ ی نه ایه کی

 عمو ی که اون روز تو خونه  ییآدمها ی همه 

 که انتظار یبه آدم شتر نسبتیبودن...و از همه ب 

 در پس ییک جاهای نبود..  یداشتم که پشتم باشه...ول

 ن سالها باخودم فکر کرده بودم که حق یم اتما

 ... خواست؟؟ید من رو میداشت..چرا با

 ی ز دوست داشتنیچ چی ن دستهام گرفتم..هیوان رو بیل

 در خزان اون روزها نبود...و اما امروز؟؟ نفسم رو 

 ادیخواست فریبودم..دلم م یبرون دادم..عص یمحکم ب 

 ه بودمن جا نشستی ادها ا یتمام اون فر ی بزنم..اما جا
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 در انتظار اثر کردن قرص تا بتونم انقباضات

 .. عضالتم رو کنترل کنم

 گهیما گفته دیتونستم باور کنم به خاطر من به نینم

 ... ن اصال قابل باور نبودیاد..این

 خزان؟!! مامان  به در حنا وارد اتاق شد : ی با تقه ا

 ؟؟یستی گفت خوب نیم

 .. به صورت درهمش کردم : خوبم  ینگاه

 ری نظ یب ی ه قرار کاری ید خوشحال باشیتو که با _

 ... یداشت

 ریاخ ی ن سالهایکه ا ی زیت در کار..تنها چی موفق

 ستم و نفس یپاهام با  ی باعث شده بود بتونم رو

 دمیکش یکه م ین چند روز هر نفسیبکشم..هر چند ا

 .. رد داشتد

 ی ده بودم اما چهره ی نکه شب درست نخواب یبا وجود ا
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 آورد...ته  یسرحالم ما خندان حنا خواب آلود ام

 بود از اونچه که فکر  ی ه دلخورینگاهش البته 

 کنم. سهند پشت فرمون بود ویکرد ازش پنهان میم

 ی لیره شده بود...خیمضطرب به جلو خ یا کمیدن

 یلین ..حنا خی ن ماشدمش..با پارک شد یفهمیخوب م

 ش رو پشتشید و کوله پشتین پری ع پائیسر

 ؟یا رفتم : خوبیو سمت دنشدم اده ی انداخت...پ

 تکون داد. شک نداشتم  ینف ی سرش رو به نشانه 

 دونه که صابر هم خواهد اومد. بدون شک ی سهند م

 ا و صابریدن ی اون هم بدنبال بهم زدن رابطه 

 ی نش با فاصله  یبعد ماش ی قه ینبود...فقط چند دق

 ک تر شد ویا بهم نزدیستاد...دنین ما ایاز کشا یکم

 ی رون داد. حنا اما با لبخند یم ب ش رو محکسهند نفس 

 د یشه پهن تر بود به صابر سالم کرد...بایکه از هم



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ا رویدن ی م تا نگاه پر از خواهشش رویبودیکور م

 د که به همون ین نگاه رو دید همیم..سهند هم شاینی نب

 حرف از صندوق ی رون دادن قناعت کرد و بیبنفس  

 ... ش رو برداشتی عقب کوله پشت

 سمتش رفت و در سکوت کمکش کرد..با به  صابر

 شناختم و به ینکه سالها بود همشون رو میوجود ا 

 دار ین دیمان داشتم..بازهم ایار خوبشون ایت بس یترب

 ستادیا ای دن یبرام پر از استرس بود. صابر چند قدم

 یدادم و ب یاهش کرد. سرم رو تکونو فقط نگ

 بود  بهتر کردن فضا ی حنا برا ی ها یتوجه به حراف

 ک شدم و باهاش هم قدم شدم ..سرشیبه صابر نزد

 تک تک  ی رو تو یشد ناراحتین بود و میپائ

 یحاج یحاج ید : احوال شما جناب؟ رفتیحرکاتش د

 ؟یه احوال نپرسیمکه 
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 کند سهند زد و به پشت سرش و حرمت  ی لبخند شل

 د زنم رو با یکرد : مسخره است که با یا نگاهیو دن

 د برادرش خودم روینم..و تو دیب ب یواشک ی ی قرار ها

 ... به زور تو برنامه شون وارد کنم

 ی کنیدستهام رو پشتم بهم گره زدم : واقعا فکر م

 ؟ی ایدونست میسهند نم

 .. دونم...کالفه امینم یچی گه هیمن د _

 ه؟ یچ یسمشکل اسا ی دونیم _

 ی گیم ی و پر سئوال نگاهم کرد : دار یر چشمیز

 قع ها که عشقت هنوز مثل اون مو یزنت ول

 شه خوب ی..سکوت همیکن یبود...فقط نگاهش م

 ... ستیشه جوابگو ن یست صابر...صبر همین

 ه لباس عروس مسخرهید بگم که ندونه؟ یبا یچ _

 ی ن عروسید...من که اصال موافق ای ن به کجا رسی بب
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 مینبودم..من واقعا از همون لحظه که عقد کردهم 

 .. میمون رو شروع کنی خواستم زندگ یم

 ه یمعذبش کرد : نه بابا... یکردم که کم ی خنده ا

 بهت خوش نگذره؟ ی ادیوقت ز

 زد : تو هم همه اش من  یتکون داد و لبخند شل ی سر

 ... هیمنظورم چ  یدونیرو مسخره کن..خوب م

 شد وی م  یحنا قاط ی ا خنده ه ی پاشون با صدا ی صدا

 ... دونم امایکرد : م یشتر میلبم رو ب ی رو ی ن لبخندیا

 ا خوشحالیباشه تا دن ین عروسیخواستم ایم  من _

 آرزو کرده  یکه تو نوجوون ییزهایباشه..تا همه چ

 ا کم خواستگار و خواهان یرو داشته باشه..دن 

 ... نداشت

 نگاه کردم که شاهد تک تک ی در سکوت به مرد

 نیبانه اش بودم.. و حاال اینج  یعاشق لحظات
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 .. نبود ی اون اعتراف ساده ا ی اعتراف برا

 ه کابوسیل به یشتر تبدیبراش ب ین عروسیاما ا _

 .. شد

 چیزدم از پ ی شالم رو پشت گردنم بردم و گره ا 

 اط رد شدم یدرکه با احت ی ابتدا یابون کاهگلیتنگ خ

 : ناز کنارمون رد بش ی و صبر کردم تا چند نفر

 چرا؟  یکن یفکر م

 د و چشم دوخت بهیبه پشت گردنش کش یدست

 .. افمه لخت اطرین ی درختها

 که ی ا جواب بد ید به دنی...بای د جواب بدیبه من نبا _

 براش  یخواستیکه از ته دلت م یعروس  ی زیچه چ

 ... ل به کابوس شد ی بشه خاطره تبد

 ... با مادرم صحبت کردم _

 دخالت تا ی قعا اجازه دستم رو باال آوردم : من وا
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 م که هم ی باهم گپ بزن  ین حد رو ندارم..خواستم کمیا

 هم سهند..و خب البته  یه خودت مسلط بشم به کیتو 

 ا یدن

 ... ترسم...عمو و سهند واقعایم _

 ی به مغازه ها یر چشمیک شدم و زیبهش نزد یکم

 کردم و با دست به جلومون  یه باز اطرافم نگاهینم

 ی م آدم موفقی عاطف یتو زندگ اشاره کردم : من 

 نیم رو درست باال نرفتم الاقل ایستم...کوه زندگ ین

 شما مثل   یر زندگیدونم..اما مسیوب مخ رو

 د به قلهیرسیبا..با تالش مینجاست.با هدف..سبز...زیا

 ... ا دوستت دارهیشک نکن...دن 

 دونم یم _

 دونهینجاست که اون نمیاما مشکل ا _

 یعنیستاد : یجا خورده ا گرد سر جاش ی با چشمها
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 دونن من چه قدر دوستش دارم ی عالم م ی ؟ همه یچ

 ن باعث شد تا از پشت سر اون یو همدم ستایکنارش ا

 بهش زدم و یسه نفر بهمون برسن..چشمک آروم

 : هول دادم یدستم رو پشت حنا گذاشتم و به جلو کم

 ب ترش یشه ازش سیه مغازه بود همیسهند 

 ت؟ادته کجاسیدم..یخریم

 ا که با بغض کنار یبه دن یر چشمیز یسهند نگاه

 شون گرفت وستاده بودن انداخت و چشم ازیصابر ا

 داد و ی خواهرش رو با دست محکم فشار ی شونه 

 ... پشت سر من و حنا راه افتاد

 ب یکرد : االن وقت س یحنا به پشت سرش نگاه

 .. ی ریگ یچه میدل پ  یترشه واقعا؟ اول صبح

 ست یاوضاع بد ن  ی لیشد : خ ک ترینزد یهم کمی

 نه خدا رو شکر_
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 ... خوبه..انتظار آتشفشان داشتم_

 نگاه و کالمش زدم : نه مطمئن  ی به مهر تو ی لبخند

 ... بودم من

 ن جایخواد از ایانقدر حرف زدم فکر کنم سهند م _

 ن یپرتم کنه پائ

 قا یدق _

 تیم که با جدیدیهردو با تعجب به سمت سهند چرخ

 نم رو به دندون یرو داده بود.لب پائ ن جوابیایخاص

 بود که حنا به شدت روش حساس ین شوخ یگرفتم..ا

 ن یبه ا یدونست پر حرفه..و وقتی.خودش مد.بو

 بی گران تکذیکرد انتظار داشت دی مسئله اعتراف م

 شد تو خودشین مسئله معموال باعث مید ایکنن...تائ

 ... خجالت زد بشه ییه جورهایفرو بره و 

 همون لحظه اتفاق افتاد و ته دل من رو که ی زیچ
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 چند ی گه ایچ جواب دیه ی سوزوند...حنا ب یلیخ

 جلو تر از ما شروع به حرکت کرد..سهند اما  یمقد

 تکون دادم بهتر بود ی با تعجب به حنا نگاه کرد. سر

 . با خودش خلوت کنه یم حنا کمی گذاشتیم

 نین نبود و ا یکه سهند انتظار داشت مطمئنا ا ی رفتار

 دایخواستم موضوع کش پیباعث تعجبش شده بود. نم

 ؟ی لت صحبت کردیکنه : با وک

 یلینبار اخم کرد : تو که دو تا خیو ا نگاهم کرد

 ی شرکتت دار ی خوبش رو رو به رو

 ز یت یلیاخمهام رو تو هم کردم : امروز زبونت خ

 شده 

 : د ید و کالفه به سمتم چرخیبه موهاش کش یدست

 ن دوتا و حضوریا ی د...مسئله  یهستم...ببخش یعصب

 کنه یتم میپسر عموت..اذ
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 سر عمومبم کردم : حضور پیج ی دستهام رو تو

 ... داشته باشه ی ست که به من ربطین ی زیچ

 نم داغونت یب ی...دارم میستینم خوب نیبیدارم م _

 ه ذره بهی...ی دون بدیه ذره به من م یکرده..اگه فقط 

 ... کنمی...من درستش می من فضا بد

 حرف یش انداختم و بیبه صورت جد  ینگاه

 دادمید جواب میتمرکزم رو گذاشتم رو نفسهام....نبا

 گفتم االن جا و مکانش نبود...چند ی که م ی زیهر چ

 بساط ی جلوتر از ما حنا هم شده بود رو ی متر

 فروخت...کاپشن یدست دو م ی که کتابها  ی مرد

 ی مک ی کوتاهش باال رفته بود و به فاصله  یورزش

 ستادهیهفده هجده ساله ا ی ازش چند تا پسر بچه 

 ش روکرد و با چند قدم بلند خود یبودن..سهند نگاه 

 ستاد : دنبالیبه حنا رسوند و پشت سرش با فاصله ا
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 ق واردشونین حد عمینشون که تا ایب ی گردی نفت م

 ؟ی شد

 جواب سهند رو خودش هر روز و هر ساعت به 

 گوشهاش کر بود  یبیداد اما..به طرز عجیخودش م

 ال یخیجواب بهش...کتابها رو ب  ید..حنا بی شنیکه نم

 قراره  یکرد : ک ی هستاد و به من نگایشد و صاف ا

 م؟ یبخور ی که قولش رو داده بود یاملت

++ 

 ه جوریدستش رو به سمتم گرفت  ی تو ی حنا بربر

 گرفت یده م یسهند رو ناد یبانمک و دوست داشتن

 ت اما حال صورت وورم داش یا کمیدن ی چشمها..

 ش رو پر یوان چاینگاهش خوب بود انگار...صابر ل 

 ... و خوشگله ی امروز ابر ی کرد : هوا

 حال و هواش یا کمیدن حال بهتر دنیسهند که از د
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 ش انداخت : امروزیچا ی بهتر شده بود قند رو تو

 ... ز خوشگلهیشما همه چ ی کال برا

 ع رش جمیپاهاش رو ز یکرد و کم ی ا خنده ایدن

 ی ا خوشحال بودم ، حنا لقمه یدن ی کرد...برا

 ین یریه شیا من یدهنش گذاشت : دن  ی تو یکیکوچ

 یبرا ی بامزه ا ی ها ی نیریش یلیدا کردم خیپ یفروش

 نه اش باال یکم هزیکنه..یعقد درست م ی سر سفره 

 ... اد تو افتادمیدم یارزه...تا دیفکر کنم ب  یهست ول

 با لذت و منتظر بهصابر اومد و  ی لبها ی رو ی لبخند

 ... ا نگاهش کردیجواب دن

 ... دونمید : نمیبه چشمهاش کش ی ا دستیدن

 ی بشقابش رها کرد و عصب ی رو توصابر قاشقش 

 زون کرد : ما حرف یتخت آو یپاهاش رو از رو 

 که دوست ی م..گفتم هر کاریا..حرف زدیم دنیزد
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 .. ی که تو بخوا یم ی..هر تصمی دار

 ... ش نشونش بده یراهت دار حنا جان اگر االن هم _

 ی ز یز برعکس چیحنا معذب شده بود..امروز همه چ 

 ی ن دل شکستگیا رفت ویکرد جلو میکه تصور م

 ... دیشد تو نگاهش دیکودکانه رو راحت م

 دم..فقط فکر کردمی ..تو شرکت نشون می عنیمن  _

 .. د براش جالب باشهیشا

 ه بار مصرفی ی سفره  ی دستش رو تو ی تو ی لقمه 

 نجا یرم...فکر کنم ایه تماس بگیا کرد : من برم ره

 .. آنتنش خوب باشه

 ... شدده از جاش بلند یکفشهاش رو نپوش

 ی سفره گذاشت : طفل ی ش رو رویوان چایا لیدن

 یعنی نداشتم... ی حنا...من واقعا قصد

 هیاالن با  یشناس یست..حنا رو که م یمهم ن _
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 زیچاد و همه یاز دوستاش م یکیخنده از   یسوژه

 . رهیادش می

 ا از دوستشیدن ی ک ربع بعد حنا برایقا یو دق

 ر کرده یدانشگاه گ  ییکرد که تو دستشویف میتعر

 حال خوب  ی تالشش رو برا ی بود...حنا امروز همه 

 هرکدوم از ما ته دل  یماها کرده بود..ول ی همه 

 رسوب کرده بود انگار..صابر  ییزهایه چیهامون 

 ا گذاشت و باهاشونیآروم دستش رو پشت دن ی ایخ

 ... همراه شد

 ک شد : فقط با من صحبت یبهم نزد یسهند کم

 ... کنهینم

 ن لقب خوشش ی حرف اصال از ار پ  یبهش گفت _

 ... ادینم

 ستاد و با تعجب نگاهم کرد.خونسرد یسهند سرجاش ا
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 د خودشیب از کنارش رد شدم..شایو دست به ج

 د..اما من یشن یحرف دل خودش رو درست نم

 ... د بهتر بود بهش تقلب هم برسونمیدم.. شای نشیم

 د : از اون یبه سمت جلو کش یحنا پاهاش رو کم

 نشد؟ ی شرکت خبر

 نکم یع ی از باال   یموس رو رها کردم و بهش نگاه 

 دو یکیفکر کنم به هر حال به  ی انداختم : نه..ول

 ل بود یروزم که تعطیگه..دیاز دارن دین یروز بررس

 : پاهام از درد داره جمع شد یصورتش کم

 ... شکنهیم

 ی خوریو تکون نم یکردم : بس که تنبل ی خنده ا

 ... خب

 اد؟ کارشیا امروز نمید : دندهنش رو برام کج کر

 دارم 
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 دو ساعت  یکیبه ساعت کردم : فکر کنم تا   ینگاه

 ان ، رفتن دنبال لباس عروس یگه بید

 یرون اومد آقایپس بالخره از آغئش مادرش ب  _

 داماد؟ 

 کنم دریبهش نگاه کردم : احساس م یچپ چپ

 ... میها کرد یکوتاه ی ه سریتت یترب

 : شکمش گذاشت  ی کرد و دستش رو رو ی خنده ا

 ... ادی کنه و کش میعضالتم درد م ی همه 

 .. ا باشگاه خبیب _

 وار مشتیآره حتما؟؟!! مثل تو به در و د _

 .. بکوبم..نه خواهر جان من خوبم

 دادم یاسف براش تکونت ی به نشانه  ی سر

 ستش ینشد خزان؟ ن ی خبر ییاین کیاز ا _

 ارو ین یم از ای ت کنیانگار..قرار بود شکا
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 ل سهند صحبت یل هم رفت : حنا...با وکم داخاخمها

 نها نداشته یبه ا ی ه سره کن کاریکن و کار رو 

 ... ییای..چه کیباش..چه طلوع

 ... مردمیدم چه خبره نمیفهمیمن اگر م  _

 رگاه؟یتعم ی رو برد  نیماش  _

 : خوام بحث رو عوض کنمیکامال متوجه شد که م

 رج م...انقدر که خین رو عوض کنین ماش ید ایبا

 م باوریدیخرین میم..از بغلش دوتا ماشیکنیرش میتعم

 .. کن

 دونستم اما فعال چارهیخوب م یلین رو خیخودم هم ا

 ... میومد ید باهاش کنار م ینبود و با ی ا

 ن دردیبهش کردم : با ا ی د نگاهاز جاش بلند ش

 ؟ی دیعضالتت کفش پاشنه دار چرا پوش

 ه ها با بچ ی د : عصریرون کشیلها رو بیفا ی کشو
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 ... قرار دارم 

 سرمون به  یکی غ مانند کوچیج ی هر دو با صدا

 ع تر رفت ویسر  ید...حنا کمیسمت راهرو چرخ

 ه بچه گربه ی خزان  ی گفت : وا ی بامزه ا ی وا

 نه یریرمش...چه قدر شیبگنجاست...بذار یا

 ن بازی ه دادم : در پائیاز جام بلند شدم و به در تک

 و خودش ه رچاری ونده طبق معمول..ولش کن بیم

 .. کنهی دا میراهش رو پ

 اه بانمکیس ی توجه به حرفم به سمت بچه گربه  یب

 رفت

 ندازه..ول کن بدبخت رویحنا چنگت م  _

 ه خنده امکه تو نگاه هر دوشون بود ب ین بانمکیکم

 ه اتفاق افتاد که بچهی فقط در چند ثان  یانداخت..ول یم

 گربه به سمت پله ها رفت و حنا هم پشت سرش و
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 ن یبه زم  یمحکم یلیه با ضرب خیقا در چند ثان یدق

 ناله ی پله ها خورد و صدا ی خورد و آرنجش به لبه 

 یکیغ گربه و باز شدن در دفتر پندار یاش با ج

 ... شد

 دهنم ی اعصابم نداشتم...قلبم تو ی رو یواقعا کنترل

 یپله ها نخورده باشه...ول  ی زد و که سرش به لبه یم

 : نا رسوند دار خودش رو به حقبل از تر من پن  یلیخ

 شد؟ ی زید...سرتون چیخوب

 د و رنگش یچیپی حنا از درد آرنجش به خودش م

 د و یر سر حنا کشیده بود.. پندار دستش رو زیپر

 اد با آرامش بلندش کرد و ینممطمئن شد خون  یوقت

 دا کرد و من هنوز وحشت زدهیمه نشسته پیحالت ن

 ارم نبودیاختکه در  ییو خشک شده..با دست و پاها

 د یشنوی...م ییکردم : خانم دانایهر دوشون رو نگاه م
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 من رو؟ ی صدا

 به پشت  یداد ..پندار نگاه یحنا سرش رو تکون

 مشون یرد ببیسرشون به من وا رفته انداخت : با 

 ... دکتر

 به سمت جلو هل داد و ین جمله انگار من رو کمیا

 وحشت زده به سمت حنا رفتم و تو صورت رنگ

 ین ی بی م دکتر...حنا...میریش خم شدم : االن ما دهیپر

 من رو؟

 هوش به پله  یمه بیداد و دوباره ن یسرش رو تکون

 .. ه دادیپشت سرش تک ی 

 وفته ی بود تا نپندار همچنان دستش رو پشتش گذاشته  

 مش تو یار..کمک کن ببریوان آب بیه لیبراش  :

 ... آسانسور

 آشپزخونهاز جام بلند شدم و به سمت  یچ حرفیه یب
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 ... رفتم

 خت یصورتش و گلوش ر ی با رویوان آب تقریل

 دهنش..بغض وحشتناک و ترس  ی شتر تا تویب

 دیلرزیبدنم رو گرفته بود...پاهام م ی همه  یدردناک

 ر بازوش انداختمیکردم...دستم رو زی م  ی کارد یاما با

 ... میو با کمک پندار سوار آسانسورش کرد

 ی برا  ید..جا و زماننش رو با عجله باز کریدر ماش

 م و پندار با سرعتی ع سوار شدیچونه زدن نبود..سر

 ش وحشتیکه از پس و پ ی زیحرکت کرد...تنها چ

 کردم تا بگم اسم حنا رو تکرار ی دا م یقلبم پ ی تو

 ... کردن بود و بس

 هوش رو وارد اورژانسی مه بین  ی با برانکارد حنا

 شلوغ ی مکت راهروین ی کردن و من خودم رو رو

 ز ینجا بود...کنار میرستان انداختم..پندار اامیب
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 ک شد و یبهم نزد یرش...در حال صحبت .. کمیپذ

 ی لیتونستم عطرش رو خیکنارم نشست ..حاال م

 حس کنم..خودش رو و  ن مدتیک تر از تمام اینزد

 .. حضور پر حجم و محکمش رو

 ... رنید فشار خودت رو هم بگیبا _

 هی طر فتم : به خان دستهام گریخم شدم و سرم رو ب

 .. سر خودش آورد یین چه بالی بچه گربه بب

 ... پر نشاطتتون ی کردم به صدایداشتم گوش م _

 ی شون تو یپر ی ن تار موهایسرم رو چرخوندم و از ب

 ش نگاهش کردم..در سکوتیبه صورت جد صورتم

 که ممکن یب یفقط نگاهش کردم...ترس و وحشت آس

 ن بودیشتر از ای.ب ده باشه.ین االن هم حنا دیبود هم

 ... ل کنمیذهنم حرفهاش رو تحل ی که بتونم تو

 وهی...بذار برات آبمی ریاز هوش م ی خزان..دار  _
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 ... ارمیب

 توجه یب یول دادم ی نه نه تکون ی سرم رو به نشانه  

 ... بهم از در اورژانس خارج شد

 داد   یکه جلوم گرفته بود رو تکون ی وه ا یآبم ی بسته 

 ؟یکنیگاه مر خزان چرا نیبگ :

 نه اشیبه در اورژانس و اتاق معا ی گه اینگاه د

 ... خورمیباالست نم یلینا خیانداختم : قند ا

 ی بهم انداخت و انگار لبهاش رو برا یاجمال ینگاه

 ... شهینم ی زیک بار چی جمع کرد : با   یدن کمینخند

 ط چونه زدن نبود ..دستم رو دراز کردم یواقعا شرا

 یکه دستش رو عقب برد و ن  مریتا بسته رو ازش بگ

 رو داخل بسته گذاشت و دوباره به سمتم 

 دهنم ی رو تو یگرفت..تشکر نکردم و ن

 داشت اما باعث شد ی آزاردهنده ا ی نیریگذاشتم..ش 
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 .. گوشم قطع بشه ی گ مزخرف تواون زن

 دم ...کنارم نشست، مرتب و یکش  یقی نفس عم

 م..انگار که آدیر چشمیکرد فقط زی ساکت..نگاهم م

 من هم  ی ده باشه ...پندار امروز برایرو د  ی دیجد

 جالب بود..در لحظه عکس العمل نشون داده بود که

 بود که ازش  ی از اون باور  ی جدا ی زیچ

 الاقل ی زیچ چیکه براش ه ی داشتم..پندار خونسرد

 ... نداره یتین اهمیمربوط به من کوچکتر ی زهایچ

 سر جام جا به جا یدم و کمیکش  یقی نفس عم

 ن اوضاع نا هماهنگیبه ا  ید سرو سامونیا..بشدم

 . زدم...تپش قلبم باال رفته بودیم

 ؟ ی الزم دار   ی زیبهم کرد : چ  یبا تعجب نگاه

 که ته ی زیچ من هر ی ا چشمهایواقعا نگران بود؟ 

 ی نه یه جور آ یدن؟ یدیاز داشتم رو م یقلبم بهش ن
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 خودم؟  ی خواسته ها

 .. فم رو جا گذاشتمیک _

 .. دم..بگو فقطیم  فت : من انجام اخمهاش درهم ر 

 ست با پدرش و مادرم تماس یح نیصح _

 د با سهند یبل بشه بعد...اما بایکم استیرم..اوضاع یبگ

 رمی ا تماس بگیو دن

 یزی نجا، چیاسمها خوشحال نشد : من ا نیدن ایاز شن

 ؟ ی الزم دار 

 دم : ممنونم که وقت یبه پشت گردنم کش یدست

 ید...ولیطول کش  یل یام خی...واقعا تا بخودم بیگذاشت

 برو زشت  ی (گفتن کلمه  ی عنی..یتونیاالن هستم ...م

 . یبود ) به کارهات برس

 عالم رو انتخاب ی ن جمله یکردم بهتریاحساس م

 از صورت پندار معلوم بود که اصال  یکردم ؛ ول
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 .. ستین طور نیا

 گهیا هر حس دیو  یشتر تا عصبانیکالفه بود ب

 ش رو دری کرد و گوش شبیج ی ..دستش رو توی ا

 که ییآورد و با اثر انگشتش بازش کرد : هر جا

 .. زنگ بزن..من برم صندوق یدونیصالح م 

 انگشت اشاره اش رو  ی جد یلیاز جاش بلند شد و خ

 ... ن جای گردم..همی به سمتم گرفت : بر م

 ا زنگ یج بودم...به دن یاز کلمه ها و رفتارهاش گ

 ب ی داشت...عجزنگ خورد و بر ن ی زدم..چند بار

 هنوز شرکت نرفته بود؟ یعنیبود 

 نه ها توسطیاورد...پرداخته شدن هزیفم رو م ی د کیبا

 بود که توان تحملش رو داشتم ی زی ن چیپندار آخر

 دن دکتر که از در اتاقید...با دیلرزیهنوز مپاهام ...

 با به سمتش پرواز یرون اومد تقرینه بیمعا
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 ی افه  ی د با قک سال به نظر اومیکه  ی ریکردم..مس

 هوشی شتر...بیده بوده ب یمضطربم نگاه کرد : ترس

 شدنش بابت ضعف کردنش هست...آرنجش رو

 یگه اش خدا رو شکر مشکلید ی جا یم...ولیبست

 هینجا باشه و البته یگه ایکم دیاط ی ض احتنداره..مح

 .. که خورده ی از گردنش بابت ضربه ا   ی ام آر آ

 کش بزنم..نفسمدستم بود تا کت ی خواست جلویدلم م

 هیوار رو به رو تکیرون دادم و به دیرو محکم ب

 زانوهام گذاشتم..انگار که  ی دادم و دستهام رو رو

 ک تریزدبهم ن یده باشم. قدم یرو دو یر طوالنیمس

 د؟یشد : خواهرش هست

 دادم ..بودم.خواهرم بود حتما که تا  یسرم رو تکون

 .. خته بودین حد حالم بهم ریا

 رون االن نگرانهیب گفت خواهرم _
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 بزنم  ی زد که باعث شد من هم لبخند ی دکتر لبخند

 د یایترسه..شما بعدش از خجالتش در بیم _

 لبخندم پهنتر شد : پس زبونش راه افتاد؟

 ی ن رفت و آمدها یالم راحت تر شد...از دور از بیخ

 ک شد یدم..بهم نزدیقدمهاش رو شن ی مارستان صدا یب

 نی ش بی...نگاه جدادستیا یچند قدم ی و در فاصله 

 رفت و آمد : حالش خوبه؟  ی من و دکتر چند بار

 .. زد : خوبه.. فقط یالیخ  یدکتر لبخند ب

 .. د برهیبا ی ام آر آ  ی بهم گفتن برا _

 .. دیا پرستار هماهنگ کنب _

 .. و رفت

 وار که حاال لبخندیه داده به دینگاهم کرد به من تک

 دستم که ی وصورتم بود..و به موبابلش ت ی رو یپهن

 ... ا بودیخورد و دنیزنگ م
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 وحشت زده به سمتش رفتم ی ایبعد از صحبت با دن

 ... ممنون بابت ی لیت..خی گوش :

 ؟ ی: خوب رو گرفت  یدست دراز کرد و گوش

 ساده  ی ن کلمه یدم ..چرا انقدر ایم کشی شونیبه پ  یدست

 ب بود؟یبرام عج

 یدادم ...با پرستار راجع به ام آر آ یسرم رو تکون

 .. کردیهماهنگ کردم..و فقط نگاهم م 

 . رو به سمتم گرفت : پرداخت کردم ی برگه ا

 فم رویا االن کیباز نگاهش کردم : دن  ی با چشمها

 ... یعنیاره..یم

 : دیکالفه به دور دهنش کش یتکون داد و دست ی سر

 ابون داغونم...داغون یمن از اون روز توخ

 تو ذهن تو..فهمم تو یخزان..االن تازه تازه دارم م

 هستم؟  یفکر تو، من چ
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 که یر از اون نسبتیک تر شد : بغ یبهم نزد  یقدم

 .. م...من پسر عموتم...پسر عمویباهم داشت 

 ی ن بحثها نبود لیا ی برا ییجاجاش نبود واقعا ..

 ز...دوازده سال ی عز ی زدم : پسر عمو ی پوزخند

 من ی پسر عمو یگذشته..دوازده سال....که شما حت 

 ... دیهم نبود

 ک تریبهش نزد یبم کردم و کمیج ی دستهام رو تو

 من راحت  یشدم : برات سخته نه؟ گفتنش..ول 

 .. تو یه زمانیگم..یم

 اره کردم : نامزد من با انگشت اشاره به خودم اش

 ... ...راحته گفتنشی بود

 کالفه اش در اومد :آره...بله  ی ه داده یاز حالت تک

 . ی همسر من بود ی ه زمانیتو..

 .. نده ات باشمیه نکن..قرار بود همسر آشتبانه ا _
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 ای بلند دن  ی بگه که صدا ی زیدهنش رو باز کرد تا چ

 رونیدم...نفسش رو پر حرص بیرو از پشت سر شن

 ... فاصله گرفت یداد و ازم کم

 به پندار انداخت انگار که  ینگاه یر چشمیا زیدن

 نیمه تر از ایسراس یدنش رو نداشت..ولیانتظار د

 : سالم براش تکون داد  ی به نشانه  ی ود..سرحرفها ب

 شده؟  یچ

 ... اطیاحت  ی ب ی نگم بهت بهتره..دختره  _

 و به ا تلفنم رینکه حرف رو ادامه بدم دنیقبل از ا

 زنگ زده یلیسمتم گرفت: به مادرت زنگ بزن خ

 .. فکر کنم نگران شده

 ی رو گرفتم...دکمه  یدادم و گوش یسرم رو تکون

 رون اومد ویزدم ...پرستار باتصال تماس رو که 

 ا دستش رو برام باال آورد ی مش...دنینی م ببی تونیگفت م
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 نه شد. کنار یو بعد پشت سر پرستار وارد بخش معا

 ن بخش سالن با مامانیتر ی تفکر تو گوشه اپندار م

 ی خونه  ییدانا  ی ناهار با آقا ی صحبت کردم..برا

 کردم با  یدوستش رفته بودن...بدون دروغ گفتن سع

 ی که دم دستم بود برا ین جمالتیجمع و جورتر 

 م. قانع کردن مامانیرون هست یح بدم که بیمامان توض 

 گرمسرش  ینبار انگار کمیا یسخت بود.ول یلیخ

 .. کرد یاطرافش بود که خداحافظ

 رون دادم و به سمتش که داشت متفکر وینفسم رو ب 

 و خسته ی دیدم : زحمت کشیکرد چرخیق نگاهم میدق

 ..ازی ا هم اومد..فکر کنم بهتر باشه بری.دن ..ی شد

 .. ی کارت هم افتاد

 از ی چ نشانه ای ه یحرف ، ب یفقط نگاهم کرد...ب

 کنه ..سرم رویفکر م ی زیقا داره به چه چینکه دقیا
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 صورتم رو ی تو  ی ن انداختم و موهایناخوآگاه پائ 

 داخل شالم کردم..نگاهش معذبم کرده بود

 ... میگردیبا هم بر م سر جاش جا به جا شد :  یکم

 ... ن آوردهیا حتما ماش یست االن دنی ن ی ازیواقعا ن _

 : رش رفتیبدون توجه به حرفم دوباره به سمت پذ

 ... میردگی باهم بر م

 نم..تمامی کالفه به سمت در اتاق رفتم تا حنا رو بب

 شتر ین چند روز خسته ام کرده بود..ب یاتفاقات ا

 ا نهیز بشکم..و دوست داشتم من هم کنار حنا درا

 .. بشه یم خالیکتکش بزنم تا دق دل یحساب

 : لبش بود ی رو ی رون لبخند یا از در اتاق اومد ب یدن

 تو از دستش  حالش خوبه..همه دارن اون

 خندن..کله پاچه ات رو بار گذاشتهیم

 ؟یچ _
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 کله اش ی ترسه بریساخته..م  یه غول تشنیازت  _

 ... یرو بکن

 چ وقت درست ی ه لبم اومد حنا ی رو ی لبخند

 ملحفه ی شد...با ورودم به اتاق به طرز مسخره اینم

 د و خودش رو به خواب یسرش کش ی رو رو

 تونست یا بود..م یدنن اتفاق ین که بود بهتریزد...هم

 ... بدتر باشه  یلیخ

 جلسه بودن  ی ا با سهند تماس گرفت اما بخاطر تویدن

 فم رو ازش گرفتم و به سمت پنداریبر نداشت....ک 

 ی دستش بود و به شدت تو ی تو ییکه برگه ها تمرف

 ... فکر: ممنونم

 ن مدت ین بار تو طول ایاول ی نگاهم کرد و برا

 م؟یمش..بریم ببریتون ین م لبش اومد :گفت ی رو ی لبخند

 نه یبستم : چه قدر هز ی چشمهام رو چند لحظه ا
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 ؟ ی کرد

 ن روی رم ماشیدستش رو تا کرد : م ی تو ی برگه ها

 .. ک دریارم نزدیب

 : ستادمی جلوش ا ی قبل از جا به جا شدنش...با قدم

 .. ستین ی ازیواقعا ن

 ره شده بود بهمونی متفکر که خ ی ا یبرگشتم و به دن

 م...فقط لطفا بگو چه قدر یریا می : با دن نگاه کردم

 ... ی نه کردیهز

 رم یست ...میدستگاه کارت خوان بهم وصل ن _

 .. ارمی ن رو بی ماش

 گه؟ یم  یش نگاه کرد : چا اخم آلود به رفتنیدن

 من رو ی شم...انگار کلمه هایوونه می رسما دارم د _

 ... شنوهینم

 رد گفتک شد و باهاش واین بار به پندار نزدیا ایدن
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 .... و گو شد من اما وارد اتاق حنا شدم

++++ 

 شونه ام گذاشته بود...به طرز ی حنا سرش رو رو 

 نش نشسته ی پشت ماش  یرو صندل یباور نکردن

 شترین بید ایکرد و شایم  یم...با آرامش رانندگیبود

 یچ وقت آدم جوشیآورد..پندار ه یلجم رو در م

 ن حدیاما تا اشه با فکر بود یه همینبود..رفتارهاش 

 رو ازش انتظار نداشتم  ی صبور

 ده؟یخواب _

 .. حنا انداختم : آره ی بسته  ی به چشمها   ینگاه

 ی دلم...رو صنی دات کردی که تو اتاقت پ ی روز _

 ... ی عمه افتاده بود ی شونه   ی پشت رو

 !! نه نگاهش کردم : مگه ...؟یگرد تو آ ی با چشمها

 ... آره من پشت فرمون بودم_
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 ی ه اید بود که نفسم چند ثانیجد ی به قدر ن جملهیا

 گه نگاهم کرد : رنگینه بار دیحبس شد تو آ

 . شد شمردی...نفست رو می نداشت

 لبش زد : چند  ی انگشت اشاره اش رو رو یعصب

 ... میجون داد  یساعت پشت در اون اتاق لعنت

 ... نبود  "دادم "م؟؟...پس یداد ...

 ئوال تر نگاهمپر س ین بار کمیاخمهام در هم شد..ا

 کرد صداش زمزمه مانند و بم تر شده بود : فکرش 

 در حس اون  ی من ذره ا یکردم..حتیرو هم نم

 ... ل باشمیروزت دخ

 لیبه جا کردم : دخام جا شونه  ی سر حنا رو رو

 الت راحت؛ هم تو هم ی..اون روز هم گفتم..خی نبود

 التون راحتیما...خین

 . ال راحت نکنیبحث خ _
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 ؟ خب منم دارمی عذاب وجدان دار  یگیمگه نم _

 ... گهیگم نداشته باش دیم

 که  یلعنت ی عذاب وجدان همون اول ماجرا  _

 ... نجاین دفتر و اومدن به ایدن ایوسطش شده خر

 زد و حالم انقدر خوش نبود که بتونم ی ده حرف میچیپ

 ی ر لب ناله ایرو کشف کنم...حنا ز یدگیچین پیا

 هی تک یصندل ید به پشتکرد..و من هم سرم رو از در 

 قرار عوض بشه؟ یزیدادم : چه چ

 .. زهایچ یل یراهنما زد و آروم نگه داشت : خ

 ی ز یه چیرم یست..مید : زن عمو که نیرو کش یدست

 ... دینزد ی زیبخرم چند ساعته لب به چ

 ی صندل  یگه محکم به پشت ی کبار دیسرم رو 

 خواست یداد حرف بزنم...دلم می دم..اجازه نمیکوب

 وا کنم داد بزنم و در کنارش....سرم رو بهدع
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 ی شدم..بوسه ایوونه میدادم...داشتم د یاطراف تکون

 ... حنا گذاشتم یشونیپ ی رو

 دم چه قدریو تازه فهم خوش غذا آورد ی با خودش بو

 .... گرسنه ام

 ی ن غذاین گذاشت : اون روزها ای ظرف رو پائ

 ... مورد عالقه ات بود

 زرشک پلو؟ ک هو باال اومد :یسرم 

 ... دمیحنا البته گوشت خر ی زد : آره..برا ی لبخند

 ن تمامی دوباره راه افتاد و من رو ب ی چ حرفیبدون ه

 ... ا تنها گذاشتیب دنیغر ی حسها

 ن خوردن و یز، بیم ی رو ی ره بودم به ظرف غذایخ

 نخوردنش ذهنم مدام در حال رفت و آمد بود...حنا

 یزیحتما چد  یده بود و بایتخت دراز کش ی رو

 کروفریما یحنا رو تو ی خورد...ظرف غذایم
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 ره موندم ینت پشت سرم خیه داده به کاب یگذاشتم و تک

 نیا شدن.. پنداریکه پشت سرهم رد م ییه هایکه ثان

 ن سالها یا ی که همه  ی به پندار  یروزها شباهت

 شناخته بود نداشت. چشمهاش همون بود اما نگاهش

 . ر کرده بودییتغ

 هیبه دست   ین یکروفر سیآالرم ما ی ن صدا با بلند شد

 ده یاتاق حنا رفتم...چشمهاش باز بود اما رنگش پر

 گذاشتم و چپ یپاتخت ی رو رو ینی حرف س  یبود...ب

 ردمنگاهش ک یچپ

 .. مونهیم ی ن طوریآخرش چشمات هم _

 ه پسیحرف نزن حنا که منتظرم حالت بهتر شه  _

 کم عقل و جانانه بهت بزنم...آخه آدم انقدر یگردن

 ... شهیکله م  یب

 آخ و اوخ کنان دستش رو دراز کرد تا کمکش کنم 
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 ی ن ینه ، بالشت پشتش رو مرتب کردم و سیکه بش

 دهنش ی تو رو جلوش گذاشتم ..قاشق اول رو

 وقت یدم؟ کیخواب ی لیگذاشت : چه خوشمزه است.خ

 ؟یکن ی آشپز ی کرد

 که داشتم موهام رو یتخت نشستم و در حال ی لبه 

 .. دنیخر یطلوع ی زدم گفتم : آقا یسرم گره م  پشت

 ی بشقابش گذاشت : ا ی هوا مونده رو تو ی قاشق تو

 .. معطل شده پس یچه قدر طفل ی وا

 نم یم : برم ببجام بلند شددادم و از  یسرم رو تکون

 واش بهشون بگم که چهیواش ید ینا کجان؟ بایمامان ا

 ... برات افتاده.هول نکنن یاتفاق

 آشپزخونه...ظرف غذا مجددا توجهم رو با ورودم به

 ر ینظ ین غذا رو بیجلب کرد...اون روزها عمه ا

 دل من هم که ی ن باعث شده بود برایپخت و همیم
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 که  ی زیک بار پخته بشه.چی ی شده حداقل هفته ا

 ... مواقع غر غر پندار رو بدنبال داشت یلیخ

 د وقت ویکه بایز یش از اون چیگفت..بیحنا راست م 

 ام تلفنم بهیپ ی گذاشته بود..با بلند شدن صدا ی انرژ

 نگه غذامیده بود و ای سمتش رفتم ، حال حنا رو پرس

 نکه شماره امیا نه؟...تعجب نکردم از ایرو خوردم  

 اشت...اما خودش شماره اش عوض نشده د رو

 بود...احمقانه بود که شماره اش از ذهنم پاک نشده 

 یا رو توامش..غذیبود...بدون پاسخ دادن به پ

 ن دستهام گرفتم..حنایکروفر گذاشتم و سرم رو بیما

 نیاز ا یکیخوب بود...زنده بود و با جراحت کوچ

 بود و هم ن مین لحظه فقط ایم...تو ایاتفاق گذشته بود 

 .. بس

++++ 
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 پاکت ی دستم رو دسته کردم و تو ی تو ی پولها

 یر چشم یزش زیه داده به میا تکیگذاشتم...دن یمرتب

 ی عصبان یلینه نگاهم کرد : سهند خیه س و دست ب

 .. شده بهش نگفتم 

 سرم مرتب کردم و ی رو ید رنگم رو کمی شال سف

 هم نبود ی ازیبه سمتش خم شدم : آخه واقعا ن یکم

 ... بشهان نگر

 کنه یفکر نم  ی نجور یاون ا _

 زنم ویدستم گرفتم : بهش االن زنگ م ی پاکت رو تو

 .. ارمیاز دلش در م

 ی ش رو بهش بدپول ی خوایم _

 دادم : مجبور شدم امروز صبح برم  یسرم رو تکون

 که کرده ی نه ایز هزیپرونده ر ی مارستان تا از رویب

 ... ارمیرو در ب
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 من برم؟  ی خوایم _

 شونه ام ی دادم و پانچوام رو رو ینو تکوسرم ر

 خواد یم ساعت م یمرتب کردم : با خود من هم االن ن

 ... چونه بزنه

 : تورش برگشتیداد و پشت مانتکون   ی ا سریدن

 ... یعنیحضورش اطرافت..

 پوشم..دکمه اش یه که میاول ی نم رو دفعه یشلوار ج _

 ... کنهیت میچه قدر اذ

 ... کارت  یرسما..برو پ _

 م که یشناخت یزدم...انقدر خوب هم رو م ی لبخند

 زها وسطین چیت تریاهم یبدونه...اشاره کردن به ب

 فرار کردن از ی اشتم براه عادت بود که من دیبحث 

 خواستم بهشون فکر کنم...رو به روی که نم ییجوابها

 شدن با پندار..با توجه به رفتار روز گذشته اش
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 د بهتر یادم..شاتسیپشت در ا ی سخت بود..چند لحظه ا

 عقب برداشتم  یفرستادم...قدمی ا رو میبود دن

 روزیکه د یرون دادم در مقابل وقتیاما...نفسم رو ب

 به در زدم و چند ی بود...تقه ا یادب یه بود بگذاشت

 ن آقا رو ین بار ایاول ی بعد در باز..برا ی لحظه 

 ... دمیدیم

 : کردم ی ستاده بود انگار تک سرفه ایمنتظرم ا

 نم؟ی رو بب یبا جناب طلوع  نمتو یم

 ی نکه بخواد جواب بده...پندار با پرونده ایقبل از ا

 اشکال  ی رون اومد : مهدیدستش از اتاقش ب  ی تو

 ... نکهیداره ا یپیتا

 کرد و یتوجه اش به سمتم جلب شد..با تعجب نگاه 

 یش رو روینک دور مشکیبا انگشت اشاره اش ع

 ی رو کم ده اشتا ز ی ن های ش باال فرستاد..آستین یب
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 51ن پندار..پندار یباال تر داد..چه قدر آشنا بود ا

 ومد یکه از دانشگاه م ی ساله بود..انگار.پندار

 ن؟ خزا_

 یت کالم پندار کمیمیمرد رو به روبه که از صم

 د یبه عقب برداشت : بفرمائ   یتعجب کرده بود قدم

 .. داخل

 : ب نگاهم کردی پندار به سمتم اومد و دست به ج

 ؟یخوب

 ستاده بودیکه کنارم ا ی به مهد ینگاه  یر چشمیز

 م؟ یشه صحبت کن یانداختم: م 

 تکون داد : البته  ی سر

 اتاقش اشاره کرد...در رو باز  و با دست راستش به

 .. کرد و با دست اشاره کرد تا اول من وارد بشم

 ... لطفا ی چا ی مهد _
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 ن یو در رو پشت سرش بست : بش

 دست ی چپم رو تو ی   شونه ی س بلند بافته شده رویگ

 ی عنیگرفتم : نه...

 بدون حرف دوباره به مبل چرم رو به رو اشاره کرد 

 ن رو به روزبا یم  یصندل ی و خودش هم رو 

 دستم رو  ی حرف پاکت تو ینشسست...نشستم و ب

 که یگذاشتم..کنار گلدون پر گل ی شه ایز شیم ی رو

 عطرش همه اتاق رو گرفته  ی ز بود و بویم ی رو

 ... بود

 ه؟ین چیپاکت نگاه کرد : ا م بهبااخ

 سم رو رها کردم و انگشتهام رو در هم کردم ویگ

 ونم...البته حنا روز ممنیزانوم گذاشتم : بابت د ی رو

 کنه یتشکر م ی اد و حضور یبهتر بشه م  یهم وقت

 ه داد : جالب شد...و ی نه به پشت سرش تکیدست به س
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 .. بعد

 که ی نه این رفتارش : هزیکرد ایدستپاچه ام م

 ... یعنی...ممنون... ی روز دادید

 ینک که چهره اش رو جدین طور با اون عیا یوقت

 شدمیم  یکرد عصبیم داد نگاهم یشه نشون میتر از هم

 وارد شد و بعد از گذاشتشون ی چا ین یبا س  ی مهد...

 ... رون رفتیز از اتاق بیم ی رو

 بهار ی چا ی رو جلوم گذاشت ..بو ید صدفیفنجان سف 

 ... پندار ی مورد عالقه  ی د...چایچیم پی نیب  ی نارنج تو

 تونست گذر خاطرات رو از ی کرد...م ینگاهم م

 هر چند کم  ی د که لبخندان بوینه..انقدر عیچشمهام بب

 ارهی لبها ب ی رنگ رو

 ؟ ی خوایخرما م ی خوریدونم قند نمیم _

 که  یشکل یز بلند ماه یر دادم به آویکالفه دستم رو گ 
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 ... زهاین چیا  ی آوراد یزون بود: با یاز گوشم آو

 ز گذاشت : من یم ی دستش رو رو ی فنجون تو

 مورد عالقه ات رو..قند نخوردنت  ی ادمه..غذاهای

 ... رو

 ... ن پول ..ممنونم و منیا _

 ن شانسیت رو بخور..امکان نداره ای ن و چایبش _

 ... ن طور جلوم نشستنت رویرو از دست بدم...ا

 . ومدمیصحبت ن ی برا _

 بت یار تو جپاکتت رو بذ _

 دارم که بدهکار نمونم ی اخمهام در هم رفت : انقدر

 بدهکار؟ _

 ه یآره بدهکار به همسا _

 ه؟ یهمسا _

 چند روز گذشته  ی با پندار کالفه   یبیه طرزعجب
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 چند روز اول  ی ه پنداریفاصله داشت امروز..شب

 بود..خونسرد

 .. ستم...من پسر عموتمیه ن یمن همسا _

 ... می ره مرور نکنا نسبتهامون رو دوبایب _

 خزان؟ _

 گذشته  یلیشه..خیعوض نم ی زیبا تکرار اسم من چ _

 گذشته..هر یلیجا به جا شد : آره خ یصندل ی رو

 م از اون روزها ی فاصله گرفت یلیدومون ح

 هر دومون سنمون باالتر رفته..مثال من موهام رو _

 ی م گذشت...قرص هایی تنها ی کنم...سالهایرنگ م

 .. گذشتها نهیا ی خوابم..همه 

 صورتم ی ق و پر فکر انگار توی نگاهم کرد...عم

 یخورد رویبود...نگاهش سر م  ی زیدنبال چ

 .. صورتم ی ن تک تک اجزای صورتم...ب
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 ش رو یمعذب سر جام جا به جا شدم..فنجون چا

 .. دوباره بر داشت : منم تنها بودم

 یرون دادم : فرقی دادم و نفسم رو ب یپاهام رو تکون

 کنه ینم

 ی ر کردم؟ برا یکنه...من دیکنه...فرق میکنه...میم _

 ا راجع بهش حرفیدم؟ب یدید م یکه با  ییزهایدن چید

 ... میبزن

 ؟یینجایم که چرا ای شروع کن  یینجای چه طوره از ا _

 ... می خواستم حرف بزنیم _

 ی زنگ بزن یتونست ی کردم : م  یعصب  ی خنده 

 رو ی و دفترت رو منتقل کن ی اینبود ب ی ازیپندار...ن

 شرکت من ی به رو

 واقعا ی دونیلبش اومد : شرکت من...م ی رو ی لبخند

 ن جمله باعث افتخاره یا
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 م باعث افتخار شدم جدا؟؟ پس االن من_

 ش جا به جای نیب ی نکش رو رویکالفه شد و دوباره ع

 ن نبود یکرد : من سرم بابت تو پائ 

 م یا با هم صادق باشیبه سمتش خم شدم : جدا؟ ب یکم

 ق بودم تو صادشه با یمن هم _

 جدا؟ _

 ی چ وقت ادعایاز جاش بلند شد : صادق بودم...من ه

 توستم ازتیم  که نبود رو نکردم...اون سالها ی زیچ

 .. تونستم یسواستفاده کنم..م

 شده بودم و  ینمش..عصبیسرم رو بلند کردم تا بب 

 ی چ جاذبه ایکه برات ه ی د : آره مرسیلرزیدستهام م

 ... نداشتم

 شوکه شدم ی ده بود به قدریهنم پرکه از د  ی زیاز چ

 ده بودی که شن ی ز یران چیکه از جام بلند شدم...ح



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 د یکه به ذهنم رس ی زیا تنها چستاد من امیوسط اتاق ا

 رون رفتن از اون اتاق بودی عتر بیهر چه سر

 خواست انگار مانع رفتنم یبه سمتم برداشت؛ م  یقدم

 .. بشه : خزان

 ر س یک جور خاصیاسمم تو آهنگ صداش 

 ن رو اصال دوست نداشتم..احمقانه یخورد.. و ایم

 ن سالهایا ی ده بود که همه یاز دهنم پر ی جمله ا 

 کرده بود...عقده شده ی نیلم نشسته بود...سنگ د ی رو

 ی ه درد آزاردهنده یل شده بود به یبود و در آخر تبد 

 .. مزمن

 فاصله یره رفت که فقط با کمیدستم به سمت دستگ 

 ن طوریدر گذاشت..ا ی رو رو سرم دستش ی از باال 

 تونستم یکرد..م یتم مینمون اذیب ی کم بودن فاصله  

 م حس ینیر بیو زسالهاش ر ی همه  ی عطر تکرار
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 هم فشار دادم تا عقل ی کنم...چشمهام رو محکم رو

 ده ام برگرده سر جاش ...دستم رو ازیاز سر پر

 نه ام قفل کردم ویس ی ره برداشتم و رویدستگ ی رو

 کیدم...مردمک چشمهاش فقط یرخبه پشت سرم چ

 ن تک ینگاهاز چشمهاش فاصله داشت...نگاهش ب 

 ...دستهام رو محکم تر  دیچرخیصورتم م ی تک اجزا

 .. در هم گره کردم : دستت رو بردار

 شد..نفسمیصورتم کنده نم ی از رو ی نگاهش لحظه ا

 به سمت چپم رفتم : من  یرون دادم و کمیرو ب

 ... شمی معکس العمل ها ن ی متوجه بعض

 ت کننده نگاهم یاذ  یهنوز در سکوت و آرامش

 دم یفهمیکرد نگاهم رو ازش گرفتم..اصال نمیم

 کرد ی ن کالفه ام میتمون رو... و ایموقع

 زد...تو ین سالها عمه ازت حرف میا ی همه  _
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 چیم..در حضور جمع..تو خلوت...تو هیلفافه..مستق

 .. چ وقتی...هیرون نرفتیمن ب یوقت از زندگ

 یمبل نشستم : عمه کار خوب  ی زدم و رو ی ندپوزخ

 نکرد

 .. کرد یاز نظر من اما کار خوب _

 از حرفهاش رو باور کنم..برام ی ه ا خواستم ذرینم

 گم ی ز نگاهش کردم : باز هم می ر نبود...تیباور پذ

 .. ی ده ایفا

 ن حرفها یش اید : از سه چهار سال پیوسط حرفم پر

 ال ازت حرف شتر شد...عمه با افتخار و سر بایب

 ... رو نشونم دادم یگرفتی که م  ییزد...عکسهایم

 ن و دلم رونکه بتونم ذهیشتر از این حرفها بیا

 کردن ...سر یم م یو عصب  یف کنن...داشتن شاکیتلط

 مسخره  یلیجام شروع کردم به تکون دادن پاهام..خ
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 ... زیبود همه چ

 ... نجایا ی ایب  یم گرفتیهو تصمیو تو  _

 رون داد و اومد درست رو به ینفسش رو محکم ب

 ی لیهو نبود...خینشست : نه.. یصندل ی روم رو

 دگاهمیر کردم ..دییکرد..من تغریین مدت تغیزها ایچ

 ی ساله به زندگ  50 ی ه پسر بچه یدگاه یحاال د

 شه یست...داره چهل سالم مین

 ؟ین سالها تو تب من سوخت یا ی همه  ی خوایو م _

 ی دم که رشته  یدی زدم..م ی بد ی ه یحرفم رو با کنا

 اومده؟ ی کالم از دستش در رفت واقعا با چه انتظار

 رم؟یپذیش رو میذرخواهکرد با آغوش باز عیفکر م

 ؟یهست یدنبال چ _

 سر جاش جا به جا  یسئوالم باعث شدم کم

 ن سوال نبود وین سرعت منتظر ایبشه..انگار به ا
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 ن سئوالیا ی هم برا  یقا معلوم بود که پاسخ خاصیدق

 رده ه نکآماد

 یگفت ی که م یهمون عذاب وجدان ی برا  ی اگر اومد _

 ینم که مشکل سم و امضا کید بنویبا ی و دار یداشت

 شکست خورده و  ی ه زنهاین من رو شبیست؟ ببین

 هستم؟  یمحتاج عذرخواه

 به  یداد و دست عصب  یسرش رو محکم تکون

 . ی چ وقت نبودید : نه..البته که نه...هیش کشیشونیپ

 ه دختر محتاج محبت ویبودم...من مسخره نکن  _

 ... تنها بودم

 شتریباون روزها خودم رو   ی ادآوریخواستم با ینم

 ... ر سئوال ببرمیز

 بهتره من برم  _

 .. نه_
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 به صورت ی محکمش باعث شد چند لحظه ا ی نه 

 قه اشیشق ی رنگ عوض کرده  ی درهم و موها

 ییو زورگو  ی د قلدریره بشم : به کارنامه ات بایخ

 فه کنم؟ اضارو 

 ست.. اسمشین ی ن اسمش قلدریمعلومه که نه..ا _

 ... صحبت کردنه ی ه فرصت برای ی تقاضا

 به پشت یشد...دستی ش تموم مین نماید ایبا ییه جای

 باز شدن  ی جه براینت   یب یدم...تالشیگردنم کش

 نکارهایخوده ا ی دردناک عضالت پشت گردنم : ب

 نم سال خارهجده یعمرم از ازدواج ز ی شه  یمن هم _

 شه سر یها متنفر بودم..مخالف بودم..تو دانشگاه هم

 معتقد بودم قانون  شهیکردم..همین مسئله بحث میا

 ا نامزد شونزده ید عوض بشه و خودم همسر..یبا

 ... ساله داشتم



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 من رو ی ه ین حرفها تا چه حد روحید ایفهمیواقعا نم

 ی ریینبودنم واقعا تغ یکنه؟؟ تکرار خواستنیبدتر م

 کرد؟یجاد مین فضا ایادر 

 ... میخب ماهم که تمومش کرد _

 ... م..تموم شدیتمومش نکرد _

 بش کرد..دویج ی اش بلند شد و دستش رو تواز ج

 ی از به درمان داشتیسه قدم به اطراف حرکت کرد: ن 

 ی د کار آخرت...تو حتی...بای کرد یو مقاومت م

 ..ازتیاحساس اون موقع من رو درک کن ی تونینم

 گه رو دل هممونی ه داغ دی یبودم که داشت یعصبان 

 ؟یذاشت یم

 ؟؟د و دست خودم نبود: همتونیلرزیصدام م

 گرد نگاهم کرد: معلومه که هممون...تو  ی با چشمها

 داغ تو رو دل من  ی کنیواقعا چه طور فکر م
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 ومد؟ ینم

 شه یداغ دختر عمو فراموش م _

 ؟تو اصال اون یکنه چ یکه خودکش ی داغ نامزد _

 یخواستی؟ تو من رو نمی فکر کرد روز به من

 ... من رو اصال یشناخت یخزان...نم

 رفتم به عقب و شال  ی...قدمن رو داد زده بودیا

 دم گلوم خشک شده بودیافتاده دور گردنم رو باال کش

 د : نامزد؟؟ یلرزیو زانوهام م

 که حرفام  ی ازم دار ی فکر ی نه ی انقدر پس زم _

 که ی وزخندتونم پ یشتر جوکه انگار...م یبرات ب

 ست یرو هم ته نگاهت بخونم..سخت ن یزنینم

 گهی..االن د ی خوندید میحرفا رو اون موقع با یلیخ _

 سر وقتش  یرو وقت ی زی ست...چیجاش ن

 .. میدیگنده...االن من و تو گندی مونه می..می نخر
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 ل حقوق یتحص ی ن...من نبودم...رفتم برای بب _

 ... ن قسمت رو ول کنین الملل خوندم...ایتجارت ب

 تو رو بردن از یدوباره سرجاش جا به جا شد : وقت

 دی..بای معالجه رفت ی ما...برا ی خونه 

 کشستیه جا مید ی..مقاومتت بای رفتیم

 موندنم ی که رو فرش خونتون برا ییآره همون جا _

 ... کردمیالتماس م

 م از یکردیم ی اد آورین ها رو یم این که داشتیاز ا

 ی رو ی ه ایچند ثان خودم متنفر بودم..چشمهاش رو

 ن یچشمم تمام ا ی از جلو  ی هم فشار داد : لحظه ا

 ... رهینرفته و نمسالها اون صحنه  

 م؟ یشه لطفا ادامه ندیم _

 ؟ یصورتم : خوب ی به سمتم اومد...خم شد تو

 خوام ی تونستم لرزش لبهام رو خودم هم حس کنم : میم
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 ادیادم بیخوام یاد...نمیادم بیخوام یگه نمیبرم..و د

 د یکار کرد یهام چاب

 کرد: به خاطر خودتیتم میکالمش اذ ی بهت تو

 ... بود

 نبار اما جلوم رو نگرفت..فقط یفتم ابه سمت در ر

 کردم به خاطریم ی کرد.. و من سعی مبهوت نگاهم م

 ... بزنم  ی د رو کناری چیپ یسرم م ی که تو ی خودت بود

 قیزم و چند تا نفس عمیم  ی ر دادم به لبه یدستم رو گ

 ن حجم تاختنش به ی.کالفه کننده بود ا.. دمیکش

 بدم شدن...از خودم ید فراموش میکه با یخاطرات

 در یه باختن بود برام وقتیک جور قافیومد..یم

 زها یچ یگذاشتم برام بعضیستادم و میا یکنارش م

 باز کردن گره ها ی رو روشن کنه...تالشش برا

 شد تا بخوام داد بزنم ..داد برنم که یشتر باعث میب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 یز تو ذهنم همونطور که پرداختم باق یبگذاره همه چ

 بمونن و بتونم  یاقها ب ی دلخور ی ن طوریبمونه و ا

 .. کنم یزندگ

 به سمتم اومد تو نگاهش پر از یوان آبیا بال یدن

 وان رویکرد...لی سئوال بود اما فعال فقط نگاهم م 

 ر لب زمزمه ی زدم و ز یزورک ی گرفتم و لبخند

 .. کردم : خوبم

 که استرس داشت با انگشت  ییموقع هاهمه مثل 

 : ردش رو مرتب کیروسر ی ومده یرون نیب ی موها

 ... ی کردیکاش حرف گوش م ی ا

 سادم که حرف گوشینشستم : اتفاقا وا یصندل ی رو

 ... کنم

 : دیکش  ین دو انگشتش گرفت و کمی نش رو بیلب پائ 

 ... م کهی ازش خواهش کن ی خوایم
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 ست ینجا ن یتصادفا ا _

 نبود  ی ازین نیدن ایفهم ی ک شد : برایبهم نزد  یقدم

 خوب یلی...هم من هم سهند خی از خودش بپرس

 ... میمتوجه شده بود

 یی ک جورهایکننده و  ی م بحث عصبیادامه دادن ا 

 خود بود...خم شدم و شارژر لپ تاپم رو یب ی درجا

 نشر ی کشو در آوردم : فکر کنم طرحها ی از تو

 .. داشت ین یاز به بازبیکتاب کودکه ن 

 دستهام ی رون داد و دستش رو روینفسش رو ب 

 سهند  ی گذاریکه نم ی کنیاشتباه م  ی گذاشت : دار

 .. خودش رو بهت نشون بده

 ره شدم : برادرت رو بهتریمهربونش خ ی به چشمها

 ..هممون..باز همیکم وقت یا...فقط یاز من بشناس دن 

 م یکنی ن شرکت کار م یما که تو ا ی کنم همه ید م یتاک
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 ... م ...به سهند دقت کنیدور هم جمع...

 ... شمیبا بهت نگاهم کرد : منظورت رو متوجه نم

 دم به توی...بهت قول م ی دقت کن...اگر متوجه نشد _

 ... هم تقلب برسونم 

 بگه که تلفنم زنگ  ی زیدهنش رو باز کرد تا چ

 ر ویتلفن...حالم رو ز ی رو صفحه  ی خورد..شماره 

 ... رو کرد

 ی ک هایاز کاپ ک د ظرف بزرگ پرمامان با لبخن

 ز گذاشت و دوباره خمیم ی رنگ رو رو یصورت

 هم با  ییدانا ی د...محکم...آقایگونه ام رو بوس شد و

 ی د نذریتکون داد : با ی کرد...سریافتخار نگاهم م 

 کنم هر دوتون ممکنهیرون..احساس میم بیبد ی زیچ

 ... دیچشم بخور

 نداخت...چهما رو بخنده ا ی با نمکش همه  ی خنده 
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 ن خونه...چه یقدر خوب بود ...بودن هر دوشون تو ا

 ت یها و موفق یم کردن خوشیتقس قدر خوب بود حس

 ه به خانواده...دست یشب ی زیا چیها با خانواده و 

 ی حنا تو ی ها رو برا ینیریاز ش ی کیدراز کردم و 

 هر چهار نفر ما  یش گذاشتم ..نسبت خونیش دست یپ

 مامان تو اون ی ه امضا یط ربط بود اما فق  یبهم ب

 ما رو ی ها من...همه  یدوزاده سالگ ی دفتر خونه 

 ی نجا...در شهریم ا یتونست یم وصل کرد و حاال مبه

 شهر محل  ی ا حتیدور از شهر زادگاهمون...و 

 بستن اون قرار ی ت من برای موفق ی مون...برایزندگ

 هم خوشحال ی م برای تونستیم...م یریداد مهم جشن بگ

 ... م یبشا نگران یو 

 از یخواب ین ب یدستم چرخوندم...ا یوان آب رو تو یل

 جان و حسیدونستم..از هیق نمیبود دق  ی زیچه چ
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 بهم  ی ا از کلمه هایر پوستم...یت زی موفق ی بایز

 پام رو ی هام...انگشتها یمرد همه نوجوون ی خته یر

 ... جمع کردم یکم

 اد یخوابت نم _

 لبم اومد ی رو ی کردم ..لبخند ییدانا ی به آقا  ینگاه

 یی شدم ...مردهایمدام تو آشپزخونه باهم رو به رو م 

 ا تویسالها تو ذهنم حرف زده بودم رو  که باهاشون

 دم یکش  یقی ا تو آسانسور...نفس عمیدم یدیآشپزخونه م

 ... جان زده امیه ی فکر کنم کم :

 نم ، رو یبش یصندل ی با دست اشاره کرد تا رو

 : بهم کرد یقیرو به روم نشست و نگاه عم یصندل

 ی ب باشه ولید برات عجیکنم. شایمن بهت افتخار م 

 مهم بود که حالت خوب باشه  واقعا برام

 با خزان سه هفته  یر چونه ام زدم من حت یدستم رو ز
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 من با  ی ماریش هم فرق داشتم انگار : شما موقع بیپ

 د که براتون مهمهیت هاتون نشون داد یحما

 رگت ، پدر بزمن نبود ی برا یمال ی ت هایحما _

 پرداختیرو م یدرمان ی نه هایهز

 ستیدادم : مهم ن ی وندونستم ، سرم رو تکین رو میا

 اون طور اخم یکنم اگر وقتیبا خودم فکر م یگاه _

 خونتون من رو نگاه  ی آلود از پشت پنجره 

 لش رو جمعیمادرت داشت وسا  ی..وقتی کردیم

 ... پدرت ی کرد..وقتیم

 دو اتاق حبسش کرده بوپدرم رو پدربزرگم ت یوقت _

 .. چون بهش حمله دست داده بود

 خت : کاش شده به زور ن اندایسرش رو پائ

 متیبردیباخودمون م

 که االن هستم  ین خزانیچ وقت ایاون وقت من ه _
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 .. شدمید نمیکنید بهش افتخار م ی و شما بارها گفت

 رونیصورتم باعث شد تا نفسش رو ب ی لبخند رو

 ... ازممنونم..هم از تو هم بده : بخاطر حنا ازت 

 گفته؟گرد نگاهش کردم : مامان بهتون  ی با چشمها

 کرد : بعدا که خودت صاحب خونه و ی تک خنده ا

 شه از همسرت یکه نم یشیمتوجه م ی شد یزندگ

 ... یرو پنهان کن ی زیچ

 .مهم نبود یعنیقصد پنهان کردم نداشتم , قفط... _

 که باهات  ی ربه صورتم انداخت : هر با  یقینگاه عم

 ازت  ی دیز جدیکه چ ی ا هر باریکنم و  یصحبت م

 .... د به تو افتخار کردیشم چرا بای...متوجه م نم یب یم

 ن ها رویاز جاش بلند شد : اون مرد جوان هم هم

 ... نهیب یم

 زد : برو ی مبهوت کالمش نگاهش کردم..لبخند
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 هیستم..پدر تو ی بخواب دختر خوب ...من پدرت ن 

 هید  یونن...اما شایکشور بهش مد ی ه  قهرمانه که هم

 حیکه خودت ترجیزیر چه برادر باشم..هیا یعمو و 

 بدون اگر حنا برات انقدر خواهره...من  ی...ولی دیم

 ی دارم بذارم...اگر فکر کرد ی ن قدر انرژیبرات هم

 هست...من هستم  یا حرفی ی به کار ی ازین

 و ی ن روشنی به سمت اتاقشون رفت و من مونده ب

 ن همه ی روز و امروز...بین دی موندم...ب یباق یکیتار

 پر رنگ شده  ی سالها و همه آدمهااون  ی نبودن ها ی 

 ... امروز ی 

+++++++++++ 

 د زمانیگم بای دارم بهتون م یبابائ ی د آقایگوش کن _

 ...من قرار داد بستم ویرو مشخص کن یاون عکاس

 ... ادهیکارهام ز
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_... 

 ن ها چونه ی: ا دستم جا به جا کردم ی رو تو یگوش

 س ادم نرفته عکی...هنوز یبابائ  ی خوده آقا یب ی 

 رو یقبل ی ها

 ... م کرده بودی خنده اش عصب

_... 

 خ رفتن تا دو سه یف تاریا تکلیدر هر صورت ،  _

 گهیه عکاس دیشه با دنبال یروز بعد مشخص م

 ... د...در ضمن ی باش

 ست ین  یان عکاسیبه حضور شما تو جر ی ازین

 ... یدونیمخودت هم خوب 

 در حال غر زدن بود که توجهم به دفتر رو به رو

 که یه در حالیکه باز شد و طال ی لب شد...به در ج

 رون یکرد ازش بیدوشش رو مرتب م  ی ف رویک
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 که پشت سرش یبی و دست به ج ی اومد و پندار جد

 دنم تعجب هم نکرد..بدون شکیرون و اومد و از دیب

 راهرو  دونست که تویمکالمه ام م ی با صدا

 ه با نگاه پندار به سمتم برگشت ویستادم...طالیا

 که  یتوجه بهش..در حال یزد و من ب ی ند شللبخ

 تو گوشم بود...به  ی سر و ته بابائ یب ی حرفها ی صدا

 ... دمیسمت راه پله ها چرخ

 اومد اما یکفشش از پشت سرم م  ی پاشنه ها  ی صدا

 ه غاز یصد من   ی گوشم رو سپرده بودم به حرفها

 قطع شد و ی ه ایپاشنه هاش چند ثان  ی ؛ صدایائباب

 کردم که احتماال سوار آسانسور ش خودم تصوریپ

 شده که حدسم هم درست بود..پندار اما با همون

 ستاده بود و نگاهمیوار ایبش کنار دیژست دست به ج 

 .. کردیم
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 م هم با من چونهیک ساعت و ن یاالن  یبابائ ی آقا _

 ...وقت من رو هم حرفم همون حرف اولمه. یبزن

 . ری ن نگ یشتر از ایب

 کردم و تماس  ید خداحافظیخندیکه داشت م یدر حال

 ی راهرو کنار سطلها ییرو قطع کردم. تو روشنا

 . کردی ستاده بود و نگاهم میده شده کنار هم ایچسب چ

 نمش..امایخواست بب یاون روز دلم نم ی بعد از حرفها

 وشحال بودمانقدر از بسته شدن قرار داد از ته دل خ

 و به دادم  یسالم براش تکون ی که سرم رو به نشانه 

 دونستم یبه سمتم برداشت و م ی سمت دفتر رفتم..قدم

 . ش رو نداشتمیخواد بگه و واقعا آمادگیم ی زیچ

 رون اومدن قامت یاما با باز شدن در آسانسور و ب

 ریلبم اومد. ز ی رو یسهند ناخودآگاه لبخند پهن

 د دستش رو درازختند..سهن بهم اندا ینگاه یچشم
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 دن سالم ی.با شنکرد و در رو برام باز نگه داشت

 ی ا از جاش بلند شد و با برادرش رو بوسیسهند دن

 ؟ پس صابر کو؟؟ی کرد : تنها اومد

 سهند کتش رو در آورد و به سمتم اومد : جلسه

 ... ادیوفته میگه راه میه ساعت دیداشت...

 ... نشست ایدن ی کنارم رو به رو یصندل ی رو

 گم به هر دوتون یک میتبر _

 ی نشنوه که حسابش نکردزدم : حنا  ی لبخند

 ن انداخت :چرا اون روزیکرد و سرش رو پائ یاخم

 د؟ی بهم نگفت

 یلیز خ یدستم گرفت : همه چ ی کمربند مانتوم رو تو

 ... شد و من  ییهوی

 یق نگاهم کرد : ولیسرش رو بلند کرد و عم

 دیخبر بد فرصت شد تا به پسر عموتون
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 فته بودا گیکه دن یبدون توجه به سهند پر از اعتراض 

 .ره نگاهم کردین جمله رو گفت و دوباره خیا

 یس رویارم. خودنویتونستم نگاهش رو تاب بینم

 رونید و ب ین انگشتهام گرفتم : خودش شنی زم رو بیم

 . اومد

 ا تو یفقط به نوک کفشهاش نگاه کرد : دن  ی ه ایچند ثان

 میرون برین و خزان ب؟ م گه ید یهست

 ا نگاه کردم که انگار یم؟؟ با تعجب به دنیرون بریب

 یخبر نداشت..سرش رو به تکون یزیاون هم از چ

 گفت ی داد و بله ا 

 ی به حاضر شدن داشته باش  ی ازیکنم ن یفکر نم _

 .. میفت رو بردار بریک

++++++++ 

 یبه اطرافم انداختم...کم  یخنده ام رو خوردم و نگاه
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 راهنش رو تایپ ی ن هایخم شد تا بتونه آست متم به س

 .. بزنه

 ؟ رستورانیز خم شدم : سهند...مطمئنیم ی رو یکم

 با شمع و گل؟؟  ییایتالیا

 هم رفت : چرا نه؟؟ ی اخماش تو 

 ه دادم و چشمهام رو بستم تا یم تکیصندل   یبه پشت

 ؟یعنیم ییبتونم خنده ام رو کنترل کنم : مهمون تو

 ؟ یکنیم نه...پس تو حساب _

 ... د با دوستیسهند تو با _

 ن رو بحث ی: خزان...بارها ا دیوسط حرفم پر

 ... میکرد

 ... ح دادمیمنم فکر کنم منظورم رو بارها توض _

 ... شمیقانع نشدم...نم _

 نگاهم  ی جد یلی منو رو به سمتم گرفت..داشت خ
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 انداختم و با  یر رو به روم نگاهیکرد..به مرد عزیم

 ی رم...کمیمنو رو بگ دراز کردم تا  آرامش دستم رو

 ... د : من سر حرفم هستمی منو رو عقب کش

 ا شاممون رویدوباره دستم رو دراز کردم : سهند...ب

 ... میم و بریبخور

 منو رو باز کردم 

 ... صداش نرم شده بود : خزان

 ... چونمیپ یگوش حنا رو م _

 خونه ی اومد یرون داد : تو وقتینفسش رو کالفه ب

 ه دختر بدی...ی ا بودیبزرگم...فقط دوست دن در ما ی 

 .... ی و کم حرف و با استعداد و جد اخم

 منو رو کنار گذاشتم و دستهام رو بهم گره زدم و

 کینگاهش کردم جمله اش رو کامل کردم : تازه 

 مارستان مرخص شده یسال بود از ب
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 ... ی دارم...سابقه   ی مار یب ی بودم...سهند...من سابقه 

 ... نکن ی اد آور یه دوبار اون رو _

 ه بار خاکسترم شدم وی م...من کنینم ی اد آوریباشه  _

 .... دوباره خودم رو از ساختم..تراش دادم

 ت کنم؟یمن نتونم همراه یترسیم _

 ه یکه مدع یتونستم به سهند بگم حسم نسبت به حسینم

 ه؟یبه من داره چ

 آرزوش ی که هر مرد یهست ی من تو دختر ی برا _

 ... رو داره

 نم دور رو از ذه ی دم تا اون هر مردیکش  یقی نفسم عم

 .. کنم : سهند جان 

 ؟ هر بار کهی خوریبه درد من نم  یبگ ی خوایم _

 به من به انتخابم  ی کنم داریاحساس م یگین رو میا

 ... یکنین م یتوه
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 ید و ادامه داد :آپارتمان یموهاش کش  ی به جلو یدست

 اد یداره ز یه واحد خالیکه اون روز نشونت دادم 

 ... مشیم بخریتونیست اما میبزرگ ن

 س یدر هم گره کرده ام عرق کرده و خ ی دستها

 ... زین و عزیبود...سهند...سهند نازن 

 د رنگ یدستهام رو از هم باز کردم و دستمال سف 

 .. ز رو برداشتمیم ی رو

 سکوتم باعث شد تا ادامه بده : از مبارزه با خانواده 

 ... بگه ی زیچ یدم کس یم؟؟ من اجازه نیترسیام م

 نداشتم...من اما سهم خودم  یشکن ین کوچکتریبه ا

 ی سالگ 01...از دوست داشتن...تو یرو از عاشق

 .... خرج کرده بودم

 صدام رو صاف کردم :مبارزه؟؟ ی با سرفه ا

 ... ستی ن  یبرداشت خوب
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 ح یرو بگو من توض  ی که ازش دار   یهر برداشت _

 ... دمیم

 ...خزان خسته رو یشناس یم  سال من رو یلیتو خ _

 ستاده رو یپاهاش ا ی که رو ین...خزایشناسیم

 ... ی شناسی...تو من رو میشناسیم

 شناسمشیکه انقدر خوب م ی پس حق ندارم دختر _

 رو بخوام؟ 

 دوست داشتن  ی خواستن...چرا احمقانه دنبال کلمه  ..

 ... صورتم اومد : بهم وقت بده  ی رو ی بودم؟لبخند شل

 که توش اومد ی دیام ره اش وپر ستا ی چشمها

 د...من فقط وقت خواسته بودم تا بتونم خوشحالم نکر

 ... ذهنم رو جمع کنم

 د بهم یکنم...تو فقط بایتالشم رو م ی من همه  _

 ... که ی فرصت بد
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 د و حالم دگرگون بود : فرصت؟یکش یر میسرم ت

 شد؟یدا نمیبودم که پ یقا دنبال چیتو لحن و کالمش دق

 ز تویدنش همه چیدونم با دیخزان، م م یتونیما م  _

 .. خته استینت بهم رذه

 لبم اومد اما اون رو ی رو ی پوزخند نا خواسته ا

 دستم پنهانش کردم..رد رژ لب ی وان آب تویپشت ل

 ستال مونده یکر ی لبه  ی رنگم رو یارغوان

 لحن کالمش رو دوست نداشتم : آدمها یبود...نگران

 رنیگیاد می ی ا گهیشتر از هر کس دیاز خودشون ب

 .. سهند

 ی دم به لبه یاه نگرانش انگشتم رو کشتوجه به نگ یب

 ن انتخاب یگم اگر االن برگردم به عقب ایوان :نمیل

 یلیشه االن خیکه باعث م ی زیکنم؛ چون چیرو نم

 ... که به دست آوردم یاتیاشتباه رو نکنم تجرب
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 ن بود؛ اگر ی ز به سمتم خم شد، سهند نازنیم ی رو

 ... ن بودن خودش بودی ن ودم نازمخالف ب

 نهیگم بهم فرصت بده فکر کنم به خاطر ایماگر  _

 ... که

 فکر  یسکوت باال آورد : گفت ی دستش رو به نشانه 

 ن فرصت رو داشتهیخوام ای و من م ی کنیم

 ... شیریازم بگ ی باشم..اجازه ندار

 ن مشتم گرفتم...ردیوان رو بیانگشت لغزانم دور ل

 و جلبهم توجهم ر رژلبم هنوز یلعت

 وان ین لیه به همیرست شبمن د  یکرد...زندگیم

 ان بود ویهمه ع  ی ستال بود...دار و ندارش برایکر

 ... ن رژ بودیهم ی حضور پندار به قرمز

 ... خواست بن بست بود و بسیکه سهند م ی رابطه ا

 کردم : فکر یرون دادم و به ساعتم نگاهینفسم رو ب 
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 .. میکنم بهتر باشه بریم

 ... ارنیرو به داد: اجازه بده حساب یتک یبه صندل

+++++++ 

 نیدستهام رو پشت سرم گره کردم...مامان نگران ا

 گشتن من هم...بودنشونید به خونه بر م یبود که با

 از درد یا بود...حنا گاهین حس دنیبا تریدر کنارم ز

 که  ی جه ایکرد.. هنوز هم به نتیخواب اخم م ی تو

 به  ی ز تو زندگیچ چی م ؛ به هداشتمان یده بودم ایرس

 .. مان نداشتمین ایا ی ازه اند

 یکنه و جاریدا میگفت آب راه خودش رو پیمامان م

 آب باشه ؛ اگر ی ز یگفت اگر ذهنت به تمیشه...م یم

 بشه و راه خودش ی تونه جاریم  یزالل باشه به راحت

 دا کردهیدا کنه...من هم راهم رو پین سنگالخ پ یرو ب

 تصور نکرده  یچ همراهین راه هیدر ابودم...اما 
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 ن چند سال در یشه در ایهم یبیبودم..به طرز غر

 چیت رو باال رفته بودم اماه ی موفق  ی آرزوهام پله ها

 ... ده بودم یند یوقت درکنارم همراه

 شدی چ وقت خوشحال نمین حرف هیدن ایمامان از شن

 زها رو بسته بودم یچ یلیخ ی اما من انگار پرونده 

..... 

 کردم ...چاره ام بلند شدم و لپ تاپم رو روشن ج از

 نشستم سر طرح ها وکارهام وگرنه ید مینبود..با ی ا

 . کردیوانه ام مینهمه فکر دیا

 شب قطعا خبر ید ی کرد، از برنامه یا نگاهم نمیدن

 افم و یداشت..موهام رو حوصله نکرده بودم بب

 .. کردیاطرافم پخش بود و داشت کالفه ام م

 ام گردا اومده بود چشمهیکه از دن یلیم ی دن ایبا د

 چرا  ی وونه شدیتور بلند کردم : دیشد سرم رو از مان 
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 ؟ی دیل میمیا

 گونه هاش رنگ گرفته بود : از صبح جرات ندارم 

 .. یباهات حرف بزنم..موهاتم که باز گذاشت

 به موهام داره؟  ینتونستم نخندم : چه ربط

 ل ر تحمگل س ی تونینم  یهست یعصبان  یلیخ یوقت _

 ... یکن

 به اطراف  یه دادم و کم یکت ی صندل  یبه پشت

 چرا یشناس یدم : تو که انقدر من رو خوب میچرخ

 ؟یشب رو نگرفتید ی برنامه  ی جلو

 .. خواستمیتونستم و نمینم _

 .. سهند من رو دوست نداره_

 ی کنیم ی پا فشار ی ن اشتباهت داری احمقانه رو ا _

 دونم چرا؟ین همه سال نم یا

 به درد  ست..منیو خم شدم : احمقانه ن جل به یکم
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 ا..سهند یدن یدونین رو خوب میخورم...ایسهند نم

 ازدواج کنه از خودش ید با زن یه..بایمرد سلطه طلب

 ش ی از به نشاط تو زندگی کتر...سهند نیکوچ یلیخ

 تونم بدم یداره...من نم

 فکر  یگفت بهش گفت یشب میت نگاهم کرد : دیبا جد

 ی کنیم

 دم  ی کردم جمله ی..اصال فکر نم.د یر کشیسرم ت

 فرار از اصرار نگاهش گفته  ی که فقط برا یدست

 بوده باشه..روش حساب ی ن حد براش جدیبودم تا ا

 ... باز کرده باشه

 به اون مفهوم نگفتم _

 خزان..حق ی ریم بگیسهند تصم ی جا ی حق ندار _

 یخور یبه دردش نم یکن یچون حس م یبگ ی ندار

 .. ین رابطه نه بگیا هردوتون به ی د جایپس با
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 اش منطق داشت و مخالف نبودم اما ته دلمحرف ...

 ریه اشتباه محض و غ ین یزد که ایاد میفر ی زیک چی

 ... قابل جبرانه

 شونه هام به پشت  ی رنگم رواز رو یمشک ی موها

 ا از جام یسرم هول دادم و بدون جواب دادن به دن

 لند جاش با از ی به در خورد ..دن ی بلند شدم...که تقه ا

 ن یدن صداش بی.با شنشد و در رو باز کرد.

 .. چهارچوب در آشپزخونه متوقف شدم

 صحبت کنم؟ یتونم با خانم طلوعیم _

 .. د داخلیا اخم آلود در رو کامل باز کرد : بفرمائ یدن

 نیا ی انداخت ؛ مثل تمام نگاهها یپندار به من نگاه 

 ... و پر دقت : خزان یچند وقتش بود..طوالن

 یفش رو از روی ک  به من انداخت و ی زیا نگاه ت یدن

 .. گردمیک دارم..بر م ید کوچیه خریز برداشت : یم
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 نینه نگاهش کردم ؛ واقعا بعد از آخریدست به س

 .. میزدن نداشت ی برا یصحبتمون حرف

 ... ا در رو پشت سرش بستیدن

 ؟؟ نسکافه؟ی ن...چای با دست به مبل اشاره کردم : بش

 هار م باهم نایا بریب ت ناهاره...چ کدوم..ساعیه _

 ... میبخور

 پشت  یصندل ی دادم و رو  یتکون ی معن  یسرم رو ب

 نیما به ا  یکنیزم نشستم : ناهار؟؟ واقعا فکر میم

 م؟یدیمرحله رس

 .. که  یه ناهار با آدمیفهمم ی م؟؟ من نمیچرا نرس _

 ا دوباره نسبت ی دم : تو رو خدا بیوسط حرفش پر

 .. میهامون رو مرور نکن

 که چند  یمبل ی و رو بهم انداخت ی نگاه خونسرد

 قبل بهش تعارف کرده بودم نشست و ی لحظه 
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 هر دو زانوش گذاشت و یدستهاش رو رو

 انگشتهاش رو در هم قالب کرد : پاکتت رو اون

 ... یروز جا گذاشت

 چرخدارم رو تاب دادم : خودت هم ی صندل یکم

 ... جا نگذاشتم یدونیخوب م

 یبخوا  نکهیتا ا یکنم جا گذاشت فکردم  یح میترج _

 ی زان رو بهم بگردونیاون م

 ی ام آر آ  ی نه یهز  یست...فقط کلی ن یمبلغ کم _

 دارم؟  یاجیاحت ی شده..نکنه فکر کرد

 ی ن منظوریهمچ ی شد : من ک ین بار واقعا عصبانیا

 با تو سر پول چونه زدم آخه؟  ی داشتم؟؟ من ک

 ز : ما یم ی دستم رو پرتاب کردم رو ی خودکار تو

 ن رو به منیم؟؟ ای ف زده بودحر ی زیراجع به چه چ

 بگو تو؟
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 اومدم که حرف بزنم؟؟_

 ن همه سال فکریکردم : بعد از ا یعصب ی تک خنده 

 ا یگه بیه چند سال دی..برو ی کم زود اومدیکنم ..

 بشیج ی از جاش بلند شد و هر دو دستش رو تو

 سالم  51به راست و چپش رفت :  یگذاشت چند قدم 

 ی وجب بچه که همه   هیکه اون بال سرت اومد..د بو

 گفتن زن داشتن براش زوده..بلدیعالم و آدم م

 ؟؟ یچ  یعنیبلد نبودم زن   ینبودم..بلد نبودم...من لعنت

 هنوز جوراب هام رو صبح ها مامانم برام جفت 

 با  یکرد..پدر بزرگ تحت فشارم گذاشته بود...وقت یم

 من کم ...بردنت..ی اون..حال..افتضاح..رفت

 هیکه  یی...همون بزرگایان داشتاز به درم یآوردم..ن

 گلوم گذاشته بودن که تو ی پاشون رو رو ی روز

 همسرم..حاال خفتم کردن که انگشترت رو پس یبش
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 من خزان انقدر دور ی شناختمنت..برایرم...من نمیبگ

 مون رو همیینسبت دختر عمو پسر عمو یبود که حت

 ... فراموش کرده بودم

 ؟یکنیک نمچرا در 

 ر قابل کنترل بود و اون یون غت هر دوم یعصبان 

 شه اشیت رین عصبان یکردم ایلحظه اصال درک نم

 خب درکت کردم..حق با تو یلیبود : خ یقا چیدق

 .. ا..برو

 م ییبرم؟؟؟!! کجا برم؟؟ رفتم!!اون موقع رفتم..دا _

 بالفاصله بعد از رفتن تو کارهام رو درست کرد..بابا 

 اره چیگفت برادرزاده اش رو بی مخالف بود م

 کردم..من اما بردارزاده اش رو مگه چه قدر

 اون انگشتر رو به دست تو  یشناختم؟؟ وقتیم

 قرآن گذاشت که  ی کردن..پدر بزرگ دستم رو رو
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 ت کنم که تو یک نشم..که فاصله رو رعا یبهت نزد

 ... یبزرگ بش

 ن مشتهاش گرفته کهیه هام رو بیکردم ریاحساس م

 ی بردم و دکمه  کشم...دستم رو جلو نفس بتونم ینم

 ده بودم رو بازیر شنلم پوش یکه ز ی زیراهن شوم یپ

 ... کردم

 کردمین سال نبودم و فکر میرفتم...نبودم من چند _

 کنه..حال من رو بهترینبودنم ...حال تو رو بهتر م 

 کنه...برگشتم...عمه شروع کرد از تویم

 جکاوچاره رو کنیگفتن..کنجکاوم کرد...من ب 

 ن بار تویاول ی دمت...برای..دکرد..اومدم تهران

 یدمت...اون جا واقعا تصادفیعکس سها د ی گالر

 ... بود

 ستاده که یمن ا  ی رون داد و رو به روینفسش رو ب 
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 ین نشسته بودم و حتی سنگ ی ه جسد ترک شده یمثل 

 ادم رفته بود..درد تو تک تک یدن هم ینفس کش

 نوک پام سرد بود عضالتم بود..تو تک تکشون...از

 ی اه رنگم...مژه هام هم وقتیس ی تار به تار موها تا 

 ... کردیزدم درد میپلک م

 مونیحال یه الف بچه..چیم خزان...یما بچه بود _

 ه روز ی؟؟ یچ  یعنیدونستم زن ی بود؟ من چه م

 .. پدربزرگ اومد و

 که دست خودم نبود وسط حرفش ی بلند ی با صدا

 اول  که خودم هم از ه خدادم..بیدم : باشه ..فهمیپر

 ..با هر بار تکرار اون یخواستیدونستم من رو نمیم

 یکن یر حال دل خودت رو بهتر می ر آمیط تحقیشرا

 ؟؟ یکه چ

 سرش ی محکم تو ی زیمبهوت نگاهم کرد..انگار چ
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 بهم قفل کرده  ی ر لبها یاز ز یخورده بود..خزان شل

 ... رون اومدیاش ب

 فجارم رو ته بود اندم...تونسیگردنم کش ی دستم رو رو

 ... دونم چرا انقدر مبهوت بودینه و نمی بب

 نیست..این نیک شد : من منظورم ایبهم نزد  یقدم

 .. نبود

 سرد بود و پر بهت که انگار کس ی جمالتش به قدر

 .. گفت..نه پندارین جمالت رو میداشت ا ی گه اید

 هر دو دستش رو پشت گردنش قفل کرد و سرش رو

 د و چند نفسو سقف و نگاه کراد ه دیبه دستهاش تک

 ... دیکش یقیعم

 چی د...حق نداشتن..هیلرزیز میم ی هنوز دستهام رو

 زن من ین طور بهم بریکدومشون حق نداشتن..ا

 ... رو
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 لرزانش ی تونستم مردمک ها یبه سمتم اومد ...م

 ی دسته ها ی نم..خم شد..هر دو دستش رو رویرو بب

 نم رو یشمگم گذاشت...انعکاس برق نگاه خی صندل

 نم : من ی لرزانش بب ی م تو مردمک هاتونستیم

 ... دمیکه داشتم رو ند ی جواهر

 نگاهش رو ازم  ی لحظه ا ی خم شد و حت ی ه ایچند ثان

 ... رون رفتینگرفت مثل باد از در ب

 یکی بلند حنا باعث شد لبخند کوچ ی خنده ها  ی صدا

 اد..حرف زده بود و رفته بود...کلمه کلمهیلبم ب ی رو

 به یر چشمید.. زیچ یپی ذهنم مکه گفته بود تو  ییها

 سهند نگاه کردم که داشت حنا با دست آتل بسته رو 

 ا با یصابرو دن ی به داشت برا  ییکرد ؛ حنا ینگاه م

 کرد چه طور از پله ها قل یف میآب و تاب تعر

 ... خورده
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 رون دادم. چرا هر دوشون با من یسهند...نفسم رو ب 

 زیچ چیخواست هیه دلم م کردن؟ تنبالنینکار رو میا

 خواست یام رو دچار تالطم نکنه...دلم م  یآرامش ذهن

 هر ی چ سنگیذهن و دلم ساکن بمونه و ه ی برکه 

 چ کس نخواد رو یک روش موج نندازه...هیچند کوچ

 نیازم بپرسه...و ا ی زیکنه..چ ی ق سوارین برکه قایا

 خواستم تنهام ی م کرده بود..میبود که شاک ی زیچ

 م روی زندگ ی پله ها دم وم باشم و خوبگذارن..خود

 ... باال برم

 ... م رو فشار دادمیشونیپ

 کنه؟یسرت درد م _

 دهین رو ازم پرسیا یسهند بود که با لبخند آرام

 شنهادش رو داده بود و حاال به زعم خودشیبود..پ

 من  ی تونست آزادانه تر برخورد کنه .اما برایم
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 ... سخت تر شده بود حضورش

 تکون یلبخند شل و ول نه با ی نشانه   سرم رو به

 دادم ، سهند اما نگاهش رو از روم برنداشت: مسکن 

 ؟ ی خوایم

 ی خوام برا یبلند صدام کرد : خزان...م ی حنا با صدا

 ... رمیک بگیه جشن کوچیتمون ی ن موفقیا

 ال یخ  یهم بود: ب یکوبیواقعا هم که زمان جشن و پا

 .. حنا

 گذرهب  یت نابیقعمون یحنا اما امکان نداشت از همچ

 م ین ی د توخونه بشیاز تو نظر نخواستم...به تو باشه با :

 .. میون و کوبلن بدوز ی زی تلو ی رو به رو

 ا نتونست خنده اش رو نگه داره..حنا به سمتشیدن

 از اون یلی؟؟ مثال تو خی خندیم ید : تو به چ یچرخ

 ؟ از انتخاب همسرت معلومهی بحال تر
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 مه؟ صابر چشمهاش گرد شد : من چ 

 یداد : کسالت آور یرو تکون حنا دستش

 صابر حلقه کرد ی ا بالفاصله دستش رو دور بازویدن

 شدیحال بهم خوردن رو درآورد...نم  ی و حنا ادا

 .. دینخند

 ... د...فقط نگاهش کردیسهند اما نخند

 کاش بود..و سهند  ی من پر از اگر و اما و ا یزندگ

 از ...رفتیر من رو میمس ی گه ایداشت به شکل د 

 ؟ ییند شدم : چاجام بل

 که داشتم به سمت یهمه باال رفت؛ در حال ی دستها

 خود نقشه نکش؛ فکرش یرفتم : حنا بیآشپزخونه م

 ... رونیب  یکن یرو از ذهنت پرت م

++ 

 دستش چرخوند : بذار ی چ رو تویسهند سوئ 
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 ... برسونمت

 ن هست کارم با ی ن اشاره کردم : ماشی با دست به ماش

 ...لطفا فقطیکشیم طول نم شتر هی ع بربک ی یبابائ

 د انقدر به زانوش امروز یحنا رو تا خونه برسون..نبا

 ... آورد یفشار م

 .. شتر به چونه اش فشار آورد یکرد : ب  یبه حنا نگاه

 حواست باشه  ی..ولیش تو کوه هم گفت یپ ی دفعه  _

 .. شهیناراحت م یگه نگید

 سرم ن رفتم وی منتظر جوابش نشدم و به سمت ماش

 توجه یکرد..ب ید کردم...داشت هنوز نگاهم مرو بلن

 بهانه  یدنده عقب گرفتم و از کوچه در اومدم...بابائ 

 خواستم تنها یوجود نداشت...م ی قت بابائی بود...در حق

 ده بودم هضمشون یکه امروز شن یباشم...جمالت

 ر یراحت نبود..نبودنش.رفتنش..برگشتنش..تاث
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 لکه بساعتها و   ن حرفها بهیعمه..هرکدوم از ا

 ن اتفاق هایا ی اج داشتن تا بفهمم کجایروزها احت

 ن بود که درونمیدونستم ایکه م ی زی ستادم...تنها چیا

 دهیچ کس نشن یزد و هیه بچه بود که داشت داد می

 ... دید هرگز هم نخواهد شنید..و شایشن یبود..نم

 نکه یدن ایرو با شن یکار داشتم و روز خوب یکل

 ک یک نینکه پیوجه به ابا ت ییا اند ی مامان و آقا

 حنا هم به خاطر حال بد حنا بهم خورده  ی عمو

 دنیخواستن برن شروع نکرده بودم..با دیبود...م

 کار  ینجا چیخت...ایشتر بهم رینش اعصابم بی ماش

 اد گرفته ی کرد و محل کارمون رو از کجا یم

 ادم ینبود که هرگز از  ی زی نش چی بود..ماش

 کرد ی رو نداشته...سعدنم یار دبره..معلوم بود انتظ

 دنم بزنه..اما قصد نداشتم بگذارم ازیخودش رو به ند
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 که حضورش بهم داده بود  یت وحشتناکی ر عصبانیز

 که  یشه اش زدم..با لبخند مصنوعیدر بره..به ش

 ومدیزون و مسخره اش نمیب به اون صورت آو یعج

 .. اده شد : سالم خزانین پیاز ماش

 بودم...از اعتماد بنفستنفر  وش مابر ی رو  ی از حلقه 

 که مربوط به  ی زی نگاهش...از هر چ ی تو ی مسخره 

 ینجا چین آدم به درد نخور بود متنفر بودم : شما ایا

 ؟یکنیکار م

 نتونست اون حالت شل و ول صورتش رو جمع کنه

 دن لحنم الاقل اون لبخند لوسش رو جمعیبا شن یول

 کرد : حنا حالش خوبه؟

 ی عصبان ی م به قدرین بودحل کارمونکه دم میاز ا

 یتونستم چند تا لگد حرومش کنم...ولی بودم که م

 ن ی کردم خودم رو کنترل کنم..صدام رو پائ یسع
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 نجایو از ا یشینت می ن االن سوار ماشیآوردم : هم

 خواد دریدونه که دلم میمهرداد...فقط خدا م ی ریم

 ... خب یقت باهات چه طور برخورد کنم...ولیحق

 دیبا  یومد..ولین اون هم از من بدش مزایون ممه ..

 دونست..چون مزه ین رو خوب میکرد..ایت میرعا

 ... ده بودی اش رو قبال چش

 .. خوام حنا رویمن فقط م _

 : کردم ی نگ بود نگاهیبه پشت سرم که در پارک

 ی ...به چه جسارتی اریگه نیاسمش رو قرار بود د

 نجا؟یا ی ایم

 و من خوشبخت ن حنا ری...بب ی بذار ی مخوایتو ن _

 .. کنمیم

 یالاقل برا ی...ولی ادب که خدا رو شکر ندار _

 ... نجا برویل باش وازای خودت ارزش قا
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 ا باهاشینکه خود حنا بهش آدرس داده باشه و یفکر ا

 تم ی کرد...عصبانیوونم میصحبت کرده باشه داشت د

 می راداتت رو بذاریتونستم کنترل کنم : تمام ایرو نم

 ... تو خجالت بکش یمتاهل هست ی حساب کنار مرد

 ساده بود...عقد ی ه نامزدیک شد : یبهم نزد  یقدم

 ... م...من واقعا حنا رویم که االنم جدا شدیبود

 یمرد حساب  یار...زن داشتیاسم خواهر من رو ن _

 نیکردم..االن هم برو اینم یهم فرق یزن...نداشت

 ... دات نشهیگه پیاطراف د

 من   یشده بود ول ی..عصبان کردیمهنوز داشت نگاهم 

 اتفاق ی در لحن خونسردم ندادم : اگر نر ی رییتغ

 .. هم ازش ندارم  ییکنم..ابایش رو تکرار میدفعه پ

 برام  ینگاهم کرد و مثال خط و نشان یچپ چپ

 ی پله ها ی نش رفت و من روی د..به سمت ماشیکش
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 راه ی ک آف بلندی ستادم...با تیساختمون ا ی ورود 

 ستادم...مسخره بود کهیره بهش ایخهنوز  افتاد و من 

 ... دمیترس یکرد ازش میفکر م

 دم..به پشتیاز پشت سرم شن ی بلند ی گام ها ی صدا

 شد داشت به سرعت به سمتم یدم.باورم نمیسرم چرخ

 شده؟  ی زیاومد : چ یم

 : سمت راست باال رفته نگاهش کردم ی با تک ابرو

 ! بله؟؟

 ی کنی ر بحث م ه پسیبا  ی ن داریاومد گفت پائ یجناب _

 ن بهیشده پندار...از زمان فرد یمیها قد ی ن بازیا _

 ... دار ندارهیبعد خر

 ... بهم انداخت : خزان ی نگاه جد

 دوشم جا به جا کردم و به  ی فم رو رویبدون حرف ک

 فم یرفتم دستش رو دراز کرد و ک یسمت دفتر جناب 
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 ؟یکن یکار م ید : چیرو کش

 وشن کنم..حاال ش رفم رو باهایرم تکلیدارم م _

 کرده به کنار به تو چرا گزارش داده؟؟  یفضول

 ش یپ ی من بهش گفتم..گفتم پسرعموتم..و اگر مشکل _

 ... اومد

 ی دم : خدایاز دستش کش ی فم رو با دلخوریک

 ... نکار ها رو نکن یمن...پندار ...نکن..ا

 .... ستاد رو به رومیدست به کمر ا

 خوام یدم...مکر ن آقا بحثیتو فکر کن..من با ا _

 داره آخه؟  ین وسط به تو چه ارتباطیبدونم ا

 ؟یچ یعنی اخمهاش وحشتناک رفت تو هم :

 در  ین آقا نقشیدادم : فکر کن ا یسرم رو تکون

 هم  یه بحثیمن داشته و من االن باهاش  یزندگ

 ... دارم
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 ا باز چهی..یهست یدونم منتظر چه جواب ینم _

 ی؟؟..ول یکنر حکم اعدامم رو صاد  ی خوایم ی جور

 ! ه، شانس بزرگهیکافیین که تو االنتنهایمن هم ی برا

 شونه ام رو باال انداختم و به سمت آسانسور 

 بعد از یبیرفتم..خنده ام گرفته بود..به طرز عج

 که مهرداد ازم خرد کرده بود سر به سرش  یاعصاب

 . دادیبهم م یگذاشتن حس جالب

 نه به شونه شو قا...یستاد دقیبه سمتم اومد و کنارم ا

 آسانسور رو زد : فکر کن من هنوز تو  ی ام..دکمه 

 .. کنمیم  ین زندگیفرد ی دوره 

 نی...ما االن تو ای کردیم  یاگر اون دوره زندگ _

 ... میت نبودیوضع

 که انگار ی درد  ی از رو ی ه ایچشمهاش رو چند ثان

 ن یحرفم براش داشت بست و بعد سرش رو پائ
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 آسانسور باز شد ؛  د دریکش یقیانداخت و نفس عم

 دستش رو بدون برخورد به کتفم پشتم گذاشت و به

 تم کرد...صورتش اما واقعا درهمیداخل آسانسور هدا

 که از دهنم  ی مون بودم از جمله ا یرفته بود و من پش

 ... بایده بود تقریرون پریب

 ن چند روز خسته کننده و دریا ی اد کارهایحجم ز

 ه ی ی دن برازن حال نشاط آور بود ...طرح یع

 مثل ییمواد غذا ی د کننده  یبزرگ تول ی کارخونه 

 ت..به طرزینان هم سخت بود و هم پر از خالق

 نیده بودم..این چند روز پندار رو ندیا یبیعج

 ... ب بودی نبودنش بخصوص بعد از اون گفتگو عج

 اده شد به سمتم یآخر که از آسانسور پ ی لحظه 

 هیمن  ی ات برا  ن جملهید و با آرامش گفت : ایچرخ

 ... نشانه است
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 یده بود با خونسردیدر هم من رو د ی اخمها یو وقت

 ما االن از  یتو دوست نداشت یعنیگفته بود :  یبیعج

 ... میهم جدا باش 

 ق و بود و کاملیبرداشت خودخواهانه از جمله ام دق

 لیرفت پندار وکیادم م ی یخورده بود به هدف...گاه

 د که کلمه ها رو بهتر ازبو ی ل کرده ایموفق و تحص

 ... برد یشناخت و بکار م یم یهر کس

 ی صندل ین جمالت سرم رو به پشتیا ی ادآورد یبا 

 ی زدم ..حنا با اصرار فراوون و با وجود مخالفت ها

 مثل جشن در شرکت امروز عصر ی زیمن چ

 یی دانا ی کرد...از رفتن مامان و آقا یبرگزار م

 بود..تنها   یبصناراحت بود و مامان هم همون قدر ع

 د تو طول یکه با پندار شا یگذاشتن من در صورت

 نبود که مامان  ی ز یمتر فاصله داشتم چ 011روز 
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 نیاول ی رو خوشحال کنه...و من...هر چه قدر برا

 و رنگ ییبایحس حضورشون پر از ز یبار ول

 ... مین چند هفته خانواده شده بودیبود...ما در ا

 ی رو ی ونده هارپ ی رنگم رو یزرشک ی با ناخن ها

 ا ی ضرب گرفتم. به اصرار حنا به قوا دن  یصندل

 آالگارسون کرده بودم...و خنده ام گرفته بود که چه 

 یخت ین سر و ریطور گولش رو خورده بودم تا همچ

 .. خودم درست کنم ی برا

 ی بند بند انگشتم پر از حلقه و انگشتر بود رو

 دست چپم رو لمس گرفت...سالها   ی انگشت حلقه 

 کردم اول به انگشتیکه مالقات م   ی ا هر مردب ودب

 ک جور عالمت بود یکرد...یحلقه ام نگاه م

 ... د پر بود و االنیکه نبا ییانگار...سالها

 ی اده شدم...صدا ین پی پرونده ها رو برداشتم و از ماش
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 پاشنه دارم رو دوست داشتم...به  ی تق تق کفشها

 تم نستو یر کرده بودم ، مید یساعتم نگاه کردم..کم

 نیصداها صحبت پشت در رو بشنوم...با ورودم اول

 گم ی خندان بود : م ی که به سمتم اومد حنا یکس

 ؟ی ایاالنم ن  یخواستیم

 یید کارهایبا یکیز گذاشتم :  یم ی پرونده ها رو رو

 ... رو انجام بده یکه بابتش جشن گرفت

 ... یعنیحنا صورتش رو از حرص جمع کرد: 

 ش نگاهم سر  پشتدم و به یدماغش رو کش

 ی ا و چند تا از دوستان دوره یکرد..سهند، صابر؛ دن

 لبم اومد  ی دانشگاه با همشون دست دادم و لبخند رو

 ا اما یکهاشون و ابراز نشاطشون..سهند و دنیبا تبر

 ومدن..به سمت یبه نظر م  ینگران و عصب یکم

 دمش..نتونستم تعجبم یوار دیراستم نگاه کردم...کنار د
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 ! ر؟پندانم..رو پنهان ک

 یرو یکرد...لبخند آرامیکار م  یتو جع شرکت چ 

 خواست جمع نبود و پس یلبش اومده بود...دلم م

 ز یزدم..نگاهش لیبه حنا م یمحکم یگردن

 ... دمشین مدت که دیخورد..مثل تمام ایم

 د و باعث یبلند خند ی با صدا  یمیقد ی چه هاید از یسع

 ردم وک یشد از حالت شوک خارج بشم سالم آروم

 گفتم...به سمت آشپزخونه رفتم و حنا ی خوش آمد

 ی ای نکردم گفتم ب  ییرایپشت سرم اومد : از بچه ها پذ

 کنه؟یکار م ینجا چین ایا _

 ؟؟ ی گ ید رو میبه پشت سرش با لبخند نگاه کرد : سع

 شی بامزه است..پ یراد داره ول یکم مخش ایدونم یم

 .. یبهروز بود وقت

 م...منظورم ندار د کار ی دم : با سعیوسط حرفش پر
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 لیوک ی آقا

 ین همه لطفش وقت یشد : بعد از ا ی اقه اش جدیق

 ست دعوتش نکنم؟؟ من یدفتر رو به رو ا زشت ن 

 تو  ی چاره داد ین بیبه ا ی ریدونم چه گ ینم

 : دمی م کش یشون یبه پ  یحرفش منطق داشت اما ...دست

 .. ز وسطیرو م ی نگر فودها رو کاش بذاریف

 ا از آشپزخونه یدن ا ورودزمان بتکون داد و هم ی سر

 ... قه بشهیترسم باهاش دست به ی خارج شد : م

 ؟یک _

 .. سهند_

 ومده بود یح نیخواست داد بزنم..به من تفر یدلم م

 شهی نم ی زیانگار : چ

 بلند بهروز بلند شد : خزان خانم..حاال امروز ی صدا

 ؟؟ یینما یچرا رخ نم ی خوشگل کرد
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 دم و ازیکش ی ند ر لب گفتم و نفس بلیز یدلقک

 د چشممیرون اومدم : گفتم شایآشپزخونه ب

 اد؟یادت نمیرو  یب ی...استاد حبیکن

 ی ف خاطره ا ید و شروع کرد به تعری د بلند خندیسع

 ی و من رو  ی بیچند باره از بهروز و استاد حب

 ک پندار نشستم..نگاهش به خاطره ینزد  یصندل

 گهید ی د بود اما حواسش جایف کردن سعیتعر

 ... تمششناخی...مبود

 ن آدم رو یدوباره با خودم تکرار کردم..من ا

 ک شد...سرش رو خم کردیشناختم...سهند بهم نزدیم

 ؟یدونست یم :

 ومد ین که بخواد ازم بازخواست کنه خوشم نمیاز ا

 و ی سرم رو بلند کردم و فقط نگاهش کردم..جد

 عقب برد و کالفه یبدون حرف ..سرش رو کم
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 سمت داد و به  ش رو فشاردست  ی تو ی وان چایل

 د که با یچرخ ی آشپزخونه رفت..سرم به سمت پندار

 اخم آلود داشت من رو نگاه  یت و حاال کم یجد

 ت مسخره یکرد ....خنده ام هم گرفته بود از وضعیم

 ... میر افتاده بودیکه توش گ ی ا

 کردم ... از کنار ی د با سهند صحبت م یبلند شدم با

 .. زانک شد : خیدبهم نز یپندار رد شدم قدم

 .. ستادمیدم و منتظر ایبه سمتش چرخ

 همه  ی ن حرف تکراریتونستم حرفش رو بخونم..ایم

 ده بودم...اما به قامت یبود که اطرافم د ییمردها ی 

 .. ومد...به من و سهند و نه من و پنداریروابط من ن 

 .. نشدم یلیبرز یالهایوارد سر یلم فارس یاز ف _

 زخونهده وارد آشپم تا جواب بنکه منتظر بشیبدون ا

 زد ین میزم ی کف پاهاش رو رو یشدم..سهند عصب 
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 ن یا ی ذاری..چرا می تو که نسکافه دوست ندار :

 دختره به خوردت بده 

 .. کنه یم مین آدم روت عصبیدار ا یخزان...نگاه خر _

 .. اخم کرده نگاهش کردم : سهند 

 که نگم تا چه  ی رینبار جلوم رو بگیا یتون ینم _

 .. اردهنده استازه نگاهش آزاند

 ر کرده یگ  یتیسهند تو موقع ی ب بود که جلویعج

 ت کنم : سهند...پندار یبودم که بخوام از پندار حما

 . نامزدش بودم ی ه روزیمنه...  ی پسر عمو

 سهند  یتونستم لرزش پلکش رو حس کنم...تا ک یم

 .. رهی ن حس رو اشتباه بگیخواست ایم

 ن اگر یبب .. یکن یم فکر مبه یبوده...تو به من گفت _

 ه باریم و خونه رو ین فردا بریم همیتون یم ی بخوا

 نا انگشتری...کاش قبل از رفتن مادرت این یگه ببید



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... برات

 سکوتش باال آوردم : خودخواهانه ی دستم رو برا

 ... من سهند ی د به روزهای زنید گند میدار

 رونیاز آشپزخونه ب ین رو گفتم و عصبیا

 که ی ه پنداربود ب ر دادهیحاال گاومد...بهروز 

 ا یا ب ی دنم اشاره کرد : بینگاهش به من بود...با د

 .. لوس تو رو داره  یلیگه هم فام ید یکیغروب جان..

 مونده از کالسهامون هم باعث  یخنک باق ی هایشوخ

 خم شد سمتم : اگر تو یم...پندار کمینشد لبخند بزن 

 نجاید این نبام..من اال یمونده بود یها باق یلم فارسیف

 .. زدمی ستادم و به اطرافم لبخند م یا یم

 من  ی کرد جمع کردن بچه ها دور هم برایحنا فکر م

 ن دو نفرینگاه ا ین یر سنگ یک تشوبق..اما زیشه یم

 دستم  ی ب توین حس عالم بود...تکه سیستادن بدتریا
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 بشقاب رها کردم... سالها بود سهند رو  ی رو تو

 ازش به خصمانه اگر چه  ن نوع نگاهیشناختم ؛ ایم

 شد...مثل هر مردید بود اما باعث تعجبم نم یشدت بع

 که ی زید از چیکرد بایخودخواهانه فکر م  ی گه اید

 به پندار یر چشمیمتعلق به خودشه دفاع کنه...ز

 ی نگاه کردم که ساکت در فکر مثال داشت به شوخ

 داد و در واقع تمامیخنک بهروز گوش م ی ها

 رونیب ..نفسم رو پر حرصحواسش به من بود

 ژامبون ی دادم.گرسنه بودم و چشمم بدجور به رولها

 ز بود... دستم رو دراز کردم تایم ی رو ی و خامه 

 ین یع و خونسرد سی سر یلیبردارم که حنا خ ی تکه ا

 فکرش رو هم نکن  ی رو از جلوم برداشت : حت

 .. خزان

 ی ر تویش ی؟ کمی گرسنه ا یلیزد : خ ی سهند لبخند
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 بودخچال ی

 کروفریذارم تو مایزد : آره االن برات م ی نا لبخندید

 .. ذارمینه نه خودم م  _

 به سهند نگاه  ی زیم رو فشار دادم و چپ چپ تیشونیپ

 شه یبود..هم ین و مهربان ی کردم..سهند پسر نازن

 د ها ویمن و تمام ممنوعات و با ی ه یحواسش به تغذ

 دادنشن طور در مالعام نشون ید ها بود..اما اینبا

 . بودت کننده  یاذ

 شونه اش ی ا بلند بشه دستم رو روینکه دنیقبل از ا

 که صابر بهم زد اخمهام یانیگذاشتم و با چشمک ع

 کروفریشتر کردم و به آشپزخونه رفتم..در مایرو ب

 ره ینشستم و خ ی صندل ی دم...و روی رو محکم کوب

 یبراقم..عصب  ی شده  ی ن دوزینگ ی شدم به جورابها 

 ... ده بودون م یتا داد زدنم کم شده بودم
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 ی ک جفت کفش مردانه یدم ویرو شن ییپا ی صدا

 رنگ در قاب نگاهم قرار ی مخمل سرمه ا

 ... ر بودینظ یشه ب یگرفت..در انتخاب کفش هم

 و بلند شد قبل از من درش رو یکرویبوق ما ی صدا

 ز گذاشت : معده ات؟؟یم ی باز کرد و ماگ رو رو

 گونه تند و هر ی ، غذاها سالهاست که مشکل داره _

 نگه دارنده براش ممنوعه  ی ماده 

 یترجمه  یجوابش رو سهند داده بود..از نگاه ب

 پندار به سهند دست و پام رو گم کردم...ماگم رو 

 دستم گرفتم : سهند لطفا برو به بهروز بگو اون  ی تو

 .. ن جا محل کاره منهیآهنگش رو کم کنه...ا

 ن پا اون پا کرد و یا یخواستم بره...کمیفقط م

 ... کردیستاده بود و نگاهم میرفت...پندار اما ا

 بخاطر قرصها؟ _
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 ... گهید ی زهایچ یلیبخار قرصها و خ _

 ن پا و اون پا شد یا یبش کردم و کمیدستش رو در ج

 شناستت... تو به من فرصت یبهتر از من م:

 .. بده...بذار منم خزان رو بشناسم

 رون ربختن جمالت و یدم..بیز کوبیم ی ماگ رو رو

 راحت تر از هر یلیحس هام در مقابل پندار برام خ

 ن که فکریبود :متنفرم پندار از ا ی گه ایکس د

 د...من یاتور باهم بجنگید مثل دو تا گالدید بایکن یم

 ت ین لذت نمبرم...اذیاز خانم ها از ا یلیمثل خ

 ... ادی شم..خوشم نمیم

 اتور؟ یگالد _

 د بایرک ساعت گذشته مدام داینکه در یآره..از ا _

 ... د متنفرمیکشیهم خط و نشون م  ی نگاهتون برا

 کردم تا بتونمید بلند میستاد.. سرم رو بایرو به روم ا
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 ه پچ پچینم...صداش مثل ینگاه پر از حرفش رو بب

 ن مثال مسابقه...چند پله یآروم بود :خزان من تو ا

 .چونچ از من جلوتره.. ی..اون چند هیفهمی عقبم...م

 .. یستی..الاقل ازش متنفر ن ی رندا یاگر بهش حس

 ستم..من فقطیدستم رو بلند کردم : من از تو متنفر ن

 ... باهات ندارم  یخوب ی خاطره 

 ام که بدون ی اتوریقا همون گالدی.؟ من دقینی مب _

 تو شده...جنگ من با اون یسالح وارد گود زندگ

 میخودش هم از تصم یکه حت ی ست...با مردیمرد ن

 یلیمن با تو ا خزان..خجنگ  ست..یخودش مطمئن ن 

 .. ی گه ایسخت تر از هر جنگ د

 نشست وی صورتم م  ی م روینفس هر کالمش مثل نس

 به عقب برداشتم ..تک سرفه  ین خوب نبودووقدمیا

 بلند  ی ک صداید..پندار مثل یلرزیکردم..دستهام م ی ا
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 ... لرزوندیذهن و حسم رو م ی ستالها یبود که کر

 ردم وپاهام رو خم ک تختم گذاشتم و ی رو رو بسته

 ه دادمیتخت تک یچونه ام رو زانوهام گذاشتم به پشت

 ره یصورتم خ ی آشفته تو  ی موها  ی ن تارهایو از ب

 رنگ رو به روم..بهم ی بلند نقره ا ی شدم به جعبه 

 زمیم  یصندل ی ه داده بود...در کمال آرامش رویهد

 ن اومدن از رویگذاشته بود و رفته بود..موقع ب

 سه گذاشته بودم...حاال یک ی و توودم ده بیشرکت د

 ن ین باز کردن و نکردن...ب یره بودم بهش...ب یخ

 ن مدتش مثل حبابیا ی رفتن..حرفهایرفتن و نپذیپذ

 ی با بود و بعد از گذشت زمانیبود برام..در لحظه ز

 یگه نبود انگار...کمیبا دیشد و اون اثر زیمحو م

 ور د ی کردم و روبان ارگانزاگذشت دستم رو دراز 

 ی قه ای سمت راستم از سل ی جعبه رو باز کردم...ابرو
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 خم شدم و نوک   یکه به کار برده بود باال رفت..کم

 یرنگ چا ی ده  یتک ارک ی انگشتم رو آروم رو

 ی با یده خودکار زیدم ، در کنار ارک یداخل جعبه کش

 هیبود..نتونستم خودم رو کنترل کنم... یساورسک

 ی قه یطر سلجاد شد...بخا یتو دلم ا ییبایحس ز

 نی رنگ ب یهارمون  یه بود..حتین هدیپشت ا ییبایز

 که داخل جعبه بود و یابیار نایجعبه و گل بس

 یه اصلیا هدیکه گو یخودکار براق و پر مطمطراق

 داشته ید چه حس و حالیدونستم االن بایبود...نم

 لبهام گذاشتم و نفسم ی باشم..کف دست راستم رو رو

 ی چپم اما رو ی حلقه   رون..انگشتیرو ها کردم ب

 لرزش دل و دستم  ی تونستم جلویگل بود و نم

 ... رمیروبگ

 کنار گذاشتم وکنار جعبه دراز  یجعبه رو کم
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 ن تمامیکرد..بیدم...ذهنم هزار جا پرواز میکش

 ت ینهایب ی ه ین هدیچ وقت نداده بود و بیکه ه ییایهدا

 نکه خودکار رو ین ای...بکه کنارم بود یفیبا و ظریز

 رمی ا بگ یزم و هر روز نگاهش کنم و یم ی ورم ربگذا

 ون ها فکر دریلیزش...میم ی دستم و ببرم بکوبم رو

 ی ا فرصتیرفت آی دونم اگر نمیقا نمیذهنم بود و دق

 مطرح کردنش داشتم؟  ی برا

 هست؟ حضورش رو  یدوستم دنبال چی هنوز هم نم

 ومدیادم نمیو  رون دادمیکردم...نفسم رو بیدرک نم

 .. بم بردقا خوایدق یک

++++ 

 شد خنده امیکمد من بود و باعث م ی سرش تا کمر تو

 ؟یهست یقا دنبال چیدق یشه بگ یره : میبگ

 ف قشنگت یاومد : اون ک یکمد م یصداش از ته تو
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 ره؟یج ی بود خاکستر

 اخمهام در هم رفت : خب؟؟

 .. خوامیگه اون رو مید یچیه _

 ف ها و کفشهام خبر داشت ویک ت من رویاز حساس

 زد..در حالین طور کمدم رو شخم میحاال داشت ا

 نکه خواب یر بند ساعتم بودم : اول ایکه هنوز درگی

 ..در ضمن کجا مگهینی گذارم ببیف رو هم نمیاون ک

 ن هفتهیم؟؟ ایچه قدر کار دار یدونی؟ می ریم ی دار

 .. یرم دوبی من دو روز هم م

 اتاق رفت ی ه سراغ کمد انتهابدون نگاه کردن بهم ب

 ست؟کار دارمیخواب ن ی دیدا کرد : دیف رو پیکو 

 .. رونیب

 اخمهام در هم رفت : کار؟

 صورتم  یمهرداد جلو  ی چهره  ی لحظه ا
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 ی اومد...نتونستم لحنم رو کنترل کنم: حنا باز دار

 ؟یکنیکار م یچ

 مون شدمیدرست صحبت نکرده بودم...در لحظه پش

 رم ودم...منفجر شد: باز؟؟؟ باز دااما حرف رو زده ب

 ک بار من یک بار فقط ی؟؟ خزان!! یکنیکار م یچ

 ه آدم اشتباه دل بستم..دل هم نبستم..فقط دوست یبه 

 ر من بود که زن داشت و زنش تو یشدم...مگه تقص 

 دانشجو بود و من خبر نداشتم...مگه ی گه ایشهر د

 ی خوایم یبود؟؟ تا ک ییر من بود آدم دروغگویتقص

 !! ا ؟؟ هین آدم رو تو سر من بکوبیا

 به سمت در  یتختم پرتاب کرد و قدم ی ف رو رویک

 برداشت و برگشت به سمت من : تو مثال خودت

 رتینظ  ی؟؟ اشتباهات ب یداشت ی ری نظ یب  ی انتخابها

 .. ه سر الاقل به معده ات بزنیچشممونه... ی جلو
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 ن رو گفت و در لحظه متوجه شدم..از نگاهش که یا

 ر شدهید یلیمون شده بود...اما خیش هم پشخود

 یگه اید یمن جواب ی بود...حرفش حق بود و برا

 توجه به خزان گفتنش شالم رو ی وجود نداشت. ب

 چنگ زدم و در رو محکم بستم...سر کوچه چند 

 دم...نه حضوریکش یق ی ستادم...و نفس عمیا ی لحظه ا

 و ی ماد ی ها ی سهند..نه سخت ی پندار..نه حرفها

 بغض چ کدوم یس مون..هی شرکت تازه تاس ی معنو

 گلوم بود رو سبب نشده بودن که ی که تو  یوحشتناک

 ... حرف حنا شد

 نکه تمام شب یحنا حق داشت از خودم متنفر شدم از ا

 ده بودم و حاال ین آدم خوابیا ی ه یرو در کنار هد

 م ین تصمیدونم ای فم بود...نمیک ی خودکارش هم تو

 ده ی ده و نرسیاومد و که رسرون یز از کجا بیجنون آم
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 در واحدش یچ حرفیاده شدم و بدون هیس پاز آژان

 ی فرق یل یا نبودنش برام خیرو زدم..بودن 

 ی متش رو رویتونستم خودکار گرون قیکرد...م ینم

 افت یزش رها کنم...همون طور که خودکار رو دریم

 ی کرده بودم..پس بدم..اما از شانسم ،بود...با چهره 

 و یر حضور طوفان یکه البته تاث ی مدرهم و پر اخ

 دفترش.به نظر تنها  ی من بود تو یبان صع

 رنگم و با  یف زرشکیومد...دست کردم داخل کیم

 لرزون خودکار رو در آوردم.در تعجب بود ی دستها

 که نه سالم کرده بودم و نه جواب سالمش رو داده

 .. بودم

 شد؟؟  یخزان چ _

 کردم و  خودکار رو در آوردم و دستم رو دراز

 با کف دستش یتقر دم و خودکار رویبازوش رو کش
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 ه؟ین چینگاهم کرد : ا یدم...با اخم وحشتناکیکوب

 ؟یشناسیرو نم ی دیکه خر یجنس _

 ه رو مگه پس یه؟؟ هدیها چ ی ن مسخره بازیا _

 دن؟یم

 ن یا ایدن..البته گویتو رو پس م ی ه یآره هد _

 ... گهید دیمنه ببخش ی ن تجربه یطوره..چون اول

 حال خرابم شده ک شد..انگار متوجه یبهم نزد  یقدم

 لحنش نرم تر شده بود : چرا انقدر یبود که کم

 تت یه گرفتن از من انقدر اذی؟ هدیهست یعصبان 

 ... کرده ؟ چشمات قرمزه

 تر شدم دست  ی ن نوع حرف زدنش عصبیاز ا

 : آزاد کردم یانداختم دور گردنم و شال پهنم رو کم

 .. دمینخواب

 منتظر جلوتر اومد : آخه چرا؟ نگو ی ن بار قدمیا
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 سراغ من؟  ی این طور بیصبح بشه ا  ی بود

 دونم چراینم یره بود بهم تا جوابش رو بدم ولیخ

 بود یک جور خاصیسکوت کرده بودم...چشمهاش 

 ... کردیفرق م یلین روزها..خیا

 ... ستیحالم خوش ن _

 : دستش رو جلو آورد و بازوم رو محکم گرفت

 ..اصال ی ا چایم..یخوریرون...باهام قهوه میم ب یریم

 ه؟؟آره آره یچ یعال  ی ه صبحانه ینظرت راجع به 

 .. صبحانه بهتره

 دم اما از دستش رها نشد : منیکش یبازوم رو کم

 ؟؟یگی م یگم پندار...تو چیم یچ

 ین خشمیام به ا یام..راض ینم راضیمن به هم _

 ... یکن یسرم خال ی که اومد

 در مقابل من : من با   ی ن خونسردیده بود اکالفه کنن 
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 ... امیچ کجا نمیتو ه

 می خوریو ما با هم صبحانه م ی ای زد : م یلبخند آروم

 من ی ه ید هدیچرا با یکنیف میمن تعر ی و شما برا

 ... ناراحتت کنه

 تو من رو ناراحت  ی ه یبا داد زدم : هدیتقر یعصبان 

 شم از دست خودم..ازیم  یکنه..خودم عصبان ینم

 نجای..تو کار رو به ای که باعث شد ییدست تو

 بهم  یاطرافم تو هر حرف ی که آدمها ی کشوند

 که هرگز ی داشتم...مرد ییکنن چه انتخابها ی ادآوری

 ... آخرم ی دوستم نداشت و اون...اون کار مسخره 

 صدام ی نت ها ی که نه بلند ی ادیاد زده بودم...فریفر

 ... دردش بشهکه انگار کلمه هام تونسته بود باعث 

 حاصل  ینیب ین ماال  که  ینیگم...ایک میبهت تبر _

 ... کار تو ا
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 ر پنداریز رو تقصیاحمقانه بود که همه چ

 ب بود که در مقابلش احساسی بندازم...اما عج

 ز رو بگم..سانسور یکردم حق دارم همه چیم

 ن فکر ید..با ایشدم شایکنم...لوس م ی نکنم..فرافکن

 که از  یرو گرفت ییزهایچعقب رفتم : تو ازم  یکم

 . شترهیب یل یخ یلیمام منخشتره از تیخودم ب

 رون داد به یق نگاهم کرد..نفسش رو بیه عمیچند ثان

 ش رویخاکستر ی ش رفت و پالتویسمت صندل

 : دوباره بازوم رو گرفت یچ حرفی ه یبرداشت و ب

 یکه دار ی ز صبحانه ایه میم ؛ پشت ی زنیحرف م

 ت بشه من رو محاکمه تا رنگت درس  ی خوریغذا م

 ... کن

 ام..اما ین و بگم نمی مبکوبم ز خواست پا یدلم م

 ک یبعد رو تراس   ی قه ی دق 41شد..چون فقط ینم..
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 یبا که تهران خاکستریرستوران جمع و جور و ز

 رخت : منیم ی ر پامون بود داشت تو فنجونم چایز

 ... کنمیگوش م

 م؟...تمویکنیرو گوش م یدستهام مشت شده بود : چ

 !! شده رفته

 ت و حاال ش گرفبلند  ی ن انگشتهایفنجونش رو ب 

 راهنید رنگ پی سف ی ن هایر آستیتونستم عالوه بر یم

 اه رنگش رویساعت س  ی مردونش صفحه  

 نم..نگاهم رو گرفتم ...که با آرامش نگاهم کردی بب

 ر سالم ینظم از ز یب ی م کمیمشک ی که موها یبه من ..

 باز کت کوتاه  ی ها رون زده بود و به خاطر دکمهیب

 ... سردم بود  یم کمیزرشک

 ...که هنوزی تموم نشده که تو هنوز حرف دار _

 ... ی شنویحرف م
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 ... د موندم و سکوت کردمیسف  ی زیره به رومیخ

 .. کنهیرو عوض نم ی ز یسکوتت چ _

 ر کنه...چراییتغ  ی زیست چیچون کال قرار ن _

 ن دردها وی ش..بیسال پ   یلی؟؟ من خیشیمتوجه نم

 ... نی غصه هام..ب

 از دهنم  یدلتنگ ی ه  ع حرفم رو خوردم تا کلمیسر

 ... رون نپرهیب

 ... کردم یرون دادم : از تو خداحافظینفسم رو ب 

 ش گذاشت : ما از هم ینعلبک ی فنجونش رو رو

 ... می نکرد یخداحافظ

 فهممت ی سال گذشته ...نم 12_

 ی بهم فرصت بد  ی خوایچون نم _

 ... میین و تو...دو نفر جدان مینداره...بب یلیدل _

 رو ییبایخوش عطر و ز ی نه صبحا  ینی گارسون س
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 ی رو یجلوم گذاشت...پندار با ژست دوست داشتن

 عسل زد : با عسل شروع یتست کم ی هایاز نو یکی

 ... معده ات خوبه ی کن برا

 ... فهممتی زدم : من نم ی پوزخند

 ن پندار روین..ایبب ی ن جوریکم ایمن رو  _

 ن پندار رویا  ی ادم آوردیند روز بعد که به ن...چی بب

 ... اریاد بی به

 ... ارهیاد نمیبه  ی ن جور یچ کس تو رو ایه _

 زیم ی ن بار انگشتهاش رو در هم گره زد و رویا

 نی من ساده است؟؟ بب  ی برا ی کنیگذاشته : تو فکر م

 نجایاما ا ی من نشست ی تو االن درست جلو

 ... یهست ییک جای...ی ستین

 ... کنار باغم من یاون اتاق لعنتتو  _

 : خواست بهم فرصت حرف بزنهیار مبا سکوتش انگ
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 من اشتباه بوده   ی انتخابها

 ؟؟ ی انتخاب کرد ی تو واقعا معتقد _

 ... زدن نداشتم یبرا یواقعا حرف

 ن مدتین رو ایم خزان...ایما انتخاب نکرد _

 .... بار بهت گفتم ی بارها

 که  یهست ییمام حرفاکنه..تو باعث تیم یچه فرق _

 انم یترحم اطرافمن خوردم..تو باعث نگاه پر 

 ... یهست

 یش...باد آرومین همه خونسردیشد ایا باورم نمیخدا

 و هل رو بلند کرد...ظرف  ید و عطر چایوز

 ک شکالت صبحانه رو از جلوم برداشت : تخمیکوچ

 مرغت رو بخور

 دستم رو مچاله کردم و محکم ی تو ی دستمال سفره 

 دم : تخم مرغ پندار؟؟ واقعا تخم یز کوبیم ی ور
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 ؟مرغ؟

 خنده اش رو به زور نگه داشت...خودم هم از شدت

 ... ن بشر خنده ام گرفت یا یپر رو گ

 ... ی خوریم ی که دار یبله تخم مرغ...در حال _

 چه  یکنیف میه داد : برام تعریش تکی صندل   یبه پشت

 ..درختهیتو رو انقدر بهم ر یزده شده و چ یحرف

 .. فتیضمن اون خودکار رو انداختم تو ک

 نیکرد من رو ای د....خلع سالح مگرد ش چشمهام

 ... آدم

 تو دادگاه ها برگه برنده دستته نه؟؟  ی ن جوریهم _

 ستم..الاقل تویشه برنده ن یزد : من هم یلبخند آروم

 ... دادگاه تو که متهم محکوم به اعدامم

 ذاشتم : بابت دهنم گ ی از تخم مرغ رو تو ی تکه ا

 ... منطق ی بشد که انقدر   یدونم چیصبح..نم  ی حرفها
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 ... ی دیشن یفقط بهم بگو چ _

 ست یمهم ن _

 که یهرک ی خواد برایدلم م ی راستش رو بخوا _

 ... ه دسته گل بزرگ بفرستم یهست 

 ؟یچ یعنی _

 ..حرفیو محکومم کن  ی این روکه بی اگر افتخار ا _

 از جنس منطق که  ی مسخره ا ی .اون پوسته  یبزن

 رو ی دیگران میو به خورد د  ی دیدور خودت کش

 اون ی دارم؛ از صدقه سر یو سرم داد بزن یبشکن

 ... آدمه و من ازش ممنونم

 که با   ی دیاطرافت نشون م  ی به آدمها ی سالهاست دار

 ...که با مقصر دونستن خودتی ن اتفاق کنار اومدیا

 هضمش  یبگ ی خوایاون روز م ی ل اتفاقها یو تحل

 که خودم یسر من..من  ی ای..اگر می نکرد  یول ی دکر
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 ه گامین یمن ا ی ...برایزنین ماجرام داد میه سمت ای

 خزان  یبزرگه خزان...من امروز صبح حس واقع

 که مدتهاست منتظرشم..حاال هم  ی زیرو گرفتم...چ

 بهم بگو...بگو  ی خوریم ی ن طور که داریلطفا هم

 ... افتاده یو چه اتفاق ی د یشن یقا چیدق

 نکه بتونم دهانم رو از باز موندن نجات یا ی برا

 از تخم مرغ رو در دهانم یبزرگ  ی که بدم..ت

 .... کردم

 شتر از سه ین بیستاد، تمام اید و ایرو کش یترمز دست

 بود و ی ب بود. از خودم عصبانیب و غری ساعت عج

 د ویبودم و نبودم. به سمتم چرخ ینبودم ؛ ازش شاک 

 نگاهم کرد دستم به سمت   فقط ی چ حرفیبدون ه

 . ن رفتیماش  ی ره یدستگ

 .. خزان ی کردفرق  یلیخ _
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 کی ن طور اما نگفتم..ی خواست بگم تو هم همیدلم م

 ه خودکارین حرفها... یبود انگار ا ی اد یز ییجورها

 ده شده یکش ییو بحث سر صبحم با حنا به چه جاها

 د تشکر یب بود. با یخودم هم عج ی بود. برا

 ... کردینم ی اریم کردم؟...ذهنیم

 بهت ک بگم اما بازم  یوقت نشد بهت تبر یلیخ _

 رو  یمهمیگم...کارخونه یک میتت تبریبابت موفق

 کنم پله یو ازته دل آرزو م یباهاش قرار داد بست

 .. یکن یت رو طی موفق ی ها

 پاهام بهم ی ر رو رها کردم و انگشتهام رو رویدستگ

 کردم؟   یگ یکه م ین اون فرقیگره زدم: ا

 بود , نه   یقتا سوالین بار بود که لحنم حقین اولید ایشا

 هام و پرخاش..دست راستش رو مشت کرد ز اتپر ا

 تونستم تصور یدهانش نگه داشت ؛ م ی جلو یو کم
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 یپاسخ به سئوال  ی درست برا ی کنم به دنبال جمله ا

 ... که انگار اصال منتظرش نبود

 دنبال کلمه  ی لبم اومد : دار ی گوشه  ی کج خند

 ؟ی گردیم

 نیگردم پشت اینه...دارم دنبال حس حال تو م _

 سئوال؟

 گره انگشتهام رو از هم باز کردم و دوباره دستم به 

 ه خم شدیره رفت و در رو باز کردم اما در ثانیدستگ

 و در رو محکم بست : اون موقع ها هم نصفه 

 ... یرفتیو م ی دیپرس یم

 ادل کردم واقعا تعی زد...احساس میقه هم نبض می شق

 ی بود عصب ین که حس هام انقدر قاطیندارم..از ا

 ا خودم رو یبمونم و   یباق یتونستم عصبان یشدمو نمیم

 ن دو حس مدام تابین ای آروم نگه دارم ..ب
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 ... خوردمیم

 ... خزان_

 کیبهم نزد یاون کم ی به سمتش برنگشتم..اما صدا

 هیتر شد سرش رو خم کرده بود و طرف حاال سا

 ... زانوم افتاده بود ی واز سرش ر یکوچک

 خلق و ت راییمن هم فرق کردم...منظور من تغ _

 ... خوت بود

 ... ه همیاده بشم...راجع به هدید پیکار دارم با _

 اولت؟  ی سر جا ی گردیبر م  یزن یچرا دور م _

 کرد : ما جلویدم پر سئوال نگاهم میبه سمتش چرخ

 م به نظرت؟ ی هم رفت

 : ده بودیود که قبال ندته نگاهش ب  ی نگاهم کرد لبخند

 ... از نظر من آره

 نی کردم ادوباره در رو باز  بدون جواب دادن بهش
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 .. بار جلوم رو نگرفت

 .. خزان _

 که وقت ی قه ایبه سمتش برگشتم : بابت هر دق

 اگر  یم ازت ممنونم..حتیباهم حرف بزن  ی ذاریم

 ... باشه ی اجبار

 ی ب کرد...یکرد و خلع سالحم می نامردانه حمله م

 ... تکون دادم و از پله ها باال رفتم ی فقط سر یمعن

 رها کردم و دست به کمر  یصندل ی رو فم رویک

 خواستید...دلم میلرزیستادم..هنوز هم زانوهام م یا

 کوفته بودم..اما با  ییک جورهایساعتها بخوابم...

 یکار دارم...ب  یلیادم اومد که خیبه لپ تاپم   ینگاه

 اومد و معلوم  یشپرخونه مکع از آ ییتوجه به صدا

 م رو باز بود حنا داخل آشپزخونه است..در لپ تاپ

 ر شکالتیپر از ش ی د که مایقه نکشی کردم..به دق
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 .. جلوم قرار گرفت...سرم رو اما بلند نکردم

 ؟ی چرا صبح دفتر نبود _

 د..از حرف خودش ناراحت بود..من یلرزیصداش م

 ... فکر کنمن بود که بخوام یر تر از ایاما ذهنم درگ

 انداختم...به سمتم اومد و  یصندل ی خودم رو رو

 کار دارم حنا یل یز رو به روم نشست : خیم ی رو

 ؟ یکنیحاال چرا نگام نم _

 دم ویکش یقی د..نفس عمیلرزیصداش از بغض م 

 دادم ینگاهش کردم..چشمهام پر بود..سرم رو تکون

 بهت حقوق  یخودت بچرخ ی نکه برایبه خاطر ا :

 ی ن ماه رو هم که مرخصیا...نصف ادم حنینم

 .. ی بود

 ی؟ جرف چرتیکن یچرا حرف رو عوض م _

 ی ذار یعذر بخوام...تو نم ی د بهم فرصت بدیزدم..با
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 ... کنه یآدم ازت عذر خواه

 ...خورد یچیته ذهنم تکون خورد...دلم پ ی زیک چی

 به عذر ی ازی د چون ن ید انگار : شایلرزیصدام م

 ... یگفتم و تو هم گفت  ی زیست...من سه چین یخواه

 عذر  ست ویمهم ن  یگی د : مین پریز پائیم ی از رو

 خواد اما بعدش پدر آدم رو در ینم یخواه

 دیزدم خزان..بابتش با ی...من حرف مزخرفی اریم

 .. معذرت بخوام

 لپ تاپم زدم : چون ی انگشت اشاره ام رو محکم رو

 م..چون تعهدید کارمون رو تموم کنیاالن با

 دونمیگه..من نمیدم دیم...گفتم و شن یدار م..چکیدار

 د؟یرو بفهم د بگم تا شماها من یبا یچ

 ی ز ین چیه کردن حنا آخریاشکش در اومده بود..گر

 ... خواستمیبود که م
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 ن که خودت همیا یادآوریشه با یگه.همین دیهم _

 تا آخر دل آدم رو  یداشت یچه اشتباهات

 ... آدم رو  ی دی...عذاب میسوزونیم

 ن طور یکردم ایچ وقت فکر نمیشد...من هینم باورم

 که پندار ازش صحبت ی ه ااون پوست یعنیبوده باشه.

 ن بود؟یکرد هم همیم

 دا یاحساس کردم گلوم خشک شده..خودم رو پ

 ... ونین میکردم اینم

 خود یلبهاش گذاشته بود : حرف ب ی دستش رو رو

 خودم ی ت برایزدم بهت..حق نداشتم در مقابل نگران

 .. حرف مزخرف رو بزنماون 

 ن روزیکه تا چند  یکنیبرخورد م یه جوریشه یهم

 .. زه خزانیریهمه اعصابم بهم م

 به پشت گردنم   یگفتم؟ دستی م ید چیاالن با
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 رو شروع نکرده بودم...من واقعا یدم..روز خوب یکش

 ن طور برداشت ی ن که همه این نبود..از ایقصدم ا

 ی دلصن ی شدم...خودم رو رو  یکردن عصبیم

 .. انداختم

 نداشتم و ندارم...حرف منم ی حنا من واقعا قصد _

 ... یعنیبود..خوب ناصال 

 به در خورد و ی هنوز حرفم تموم نشده بود که تقه ا

 ران به یر لب داد و حیز یسهند وارد شد...سالم

 ی ستاده وسط سالن نگاه کرد..به موها یآشفته ا ی حنا

 وشنش کهر ی قهوه ا ی شونش و چشمهایپر ی قهوه ا

 ک ویکوچ ی قرمز گرفته بود و چونه  ی هاله ا

 ع در هم رفت و بهیش سرخمهاد..ایلرزیگردش که م

 براتون افتاده؟ یشده خزان؟ اتفاق ید : چیسمتم چرخ

 نگفت و با حرص به سمت آشپزخونه یچیحنا ه
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 دهیگه دیکه د ی رفت...سهند نگاهش کرد تا زمان 

 را رنگ ود : تو چیشد و بعد به سمت من چرخینم

 شده؟  ی زیکرده ؟ چ ی کار یه؟ کسین طوریروت ا 

 ؟یانه است..تو خوبث خواهرست...بحین ی زیچ _

 باور  یعنیزم گذاشت : یم ی ف دستش رو رویک

 ه اتفاق سادهی ی تو و اون نشونه  ی کنم..رنگ و رو

 .. ستین

 خ کرده اما یکم یماگ رو به سمتش هل دادم : 

 ی لیخخوشمزه است..حنا تو درست کردنش 

 ماهره...چه خبرا؟

 شناخت که نفهمهین حرفها من رو میشتر از ایب

 ن دخالت نکنه..اما یشتر از این که ب یقا ای دق ورممنظ

 ایشد که اخمهاش رو باز کنه و ین نمین مانع از ایا

 ... مدام چشمش به سمت در آشپزخونه نره
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 ی به معنا ی رون اومد و سریقرمز ب  ی حنا با چشمها

 ند تکون داد. لبهاش رو جمع کرده بود سه ی سالم برا

 ه نظرو صورتش به شدت کودکانه و با مزه ب

 .دیسرش کش ی با محکم رو یومد...شالش رو تقریم

 ه نگاهشی یسهند دستش رو دور ماگ حلقه کرد ول

 من ی به حرکات گربه وار حنا بود که مدام از جلو

 کنه. لبخندم یخواست به قول خودش آشتیشد.م یرد م

 . کردم رو جمع

 شده؟ ی زی د : چیسهند به سمت حنا چرخ

 ور کنهو ج جمع یکرد خودش رو کم یحنا سع

 داد...سهند اما نگاهش  یل تکونیدل یسرش رو ب

 رهیه دادم و خیتک  یصندل یهنوز روش بود...به پشت

 ده بودم ین نگاه رو هرگز ازش ندیشدم به سهند..ا

 . لبهام اومد ی رو  ی د بود نگاهش..لبخند کجیجد.
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 ه بعد نگاهش رو از حنا گرفت و به یسهند چند ثان 

 از دوستانم  یکی بگم د : اومدم بهت یسمتم چرخ

 غاتیتبل ی ه سریخواد براش یس کرده میشرکت تاس 

 ن کار هم یدونم با توجه به قراردادهاتون اید...میبزن

 ... اما یجزئ یلیره هم خ یوقت گ

 گم ینه نم ی چ کار ی دستم رو باال آوردم : به ه

 رویم نیشه بتون یاد کارها باعث می...ازدی دونیم

 .. می استخدام کن

 ... براتون یعنی: خوشحالم برات.. د ز یلبخند پهن

 تورش صداش رو صاف کرد :من ی حنا از پشت مان 

 ... ه قرار داد بستم اونم کهینکردم... ی کار

 ادکیز گذاشت : خوب شد یم ی سهند ماگش رو رو

 اون  ی ره برایگیم ل شرکت باهات تماسیوک یانداخت

 ... قرار داد
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 .. کردم ی تو اون کار هم خراب کار _

 کرد تا از موضعمی م  ییقدر مظلوم نماود انلمش بیف

 د بود کهیجد یلیسهند خ ی ن برایام..اما خب ای ن بیپائ

 حنا و ی ها ییشروع کرد به صحبت کردن از توانا

 اد و اعتماد ویش بیپ یهرکس ی نکه ممکنه برایا

 گه..از جام بلند شدم و به سمت ید ی زهایچ یلیخ

 ... لوس و زبل ی آشپزخونه رفتم.گربه 

+ 

 ور آزاردهندهیره شدن به مانتیخ ی متماد  ی عتهااس

 شدی ن روزها انقدر کار داشت که سخت م یا ایبود..دن

 ده هاش حساب باز کرد..مجبور بودمیرو خودش و ا

 شتر اتودها رو خودم بزنم..حنا انقدر رفت و اومد یب

 ی که ازم گرفت مثال آشت ی زور ی ا با روبوست

 یب لتم رو کمد بود...قلم تیکرد..حرفهاش برام جد
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 دستم چرخوندم و و پاهام رو دراز  ی تو

 ک بود یپندار نزد ی حنا به جرفها ی کردم..جرفها

 جاها من مقصر  یلیمن واقعا معتقد بودم خ یول

 به  یومد..نگاه یصحبت از راهرو م ی بودم..صدا

 عصر بود و با خودم فکر 1حدود ساعت کردم 

 وجهم ش از دفتر رفته باشن..تیوقت پ  یلید خیکردم با

 ن صدایجلب شد ا ی ز و بلند دختر ینسبتا ت  ی به صدا

 ه رویطال ی بودم صدایا که م یدن ی آشنا بود..هر جا

 ب بود برام رابطشون بای شناختم..عج یم

 ی زیاون سالها چ ی رم که همه یپذیتونستم ی پندار..نم

 شون نبود، نیب

 دنی کردم حواسم رو جمع کارم بکنم که با شن یسع

 یدم...چشمهام رو کمیرزنگ در شرکت از جا پ

 ه فاکتوریبود و  یهم فشار دادم.. احتماال جناب ی رو
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 نهایشتر از ایش بی من در آورد ی خرجها ی گه براید

 د در رو بازینبود..با ی چاره ا یکار داشتم ول

 دن خانم دکتر که مطبش یدکردم..با باز شدن در و یم

 ن واحد ما بود..هم زمان در دفتر پندار بازیقا پائیدق

 ه از یما به همراه طالیشد و در کمال تعجب من ن

 ن یدنم سرش رو پائیما با دیدفتر خارج شدن..ن

 د تا پندار هم تویه طول کشیفقط چند ثان یانداخت ول

 دونمیدنم جا خورد. نمیده بشه..با دی چهارچوب در د 

 ه یما...چند ثانیدن نیداشتم از د ی چرا ته دلم حس بد

 سمت خانم دکتر فقط نگاهشون کردم و بعد به

 نکه بتونن حرف بزنن خانم دکتریدم و قبل از ایچرخ

 نکه خودم یکردم و بدون ا ییرو به داخل راهنما

 .. محکم بستم یبخوام در رو کم 

 شده  یبود ولین طور م ید ایحالم بد شده بود..نبا
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 از یبود امروز..خانم دکتر کم  ی بید...روز عجبو

 آشپزخونه ه کرد و در آخر گفت سقف یگال یجناب

 رد  ی مشکل لوله  ی شون نم داده که به احتمال قو

 تونستم ذهنم رو یماست...نم ی شده از کف آشپزخونه 

 یب بود ول یدرست جمع کنم..بهم بر خورده بود. عج

 .. ن حسیبود ا یواقع

 ف کرد و در آخر بایما تعر از  یخانم دکتر کم

 هم درست و در مون نبود بدرقه یلیکه خ یخداحافظ

 ن بودم که بتونم ادامهیسته تر از ادم..خاش کر

 ی دم رو برداشتم که صداش رو از الیف و کلیبدم..ک

 ی هم فشار دادم و سع ی دم..چشمهام رو رویدر شن

 یکردم اون حس مزخرف رو از خودم دور کنم ول

 .. نبودمموفق  یلیخ

 که از  یرنگ ییس بزرگ و طالیانگل ی حرئف الفبا
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 هخورد و ناخود آگا زون بود به انگشتمیفم آویک

 . انگشت اشاره هم رو به دهنم بردم 

 .. ی کردین کار رو می قا همیدق ی بچه هم بود _

 ینکه صدایا ی دوشم انداختم ، برا  ی فم رو رویک

 اد دستم رو دورشون حلقهیز ها در نیآو

 در با همون ژست  ی ستاده بود جلوی..اکردم

 شل بود یش..گره کرواتش کمیشگی هم ی پندارگونه 

 دستم ی دم رو تویومد..کل یشدت خسته به نظر م بهو 

 د برمیجا به جا کردم: با

 ن بار کامل داخل اومد و در رو بست: منتظر شدمیا

 .. مید باهم حرف بزن یخانم دکتر بره..با 

 فکر ی نطوریک من استادم جلوش  ینه ایدست به س

 کنم ینم

 ما یراجع به ن _
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 !! ما؟؟یشده به ن یه ابروم رو باال دادم : چی

 ی لبش اومد که باعث شد گوشه  ی رو یطون یلبخند ش 

 !! ن بخوره: خزان؟یچ  یچشمش کم

 ون یمکررت رو مد ی دار هاین دیدونم ایواقعا نم _

 خسته و به شدت گرسنه ام  یهستم ول ی زیچه چ

 ... خونه د برمیپندار با

 دم به اسم صداش گردمین بار لبخند زد تاره فهمیا

 ی به شدت عصبانبدون خشونت. از دست خودم 

 ... شدم

 صورتش رو جمع کرد : باهم ی شد لبخند توینم یول

 ا دفتر یم شام..با اصال ب یریم..االنم میصبحانه خورد

 .. سفارش یخواست یم هر چ ی نیمن بش 

 ست ین کارها نیبه ا ی ازی دم وسط صحبتش : نیپر

 ی کنیمحکومم م  ی باز دار _
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 دنیبودم از خودم و از پندار بابت د یعصبان 

 شتر از هرین بیکردم و ایما..بچه گانه فکر مین

 ... کردیم م ی عصبان ی زیچ

 م رنگ و روت همیشه صحبت کنینم  یبا شکم خال _

 . ده استیپر

 ..واقعا دلمیپات یداشتم..پر کار و قاط یروز سخت _

 ... برم خونهخواد یم

 : اخم کرد ینبار کمیالتماس ته کالمم رو گرفت که ا

 خواد باهات صحبت ی..میواهما اومده بود عذر خین

 نکه صحبت یا ی ه رو واسطه قرار داد برا یکنه..طال

 . میکن

 ن انگشتهام گرفتم : شب ی دم رو بیزدم و کل ی پورخند

 یداشته باش  یخوب

 بش در یج ی چشمهاش گرد و شد و دستش رو از تو
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 نکه بتونم به سمت در برم رو به رومیآورد..قبل از ا

 و چند باره..از باال به  ستاد و نگاهم کرد...دوبارهیا

 .. بود تو نگاهش یو دلخور ی ک جور دلتنگین..یپائ

 یل داریوک ی ست آقایح ن ین سبک رفتارت صحیا _

 ... ن باره ین دومیو ا  یکنیم ییزورگو

 ردم به قبل تونم برگیما هر گز نمیبا ن  _

 چرا؟؟  یشه بگیم _

 ؟؟یچ یعنید : یمکث پرس   یبا تعجب و کم

 دایما مشکل پیدم : چرا با نیم کشی شونیبه پ  یدست

 نتون افتاده؟ ی ب ی؟؟ چه اتفاقی کرد

 خزان؟ _

 : شد بهت رو تو صداش به وضوح حس کردیم

 زده بود یتعجب نکن...چرا واقعا؟؟!! حرف اشتباه

 بود که   ین لپ کالمی...امگه؟؟ من در حد تو نبودم
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 گفته بود . دروغ گفته بود؟

 وباره نم : دی نگاهش بب  ی تونستم درد رو تویم

 نی پرسم..دروغ گفته بود مگه؟؟ اون دوره همه همیم

 ؟ دروغ گفته مگه؟یه چیگفتن...راجع به طالیرو م

 مونیالبته که درست نبود...من هرگز موقع نامزد _

 ... انت نکردمیبه تو خ

 : رمیم رو بگیعصب  ی خنده  ی جلو نتونستم

 ی انت برایانت ؟؟!! خیبگم من..خ  یپندار..پندار..چ

 !! قانون رو داره مگه نه؟؟ ی ف تو کتابهایتو تعر

 شونم بود که از شال یپر ی نبار نگاهش به موهایا

 به  یرون زده بود...کاش بسته بودمشون...دست یب

 نکه بتونه صحبت کنهید؛ قبل از ایپشت گردنش کش

 ن یربط نبوده..بب  ی هم ب یلیدامه دادم : حرفش خا

 ... ه رو واسطه کنهیتونه طالیم
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 نه داشت یرید یاز حسادت یلحن مله امن که جیاز ا

 نبود که بتونم کنترل  ی زیمتنفر بودم اما چ 

 کنم...خسته و گرسنه و تحت فشار بودم و معلوم که

 ... ن اومدهیقند خونم پائ 

 ستمین ی ن کم هوشهم ز یلی؟؟!! من خینیب یم _

 تونم قطعات پازل رو کنار هم بذارم و نقشیپندار...م

 .. ارمیآخر رو در ب

 نبود که انتظارش رو ی زین چیب بود و انگار اعجمت

 ... داشته باشه

 .. خواد برم خونه امیحاال واقعا دلم م _

 به عقب برداشت و در رو باز کرد و با دست   یقدم

 ... رون اشاره کردمیبه ب

 هی ازم دور شد و وارد راهرو شد...چند ثان  ی قدم چند

 .به نم.. یقش رو بب یعم ی تونستم نفسهای مکث کرد و م
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 و باهم مفصل  ی گذارید: فردا وقت میسمتم چرخ

 ... میکن یصحبت م

 م یدادم : کلمه هامون رو حروم نکن یسرم رو تکون

 ... شهیعوض نم ی زیپندار چ

 رم یگیحرف: تماس م یق و بینگاهم کرد عم

 ... باهات

 بود ی ه دادم ساعت بدین تکیسرم رو به پنجره ماش 

 با هر دنده  لبر ی بود و راننده ز یک وحشتناکیتراف

 یاز جلو  ی زد.صورتش لحظه ایعوض کردن غر م

 که قدرت داشتم  ییسال بود تا جا 05رفت.  یچشمم نم

 ره شده یچشمهام رو بسته بودم و به رو به روم خ

 ییشد تو صحنه های م  گذشته خالصه ی ادآوریبودم. 

 ه یشب ییزهایمن و چ ی ه هایگنگ از مرگ بابا، گر

 ی ن ما ساخته شد و پلها یب ی ادیز یوارهاین. دیبه ا
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 .... پشتمون خراب شد اما ی ادیز

+++ 

 از ی رینظ  یب ی مبل پرت کردم بو ی فم رو رویک

 ومد. داخل آشپزخونه رو نگاه کردم حنایآشپزخونه م

 .. د به غذا ره بویخ ی با اخم بامزه ا

 حنا _

 :نه اش گذاشتید و دستش رو رو قفسه سیاز جا پر

 جون از بدنم ی ا یلما م یتو ف ی ن جاسوسهایچرا ع

 ... رفت

 ؟یالکل  ی زدم : در حال کشف دوباره  یلبخند زورک

 ؟ ی ره شد یخ یبه چ

 به مامان زنگ زدم ی قه نداریسل ی خودمون ذره ا _

 ...آخهی ردستور پخت کلم پلو رو گرفتم که دوست دا

 ؟ ی ه که تو دوست داریگه چیپلو د ی کلم بعالوه 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 خوشمزه یلیواقعا خنده ام گرفته بود : اوال که خ

 .. هم خوشمزه است  یلیا خی است ثان

 خواستمیگذاشت م  ی ز ناهار خوری م ی ر رو رویکفگ

 د یسف ی زیروم ی ش رویغر بزنم که لک روغن

 ز م رو بای نگفتم و کمر بند بارون ی زیمونه اما چیم

 دم : دستت دردیبه پشت گردنم کش  یکردم و دست

 . هم گرسنه ام اتفاقا یلینکنه خ

 ستادی د و ایبا دویم که به سمتم تقربه سمت اتاقم رفت

 یحرفها ی د بابت همه یرو به روم : خزان...ببخش

 ... امروز

 از گذشته  ی زیدم: تو چیشلوغش کش  ی به موها یدست

 .. یدون یمن نم ی 

 .. دونمینم ین بود...من حت م ماماین تصمیا _

 ست حنا..تویه...مهم نیاسمش چ یدونینم یتو حت _
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 شه کهین نمیانع از اات من ماشتباه ی ...ولیحق داشت

 دفتر ی رم...اومده بود جلویاشتباهات تو رو بگ ی جلو

 یدهنش گذاشت : ا ی گرد دستش رو رو ی با چشمها

 ... دونستیآدرس دفتر رو از کجا م ی وا

 د دستم رو به کمرم گرفتمیلرزیکرد و میپاهام درد م

 .. رمیمیم یدارم از گرسنگ :

 ... نه رفتسمت آشپزخو نگاهم کرد... و به 

 بود صحبت  یون خال یز یتلو ی مامان چلو ی جا

 م رو رفع یاز دلتنگ ی تلفن ذره ا ی کردنمون پا

 ب بود یکرد..حضورش روشن بود و گرم و عجینم

 اج داشتم...ازیشتر به بودنش احتی ن روزها بیکه ا

 ده بود و دوباره و چند باره تکرار کردهیپندار پرس

 باره  باره و دهک بشه..دویبود اجازه ندم بهم نزد

 رو درک  ی ن حضور ناگهان ی تکرار کرده بود ا
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 ... کنهینم

 ی بود که تلفن زنگ زد..ب ی داری ن خواب بی حنا ب

 بل مثل گربه جمعی م ی زنگ تلفن رو ی توجه به صدا

 ..عمه بود شده بود

 .. عمه جان_

 حضورش ی از علتها یکیپندار گفته بود  یاز وقت

 ته بودمعمه است باهاش تماس نگرف ی صحبتها

 ا زنده ین عمه مرده است یا یگینم _

 صداش بغض داشت..وارد اتاق شدم و در رو 

 روشن نکردم انگار با خودم تو یبستم..چراغ رو حت

 د عمه یشمطلق اتاق صادق تر بودم : ببخ یکیتار

 کردم  یکم سرم شلوغ بود..کوتاهی

 اونجاست نه؟ _

 نه ام حبس شد..صحبت از پنداریتو س ی نفسم لحظه ا
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 شه صحبت یبود : م  یبا عمه سخت تر از هرکس

 م عمه؟ی نکن

 هردوتون عمه جان...اگر پدرم  ی سوزه برایدلم م _

 و  51 ی شدیم  ید وقتیکرد اون روزها شایدخالت نم

 شد خودتون راهتونیزرگ تر م ساله اون هم ب 54ا ی

 ... دیکردیدا میرو پ

 عطرم رو تو ی شه یز توالتم رفتم و ش یبه سمت م

 هدف درش بباعث ی سته کردن بم باز و بدستم گرفت

 .. ن گفتگوها برداشته بشهیشد تمرکزم از درد ا یم

 گه گذشته ید _

 گه؟ید ی ایم ی نامزد ی برا _

 !! عطر رو رها کردم : عمه

 ش..باهاش حرفی نیب یم  هر روز ی دار _

 ؟ یت اون بود...االن چیقبل ی ..بهانه ی زنیم
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 که فقط   د امایدون یدوست دارم م یلیعمه شما رو خ _

 ست .اون شهر اون آدمهایپندار ن

 زن عموت منظورته؟ _

 بت کردن اونیآورد. غ یطنت کالمش سرحالم میش

 کرد. زن عمویهم پشت سر زن عمو دلش رو شاد م

 داشت  یخاص یات اخالقیخصوصنبود اما   ی زن بد

 ها تو یلیپشت در خ ی گفتگوها ی شه سوژه یکه هم

 ک بودیاون شهر کوچ

 ست ین یصمنظورم کس خا _

 راحت موضوع بحث رو عوض کرد یلیعمه خ

 ی ن سبک حرفها ی م با ایحوصلگ یانگار متوجه شد ب 

 دوباره به  ی ره که بدون اشاره ین میاز ب یدم دست

 پسرش شروع به ی نامزد ی ا رفتن من برایپندار و 

 .. شناختم کردیشناختم و نمیکه م  یف از هر کس یتعر
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++++ 

 جالب شدن یلیداخت: خبه اتودها ان ی کل یا نگاهیدن

 ن ها رو دوستیگندم و ا ی استفاده کردنت از المانها

 . دارم

 اما  ی دونم وقت نداریزدم : خوشحالم..م  یلبخند پهن

 شدیمخوب  یلیخ ی زدیچند تا هم تو اتود م

 به  یاجمال ید تکون داد و نگاهییتا ی به نشانه  ی سر

 نم سرش...زن عمویشب خواستم بش ی اتود ها کرد : د

 خجالتم در اومد از باز

 باز دوباره چرا؟_

 ز گذاشت : سر لباس عروسیم ی کاغذ ها رو رو

 شگاه..شاگردیر داده به آراینه کرده حاال گیک

 ی شگریراگفت با آ یواشکیشگاه زنگ زد بهم ی آرا

 که من باهاش هماهنگ کرده بودم صحبت کرده
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 شیمدل آرا ی برا

 ... ایشد: دن یانقدر رو هم باورم نم

 شه؟ به صابر هم یباورت م شدم خسته _

 ... میخوام باهم بحث کن ینگفتم...نم

 ؟یصابر نسبت به خودت چ  ی ها یرفتن کوتاهیپذ _

 .. یبهتر شده ول یلین چند وقت خیا _

 ا..بحث نکردنیک تر شدم : دنیزدبهش ن ی چند قدم

 چی کنه...ساکن موندم هیرو عوض نم ی زیچ چیه

 ... شهیباعث رشد نم ی زیچ

 ل تموم نشده بود که اسم پندار روجمله ام هنوز کام

 به صفحه ی ه ایدم...چند ثانیم دیگوش ی صفحه  ی رو

 ... شدین شامل خودم هم میا اینگاه کردم..آ

 .. گهیبده د د : جوابیا تعللم رو که دیدن

 خواستم و هم یصحبت کردن باهاش رو هم م
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 یکه برا ی خواستم..به سمت آشپزخونه رفتم..رشدینم

 خواستم؟؟ قطع کرد ویا مثال زده بودم رو میدن

 دوباره تماس گرفت..اومدنش به دفتر رو دوست

 نداشتم : الو 

 سرماخورده بود  ی بود انگار کم ی ک جور یصداش 

 ... سالم :

 میروز صحبت کرده بودیدکنم یفکر م _

 ..االن نوبت منه که ی روز شما صحبت کردینه د _

 ی دنبالت برا  امی ح بدم..میزها رو توضیچ یلیخ

 م یناهار...مهمون هم دار

 "ما"م؟ من و اون مگه  یدم داریم کشی شونیبه پ  یدست

 مهمانمون یم که کسیا صاحب خونه بودیم و آیبود

 باشه 

 ... کار دارم..وقت یلیخ _
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 .. یرار شد وقت باز کن ق _

 !! گرفت : مهمان؟؟ی از پشتکارش خنده ام م

 .. ام دم دفتر دنبالتیم _

 باهم  ینکردم... واقعا واقعا معتقدم صحبتمن قبول   _

 میندار

 به اعتقادت ندارم..من با احساست کار  ی کار _

 ... اونجام 0دارم..ساعت 

 منتظرش باشم اما   0مسخره بود که ساعت 

 دادم ویار تکون تکون میاخت یرو ب  بودم...پاهام

 رنگ کف دفتر ی خاکستر ی ره بودم به سنگهایخ

 وارید دیز رنگ سفا یکوچک ی بعضب جاها لکها 

 شد...عمه وسواسیر پاک مید با تیافتاده بود و با

 وار یدر و د ی که رو ی هر لکه ا ی داشت رو یخاص

 ادیافتاد. مادر بزرگ رو به  یپدر بزرگ م ی خونه 
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 کوچک بودم که فوت کرده بود و از   یلی..خنداشتم 

 اون وقت عمه اصرار داشت نقش زن اون خونه رو 

 یلکه ها ی که کرده بود رو کنه..ازدواج هم ی باز

 ی از لکه ها  یحت ی شتریت بیحساس ی پدر ی خونه 

 .. خودش داشت ی خونه 

 ن فکر کردنین تمام ایشدم بیم ی از خودم عصبان

 ن قرار ناهاریا ی ...برانکه منتظزش بودمیها..از ا

 یبرا ی انرژ ی گه ایشتر از هر وقت دیب یحت

 ش نکه کفیاز ا یانتخاب لباس گذاشته بودم و حت 

 بودم. دوست داشتم   یپاشنه دار پام کرده بودم عصبان

 رو بر ندارم  ین برم گوشیگبره تا پائ یتماس م یوقت

 یشه چطوریاد بزنم اما همیبردارم و فر یا حتیو 

 رفت که یم ییو فضا به سمت و سو کردیصحبت م

 ... عطر زده منتظر اومدنش باشم یمن حت
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 ن یپائشه و ینگ نمیگفت که وارد پارک یبا تماس

 که ازش صحبت کرده بود ینکه مهمانیمنتظرمه. ا

 شتر بهم ی بود اعصابم رو ب  یقا چه کسیدق

 ر بغلم زدم و سوار آُسانسوریفم رو زی خت...کیریم

 .رنگش منتظرم نشسته بود اهی ن سی ماش ی شدم. تو

 دارانه ویخر ید بهتر بود همان طور که با نگاهیشا

 ذرم ون بگ ی کرد از کنار ماشی مشتاق نگاهم م

 که به قول یدن مهمانید ی برا یاق چندانیبرم..اشت 

 نیدونستم در پندار ای م نداشتم...اما میخودش داشت

 ن عکس العمل ها پاسخ گو یچ کدوم از ایروزها ه

 .. ستین

 جا ید..حتیشن ی جد یا لبخند سالم کرد اما جوابب

 هر کدوم از عکس العمل  ی شه برای نخورد..انگار هم

 هر کدوم ی برا یشت..انگار جوابدا ی من آمادگ ی ها
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 .. آماده کرده بود

 ست..تو یهم سرد ن یلیه خی؟ آفتاب خوبیخوب _

 م؟ یم ناهار بخوریکه صبحانه خورد یهمون تراس

 بود یز معمولیحد براش همه چ نینکه تا ایاز ا یگاه

 داشتم..چند روز  ی گرفت : روز پرکاری خنده ام م

 اومدنم رودوارم ارزش ی...ام ید برم دوبیگه باید

 .. داشته باشه

 ی عنیر لب تکرار کرد : داره..یز  ی رو دوبار یدب

 .. دوارم که داشته باشهیام

 ... د تو باشه کهیاگر به ام _

 ریاه رنگش رو زیکرد و گره کروات س ی خنده ا

 نید : تا همیشل کرد و خند یش کمی ور بادمجون یپول

 ... میمن اومد ی دواری جاش هم با ام

 ل شدم. ابروهامیبه سمتش متما یکم یصندل ی رو
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 م؟؟ واقعایناخودآگاه در هم گره خورد : تا کجا اومد

 .. گذرهیم  یخواد بدونم تو ذهنت چیدلم م

 م چند یریم میو دار   ینجا نشستین که االن ایهم _

 .. میکرد یراه ط یکم ی عنیم یرو باهم بگذرون یساعت

 ی کیشه باال بود...اون زمانها هم یاعتماد بنفسش هم

 ن یکرد همیزش میانش متمایکه از اطراف یاز نکات

 رکانه اش بود...اما یز ی ها ی اعتماد بنفس و حمله بند

 لی ن اعتماد بنفس باب میت این موقعین جا و در ا یا

 .. اده شمینجا پی ن االن ایتونم همینبود: م  و طبعم

 ی ک وریطون و ینگاهم کرد و لبخند ش یر چشمیز

 ن ین قرار رو چندیهم ...اون وقتیتونیزد : آره م

 زیک روز پشت اون میم تا بالخره ی کنیبار تکرار م

 ... زمی...پس قورباغه ات رو قورت بده عزی نیبش

++++ 
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 نیم.از ایودتراس نشسته ب ی ز روی حاال که پشت م

 ینکه چه کس یمون نبودم..فقط..ایکه اومده بودم پش

 داد...با یم بهم استرس میم مالقات کنیخواستیرو م

 کوچک ی ن هاینگ ی شصت دست راستم روناخن 

 ی قه یکه در جند دق ی دم..کار یکش یناخن شصت چپم م

 ر به شدت توجه اش رو جلب کرده بود..با جملهیاخ

 حفظ ی ن برایخل ماش آخرش دا ی کننده  ی عصبان ی 

 نگم تا  ی زیکردم چیم یخودم سع یآرامش ذهن

 م به ی بودین مهمان مید منتظر اینکه باینده..از ا یجواب

 .. شده بودم ی دت عصبش

 ... خوشگله_

 ؟؟ یسرم رو با ضرب باال آوردم : چ

 .. ناخن هات_

 پشت نگاه  ین روزها لبخند آرامینگاهش کردم..ا
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 به خاطر نداشتم..سرمن نوع نگاه رو یهاش بود..ا

 ی ره شدم به نقش پروانه هاین انداختم و و خیرو پائ

 . ن پروانه امی: منم هم  ی زیرو م ی قرمز رنگ رو

 بله؟-

 .. خواستم بگم نشده بودیکه م ی ز یانگار متوجه چ

 که گفته بود قشنگن  یرنگ ییطال  ی نوک ناخن ها

 ن پروانه ام...از یدم : منم همیرو به بال پروانه کش

 .. له ام در اومدمیپ

 ی رو یکیسکوت کرد..انگشتش رو که ضرب کوچ

 ی متر  یلیز گرفته بود رو متوقف کرد..چند میم

 . نگشتم آمد و برگشتدستش به سمت ا

 فمین اخم بابت تعرین جمله و ا یه داد: ایتک یبه صندل

 از ناخن هاته؟

 دونستم باهوش تر ازی اشتباه برداشت نکرده بود اما م
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 که گفته بودم رو نگرفته  ی ز یاونکه عمق چ

 ن طور جواب دادن به صرفش بود مطمئنا یباشه..ا

 کنم و   شین یش ب ی تونستم پیداد...م ین طور پاسخ میکه ا

 .. تونستمیهم نم

 ن مهمون باعث شده یابروم رو باال دادم اضطراب ا

 ... وفتهیبود معده ام به تالطم ب

 نماد ی برا یلیم خی خواست ضعف جسمانیاما دلم نم

 ده به حرکت تار موهام به واسطهیدا کنه. نگاه چسبیپ

 بعد از جاش  ی باد رو ازم گرفت و چند لحظه   ی 

 سمت در نگاه کردم..قلبم از  ار بهی اخت یبلند شد..ب

 که یدن کسیستاد اما با د یا یاضطراب داشت م

 خرامان و لبخند به لب از در وارد شد...احساس

 غزمقلب و م ی مثل بمب تو یزیک چیکردم 

 ک یکه همراه شد با حرکت  ی بلند ی د..صدایترک
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 ز فلفل یو تند و ت یانیرنگهام..جر  ی ان تند تویجر

 کنم گوشهام داغ گونه که باعث شد احساس 

 که قدمهاش رو تند   یه لبخند زنان در حالیشده..طال

 ادیخواست فریکرده بود به سمتمون اومد...دلم م 

 یدهنده ا درونم بود که به طرز آزار ی بزنم..بچه ا

 ی ن برنامه ین پا بکوبه..ایزم ی خواست رویدلش م

 شب بهیاحمقانه چه طور به ذهنش اومده بود؟ از د 

 نه  یما...ولی ن  یه بودم..حتفکر کرد یهر کس

 ... هیطال

 کمون شد ، پاهام ازیه اما شاد و پرنشاط نزدیطال

 خواست به یانقدر احمقانه م یعنید یلرزیحرص م

 ه یخواست گریکردم...دلم م ی ه بگه بهش حسودیطال

 کرد..انگار یهم بهم نگاه نم یر چشمیز ی کنم...جت

 خواست از هر گونه عکس العملیم ییک جورهای
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 .. کنه ی ریجلوگمن 

 ه لبخند به لب به سمتمیه دست و داد و طال یبا طال

 ... ی اومد : خزان جان چه قدر خوشحالم که اومد

 از راه ی نکرد که مهمایه صاحب خونه رفتار م یمثل 

 ی دور داره..به سمتم اومد و باهام روبوس

 م خورد آشوب معده ام روینیر بیکرد..عطرش که ز

 آگاه دستم آروم به سمت ناخود یلیشتر کرد و خیب

 .. معده ام رفت

 ینجا رو کید : پندار اید رنگ رو کشیسف   یصندل

 چه قدر قشنگه؟  ی کشف کرد

 ا کردن دیپندار استاد پ یدونید : م یبه سمتم چرخ

 قشنگه؟ ی رستورانها

 ! نه_

 قاطع ی ادیز یکیکه گفتم..خونسرد و سرد و  ی نه ا
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 لبخند کوتاه اون  ی بود..چند لحظه فقط چند لحظه  

 عیسر یلیخ یلبهاش رفت...ول ی پهن از رو  ی ادیز

 د من دادگاهیخودش رو جمع و جور کرد : ببخش

 ؟ غذا سفارشینجا...چه باد خوبید تا ای بودم طول کش

 د؟ ید دا

 کروفون رو بهی ه م یکه طال یقی ن دقایدر تمام ا

 توجه یسر حالش حت ی دستش گرفته بود وبا صدا

 ..پندار ساکت بود ان رو هم جلب کرده بودیاطراف

 ی ن دام احمقانه ای تونستم قبول کنم تو همچی نم..

 ع خودم رو لویسر یلیکردم خیم یافتادم..اگر بد اخم

 بودم و من آدم ی دادم و در کنارش واقعا عصبانیم

 .. کردن نبودم ی نقش باز

 پندار منو رو اول به دست من داد و بعد رو به

 ومد؟یر نیه کرد : امیطال
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 د یسف  یور منو حلقه کردم..انگشتهام کمدستهام رو د

 ی د...پندار کمیکشیر م یشد ..معده ام وحشتناک ت

 کم حال دلم مواجمیکم و فقط ین یمضطرب بود...و ا

 .. کردیرو خوب م

 خزان  ی ر کردییچه قدر تغ _

 تونست بگه..تهیبود که م ی ن جمله این بدترید ایشا

 ی انیع ی منظور  یجمله اش هر چه قدر هم که ب

 .. شت..اما آزاردهنده بوددا

 . دیر نکردییتغ ی لیشما اما خ _

 سرش مرتب کرد و از همون  یش رو رو یروسر

 شه به یکه هم ییزنگ دارش کرد..خنده ها ی خنده ها

 ... اومدن یت دلربا مینها  ینظرم ب

 ... شتر گذشته..تو امایسال ب  05ر شدم خزان یپ _

 . م ید: اول غذا رو سفارش بدیپندار وسط حرفش پر
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 به  یبه من که احتماال رنگ ینگاه  یر چشمیز

 ش کاملم هم نداشتم منتظر بودمیر آرایز یرخسار حت

 . اد بکشمیتا راجع به معده ام صحبت کنه فر 

 .. گرسنه ام من صبحانه هم نخوردم یلیخ _

 که یسفارش دادم تا لحظه ا ی زیقا چه چین که دقیا

 ب خوشاطالع بودم...جوجه کبا یز اومدم بیم ی رو

 ن مالقات یکه اشتها آور نبود..هدف ا ییعطر و بو

 هیبه طال ی زیبرام آزار دهنده بود..چه چ ی اجبار

 ر باکه توش به زو ی زیگفته بود تا بکشونتش سر م 

 دن از شرکت و حنا و صحبت از آب و هوا یپرس

 .. ف کنهیداشت فضاش رو تلط یسع

 داشت خودش رو آروم ینکه سعیپندار اما با وجود ا

 ساطع شده از ذهنم  ی ر هاینشون بده نبود..انگار ت

 .. ومدیمضطرب به نظر م یکرد که کمیرو حس م
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 .. ومدینجا خوشش م یاز ا یلیومد خیر هم اگر م یام _

 بشقابم گذاشتم و ی مخاطبش من بودم.چنگال رو رو

 د دریبا ی زیمزه نگاهش کردم..چه چ  یب ی با لبخند

 گفتم؟یجوابش م

 کارمون تنها  ین شلوغیم..و ب یردده سال ازدواج ک _

 .. تهرانه ی دن تو رستورانها ی حمون چرخیتفر

 ی عنی..یعنین بود یاحساس کردم فشارم افتاد..هدف ا

 نداشتم  یی؟ جای پ و آزار دهنده این گفتمان چیهمچ

 ن انگشتهام یتا دستم رو بگذارم پس چنگالم رو ب

 .. محکم گرفتم

 مزه ی ب یمتوان آبم رو پر کرد..خوش خدیخم شد و ل

 . که واقعا جاش نبود ی ا

 اد؟یما هم مگه قرار نبود بین  یراست _

 دسر خودش رو ی اد ..برایناهار نم ی گفته بود برا _
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 .. رسونه کهیم

 ن بشر بدقول تر هم مگهیکرد : از ا ی ه خنده ایطال

 م؟ یدار

 .. زد یپندار لبخند زورک 

 .. خزان جان ی ساکت یلیخ _

 .. گفتمان نبودماهل  یلیچ وقت حیمن ه  _

 لبهاش   ی لحنم اون دوباره خنده رو از رو

 کمک ی ن بار به پندار نگاه کرد..برایبرداشت...ا

 زی ن میاون پشت ا خواستن..انقدر معلوم بود بخاطر

 خواست خودم رو ی کنه..که دلم مینشسته و تالش م

 بزنم..انگار دست به دست هم داده بودن تا بهم 

 که وجود  ی ت رابطه ابفهمونن تا چه احمقم که باب

 .. خواستم خودم رو بکشمینداشته م

 کردم وچرا..از خودم  ی دونست چه کارینکه میاز ا
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 گردم به هفده تونستم بریکاش م  ی اومد..ا ی بدم م

 آزار دهنده رو پاک  ی م.. و اون صحنه های سالگ

 روز آخرم دوباره و ی اد هایمارگونه فریکردم..ب یم

 ... دیچیگوشم پ ی دوباره تو

 فم رو برداشتم...پندار هولیم رو دراز کردم و کدست

 ی زیو پر هراس نگاهم کرد..خراب شده بود..هر چ

 . که تو ذهنش بود خراب شده بود

 از یک یرم..یتماس بگ  یید جاید من بایامه بدشما اد -

 طرف قرار دادمون امروز قراره جلسه  ی شرکتها

 .. خوام بپرسمیجه رو م یطرح ها نت ی داشتن برا

 ی لبها ی رو ی گه ایتر از هر لبخند د یواقع ی لبخند

 ینگاهشون رو رو ی نیتونستم سنگ یه اومد...م یطال

 ... خودم احساس کنم

 ن ی گذاشتم..و از ب ییشودست ی لبه  ی دستم رو رو
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 ی نه یبه آ ی خواست مشتیاد زدم...دلم م یدندونهام فر

 ... د رو به روم بزنمی قاب سف

 تم برم و پشتتونسیکاش م ی دم...ایق کشیعم ی نفسها

 به  ی ده ای ا برم و کش یسرم رو نگاه نکنم..و 

 ... صورتش بزنم

 ... د کردمیلرزون رژلبم رو تجد ی با دستها

 ...چه طور شد که اومدم؟در رو باز کردم

 قا پشت دری دنش دقیدر رو که باز کردم..با د

 جا نخوردم..دستهاش رو پشتش گذاشته بود ییدستشو

 خزان..من  :

 : نه اش زدمی فم رو به سیو کبه سمتش رفتم  

 ؟؟ ی؟ خزان احمق؟ خزان چیخزان...چ

 ن دستهاش یدستش رو دراز کرد و بازوهام رو ب

 دم قرار گرفت..خواستم ن اون و خو یفم ب یگرفت..ک
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 ن طوریرم که نگذاشت : قرار نبود ایفاصله بگ

 ی خواست ناهار آرومین من واقعا دلم می بشه..بب

 من  ی باشه..با دوستها

 ؟ ی فکر کرد یش خودت چیتو؟ تو پ ی ستهابا دو _

 ز تر هم هست.؟..از شوهرشیر آمین کارت تحق یاز ا

 لشزنه..از ازدواج ده ساله اش که بگه...قبیحرف م

 دختر ی؟؟ گفتیگفت ی د؟؟ چیباهم هماهنگ کرد یچ

 ... چاره امیب ی عمو

 ... بسه_

 میاما مال ی بازوم رو محکم تر گرفت..صداش جد

 ن رو یراجع به خودت ا ی ربود : بسه! حق ندا

 ی لحظه ا یحت ی لحظه ا  یفکر کن ی ..حق نداریبگ

 .. خواستم تو رو خرد کنمیم

 تموم کنم ..منرو  یلعنت ی ولم کن برم اون غذا _
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 د ین گند بزن یشتر از ایذارم ب یرو بگردون خونه...نم

 ... به اعصابم

 کردمید...من فکر م ید خزان..واقعا ببخشیببخش _

 .. دونمید..چه می هم دوست بششه که شما با یم

 دوست و تنهام؟؟ تو من  ی م؟؟ مگه من بیدوست بش _

 پندار؟ ینی بیم یرو چ

 نینکه ای..از اره تو چشمهام شدیخم شد سمتم..خ

 گه ییم..اون هم تو جایستاده بودیک ا یطور بهم نزد

 ی م حس خوبیده بشیهر لحظه ممکن بود د

 ک گونهینزد ییتونستم..نفسش رو جای نداشتم..حال م

 نه اش یس ی فم از رویام حس کنم..دستهام شل شد و ک 

 ن افتاد..اون اما بازوهام رو ول نکرد : بر یپائ

 اد...امروز رو تموم یم م ما ه یز..نیم سر میگردیم

 ... میکن ی؟..باهم تمومش م ی شنوی م..باهم...م یکن یم
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 ش رو یمشک ی ک شد...مژه هایشتر بهم نزدیب

 نم : باهم ی ش ببییوچونک کائیتونستم از پشت عیحاالم

 ... کنمیم...اما من درستش میکنیتمومش م

 خواست بهمشیشتر دلم میکه ب ی ز یبرگشتن سر م

 نم آزار دهنده بودم امایپشتش بشنکه دوباره یبزنم تا ا

 م ویکبار مستقیهم نبود..نگاهش کردم  ی چاره ا

 ز اونیچ چیمان بود و کامال معلوم بود هی..پشیشاک

 نهیش زمیل و پیاشته جلو نرفته..دلطور که انتظار د

 خواستم هم بدونم یدونستم و نمین افتضاح رو نمیا ی 

 شد و من بهید تمام میاما اون غذا و اون دسر حتما با

 ... رفتمیخونه م

 که از ی م خزان؟؟ قصد نداریدوباره نگاهم کرد : بر

 ؟ ی رستوران بر

 کردم : تمومش ی ر شالم هدایکالفه موهام رو ز 
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 همه  ی گردم خونه در رو رویمن بر م م ویکن یم

 گه دلم بخواد یکنم دی ز و فکر نمیبندم...همه چیز میچ

 .. روت باز کنم

 ... نی نگو..بب ی ن طوریابه سمتم برداشت :   یقدم

 داشت تا از کنار ما  یسع ی خانم سن و سال دار

 شد تا ی بره..بهانه ا ییعبور کنه و به سمت دستشو

 ه اصرار داشت تاک ی زیبدون گوش کردن به هر چ

 اومد  یوفتم..پشت سرم میز راه بیبگه..به سمت م 

 دم ویرو کش یصندل  یو شل ی ک وریبا لبخند ...

 شهیه هم...همیده بود..صورت طالخ کرینشستم..غذا 

 ن طور یومد...هنوز هم همیم ییبایبه نظرم زن ز

 شی ست سالگیب ی اش هم به اندازه    یسالگ 11بود...  

 :به پندار انداخت یرکیر زیز ینقص بود..نگاه یب

 ر نکرد؟ یما دین
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 د و چشممیقه اش کشیکنار شق ی به موها یپندار دست

 ... ادی: مد شده بودن یکه سف   ییرفت به موها

 تکون داد و مشغول غذاش شد..سکوت ی ه سریطال

 ربط  یب ی ن سکوتش بدتر از حرفهایکرده بود و ا

 می که خورد ی زیچ کدوممون از چی اول ناهار بود...ه

 قه گذشت که از دور یست دقید بیم..شایاوردیسر در ن

 نکه نتونسته بود ناهار رو با ما یان شد..از ایما نماین

 ی کرد اما جو موجود طور یخواهکنه عذر  یهمراه

 زود افتاد هر چند از ابتدا هم یلیبود که صورتش خ

 مانه برخورد نکرده بود. گل بود بهی صم یلیپندار خ

 به  یش رو کمی د..پندار صندلز آراسته شیسبزه ن

 نکه زانوهامون به م یا ی د . برایسمت من کش

 ی لیجمع کردم... خ یبرخورد نکنن پاهام رو کم

 ش ی پ ی قه یک تر از چند دقینزد ید.حتک بوینزد
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 ن طور کنار هم یومده بود ایش نیاد پید...زیشا

 م..سرم رو خم کردم و به خودم و خودش نگاه ین یبنش

 م؟ ینجا برس یه بود تا به اکردم..چه قدر گذشت

 نکه دوستانش حاال از کنار یچه قدر گذشته بود از ا

 ن حس ویپر مهر بزنن..از ا ی هم نشستن ما لبخند

 حال به وجود آمده متنفر بودم...از نگاه پر مهر 

 . زیما..از همه چین نیه از رفتار سر پائیطال

 کردیم ی سوش بازیرامیحوصله با قاشق داخل ت یب

 چشمم بود و  ی ر ه رنگ ساعتش جلویت ی صفحه 

 حرکت یه شمار کند تر از هر زمان یانگار ثان

 کرد...حرفهاشون هول محور شغلشون بود و منیم

 دادم یاکت بودم.. زانوهام رو پشت سر هم تکون مس

 د که دستش رو آروم ی قه طول کشید فقط چند دقیو شا

 سرد  یزانوم گذاشت..دستهاش سرد بود...حت ی رو
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 . ماین خودش و نیب ی تر از فضا

 به  یتوجه یجاخوردم اما دستش رو برنداشت...حت

 شتر جمعیب ینفس حبس شدم هم نکرد...زانوم رو کم

 د: خزان دسرتیه پرس ین طالیدر همون حکردم و 

 ؟ ی رو هم دوست ندار

 ی کردم: به صحبتها یرو به روم نگاه ی به سوفله 

 .. کنمیشما گوش م

 م با خودمونم کارمون رو هیریما هر جا م  _

 .. میبریم

 شون چه خانم پر ید خود این ید ببیکرد: با ی ما خنده این

 .. هستن ی کار

 دادم: از کار  ی منظورش من بودم..سرم رو تکون

 .. برمیکردن لذت م

 د؟ یرو چه کرد یاون مشکل حقوق یراست _
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 .. ل سهند دنبال کار هست یوک _

 ن شد..آروم دستم یسنگ  یاحساس کردم دست پندار کم

 زانوم کنار ی ن آوردم و دستش رو از رویرو پائ

 ن ینداشت..ب  یتیبرام اهم یزدم...کالفه تر شده بود ول

 بدم و  ی ن حس هایودش...بز و خیتراس و م ی لبه 

 ذهنم انواع ی رم انداخته بود و تویتهام گی عصب

 ... رفت یاومد و م یزدنش م  ی روشها

 ش ی رفتن پ ی ه برایدونم چه قدر گذشت که طالینم

 بار اسمش رو تکرار کرده  2شتر از یکه ب ی سرهم

 پر یآخر نگاه ی کرد..لحظه   یبود از ما خداحافظ

 ارانداخت و پندار تام به پندیمفهوم مثل خراب کرد

 فم رویش کرد..ک ی رستوران همراه  ی ک پله هاینزد

 .. ن دستهام گرفتم تا بلند شمیب

 ! دیببخش _
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 !! ؟کردم : بله؟  ین نگاهی سر پائ  ی مایبه سمت ن

 که یچ وقت ازت بابت تمام مزخرفاتی وقت نشد ه  _

 کنم..جز  یرون اومده بود عذر خواهیاز دهنم ب

 .. ادیازم بر نم ی زید چیببخش

 گفت ید..وقتیقه ام رو چسبیکه پندار اومد و  ی روز

 .. یعنین حرف رو زدم و اگر که تو..یا یبه چه حق

 مردم؟یم _

 برام ن دندونهاش گرفت : من اصالی لبش رو ب

 ک جایخواد با من یگه نمیست که پندار دیب ن یعج

 یام اصرارم براینجا هم اگر گذاشت تا بیباشه..ا

 سر ییرف زدن..غدغن کرده جاح ی ح بود برایتوض

 .. راهت سبز بشم

 ه نبود که یما طالیز رها کردم..نیم ی فم رو رویک

 تم رو ازش پنهان کنم : پندار تحت چهیبخوام عصبان 
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 سر راه من سبز   یکنه کین مییتع یعنوان و صفت

 نشه؟؟ یبشه و ک

 دا یزدن پ ی برا یگرد نگاهم کرد حرف ی با چشمها

 ی عنیکرد انگار : من...ینم

 دونم چرا شمایبه سمتش خم شدم : من اصال نم یکم

 د؟یدو نفر رابطتتون رو بهم زد

 پندار همون طور ادامه بده؟ ی انتظار داشت _

 نسبتا بلند و  ی ه ابه تعجبش نتونستم نخندم..خند

 فهمم، پندار رو کهی کردم : من شماها رو نم یعصب

 پندار مهم باشه؟  ی د برایفهمم!! چرا بایاصال نم

 شده؟  یمن مهم باشه؟؟ چ ی برا یچ _

 ما رو نگاه  ی ب بود و پر سئوال هر دوی دست به ج

 کرد

 پندار..من  یچیه داد : هیش تکیصندل یما به پشتین
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 دارم عذر بخوام یفقط سع

 با یچشمش برداشت و تقر ی نکش رو از رویپندار ع

 ش ی نیامروز بب ی ز پرتابش کرد: اصرار کرد یم ی رو

 .. بهت گفتم

 مایبود و حاال ن یدن...عصبان یلرزیهنوز م انگشتهام 

 .. کرد انگاریم ی بل رو برام بازی نقش س

 ه؟؟یچ یعذر خواه ی فهمم اصرارتون برا یمن نم _

 دم بد بود..پدرم روط خوید بگم من شرایچند بار با

 که تمام مدت در حال  ی تازه از دست داده بودم..پدر

 چی ه  به ی شم نبود..ربطیازش بودم..مادرم پ ی پرستار

 به عذر ی ازینداشت و نداره..نه ن ی چ حف یکس و ه

 گهید ی ش مسخره یچ نمایدارم..و نه به ه یخواه

 ... ی ا

 ما متعجب به پندار و من نگاه کرد..پندار با انگشتین
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 اش رو فشار داد و  ینیشصت و اشاره باالب ب

 ... چشمهاش زد ی نکش رو رویدوباره ع

 .. فم رو دوباره چنگ زدم : سردهیک

 ز بلند ی ع از پشت میسر  یلیبود تا خ ین حرفم کاف یهم

 کرد و من جواب دادم  یما خداحافظی ن  ینکه کیشن..ا

 فمیک ی م رو از توی اد نداشتم ..گوشیر رو به یا خیو 

 یوار مرمریبلند از کنار د ی ردم و با قدمهادر آو

 نگ شروع بهیرستوارن به سمت مخالف جهت پارک

 بلند خودش رو بهم  ی حرکت کردم که با قدمها

 ؟ ی ر یرسوند : کجا م 

 ییرایان دنبالم..ممنونم از پذیزنم ب یدارم زنگ م _

 زت و خداحافظ؟یشگفت انگ 

 کنم سوار شو یفم رو گرفت : خزان ..خواهش میک

 ... ار برسونمتبگذ
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 .. فکرش رو هم نکن یحت _

 گهیامروز د  ی ستادم : مسخره بارین رو گفتم و ایا

 ه یکاف

 ی ول ی ت و باز کرد : حق دار چشمهاش رو بس 

 یاشتباه برداشت کرد

 . ل پنداریتم تکمیاد بزنم : ظزفیخواست فریدلم م

 یلینکه خیخوام قبل از این م یدونم و بخاطر همیم _

 . کنمیم..خواهش مر بشه حرف بزنید

 ومد و من یو ناراحت به نظر م ی نگاهش کردم..جد

 مه بدمادا ی ن بازیخواستم به ایبودم و نم  یهم عصبان

 ابونینکه تو خیباشه..از ا یخوب ی ده یفکر نکنم ا :

 ... م هم متنفرمی ن نوجوون ها بحث کنیع

 خواستم یرون داد : قصدم بد نبود..مینفسش رو ب 

 ی نیه رو ببیطال
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 ر جانش رو داره بفهمم جهینم شوهر کرده..امی بب _

 کردم؟ یحماقت

 ن هر چهیم تو ماش ینی ا بشیاخمهاش رفت تو هم : ب

 ... داد بزن ی خوایدر مق

 گهیک بار دینداشت   یلیرفتم...اصال دلید میبا

 ن کنه ؛ اما با ییف تعیاحمقانه اجازه بدم برام تکل

 نیدم ای آوردن اسم عمه خلع سالحم کرد..فهم

 ... ن حرفهاستیضوع براش مهم تر از امو

 ی لیرم و در رو خیخودم رو بگ ی نتونستم اما جلو 

 ن رو روشن ی بستم...ماش ی محکم تر از حالت عاد

 یم کرد ولی صورتم تنظ ی رو رو ی کرد و بخار

 باز پالتوم رو بستم و  ی حرکت نکرد..دکمه ها

 ستین ی کافه ا ی ن ژستها یبه ا ی از یگفتم ن  یعصب

 ... شهیتند م یلیزبونت خ  یهست ی عصبان یوقت _
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 ک جور حالت خبر داشتیت نبود..یتو صداش شکا

 .. ؟؟ اما نگفتم یه چخواست بگم حاال کیانگار دلم م 

 م؟ یریچرا نم _

 ست بهیو دوباره معلوم ن  ی بندیدر رو م ی چون بر _

 ی من باز کن  ی رو

 ه و ینگذاشت تا جوابش رو بدم ادامه داد : طال

 کیارن یگه رو میندازه اسم همد ش از ایرهر دو بیام

 به تو  یچ ارتباطی جور عادتشون شده و باور کن ه

 یواقع  ی ه یکه تو طال ن بودینداره..من قصدم فقط ا

 ... ین ما رو بشناسیب یواقع ی ..رابطه یرو بشناس

 اد زدم..دست خودم نبود : چرا؟؟ تو به من بگو یفر

 د بشناسم؟؟ یچرا با

 شتر ناراحتیعجب نبود..باد زده بودم متینکه فریاز ا

 رانیمون از ایین : من رفتم...بعد از جدایبود و غمگ
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 از من  یرفتم اما بخشز رو گذاشتم و یرفتم..همه چ

 ش تو جا مونده بود..اسمش عالقه نبود...اسمش یپ

 ی ک نفر که تو زندگیب بود خزان...یک حس غری

 م یمن بود و چشمهاش و نگاهش تو بخش بخش زندگ 

 کرد...من تو رو بعدیشد و نگاهم می ر م ومد و ظاهیم

 دنیعمه..با د ی از برگشتن شناختم...با حرفها

 دنت..با شناختنتی د ی ردن برام کی ت..با تنظیتصادف

 .. ق ساغریاز طر

 ر لب تکرار کردم..ساغریاسم ساغر رو با تعجب ز

 اد داده بود و مدتها تو شرکتشیکه به من کار  یکس

 ... کار کرده بودم

 ک بار از تو یمنه.. یمیاز دوستان صم همسرش _

 گه که من یم یدم از خزانی گفت..و من فهم

 ست..من ین حرفها ن یا  ی ن االن جای شناسم...ببیم
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 امروز ساختن ی تمام تالش من برا یعنیدارم..

 از ی ما..جدایه و نیاز رفاقت خودم و طال ییفضا

 بود که در ذهن تو ساخته شده...من  ی زیاون چ

 ن طور بشه..سکوتت و یم اکردیهرگز فکر نم

 ات باعث شد ما کامال تو یآرامشت و البته بدخلق

 .. شی م نه راه پ ی س داشتم..نه راه پیرید قرار بگیآفسا

 شتر با تو آماده ی ب ییآشنا ی ه خودش رو برایطال

 بلند باال  یک عذرخواه ی ی ما برایکرده بودو ن

 ر منه؟یالبد تقص  _

 گم اصال اونیمن البته که نه...من دارم م ی خدا _

 گهیما دیجاد شده..ن یست که تو ذهن تو این ی زیچ

 من  ی ست...برایق من نیرف

 بزرگش نکن  ی خود یکنم بیخواهش م _

 که به تو یی؟ حرفهای خود  یخزان؟؟ ب ی خود یب _
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 دونست هرگز و هرگز من به یکه م یزده..در صورت

 ؟؟ ی خود یه رو نگاه نکردم.. ب ین چشم طالیا

 .. ی کردین چشم نگاه نمیتو من رو هم به ا _

 چی ن دو تا موضوع هیرون داد : اینفسش رو کالفه ب

 به هم ندارن یربط و خط

 ست یح نیاز به توضیقعا نوا _

 ی چرا هست...هست که بدون  _

 من خبر داشت و تو مجبور  یه از خودکشیطال _

 باهاش رو به رو بشم  ی کرد

 ن رویل ایگرد نگاهم کرد : تمام فام ی با چشمها

 نن دویم

 نه که سالهاست باهاشون رو به رویو بابت هم _

 ن موضوع رو انقدر تکراریشم.. تو هم اگر اینم

 .. شمیازت ممنون م ینکن
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 ه که راجع بهت یش رو فشار داد : من به طالیپشون

 کنم..اون یارم و باهات آشناتون می کنجکاو بود گفتم م

 .. نکار رو بکنمیچ وقت ایدوره نشد ه

 با یتقر ی صندل ی رم رو به پشتزدم و س ی پوزخند

 . دم : مسخره استیکوب

 ک باریکه به خاطرش  یبه ارزش و اعتبار همون _

 یچیخبر نداره از ه ی ن شدی گه سوار ماشید

 ما نگفته؟ین یعنی _

 اخمهاش رو در هم کرد : چرا بگه؟؟ گل کاشته مگه

 ... که تکرارش هم بکنه

 حالت دونستم..فقط به شدتیا نه رو نمیکرد یفرق م

 کرد...صورتم ی تهوع داشتم و معده و سرم درد م

 جمع شد

 ی جام یسمه..بر یو برات گرسنگ ی نخورد یچیه _



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ؟یگه غذا بخورید

 خوام برم یهم فشار دادم : فقط م یچشمهام رو رو 

 ت ندارمیگه ظرفیخونه...واقعا د

 با ضرب انگشتهام رو یدستش رو دراز کرد ول

 .. دمیکنار کش

 یک کالم اشتباه بزرگیه کردم..در خزان من اشتبا _

 موقع بود...عذر  ی ن قرار..زود بود..بیبود ا

 که انجام  یاشتباهات خوام..من بابت تمامیم

 ازت عذر ی دیب دی ک و بزرگ آسیدادم...توش کوچ

 یتمام اون روزها..برا ی ها ی خوام..بابت کم کاریم

 ه گاهت نبودمینکه تکیا ی بلد نبودنم..بچه بودنم..برا

 ... خوامیعذر م

 رم...اشکهام دونه دونه یخودم رو بگ ی نتونستم جلو

 .... گونه هام سر خوردن ی از رو
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 ش دستش رو کنار گلدونی د و فیرو کش یندلسهند ص

 گذاشت ...اطرافمون واقعا شلوغ بود..حضور سهند 

 ز و یعز یخوب بود..امشب حضورش حضور دوست

 .. نگران بود

 نجا؟یم ایایب ی شنهاد دادیتو پ _

 ی ن فود کورتهایاز شلوغ تر یکیامکان داشت 

 ی مثل امشب انتخاب کنم..ول یشب ی تهران رو برا

 ستاده بود و از یشه ایبه دست کنار ش   یحنا گوش

 به نظر یش از اندازه راضی ش ب یزیبرنامه ر

 ... ومدیم

 ؟ی خوریفقط سوپ م ی مطمئن _

 ش کردم : اصال شام برنامم یخودم رو سرگرم ف

 قدم ی برا ییا جاینما و یم سیرخواستم ب ینبود.م 

 ... خودش گرسنه بود یزدن...فسقل
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 نیا انقدر کم اه داد: خزان چریتک ی صندل  یبه پشت

 ؟ یکنیروزها با من صحبت م

 .. میشه بحث رو عوض کنیم _

 ؟؟ یدستهاش رو بهم گره زد : تا ک

 بهت ی ک روزیبه حنا نگاه کردم :  یر چشمیز

 .. یکنیم؟ اون روز ازم تشکر یگم تا کیم

 ... م ..بازش کردمیام گوش یپ ی دن صدایبا شن

 .. خزان..نگرانم..فقط بهم بگو حالت خوبه _

 گوشم ی فرستاد انگار توی ام رو مین پیا یصداش وقت

 د یچیپ یم

 جواب یامش رو خوندم ولینه پ ینداشتم تا بب ییابا

 .. ندادم

 ه گذشت که زنگ زد..پشتکارش مثالیفقط چند ثان

 با خودت ی ند با اخم نگاهم کرد : داربود...سه  یزدن
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 بهت زنگ  ی د ی؟؟ چزا اجازه میکنیکار م یچ

 ... تهادت رفیبزنه؟؟ 

 نه سهند من یفم انداختم : مشکل همی رو تو ک یگوش

 ... ز یچ چیره..ه یادم نمی ی زیچ چیه

 ی ه ایز سهند چند ثانیم ی با روشن شدن چراغ رو

 ... نگاهم کرد و از جاش بلند شد

 نیفش از اولیرستان...تعریرات دوره دبحنا با خاط

 ی ها یحضور اخم آلود من در منزل پدرش...سوت

 ی ف رویهر چند ضع ی شگاهش لبخنددوران دان

 نش یمن آورد..سهند اما با وجود سر پائ  ی لبها

 ... لبخندش پهن بود

 که به زعم خودش سهند  ی زیانتخاب چ ی حنا برا

 جاش بلند غ کرده بود و در واقع انتخاب ساالد ازیدر

 عیسر  یلیشد..سهند اما نگاهش باهاش همراه شد و خ
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 .. خودش رو مشغول غذاش کرد

 ل شرکت یش وکیمروز با استرس پا _

 ... هیآدم متعصب و سخت یلیش که خی شناسیم..م یرفت

 با دستمال دور لبم رو پاک کردم : اگر حنا سر به 

 ل بر یمن دل ی گه ید ی ا دوستهایگذاره..ی سر تو م

 ستی ش ن یسبک سر

 نکردم راجع  ی ن فکریهرگز و هرگز همچ _

 ... بچه است  یبهش..فقط کم

 عکس من کودک درونش زنده ست...بر یبچه ن _

 ... دارهی است...بودن باهاش آدم رو سرحال نگه م

 دونستیج نگاهم کرد؛ باهوش بود و خوب میگ یکم

 .. خوام بگم اما متوجه عمق جمله ام نبود یم ی زیچ

 ز همراه با ساالد بزرگیر محنا با برگشتش س

 لب هر دومون ی ، لبخند رو یاسفناج توت فرنگ 
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 آورد 

++++ 

 بودند که در یحنا در حال بحث راجع به رنگ ا ویدن

 از طرحها استفاده شده بود..من اما فکر و ذهنم یکی

 ک ظهر بود و یشب در رفت و آمد بود...نزدین دیب

 دم دا  ی قه ام رو فشاریخسته و داغون بودم...شق

 ؟ ی حنا ناهار آورد _

 دونم چرا یلبم آورد : نم ی بلند باالش لبخند رو ی بله 

 .. گرسنه ام امروز انقدر

 ی زیشب هم چیحنا برگه ها رو دسته کرد : د

 ن یه سر تا ایچون... فقط قبل از ناهار من  ی نخورد

 ابون برم؟یسر خ ی مغازه 

 قه از رفتنش ید زدم...فقط چند دقییتا ی برا ی سر

 مه باز شرکت باز شد...فکر یود که در نگذشته ب
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 جا گذاشته که سرم رو بلند نکردم  ی ز یکردم حنا چیم

 ا که سالم کرد سرم رو بلند یدن ی دن صدایبا شن یول

 ... کردم

 کها رو به تن داشت با یکه لباس پ یپسر نوجوون

 بزرگ یلیک دسته گل خیه به یشب ی زیلبخند و چ

 که دورش کاغذ ی ستاده بود..دسته گلیرو به روم ا

 . ده شده بودیچی پ ی رنگ ی قهوه ا

 د : خانم خزان طلوع؟یا چرخیبه سمت دن 

 ا به سمت من اشاره کرد ..پسر خم شد و دسته گلیدن

 ی من گذاشت...با امضا کردن برگه ا   ی ن دستهایرو ب

 که در آغوش من ی زیچ یرون رفت..ولیازدفتر ب

 ی بزرگ توت فرنگ ی بود...دسته گل نبود..دسته ا

 که  یه دست و درشتیبا و یز ی ها  ی بود..توت فرنگ

 ... ک و بلند زده شده بودنیبار ی چوبها ی رو
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 زونیها و پاکت آو  یا به توت فرنگ ی با دهان باز با دن

 ... ره شدم یبهش خ

 ا دادم و پاکت رو باز یبسته رو به دست دن

 ... کردم.دست خطش آشنا بود

 ...پنداری دی شه م یکه هم یی...بویتوت فرنگ

 تونم بگم ی کرد : فقط میرت نگاهم میا اما با حیدن

 .. رهینظ   یقه اش بیسل

 : ام داده بود یبرش داشتم..دوباره پ  میگوش  ی با صدا

 دونستم ازینم ی دم که وارد خونه شدیدیشب نمیاگر د

 ... کار کنم یچ ینگران

 ا که به یدن ی ون دستهایقرمز م  ی ها یتوت فرنگ

 شده؟  یشدم چسمتم دراز شد تازه انگار متوجه 

 زش رفت..من اما ی زد و به سمت م  یا لبخند شلیدن

 ی ...مثل دختر بچه گفتن نداشتم ی برا ی زیچ
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 دونستم یترسه می نش میولنتا ی ه یکه از هد یرستانیدب

 تو چشم رو چه طور از حنا ی اد یز ی ه ین هدیا

 .. دیچیم پ ین یها تو ب یتوت فرنگ ی پنهان کنم.. بو

 ..تو فکرر کرده بودییا صورتش تغیدن

 داشته باشم..از نگران ید چه حسیدونستم بایبود...نم

 که انگار ی ه ایودنش..از هدشدنش...از منتظرم ب

 نی که انگار تنها ب ی ساعتها بهش فکر شده بود...و من

 که ییتونستم صدایهزاران صدا رها شده بودم و نم

 ... دا کنمیداد رو پیراه درست رو نشون م

 وه ها رو برداشتم وی از م یکیدستم رفت به سمتش 

 یی اشتها یبه سمت دهنم بردم...بعد از دو روز ب

 زش با طعمیر ی هام باز شده بود..دونه ها حاال اشت

 .. ر دندونم رفت..چشمهام بسته شدیملسش که ز

 تراس  ی کرد...روی درست م یتوت فرنگ ی عمه مربا
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 ی م...دامن قرمز رنگیپدر جون نشسته بود ی خونه 

 ده یه برام دوخته بود رو پوشعم یکه به تازگ

 رو  ی ر لب آواز یبودم..دورم پخشش کرده بودم و ز

 زبون ی رو یکه به تازگ  ی کرد...ترانه ایه مزمزم

 مربا آماده  ی ها برا یهمه بود..و با عمه توت فرنگ

 ده بود...در یچیزشون همه جا پیدل انگ ی م..بویکردیم

 ریکتاب ز ی شه با دسته ایاط رو باز کرد..مثل همیح

 بغلش از در وارد شد...کفشهاش رو جفت کرد و

 کیعمه  ی د..با اشاره یصورتش به سمت ما چرخ

 مون از جام بلند شدم تا بهشیهفته بعد از مثال نامزد

 کردنیدلم پرواز م ی تو ی خوش آمد بگم..شاپرکها

 به صورتش هر چند اخم آلود نگاه  یوقت

 جان به دست آوردنیکه از ه ییکردم...شاپرکها یم

 دلم ی ومد دوستش داشتم تو یادم می یکه از وقت ی ردم
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 نکش نگاهم ی شت عبه پرواز دراومده بودن...از پ

 ... رمیکرد...دستم رو دراز کردم تا کتابهاش رو بگ

 ... ی دیم  یتوت فرنگ ی بو _

 ن صحنه رویشد ایچشمهام رو باز کردم...باورم نم

 دادم و چشمهام رو  یاد داشته ... سرم رو تکونیبه 

 ی لیکرد. خیمبهوت نگاهم م یا با نگاهی ز کردم..دنبا

 و به آشپزخونه پناه ر نگاهش فرار کردم یع از زیسر

 .. بردم

+++ 

 ن بود، سرم رو بلند کردم و به ی نفسم هنوز سنگ

 دم غروب نگاه کردم..ساک  ی آسمون خاکستر

 ی شونه ام جا به جا کردم...گوش  ی م رو رویورزش

 وش کرده بودم . ازز دفتر فرامیم ی لم رو رویموبا

 امهاش رو پاسخ ندادهیچ کدوم از تماسها و پیصبح ه 
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 ش از اندازهی حس و حالم تمام روز ب یبودم ول

 ب بود.و حاال از باشگاه مجبور به برگشتن به یعج

 دادیشرکت شده بودم...راهرو شلوغ بود و نشون م

 ت خانم دکتر ا، از کنارشون رد شدم ویزی روز و

 خودمون که ی .به طبقه وارد آسانسور شدم.

 ومد...اخمام در هم شد..با یاد میفر ی دم...صدایرس

 اد و فحشیفر ی ن در از پشت دفتر پندار صداباز شد

 ده شدم اما فقطیومد...ناخودآگاه به سمت در کشیم

 یلید که در با ضرب باز شد و خ یه طول کشیچند ثان

 که زن  یر مرد عصبانیع خودم رو از مسیسر

 غ یدم..زن هنوز جیداد کنار کش یمهمراهش رو هل  

 میددیکه م ی زیداد...از چیزد و مرد هنوز فحش م یم

 تونستم خودم رو ی وحشت زده بودم که نم ی به قدر

 مرد دستش رو به سمت زن یجمع و جور کنم..وقت
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 دن ساکیومد...کوب یکه از دستم بر م ی بود تنها کار

 م به پشت کتفش بود ...با خشم به ی ن ورزشیسنگ 

 اد به سمتم اومدم...از پسش یرگشت و با فرسمتم ب

 الجون  اومد دراز و الغر و ی بدون شک بر م

 که بتونم  ی زیعتر از چیسر یلیز خیبود..اما همه چ

 تصور کنم اتفاق افتاده بود 

 ؟ یکن یکار م یچ _

 ؟ یکنیکار م  یچ ی براق شدم به سمتش: تو دار

 پسر ی ه بعد مهدی د و چند ثان یکشی غ م یزن هنوز ج

 رونیمه بیکرد سراسیکه تو دفتر پندار کار م یجوون

 و پر از تعجب که گفت بلند   یاومد خانم طلوع 

 ی بود...به سمت من و مرد رو به روم که رو به رو

 ن ما قرار گرفتیع بیسر  یلیم اومد خیستاده بودیهم ا

 ... دیگفتم که از دفتر بر ییبنا ی آقا :
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 ستین  ن اومده معلومیرفتم..ایکه من داشتم میمرت _

 ه؟ یدردش چ

 ی ه برداشته بود با صدایزن اما حاال که دست از گر

 از پله ها یگفت : خوب کرد..داشت غیغ جیج

 .. ن یم پائی نداختیم

 به من داد که یر لبیتوجه به زن فحش زیکرد اما ب

 باهاش ی بکنم مهد ینکه من بخوام دخالتیقبل از ا

 ا بودن داد و هوار هین تمام ای قه شد...در بیدست به 

 رت از آسانسور ی که آسانسور باز شد و پندار با ح

 ن یزم ی ع رویسر  یلیرو خ شی ف دستیاده شد کیپ

 قه مرد بازیرو از دور  ی مهد ی انداخت و دستها 

 کرد : چه خبره؟؟

 دن من ید و با دین تمام داد و هوارها چشمش چرخیب

 ن یدر ا یبا کاپشن و شلوار ورزش
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 ... هنگامه...چشمهاش گرد شد

+++ 

 ه کودکیمبل دفترش و مثل  ی نشسته بودم رو

 ز پرت یم ی د و روبودم...پالتوش رو در آور یخاط

 به   یکرد و بعد گره کرواتش رو شل کرد چند قدم

 به دور دهانش  یراست و چپ دفتر رفت و دست

 بود راه یشین چه نمایواقعا ا یشه لطفا بگید : میکش

 ؟یانداخت

 ط خنده ام فق یب ی بود و من به طرز عج یعصبان 

 ن ی نم رو بیت موجود..لب پائیگرفته بود از وضع

 .. دندونهام گرفتم

 ریدرگ ی شه بگیمن نشست : م  ی رو مبل رو به رو

 هم یاصال ربط یده وقت یم  یا مرد چه معنیشدن با 

 بهت 
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 .. زدیربط داشت..داشت زنش رو م _

 ید : مگه کالنتر محله ایبه صورتش کش  یکالفه دست

 تو؟ 

 سم زنش رویوا یخواستیست..مین ی ر اسمش کالنت _

 از پله ها بندازه؟

 . البته که نه_

 ر نشدم فقطی؟ در ضمن من باهاش درگیس چپ _

 .. ساکم رو به کتفش زدم

 یف و ساک سالح دفاع شخص یدونم کال کی بله م _

 .. شما هستن

 ی ن بار واقعا نتونستم جلویرستوران ا ی اد آوریبا 

 : ش کردیبانشتر عصیرم که بیخنده ام رو بگ

 ن اصالی؟ ای خندیم ی دار یبه چ یشه بگ یخزان؟؟ م

 ن طور خودت رو در معرض یست که ایخنده دار ن
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 چ به ی؟ هیزد چیب م ی...اگر بهت آس ی خطر قرار داد

 سهیچهارتا مشت به ک یکنی؟؟ فکر می ن فکر کردیا

 ی از پس مرد ی دین لباسها رو پوش ی و ا ی بوکس زد

 ؟ تازهی ایتر بود بر م سانت بلند  02که حدااقل ازت  

 دهن دهن به  ین آدمید با همچی..چرا بای ایم که ب یریگ

 !! تو؟؟ یبش

 ..زدیم یفهمی زد..میچون داشت زنش رو م _

 ال وارد دفتریخ یا بیسم تماشا کنم و یوا یخواستیم

 بشم؟؟

 ز پرت کرد : اگریم ی نکش رو در آورد و رو یع

 ؟؟ یچ  ی دیدیب م یآس

 مونیپش یفکر عمل کرده بودم ول یب

 ن ی تونستم قول بدم اگر دوباره با همچینبودم..نم

 دم و یکشیبه رو بشم راهم رو مرو  ی صحنه ا
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 گوشم بود و ی زن تو ی غ هایج ی رفتم..صدایم

 ی مظلومش رو از جلو ی چهره  ی تونستم لحظه اینم

 .. چشمم دور کنم

 وارد  ی چا ی نیبه در زد و با س ی تقه ا ی مهد

 دونه مرودیبود من بود و معلوم ی شد..سرش پائ

 .. ره که گرفتیگی غضب قرار م

 م؟؟ من فقطیدیق انجام نمنگفتم بهت ما کار طال _

 ... کنمیم ی کار تجارت و وکالت مال

 من ی برا ی فکر کردم بعنوان کار آموز  یعنیمن  _

 ی اومد یتو؟؟!! تو خودت وقت ی برا ی کار آموز _

 ..ما روی تجارت بود یحقوق ی نجا به دنبال کارهایا

 ه به کار طالق؟چ

 ... تونستم نه بگمیمادرمه ..نم ی ه ین خانم همسایا _

 ز گذاشت و به یم ی رو رو ی نیپندار س ی با اشاره 
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 .. د خانم مهندسیسمت در رفت : ببخش

 ر لب گفت در رو باز کردین جمله رو زیا ی مهد

 .. ستمیدم :من مهندس نیبه سمتش چرخ

 ... ترون رفیتکون داد و از در ب ی با تعجب سر

 ش رو یرنگ بند ی قهوه ا ی تونستم ضرب بوتهایم

 .. د اتاقش بشنومیسف ی کف پوش ها ی رو

 االن مشکل فقط عنوان تو ا؟؟ _

 وجود ینه رو به روش نشستم : مشکلیدست به س

 ... نداشت از ابتدا

 از جاش بلند شد : نداشت واقعا؟؟!! خزان؟؟!! دارم 

 شد؟؟یم یچ  ی دیدیب میگم اگر آسی بهت م

 مهمه؟ یک ی ابر _

 !! یمن تو مهم ی زم.!!..برایمن عز ی برا _

 انصافانه امروز یشد و نگاهش کردم؛ ب  نفسم حبس
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 کرد و من یدل و ذهنم رو بمباران م یخال ی شهرها

 .. دفاع از خودم ی بودم برا یدست خال

 د و پشت به من رو به یه پشت گردنش کشی یدست

 انگارکالم..اما امروز  یحرف و ب  یستاد.بیپنجره ا

 جاد کرده بود کتاب به یکه ا یتو تک تک لحظات 

 ... دکتاب حرف بو

++ 

 ن ین زم یب ییک جایبود..من اما  یحنا خندان و راض

 نکهیگفت و ای اط میو هوا معلق..برام از کار خوب خ

 ا چهیدن یعروس ی ن کنم برایید من هم باالخره تعیبا

 خوام بخرم و من ذهنم هنوز ترش و ملسیم ی زیچ

 ... بود

 ی سم رو پشت گوشم زدم و زانوهام رو تویخ ی موها

 ... زانوم گذاشتم ی و چونه ام رو روبغلم گرفتم 
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 لم توپ بذارم؟ یه فی _

 ! ها؟؟_

 گه...رسما داشتم آب در هاونیدستت درد نکنه د _

 ی ن جا کره یدم انگار...خزان..سالم..ایکوب یم

 خ چه خبر؟؟ ین..مریزم

 ار باشه تک تکدهنم رو براش کج کردم: اگه قر

 !! ره بچهیجمالتت رو گوش کنم که مخم م

 مهم لباسهام ی د : لوس..دارم برات از مسئله اخم کر

 هم  ی بد ی ن سهند بچه یا یکنم...راستیصحبت م

 .. ستاین

 چ وقت بچه یته ذهنم به صدا در اومدن : ه ی زنگها

 .. نبود ی بد ی 

 ی دهنش گذاشت : لعنت ی از پرتقالش رو تو ی پره ا

 یه آدم اضاف یشه با من مثل یرشه...نه آخه همچه ت
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 ا هم ی.هر دوشون هم دنکردن.یبر خورد م

 ستی ن طور نیچند وقت ا یسهند...ول

 ... از اولم نبود_

 ... از جمالت روشنگرانت یمرس _

 زدم و چونه ام رو از ی اخم آلودش لبخند ی افه یبه ق

 ن طور ید واقعا آخه ایزانوم برداشتم : ببخش ی رو

 اشتباه تو بود  ی ن برداشتهای.انبود.

 ار حق تو رو خورده نه نبود! از نظرشون من انگ _

 .. بودم

 ه تفکر اشتباه یدم..در آوردن حنا از ی کش  ی پوف بلند

 مثل استخراج نفت بود..سخت طاقت فرسا و

 ن بودم که بخوام باهاش کلیآزاردهنده..خسته تر از 

 ... کل کنم

 یلیلش خیوک ی .برااما اون روز که اومد دنبالم.. _
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 ... شه بودیرفتارش متفاوت با هم

 ن بود..با ی رفتار سهند از ابتدا هم من ی برا

 ن بعد سهند یحنا ا ی مالحظه...آرام و مودب..اما برا

 ... د بود انگاریجد

 به صورت من  ی لینه که خیش به ایبامزگ  یول _

 ... شه...موقع حرف زدنیره نمیخ

 .. قاد اونهاز اعت یست..بخشین بامزه نیا _

 .. ستین طور نیبا تو ا یول _

 نیکل ماجرا هم ی دیکل ی نکته در دلم گفتم و  

 ... جاست

 آشفته ام ی به موها  یاز جام بلند شدم و دست

 دیلم جلب شده بود...بایدم..حنا هم توجه اش به فیکش

 کردم و یداش نمیزدم..دو روز بود پیبه عمه زنگ م

 شدی ازش نم ی بردم حالش خوب نباشه...اگر خیترس یم
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 ...صورتم پندار اما ی اد آوریدم..با یپرس یاز پندار م

 ... از دست خودم در هم شد

 به دستم به سمت ی به ساعت کردم و چند بار  ینگاه

 ی که باهاش بهم زنگ زده بود و حت ی شماره ا

 یوش نکرده بودم رفت و اومد...چاره ایس

 ن یره ایب بود عمه بامن تماس نگی عج  یلینبود..خ

 .. ه وقتهم

 ی خواستم قطع کنم که برداشت و صدا یبا بوق سوم م 

 د یچیکم دو رگه شده اش تو گوشم پ یخسته و 

 ! خزان؟_

 ن ساعت زنگ زده ینکه ایکردم..از ا ی تک سرفه ا

 .. سالم یعنیزه..یمون بودم : چیکم پشیبودم 

 ؟یسالم خوب _

 ... مونم کردیطونش کامل پشی کم شیلحن 
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 ر کنم خواب بد موقع زنگ زدم فک _

 ؟ یزه..تو از عمه خبر داری..چی بود

 مکث کرد : حالش خوبه ،چه طور؟ ی ا هیچند ثان

 ؟ آخه دو سه روزه ازش خبریمطمئن _

 ندارم..معموال اگر من زنگ بزنم حتما جوابم رو

 نه یبی م یده شماره ام رو وقتیم

 ن بار لحنش یا یصداش هنوز هم خش داشت ول

 توالت کنار تختم  زینوازش داشت...پشتم رو به م 

 م گرفتم لبم رو به دندون ی ه دادم و گوشه یتک

 ز مرتبه..خب تو که یزم..همه چینگران نباش عز _

 مراسم عقد کنون پسرشه...و خب کاراش  یدونیم

 .. اده حتما وقت نکردهیز

 دیدونم چرا انقدر نگران شدم..باشه ببخشید ..نمیشا _

 من مزاحمت شدم
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 ؟یکنیم صحبت نمکی ی چرا حاال که زنگ زد _

 زیاز مه ام رو یلبم رو رها کردم و تک ی گوشه 

 م؟ی حرف بزن یگرفتم : از چ

 ع خواستم جمع یده بودم..سریپرس یسئوال مزخرف

 . میم بزن یندار ینه که حرفیکنم : منظورم ا

 ن به بعدینکه شما از ایم..مثال ایچرا حرف دار  _

 .. ای..و یکنیاسلحه ات رو غالف م

 !! نبود؟؟ ی انا فعلت که امریا!! احسیسا وایوا _

 از ته ی ن خنده یچ وقت همچی ...هدیبلندخند   ی با صد

 . ده بودم : خزان..خزانیازش نشن یدل

 ن وسط خنده داره یا یاخمام در هم رفت : چ

 پس شبت ی دم و جواب داد یدونم..سئوالم رو پرسینم

 ... ریبخ

 داره؟  ی ریباشه تاث ینباشه ..خواهش ی فعلم امر _
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 ی ن حرفها بود..آقایشتر از اینتظارم ازت ب ا _

 داخل و خارج از کشور...تو دستور   ی ه ل کردیتحص

 م؟یفعل خواهش مگه دار  یزبان فارس

 جادش یاز باشه ا ید : نیخندیگه نمینبار دیا

 ه لحظه یم..خزان امروز من واقعا نگران شدم..یکن یم

 احساس کردم خون از بدنم رفت اون وسط

 فکر کردم دست  یعنیلش..دمت..بخصوص که اوید

 ... رو تو بلند کرده

 نه ام حبس کنه ی رده بود نفسم رو تو سعادت ک

 خ کرد اما گونه هام دو یانگار..کف دستهام در لحظه 

 صاف کردم و به ی ش بود...صدام رو کمیتا گلوله آت

 زدم: اون بار هم بهت گفتم...نقش  ی خودم تشر 

 سن وه؟؟ از یچ  یدونیم  یعنینکن... ی ن بازیفرد

 ی ن شدم که کسیسال من گذشته...بزرگ تر از ا
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 دارت ی د که ب یاقبم باشه.. بازم ببخشمر

 .. کردم...خداحافظ 

 نهینگذاشتم جواب بده..قطع کردم و به خودم تو آ

 ادگرفته بودیدم..یبه گونه هام کش ینگاه کردم...دست 

 گشت و اونی انگار م ییک جورهاینوازشم کنه..

 .. کردیم دایرو پ یرگ خواب لعنت

 بودم که یسد..مثل کیحنا شونه هام باال پر ی با صدا

 رونیمچم گرفته شده بود انگار...نفسم رو محکم ب

 ... رون رفتمیدادم و از اتاق ب

++++ 

 چهار روز  ی ط رو برام فرستاده بود برایبل  یبابائ

 نده بود و با خودم که فکر کردم االن از قبولیآ

 ی ا که از صدقه سر ن روزهیمون بودم..ایکردنش پش

 جاره خونه هاچک ها و ا ینگران  یلیسفارشات خ
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 سخت  یعکاس ی نبودم..حاال رفتن به اون شهر برا 

 لم رو بستم و پنجرهیمیومد..ایتر از قبل به چشمم م

 می بر ی ایستاد: میسرم ا  ی ا باال یگه باز کردم..دنید ی 

 م؟یبخر ی بعد از کارات جوراب شلوار 

 : باال رفته نگاهش کردم ی گرد و ابروها ی با چشمها

 ؟ ی چوراب شلوار

 خوام یشتر مین پا و اون پا کرد : بید و ایکش یپوف

 م یکم باهم وقت بگذرونی

 شده؟ ی زی نگران شدم : چ

 شب صابر با مادرش دعواش شد ید _

 ؟؟ یچ _

 جهان شدم کمتر یدان یگفتن قهرمان دو میاکر بهم م

 کردم ین تعجب میاز ا

 د و رو به یرو کش یداد و صندل یسرش رو تکون
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 ان یگهدارم و جرروم نشست : نتونستم خودم رو ن

 م کرده بود سر یشگاه رو گفتم..زن عمو عصبان ی آرا

 نبار نتونستم یرنگ لوسترها..به صابر که گفتم ا

 ا با مادرش بگو مگو یخودش رو کنترل کنه و گو

 کردن 

 ! ا؟یگو _

 کمش رو گفت...ازیدونم..سنا فقط ی ق نمیآره دق _

 دارهی زنم بر نمیبهش زنگ م ی هر چ صبح هم

 خود صابر؟ا  یخواهرش  _

 صابر _

 ین اصال خبر خوبیاخمهام در هم رفت..ا

 .. افتاد ین اتفاقها میا ید دم عروسینبود...نبا

 م..من یرینگ ی صد بار به مامان گفتم عروس _

 ی ه مسافرتیم یرفت یتر بودم به خدا خزان..م یراض
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 ن یا یعروس دونستمیم..میکردیو جمعش م ی زیچ

 اش تحمل کردهک ی شمونم ایندازه.پی بساط رو راه م

 .. بودم

 ی جه  یک سال تحمل کردنت نتیستم که یموافق ن _

 جاد کردم خط و ین بحثها و اید ایداشته..شا  یمثبت

 نینکه ایافتاد..قبل از ا ید اولش اتفاق میمرزها با

 .. طور کارد به استخون برسه

 د..ازیکشیم ش رویشمیابر ی گوشه روسر یعصب

 ...من هم بهشیراپد تیم خریجام بلند شدم : پاشو بر

 شهیهر دومون م ی دو ساعت برا یکیاج دارم..یاحت

 ... یکاوریر

 به در  یرم تا نگاه یخودم رو بگ ی تونستم جلوینم

 .... دفترش نندازم

 ا خط نگاهم رو گرفت و بعد به صورتم نگاه یدن
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 یلیو خ دوشم جا به جا کردم ی فم رو روی کرد...ک

 ا یتو نگاه دن که  ی زی ع به سمت آسانسور رفتم..چیسر

 ن اصالیذهنم بود و ا ی تمام نما ی نه  یبودم..انگار آ

 ... خوب نبود

 یزیا لذت بخش بود؛ هر چید کردن با دنیخر

 فوت وقت..از  ید ب یخریکرد میتوجهش رو جلب م

 ستاده بودمیتا شکالت..پشت سرش ا ی جوراب شلوار

 بودن از هر حرکتش   یعصبزدم..یو لبخند م 

 .. دیباریم

 ن ین ایفش رنگ رو به سمتم گرفت : بب بن ی روسر

 .. ادایبهت م

 ی بنفش رو از دستش گرفتم و رو ی شمیابر ی روسر

 نه بخودم زدم و قبل ازیآ ی تو ی سرم گذاشتم..لبخند

 دن ینکه بتونم از سر باز کنم..تلفنم زنگ زد..از دیا
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 د : به به سالملبم اوم ی رو ی عمه لبخند ی شماره 

 .. خوشگل خانم

 خسته به  یکه کم ییرد و با صداک ی تک سرفه ا

 شه با قربون صدقه جوابم رو داد یومد مثل همینظر م

.... 

 ه؟یه طوری؟ صدات یعمه خوب _

 یفم رو رویشخون مغازه جدا شدم و کیاز کنار پ

 .. ستادمیدوشم گذاشتم و کنار در ا

 اد ین روزها زیخوبم دخترکم خسته ام..کارها ا _

 .. شده

 بلند به  ی رم مغازه با صدابه سمت در رفتم که آال 

 سرها به سمت من برگشت  ی صدا در اومد...همه 

 خودم  ی ا با دست اشاره کرد که به رو ی دن..

 ارم..انگشت اشاره و شصتش رو گرد کرد و تا ین
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 ن گوش و بازومیب ی که گوش  یبخودم بجنبم..در حال

 ا حسابیارم که دنیدر بف پولم رو ی بود خواستم ک

 ... کرد

 بود خزان جان؟  یچ ی صدا _

 دم همونیبنفش خر ی ه روسرید عمه...یاومدم خر _

 ... یکه دوست دار یرنگ

 ه عکس از خودت بنداز و یجانم دخترکم  ی ا _

 .. بفرست

 ؟ی اق شدیا ی نم که با تکنولوژیبی به به م _

 ه دادم به یرون اومدم و تکیاز در مغازه ب

 تند ذرت سرحالم ی فت و آمدها و نور و بووار..رید

 ... آورد یم

 برادر زاده ام..تنها  ی کار کنم..وقت یگه چید _

 ... دهیشتره من رو ندیبرادرم..سه سال ب  ی ادگاری
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 ره شدن به روبان بزرگ ین انداختم و خیسرم رو پائ

 .. ونش کرده بودمیکفشم که پاپ ی رو

 ... تهران که ی اینم _

 ازم گذشته خزان...تو ین و سالام؟؟ من سیمن ب _

 ... ی ایعقد کنون م ی عمه جان...برا ی ای د بیبا

 ن بحث رو دوست نداشتم..دلمیچشمهام رو بستم...ا

 ن اونی خواست به اون شهر..به اون خونه و بینم

 .. آدمها برگردم

 ... ی گفت نگرانم شدی پندار م _

 .. طنت کالمش باعث شد اخم کنم : عمهیش

 ونستم انقدر روابط حسنه شده کهد یجان؟؟!! نم _

 ... بهش   یزنیزنگ م

 ا زدم ویبه دن ی وار گرفتم و اشاره ایه ام رو از دیتک

 پاساژ نشستم : نگرانت بودم فقط  ی باغچه  ی لبه 
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 ؟ ی شش حرف زدین...عمه چرا از من پیهم

 رون داد : منم نگران تو بودم...فقط ینفسش رو ب 

 ... نیهم

 ... اما_

 ..بعد از دوازده ی اینجا مین..تو امن منتظرتم خزا _

 ز عوضیهمه چ ی دیو نشون م ی ای...م ی ایسال م

 شناسم...الو یشه و رگ اون پسر رو میشده...من ر

 خواد به کدوم سمت یفهمم حرفش میبگه من م 

 .. م عمه جانی کردن هات رو دد یبره..من عاشق 

 : شتر درهم رفتیمن ب ی کرد و اخمها ی سرفه ا

 ؟؟یراست بگو عمه خوب

 ...مزاحمتد منم خوبمیخوبم ...شماها خوب باش _

 ه چندیدت برس..اما حتما یشم خزان..برو به خرینم

 ... شهین و پرو کن الزمت می تا لباس شب هم بب
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 د به سمتم اومد و از عمهیخر ی سه ها یا با کیدن

 کردن و هر دو به سمت شرکت راه یخداحافظ

 نبود داش ینکه صابر چرا از صبح پیم..از ایافتاد

 کرد : از سهند یم ش نگاه  ی نگران بود..مدام به گوش

 ا نه؟ یبپرسم رفته شرکت 

 گردنما...بابا  یرو گذاشت ی ن روسریا ی دست  یدست _

 .. بدم ی تومن پول روسر 021من غلط بکنم 

 ... دم کهیس من خریخس _

 سهندها...باز  ینگاهش کردم : زنگ نزن یچپ چپ

 ی ..ولی شبخیاون رو داخل نکن..تو شوهرت رو م

 تیکنن تو چه قدر اذیچ وقت فراموش نمیخانوادت ه

 ی شد

 داد و سوار  ی د تکونییسرش رو به عالمت تا

 نکه من بتونم سوار بشم..دریآسانسور شد..قبل از ا



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 بلند  ی آسانسور بسته شد که باعث شد با صدا

 ... بخنده...دهنم رو براش کج کردم

 از بغل دستم سرم رو  ی خنده ا ی ن صدایبا شند

 بدست بغل  فیشد پندار رو کیچرخوندم..باورم نم

 نم..شانس من بود واقعا که امکان نداشت ی دستم بب

 ! وارد ساختمون بشم و جلوم سبز نشه

 یدهنش گرفت و سع ی دن اخمم دستش رو رویبا د

 جمع کنه..اخم ی کرد با خنده اش رو با تک سرفه ا

 کرد و به سمت پله ها رفتم..پشت سرم راه افتاد 

 ... م خزان خانمسال_

 اول گذاشتم..حرف زدن ی له پ  ی قدم اول رو رو

 دمید یم ی زیباهاش سخت شده بود...تو چشمهاش چ

 دم که یدیرو م ینم..خزانیکه دوست نداشتم بب 

 بود که  ید انگار..مردمک چشمهاش مثل کسیرقص یم
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 دم از خودمی ترسیکنه هر بار و من م یکشف م ی زیچ

 .. کنه یرو کشف م ی زیبپرسم چه چ

 .. د من عجله دارمی سالم..ببخش _

 خودش رو بهم رسوند و دوشادوشم ی با قدم بلند

 ... ستاد...سرم رو بلند نکردمیا

 ؟ ی د بودیاد خری م یلیبنفش بهت خ  _

 ستادم..و با تعجب نگاهش کردم..به یپله ا  ی رو

 یتک تک اجزا ی رقصانش که رو ی مردمک ها

 تک  خورد...به نگاهش که هر بار بهیز م یصورتم ل

 ...موهام رو پشت گوشمکردیر م یم گین یب ی ن روی نگ

 نگاهم رو ازش گرفتم : از کجا  یقیزدم و با نفس عم

 ؟ یدونیم

 ه کانال یفش رو دست به دست کرد : من یک

 .. ر دارمینظ یب ی خبرگزار
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 .. عمه_

 ... شی بله خود خوده دوست داشتن  _

 د با عمه صحبت کنم..قراریدوباره راه افتادم..: با

 ... گزارش بده ی ن طوریست این

 زنگ زده بود چند تا کار داشت...گفت باهات _

 ... عقدکنون ی حرف زده برا

 م : من نگفتم که یده بودیخودمون رس ی به طبقه 

 .. امیم

 ی م..در شرکت باز بود و صدایوارد راهرو که شد

 صابر  ی دن صدای ومد..با شن یحنا و سهند و صابر م

 ... لبم اومد ی رو ی لبخند

 شب بدونی: د ستاد و نگاهم کردیو به روم ار

 ...من قصدم امر ی تلفن رو قطع کرد یخداحافظ

 ستم ین یگاهیست..در جایچ وقت نیکردن بهت نبود..ه
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 .. نی که بخوام امر کنم..من فقط نگرانت شدم هم

 یره شدم به نوک کفشهام که حاال رویدوباره خ

 رنگش  ی لکه ها ی سنگ فرش کف راهرو رو

 .. دنیکشی م  یخطوط فرض

 .. که  یست ین یگاهیجا  یگیم ی دارنشو...خودت هم  _

 یادب یخوام بی به در شرکت انداختم : نم  ینگاه

 .. کنمیدرک هم نم یکنم..ول ی ا تندیکنم..

 از به ید نیخب شا یست...ول یسخت ن  یلیدرکش خ _

 ... ی زمان دار

 ن مدت..سرم رویا  ی دوستم چرا..مثل تمام وقتهاینم

 فتن ون رین و برم...مردد بودم بی ندازم و پائینم

 ... ستادنیا

 ..هرچند انگار مهمانی کار دار یلیدونم خ یبرو..م  _

 .. ی هم دار
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 . فاصله گرفتم یازش کم

 ! خزان؟_

 سرم رو به سمتش چرخوندم که با هر دو دست 

 فش بودیک ی فش رو گرفته بود و پالتوش رویک

 ... یعنی کاش.. ی ده..ایطنتهات جدیش _

 .. ستینزده سالم نگه شوید _

 نکه جوابم رو بده.. استاده بود و نگاهم یبدون ا

 کردم.و من هم ینگاهش رو حس م  ینیکرد..سنگ یم

 ... دوباره به پشت سرم نگاه کنم..وارد شرکت شدم

 سهند  یرکیر زیحنا و نگاه ز ی بلند خنده ها ی با صدا

 ا رو به رویصابر و دن یو صورت خسته اما راض

 ... شدم

 د هر بار کلآور یرون م یدها رو بی ک خرحنا تک ت

 شد..من اما یبلند تر جمع م ی د و باعث خنده هایکشیم
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 دیا شایاد ویز یلیخ ی بود با فاصله  ییه جای

 ... کینزد

++++ 

 ی زیچ وقت چیبه چمدونم انداختم..پرواز ه  ینگاه

 ن یدورب ی ه ینم و پای نبود که دوست داشته باشم..دورب

 کی م رو چک کردم و یداشت از یکه ن یلیو تمام وسا

 ارم بشهیکه قرار بود دست ی ن دختری گه به نازنیبار د

 نیجا نمونده..ا ی زیزنگ زدم تا مطمئن بشم چ

 .. اومد یم یطوالن ی ادیمسافرت دو روزه به نظر ز

 ی که حنا برا ی ست خنده داریگه لیک بار دی

 نوشته بود رو خوندم و خنده م گرفت..از  یسوغات

 .. پول توش بودف یل تا کیپاست

 ن دستهام گرفتم و کنار پنجره یه ام رو ب ماگ قهو

 ره شدم به ینشستم...زانوهام رو بغل گرفتم و خ
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 تور ی رو به رو از پشت پرده  ی پنجره ها

 داشتن  یکی یکیکه  ییآشپزخونه.. به چراغها

 ... شدن یخاموش م

 ره یکه خ ییدن زنگ تلفنم از دوردستها یبا شن

 و یس کردم..هنوز هم اسمش رو م نگاهی بودم..به گوش

 ه ساعت یشناختم..ینکرده بودم اما شماره اش رو م

 ن ساعت ینکه ایبود..از ا 05ک ینگاه کردم نزد

 .. تماس گرفته بود متعجب شدم اما برداشتم

 الو_

 . سالم خزان_

 ؟ی تعجب گفتم :سالم..به ساعت نگاه کرد یبا کم

 پروازت ساعت چنده؟  _

 !! ؟یچ _

 ز جام بلندز گذاشتم و ایم ی رو روماگ قهوه ام 
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 .. شدم

 .. ام دنبالتیق پروازت رو بگو..دارم میساعت دق  _

 یچ ی ؟ برایکنم : تو خوب یتونستم تعجبم رو مخفینم

 دنبالم؟؟ ی ای د بیبا

 .. ام ببرمت فرودگاهیداره؟؟ خب م یچ یعنی _

 .. رمیخودم م _

 ... رمیکه خودم م یچ یعنی _

 وادم..بحث کردن باهاش ررون دیب  ینفسم رو عصب

 ر بار برمیدوست نداشتم..اما امکان نداشت ز 

 . رمینداره...خودم م  یچ یعنی _

 گذروندم..و یم خزان..روز مزخرفی ا بحث نکنیب _

 دا کردن ساعت پروازتیام دنبالت.. پ یخوام بیم

 زنم فرودگاه ویمن نداره...زنگ م ی برا ی کار

 ست یاونجا نشتر به یه پرواز که امشب ب یپرسم..یم
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.... 

 کردم صدام یرون دادم و سعیرو پر حرص ب نفسم

 دار نکنم : دست از ین نگهدارم تا حنا رو بیو پائ

 فهممت...واقعا چرا ینکارات بردار..من اصال نمیا

 ؟ یم کنیعصبان  ی خوای؟ م یکنینکار رو میا  ی دار

_.... 

 ؟ یچ  یعنین سکوت یا یشه بگیم _

 و یبزن  ی خوایمکه  ییهمه حرفا یعنین سکوت یا _

 ... در آخر ساعت رو بگو بزن و

 تلفن یچ حرفیا بدون هیغ بزنم و یخواست ج یدلم م

 ن دستهام گرفتم : چرایرو قطع کنم... موهام رو ب

 ه روزمون بدون بحث بگذره؟ی ی گذارینم

 چی م..به هیم..اگر تعامل نکن یچون اگر بحث نکن  _

 من  یساعت رو چه نگ ی م...االنم چه بگی رسیکجا نم
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 ... رفتن به فرودگاه منتظرتم ی برا ن آپارتمانتیپائ

 .. ی ن طور تو آمپاس قرارم بدی ا ی حق ندار _

 رون داد ؛ ناراحتش کرده بودمینفسش رو ب 

 ن دارم راهیر کرد: منتظرم پائییانگار...لحنش تغ

 ... وفتمیم

 ... دم یم کشیشونیبه پ   یکالفه دست

 اعت دوقه است...سیپرواز ساعت پنج و چهل دق _

 ... هیم کافی فتو یهم راه ب

 ی م..در شرکت باز بود و صدایوارد راهرو که شد

 صابر  ی دن صدای ومد..با شن یحنا و سهند و صابر م

 ... لبم اومد ی رو ی لبخند

 شب بدونیستاد و نگاهم کرد : دیرو به روم ا

 ...من قصدم امر ی تلفن رو قطع کرد یخداحافظ

 ستم ین یگاهیجاست..در یچ وقت نیکردن بهت نبود..ه
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 .. نی بخوام امر کنم..من فقط نگرانت شدم همکه 

 یره شدم به نوک کفشهام که حاال رویدوباره خ

 رنگش  ی لکه ها ی سنگ فرش کف راهرو رو

 .. دنیکشی م  یخطوط فرض

 .. که  یست ین یگاهیجا  یگیم ی نشو...خودت هم دار _

 یادب یخوام بی به در شرکت انداختم : نم  ینگاه

 .. کنمینم  درک هم یکنم..ول ی ا تندیکنم..

 از به ید نیخب شا یست...ول یسخت ن  یلیدرکش خ _

 ... ی زمان دار

 ن مدت..سرم رویا  ی دوستم چرا..مثل تمام وقتهاینم

 ن رفتن وین و برم...مردد بودم بی ندازم و پائینم

 ... ستادنیا

 ..هرچند انگار مهمانی کار دار یلیدونم خ یبرو..م  _

 .. ی هم دار
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 . صله گرفتمفا یازش کم

 ! ان؟خز_

 سرم رو به سمتش چرخوندم که با هر دو دست 

 فش بودیک ی فش رو گرفته بود و پالتوش رویک

 ... یعنی کاش.. ی ده..ایطنتهات جدیش _

 .. ستیگه شونزده سالم نید _

 نکه جوابم رو بده.. استاده بود و نگاهم یبدون ا

 کردم.و من هم ینگاهش رو حس م  ینیکرد..سنگ یم

 ... کنم..وارد شرکت شدمه پشت سرم نگاه دوباره ب

 سهند  یرکیر زیحنا و نگاه ز ی بلند خنده ها ی با صدا

 ا رو به رویصابر و دن یو صورت خسته اما راض

 ... شدم

 آورد هر بار کل یرون م یدها رو بی حنا تک تک خر

 شد..من اما یبلند تر جمع م ی د و باعث خنده هایکشیم
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 دیا شایاد ویز یلیخ ی بود با فاصله  ییه جای

 ... کینزد

++++ 

 ی زیچ وقت چیبه چمدونم انداختم..پرواز ه  ینگاه

 ن یدورب ی ه ینم و پای نبود که دوست داشته باشم..دورب

 کی م رو چک کردم و یاز داشت یکه ن یلیو تمام وسا

 ارم بشهیکه قرار بود دست ی ن دختری گه به نازنیبار د

 نیجا نمونده..ا ی زیزنگ زدم تا مطمئن بشم چ

 .. اومد یم یطوالن ی ادیه به نظر زمسافرت دو روز

 ی که حنا برا ی ست خنده داریگه لیک بار دی

 نوشته بود رو خوندم و خنده م گرفت..از  یسوغات

 .. ف پول توش بودیل تا کیپاست

 ن دستهام گرفتم و کنار پنجره یماگ قهوه ام رو ب 

 ره شدم به ینشستم...زانوهام رو بغل گرفتم و خ
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 تور ی پشت پرده رو به رو از  ی پنجره ها

 داشتن  یکی یکیکه  ییآشپزخونه.. به چراغها

 ... شدن یخاموش م

 ره یکه خ ییدن زنگ تلفنم از دوردستها یبا شن

 و یم نگاه کردم..هنوز هم اسمش رو سی بودم..به گوش

 ه ساعت یشناختم..ینکرده بودم اما شماره اش رو م

 ت ن ساعینکه ایبود..از ا 05ک ینگاه کردم نزد

 .. بود متعجب شدم اما برداشتم تماس گرفته

 الو_

 . سالم خزان_

 ؟ی تعجب گفتم :سالم..به ساعت نگاه کرد یبا کم

 پروازت ساعت چنده؟_

 !! ؟یچ _

 ز گذاشتم و از جام بلندیم ی ماگ قهوه ام رو رو
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 .. شدم

 .. ام دنبالتیق پروازت رو بگو..دارم میساعت دق  _

 یچ ی برا؟ ی: تو خوب کنم  یتونستم تعجبم رو مخفینم

 دنبالم؟؟ ی ای د بیبا

 .. ام ببرمت فرودگاهیداره؟؟ خب م یچ یعنی _

 .. رمیخودم م _

 ... رمیکه خودم م یچ یعنی _

 رون دادم..بحث کردن باهاش رویب  ینفسم رو عصب

 ر بار برمیدوست نداشتم..اما امکان نداشت ز 

 . رمینداره...خودم م  یچ یعنی _

 گذروندم..و یفن..روز مزخرم خزای ا بحث نکنیب _

 دا کردن ساعت پروازتیام دنبالت.. پ یخوام بیم

 زنم فرودگاه ویمن نداره...زنگ م ی برا ی کار

 ست یشتر به اونجا نیه پرواز که امشب ب یپرسم..یم
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.... 

 کردم صدام یرون دادم و سعینفسم رو پر حرص ب

 دار نکنم : دست از ین نگهدارم تا حنا رو بیو پائ

 فهممت...واقعا چرا یصال نمبردار..من انکارات یا

 ؟ یم کنیعصبان  ی خوای؟ م یکنینکار رو میا  ی دار

_.... 

 ؟ یچ  یعنین سکوت یا یشه بگیم _

 و یبزن  ی خوایکه م ییهمه حرفا یعنین سکوت یا _

 ... بزن و در آخر ساعت رو بگو

 تلفن یچ حرفیا بدون هیغ بزنم و یخواست ج یدلم م

 رفتم : چران دستهام گیرو قطع کنم... موهام رو ب

 ه روزمون بدون بحث بگذره؟ی ی گذارینم

 چی م..به هیم..اگر تعامل نکن یچون اگر بحث نکن  _

 من  یساعت رو چه نگ ی م...االنم چه بگی رسیکجا نم
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 ... رفتن به فرودگاه منتظرتم ی ن آپارتمانت برایپائ

 .. ی ن طور تو آمپاس قرارم بدی ا ی حق ندار _

 رده بودمناراحتش کرون داد ؛ ینفسش رو ب 

 ن دارم راهیر کرد: منتظرم پائییانگار...لحنش تغ

 ... وفتمیم

 ... دم یم کشیشونیبه پ   یکالفه دست

 قه است...ساعت دویپرواز ساعت پنج و چهل دق _

 ... هیم کافی وفتیهم راه ب

 ه سالم کوتاه از دستم گرفت ویلم رو با یساک و وسا

 یورزشصندوق عقب گذاشت... کاپشن و شلوار 

 کم موهاش یختگیتنش بود که با بهم ر یرنگ یاهیس

 تر نشون یم یچهره اش رو بچه سال تر و صم

 که االن در جلو رو برام باز کرد ی داد...پنداریم

 اخمو یو کم ی هاش بود...جد یسالگ  51ه پندار یشب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 تر از پندار کت شلوار پوش و یو دور و البته خونگ

 ... ن روزهایمرتب ا

 که به ی ن منتظر شد تا گربه ایدن ماشبا روشن کر

 ابون تو خودش جمع شده بودیخاطر سرما وسط خ

 ن یبه ا ی ازیقا نیدونم دق یبره و بعد راه افتاد. نم

 ا نه؟یرفتارش بود 

 ا اون؟ یم..من یبودیم  ید شاکیکدوممون با

 گه پاسپورت ویه بار دیم یدور نشد ی لیتا هنوز خ _

 ستینمهم  یلیپولهات رو چک کن.هر چند پول خ

 ... اما پاسپورتت رو حتما چک کن

 م رو بازیستچیف پی ک کیپ کوچیز ی چ حرفیبدون ه

 . کرد و پاسپورتم و چک کردم : هر دوشون هستن

 دونم چهیتکون داد و دوباره سکوت کرد...نم ی سر

 ارمی قدر گذشت که نتونستم طاقت ب 
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 ادیدونم خوابت م یا چه میاگر انقدر برات سخته  _

 رفتم یام...با آژانس میباهات ب ی رد بورم کچرا مج

 .. واال راننده اش خوش اخالق تر بود

 بهم انداخت : بد اخالق ینکش نگاهیر عیاز ز

 ... خوام باهات بحث و جدل کنمی ستم...فقط نمین

 ه دادم و کامل بهینه شدم و به در تکیدست به س

 گفت تعاملی ش میچند ساعت پ یکیدم : یسمتش چرخ

 ... ن حرفایو ا

 لبش اومد  ی رو ی بخند کم رنگ اما بامزه ال

 دو سه ی برا ین نبود که وقتیمنظورش ا یکیاون  _

 ... یقهر باش یستیروز ن

 ... م پنداریسال قهر بود 05ما  _

 نکش رو باال داد : قهری با انگشت اشاره وسط ع

 .. ن دو تا فرق دارن باهمیم ایم؛ جدا بودینبود
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 ی ..تو من رو رودارنن  یچ فرقیزدم : ه ی پوزخند

 و  ی ن خوردم ترک کردیکه زم ییهمون جا

 ... زدمیاد می..من از درونم واقعا داشتم فر یرفت

 جمله ام رو خوردم..احمقانه بود که دوباره و ی ه یبق

 کنم تا چه حد اسمش رو ی ادآور یصد باره بهش 

 ... اد زده بودمیسالها فر

 به  یاشتاز دیح دادم...ن یرفتنم رو بارها برات توض _

 ... درمان..حالت خوب نبود

 من قانع شده ام به نظرت؟_

 شتر دنبال ید : من ب ی ش کشی شونیبه پ ی دست کالفه ا

 ... بخششم

 زون یک آویه قلب کوچیته دلم پاره شد... ی زیک چی

 ه بند بلند که انگار کلماتش اون بند رو پارهیبود از 

 ن ی ه قطره عرق سرد از ستون فقراتم پائیکرد...
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 ... مرفت

 که انگار مال من نبود از یید...با صدایلرزیدستهام م

 ن رویدم..ایومد گفتم : باشه بخشیاز فضا م  ییه جای

 گم...حاال هم تا کامل از یم ی هم از ته دلم گفتم...جد

 ... رمیبگ  یه تاکسیاجازه بده  ی شهر خارج نشد 

 د..به صورتم نگاه کرد ویبا شتاب به سمتم چرخ

 که اون قرص  ی روز ی ...حت تن رو نگه داشی ماش

 احمقانه رو خورده بود هم انقدر درمونده  ی ها

 ره رفت که با شتاب وینبودم...دستم به سمت دستگ 

 ن دستهاش یع هر دو دستهاس لرزونم رو ب یسر

 ! تو؟؟ یگ یم  یگرفت: چ

 خورد بهیومد م یرفت و میمثل آونگ م ی زیه چی

 نبلند نگاهش او ی که با صدا ی ذهنم...همون پندار

 .. خوادیسالها گفته بود من رو نم



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 سردته تو؟؟؟ _

 ین دستهاش گرفت : تو چ ی دستهام رو محکم تر ب

 ؟؟ ی دوزیم یته ذهنت؟؟ چ ی بری م ی؟؟ چ یگیم ی دار

 آخه؟؟ یکنینوا میهر بار تن من ب 

 : فقط نگاهش کردم..به چشمهاش که مضطرب بود 

 گفتم؟؟ ی ز بدیز من...حرفم بهت برخورد؟ چیعز

 شه...تعهد دارم بهیر میپرواز داره د ینعیبرم... _

 ... اون آدما

 قه گوش کن..هر ی ه دقیرون داد : فقط ینفسش رو ب 

 تونم قانعت ی برمت...من نمیم ی بخوا ییجا

 چی..ه ی چ کلمه ایه یچ جمله ایتونم چون هیکنم...نم

 ی چ کلمه ای ست..هی جبران اتفاقات اون سالها ن  ی کار

 ست که عمقین  ین چ زبایره لغات هیبه خدا تو دا

 من رو از اون سالها بتونه بهت ابراز یمونیپش
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 که اون سالها یخوام تو پندار بچه و لوسیکنه...من م 

 ... یبود رو ببخش

 متعجب و منتظر تک تک جمالت نگرانش بودم که 

 شدن نگاهشیک می ته ذهنش شل  ییک جایانگار از 

 .. کردم

 در هم فرو رفته ام رو از هم باز  ی انگشتها

 نبض هر دو دستم ی د...آرام شصتش رو روکر

 ... دیکشیم

 که ی ساله ا ی و خرده ا ی...پندار س ین یمن رو بب _

 تو  یداره تو زندگ یحاال رو به روت نشسته..سع

 رو تو "ما "خوام تو ین...من می ره رو ببیرنگ بگ

 رو تو  "ما  "ا یاون سالها کنار حوض پدربزرگ...

 ... نیهمقط ..ف ی اون روز نحس رفتنت رها کن

 خواستم پس یکه ته گلوم بود رو م یبغض سخت 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 خانواده من بود؛ تنها  ییه سالهاین مرد یبزنم..ا

 بودکه  ی زیبود که داشتم...اون سالها تنها چ ی زیچ

 !! ز بود و حاال؟؟ یمتعلق به خودم بود.مرکز همه چ

 که داشت  یآرامش ی برا یحیخودم هم انگار توض

 .. شتمکرد ندایق میاالن بهم تزر

 زد که همه ی آرام شدنم رو حس کرد انگار که لبخند

 ره شده به کف هر دو دستمیصورتش رو پوشوند..خ

 ن دستهاش گرفته بود، در سکوت فقط نگاه کرد ی که ب

.... 

 یی شصت هاش معجزه گر بودن انگار از هر دارو

 سکر آورتر..

 رتیترسم دیوفتم ...میخوام راه بیحاال هم م _

 .. ی خواستم برید نمبشه..به من بو

 ... ن رو گفت و راه افتادیا
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 لینگ گذاشت و عالوه بر وسایپارک ی ن رو توی ماش

 رو هم از صندوق  یقرمز رنگ  یکادوئ ی سه یمن ک 

 م رو پنهانیکردم کنجکاو یعقب برداشت..سع

 سهیره بودم به رنگ قرمز کیشد مدام خیکنم..اما نم

 ... دستش ی 

 مکت سالن ین  ی ر..روومده بودن انگایه هنوز ن یبق

 ره به اشکها و لبخندها و خانوادهیم..خیانتظار نشست 

 کردن ی که فرزندهاشون رو بدرقه م  ییها

 .. پندار ی ن کلمه های بودم..وغرق ب

 ک هفته قبل از اومدن به ساختمونتون رفتم ختم ی _

 .. از دوستانم یکیخواهر 

 . نگاهش کردم  ید...سئوالیسرم به سمتش چرخ

 کرد و قراریچشمم حرکت م هر دو نیچشمهاش ب

 ... نداشت
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 بد  یلیکرد و حالش خی م ی قرار یدوست پسرش ب _

 حرف یتونست فارس ینم ی بود...درست حت

 ... کرده بود یما خودکشیبزنه...دختره تو هواپ

 رم..هر دویباز شدن دهانم رو بگ ی نتونستم جلو

 دهانم گذاشتم..دخترک مثل روز ی دستم رو رو

 ... چشمم ی ا جلوقید..دقچشمم بو ی جلو

 ن اتفاق مدتها بود کهیبود.تا قبل از ا یتلنگر اصل _

 گرفتم یدمت..خبر میدیر نظرت داشتم..م یز

 .... ام جلویازت...جسارت نداشتم ب

 من ...اولش کنجکاو شدم...بعد عذاب وجدان 

 ... یعن یگرفتم...بعد...

 ن سالم بلند یل کنه...نازنیحرفش رو نتونست تکم

 که زانوهام..گلوم و  ین شوکه در حالکرد و م ییباال 

 دست دادن باهاش از جام بلند ی د برایلرزیدلم م
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 ... شدم

 ن..عروس و داماد و در کمال تعجبیپشت سر نازن

 اخمش رو در  یدن بابائ یاومد...پندار با د یمن بابائ

 ی دن ها یبود و رفتارها و لباسها پوش  یهم کرد.. بابائ

 کرد..من اما یو جلب مر یلوسش که توجه هر کس

 شه فکر یکه من هم ییایا نبودم...دنین دنیاصال در ا

 کره که آدمها درش قلیدر پ یکردم بزرگ و ب یم

 ی ک بود و بیکنن..کوچیخورن و هم رو گم م یم

 ی پنهان شدن نداشت انگار..برا یبرا ییه...جایزاو

 ... ده نشدنید

 قرمز رو به سمتم  ی سه یشد پندار کیر میداشت د

 که هنوز جسارت نکرده بود نسبت   یئفت..باباگر

 دیپندار با من رو بپرسه..با اون لحن مزخرفش پر

 یدیخر یوسط : نگو براش پسته تو راه



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 لوس شروع به خنده کرد..اصال یلیو بعد خ

 ییک کنار ما معنایحضورش انقدر نزد

 د و به گوشه یکش یمن رو کم ی نداشت..پندار بازو

 اد؟ یل قرار بود بهم از او زین مردک هیبرد : ا ی ا

 نگاهش کردم..دستش یه ابروم رو دادم باال و سئوالی

 خب  یلیخب خ یلید : خیرو دور دهنش کش

 .. م..اجازه ندارم بپرسمیتسل

 .. ر لب با خودش زمزمه کرد : البته فعالیو بعد ز

 جلب کرده بود...درش یلیسه اما توجه ام رو خیک

 .. هش کردم نگا یئوالدن کتاب سیرو باز کردم و با د

 ... ن ین آست یج _

 ... پشت سر همش برام قابل باور نبود ی ضربه ها

 یعن ید: بعد از رفتنت..یبه پشت گردنش کش یدست

 ی ن کتاب روی...ا یکه اون اتفاق افتاد و رفت یوقت
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 .. ز کنار تختت بودیم

 ین دندون هام گرفتم تا بغض ی نم رو محکم بیلب پائ 

 و  یامش، خوشحال؛ آریاراحتکه از سر شب از سر ن

 رت بارها گره خورده بود و باز نشده بود..باز هم یح

 ... بمونه یباز نشده باق 

 دونم اصال اون یست...نمیهمون کتاب ن  _

 گشتم با چاپ همون سالها و همون  یکجاست..ول

 د تو سفر یداش کردم...شایناشر و مترجم برات پ

 ... سرت رو گرم کنه

 ا پشت دست هل م رو آروم بشون کنار شالیپر ی مو

 ر شال و زمزمه کرد : مراقب خودت یداد ز 

 .. ام دنبالت ی هم م  یباش...برگشتن 

 .. دمیخوند از جام پرین که اسمم رو مینازن ی با صدا

 زنم تلفنت رو جواب بدهیزنگ م  یلطفا خزان وقت _
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 .. ن چند روزیا

 ن طور نشستن یمکت دراز کردم...این ی پاهام رورو

 ن بودم که بخوامیته تر از انبود اما خس ح ید صحیشا

 دستم ی وان الته ام رو تویزها فکر کنم..لین چیبه ا

 ی ن نورهایجا به جا کردم...هوا نم ناک بود و ب

 دیکه با ی زیشتر از اون چیز بیهتل همه چ ی ادیز

 تمام روز یزد..بابائیدرخشان شده بود و چشم رو م

 ییجااعصابم قدم زده بود و کار رو به  ی رو

 گه باهاش کاریبود که با خودم عهد بستم درسونده  

 بود و درست مثل اسمش ین دختر خوبینکنم ، نازن

 کارهام ی تجربه بود و مجبور شده بودم همه  یاما ب

 .رو خودم انجام ...گردنم رو به اطراف تکون دادم

 از صبح دوباره تماس گرفته بودو هر دو بار بدون

 ت کردنکه فرصت صحب ام داده بودمیپاسخ بهش پ 
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 به حس و ییک جورهایندارم...واقعا هم نداشتم اما 

 ... نان نداشتم یحال خودم هم اطم

 م جواب دادم : سالمی گوش ی بره یدن وین بار اما شنیا

 کرد و بعد از چندی و جا به جا م ی ز یانگار داشت چ

 ؟ سرت خلوت شد؟ یه سکوت شد : سالم..خوبیثان

 .انگار . ینه و معمولمایده بود..صمیآروم پرس

 ی بیز عج یچ چینمون هست..ه ین گفتگو ب یسالهاست ا

 .. ست ..اما بودین

 .. کم از الته ام رو قورت دادم : خوبم..خسته امی

 دم : چهیرو شن یده شدن صندلیکش ی نشست..صدا

 کار بود؟  یلیطور؟ خ

 عروس به شدت لوس و پر ادعاست..داماد خشک _

 شنگنازشون گرفتم ق که ییگورهای حوصله...ف یو ب

 چارهیه بیدن به اون نقطه و اون زاویرس ی برا یول
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 .. شدم

 وقفه و راحت ی بعد متوجه شدم ب ی قه یو فقط چند دق 

 از روزم حرف زده بودم..از ی چ فکریه یو ب

 که فرصت  ی ها و ناهار  ین، شرجی , نازنیبابائ

 یبابائ  ی هایاز لوس باز ینکرده بودم تا بخورم. وقت

 ی بچه ا ی دن صدای ..با شنن گفتم ینازن   یبگتجر یو ب

 د به یخندیکرد و میم ی که پشت سرم با پدرش باز

 با تموم شده بود ادامهیخودم اومدم و حرفم رو که تقر

 ن انگشتهام جا به جا کردم ویوانم رو ب یندادم...ل

 ... زون کردمیپاهام رو آو

 ی سکوتم باعث شد تا اون سکوتش رو بشکنه : چ

 شد؟

 اد؟ی .خوابت نمن. یهم یعنی یچیه اوممم _

 لب هاش رو حس کنم  ی لبخند رو یتونستم به راحتیم
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 ؟ ی ..چرا رها کردی دادیح میتوض یداشت :

 ... ستیمهم ن   یعنیزه..یچ _

 ن ی؟ بپرسم جی پرسم تو چه طور یخواست یدلم م

 دنش هم باعثید یکه حت ی دین رو از کجا خریآست

 .. دمیشه بغض کنم..اما نپرس یم

 ... دندان هام گرفتمن یوان رو بیل ی  فقط لبه

 کردم یزم..من اصال تمام روز سعیمهمه عز _

 ... رم چون برام مهم بوده و هستی باهات تماس بگ

 نمون رویکردم تا جو ب یرون دادم و سعینفسم رو ب 

 در ی ن باشه که براین کار اید بهتریعوض کنم: شا

 و  ه لباس خوشگل بپوشمیبرم  ین خمودگیاومدن از ا

 .. هاس هتل برم یمهمانن یاز ا یکیبه 

 ک جور پرتاب جمله یحرف من کامال ساده و 

 نکار رو یا ی بود..نه قصدش رو داشتم و نه حوصله 
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 داش بشه و یدوباره پ یدم بابائیترسیبخصوص که م

 موند بدونیدر امان نم یکیزینبار از برخورد ف یا

 ه صحبت ساده نبودین جمله  یپندار ا ی شک..اما برا

 کی ل به یکهو تبدیم و پر نوازشش انگار که لحن آرا

 ن موقع شب تو یا  یکنیشد : واقعا فکر م ی لحن جد

 ها رو رفتن؟  ین مهمان یه ایاون کشور کار درست

 میتونم تصمیسالم شده پندار...م  10از جام بلند شدم : 

 ست؟ین طور ن یرم..ایبگ

 بر  ی به سن داره؟ فردا که دار یچه ربط _

 تهران هم  یرسنظرم استراحت کن ب ..به ی گردیم

 .. ک عالمه کارهستی

 ینبار خنده ام رو کنترل کنم..روش یتونستم ایواقعا نم

 ش گرفته بود به شدت بامزه بود..تالشش یکه در پ

 ... بود  یمتقاعد کردن من ستودن ی برا
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 تو دادگاه و تجارت طرف مقابلت رو  ی ن جوریهم _

 ؟ یکنیمتقاعد م 

 : چه طور؟ کرد ی تک سرفه ا

 ... چگانه استآخه واقعا ب_

 اوففف خزان.. متقاعد کردن که سهله..با تو  _

 .. سخت تره یمن از هر قاض  ی صحبت کردن برا 

 ی ن های شروع به قدم زدن کردم و از کنار کاش

 ن طوریاط هتل گذشتم : من ایلوکس پارک شده در ح

 کنم یفکر نم

 ی گاهن طوره..تو از هر دادین همیقا ایچرا دق _

 .. ی سفت تر

 ن حق رو ندارم؟ یا ایهم رفت : و آ اخمام در

 دونمیو تلخ نبود: نم ی گه اون قدر جدیلحنش حاال د

 شهی ا نه؟ همین ها رو گفتن درست هست یتلفن ا ی پا
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 تا  ید تو صورت طرف مقابلت نگاه کنیمعنتقدم با

 ... افت کنهیت رو از جمله هات دریبتونه حس واقع

 رف ب...حین کشور غری....تو ادونم چرا االن ینم

 م تو صورتیزدن راحت تر بود انگار: مثال مستق

 ی دار  ییپسرت آرزوها  ی برا  یو بگ یطرف نگاه کن

.. 

 بار دهم ی رون داد : مثال براینفس خسته اش رو ب

 ... کن یا و در حال زندگیخزان ب یبگ

 که من االن باهاش آشنا  ی بود ی پندار تو اگر مرد _

 ا یتگار..ه خواسی..ی ه همکار بودی ...اگر شده بودم

 ن جمله ات درست بود..اما تویه ..گفتن ایپسر همسا

 که متعلق ی زی....تو و هر چی خودت از گذشته اومد

 هم از گذشته  ی که بهم داد ی ه ایهد ی به توا...حت

 ... است
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 ؟یدوستش نداشت _

 ... خش دار یصداش آروم شده بود و کم

 : نبودم یم راضیکردیم بحث می نکه دوباره داشتیاز ا

 بود...واقعا دوباره  یخوب ی ه یهم هد یلی..خچرا

 مه کاره رها یخوام بخونمش..همون موقع که نیم

 ... شد

 ه سکوت کرد و بعدیحرفم رو خوردم..چند ثان یباق

 مه کارهین من و تو که نیزها هست ب یچ یلیگفت: خ

 هیازت  یم...ولیخوام که تمومش کنیمونده و من م

 بعد شروعش   ران ویا ی ایخواهش دارم...بگذار ب

 که دستم ازت کوتاهه  ی مون شدم تو سفریکن..پش 

 ... بهت اون کتاب رو دادم 

 دونست هر لحظه ممکنه حالم بد یخوشحال نبودم که م

 یدونست راضیداشتم که م ینکه ضعف یبشه.از ا
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 ن یتونستم دروغ بگم که صداش در اینبودم اما..نم

 ز یباتر از هر چیس و نوازش زن حیلحظه و با ا

 ... بودگه ید

 .. باشه_

 لحنش حس کرد : و  ی شد لبخند رو تویراحت م یلیخ

 ی د بهتر باشه بریگه...شایک خواهش د ی

 ر شده ید یدونی م  یعنی..یبخواب

 ن یا یکه بتون یهست  ی تیدر موقع یکنیفکر م _

 ؟یخواهش رو بکن

 خوب متوجه یلین رو خیبود و ا یلحنم پر از شوخ

 شد 

 شهی و بگم..من که همستم اما...بذار راستش رینه ن  _

 ... نی در محضر شما محکومم خانوم...نگرانم..هم

+++++ 
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 نبارهمیدمش...ایشه دیسرم رو چرخوندم و پشت ش

 ی کاپشن و شلوار به تنش بود اما سورمه ا

 اعصابم بود..عروس از اون  ی رو یرنگ....بابائ

 کردیه میاشت گرا دیبدتر..تمام طول دو روز گذشته 

 گه نگاه کرده وید ی اد به دخترهاچون معتقد بود دام

 .. دادیلوسش ارد م ی ا صدایکرد و ید میا داشت خری

 که ی زیبودم عکسها بود..چ یکه راض ی زیاز تنها چ

 نی ک گرفت..دوربی هم از ته دل بابت تبر یبابائ یحت

 دوشم انداختم و ساکم رو پشت سرم  ی رو رو

 .. دمیکش

 دستش گرفت و به سمتم  ی رو تو چش یسوئ

 ..دستپاچه یطوالن یق و کمی.نگاهم کرد..عماومد.

 ن نگاهش..ناخودآگاه دستم به سمت اللهیشدم از ا

 گوشم رفت که به خاطر پرواز گوشواره
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 نکه بتونهینداشت..نگاهش با دستم رفت... و قبل از ا

 که  ینیراهن زرد و شلوار جیبا پ  یسالم کنه بابائ

 شد ک یکلش نداشت به ما نزدیبا سن و ه  یچ تناسبیه

 و دستش رو به سمت پندار دراز کرد: سالم..موقع 

 ... نشد ییرفتن فرصت آشنا

 دم به خودمیدیپندار رو م  ی افه ی ن قیمن بودم و ا

 چ وقت آدمیه ی دادم اما بابائیشدن نم یزحمت معرف

 .. نبود  یت شناسیموقع

 خانم ی هستم..پسر عمو   یپندار طلوع _

 .. ر شدهی...االن هم با اجازتون دیعطلو

 دستش گرفت   ی ساک رو تو ی خم شد و دسته  

 باهم  ی زی چ ییه چایاما از رو نرفت:  یبابائ

 ... میخوردیم

 انا یاح یبابائ ی اوردم :آقای نبار اما من طاقت نیا
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 ی مدت ی؟؟ دو روز مالقات طوالنی دیساعت رو د

 بود

 .. ر خنده : بد شد اومدم بهت کمک کردمیزد ز

 با  ی اومدگم ی...م ی گم کمک کردی من بهش نم _

 .. فرستمی...عکسها رو براتون میخرج داماد دوب

 ی دم:باز مثل دفعه  ی رفتم که سمتش چرخیداشتم م

 ن بار بد ینمشون کالهمون اینستاگرام ببیش تو ایپ

 ... ره تو همیم

 نیباال آورد : ا یخداحافظ ی دستش رو به نشانه 

 نه که تا ی اخالق نداره..همشما دوزار   ی دختر عمو

 ... نکردهحاال شوهر 

 بگه که  ی زیخواست چیشده بود ...م یپندار عصبان

 ... خسته ام ی لیناخودآگاه بازوش رو گرفتم: خ

 ن جایهم ی خوایبه بازوش و دست من کرد: م  ینگاه
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 رونیارم..بینگ بین رو از تو پارکیسا برم ماشیوا

 ... ی خوریاد سرما میباد هم م 

 از در  همراهان که داشتن ی ه یو بق یبه بابائ  ینگاه

 .. امی ن میشدن کرد : بشیخارج م

+++ 

 د هنوز طلوع نکرده بود..خسته بودم و سرم یخورش

 چهیسوخت...دریه دادم..چشمهام می تک ی رو به صندل

 م کرد..هنوز ی صورتم تنظ ی رو رو  ی بخار ی 

 ... اخمهاش در هم بود

 نش مشغول ن ور و اون ور شد..انگار ذهیا یکم

 واقعا باهاش کار  ی ..مجبوری ن بابائیبود: ا ی زیچ

 ؟یکن

 ن ین اییا همکاران خانم شما مدام در حال تعیآ _

 ا تو دادگاهیرو قبول کنن  یهستن که وکالت چه کسان
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 رو به رو بشن؟ ییبا چه کسا

 .. البته که نه_

 ؟؟یپس چ _

 .. آدم یلیدونم..خید : نم یبه پشت گردنش کش یدست

 ین طور قرار دادها یه.. اگر همیخود یو ب پیچ _

 ی به کار کردن بابائ ی ازیش بره ن یدفتر خوب پ

 دوست  یلیمد رو خ یست...البته من عکاسین

 ... کار نداره ی ران اما خب جایدارم..تو ا

 کوتاه ی د و شروع به سئوالهایبا لبخند به سمتم چرخ

 اعث یکه  ی زیتم کرد...چیدن از کارم..و رضایپرس

 ونکه متوجه باشم  یک ساعت بدون ایشتر از یشد ب 

 به  ی رو حس کنم باهاش صحبت کنم و وقت یخستگ

 ... صبحانه نگه داشته بود ی خودم اومدم که برا

 د : بهت گفتهیرو کش ید ترمز دستیتعجبم رو که د
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 صحبت کردن باهات از ی رو برا یچ فرصت یبودم..ه

 ... دمیدست نم

بامزه   یلید و صورتش خیمالیرو مچشمهاش    با پشت دست هنوز داشت

 بود  شده

 ؟ ی آورد   یچ یسوغات _

 مبل انداختم موهام  ی دم و رویشالم رو از سرم کش

 دم: سالمیرو از شر کش خالص کردم...لپش رو کش

 ؟ چه خبر؟؟ یخزان..خوب

 : م رو از دستم گرفت یف دستیخنده اش گرفت و ک

 خواست مطمئن بشه یعمه ات دو بار زنگ زد...م

 قد کنون؟ع ی ریم

 .. به مامانت هم زنگ بزن

 رون دادم و وارد اتاق شدم..پشت سرم یو ب نفسم ر

 مانتوم ی مثل جوجه اردک راه افتاده بود...دکمه ها
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 شستشو ی انداختم تا برا ی رو باز کردم و گوشه ا

 .خسته و کم خواب بودم..اما ییبفرستم خشک شو

 یم حالم رو کمیکه خورده بود یدلچسب ی صبحانه 

 ... ر کرده بود اما هنوز به شدت کم خواب بودمبهت

 ر تختیتخت نشستم و خم شدم تا از کشو ز ی لبه 

 ارم یژامه هام رو در بیپ

 : وار نگاهم کردیه داده به دینه تکی حنا دست به س

 ه روزیسهند اومد دو بار بهمون تو دفتر سر زد...

 لش تو دفتریزود اومد تا با وک یلیا هم نبود خیکه دن

 ... ها نباشمتن

 هر ی ..سهند برالبم اومد ی رو ی ناخواسته لبخند 

 : : ن خوب بودیگذاشت و ایو وقت نم ی انرژ یکس

 !! گه؟؟ید

 رم برات صبحانه بذارمیزد : م  ی لبخند
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 خوردم _

 ما رو؟ یاون مزخرفات هواپ _

 ژامه هام رو باال یبدم پ  یقا چه جوابیدونستم دق ینم

 گرفت : لباسهام رو عوض کنم؟؟

 رونیباال انداخت و ازاتاق ب ی نه اشو

 دادیومد نشون میکه از آشپزخونه م  ییهارفت...صدا

 .. مشغول شده

 ختم و یپنبه ر یچشم رو رو  ی ع پاک کننده  یما

 ی شروع به پاک کردن چشمهام کردم به دختر تو

 ن سالها ساخته ی که در ا ی زیه چینه نگاه کردم..یآ

 ینش..تمام سعنبار بدون تیم...ایبودم...حرف زده بود

 کوچک به ی اشاره ا  یاش رو کرده بود که حت

 ز دستهاش رو بهم گرهیگذشته نداشته باشه...پشت م 

 شد همون پنداریزد..م یزد و با اعتمادبنفس حرف میم
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 ز یر میزد و من زیسالها با دوستان و اقوام حرف م

 شدم همون یکردم و میزانوهام قفل م  ی دستهام رو رو

 .. کردیوار نگاهش میکه از پشت د یخزان

 ی زید ؛ ازم چی کشیه طول میفقط چند ثان  یول

 ن روزها...ازیا یشدم خزان طلوعید که میپرس یم

 زدم...از ید حرف مید  ی ه هایرنگ ها و نورها و زاو

 ی ومدم و لبخند یرون میوار بیو از پشت اون د یبابائ

 .. آورد یلبهاش م ی نان رو یپر از اطم

 ..دم مامان بودیجام پربا بلند شدن زنگ تلفن از 

 مش بود..از پروازم دن صداش خود خود آرایشن

 تونستم راستش روی د و من فقط به مامان میپرس

 ... بگم

 ن دندونم ی نم رو بیسکوت کرد...لب پائ

 ... نبود یخوب ی گرفت..سکوتش نشانه 
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 ... خزان..اما یهست یتو دختر عاقل _

 ن تری پائ یدم و صدام رو کمیبه آشپزخونه کش یسرک

 مه بسته کردمیآوردم و در رو ن

 هست؟؟ ازت  ین آدم دنبال چیا یدونینم یتو حت _

 .. خواد هر چه زودتر برهیخواد؟ هر چند دلم میم یچ

 ر یبره انقدر غ ی ن بار بود که کلمه ید اولیو شا

 .. منتظره بود برام 

 .. ست..مادرش خزانیمشکل من فقط خودش ن _

 دمیذر خواست و بخشکار دارم.ع یبه زن عمو چ _

 ... شته باشهبراش وجود دا ی ست بعدیقرار ن

 ن جمله اعتقاد داشتم واقعا؟؟ یچه قدر به ا

 ش رو کم ینگارش   ی ه انشا غلطهایخوندن مجدد  _

 ... برهین نم یکنه..از بینم

 زهایچ یلیشه خی چشمهام رو فشار دادم..مامان هم
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 پشت هر کلمه اش بود که یقیداشت که بگه و حقا

 ... شد ازش فرار کردینم

++++ 

 دنشونیب نبود..اما رس یعج ا یدن یدن کارت عروسید

 ار ین ها حس بسی ن نقطه بعد از تمام باال و پائیبه ا

 چشمهام جمع شده بود با  ی داشت..اشک تو یخوب

 ندهیآ ی هفته بغضم گرفت  دن کارتید

 انش بودمیکه از اول انتخاب در جر یخیجمعه...تار

 .. ومدینظر مدور به  یلیاما خ

 ده بود و ه اش مونیزیدمان جهیچ  ی ن کارهایآخر

 ... رفتید زودتر مین بایهم ی برا

 خوندیخودش آواز م ی ر لب برایحنا مشغول بود و ز

 به در خورد...با  ی کرد که تقه ایو کارهاش رو م

 نکه سهند پشت در بدون توجه در رو باز یتصور ا
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 تعجب کردم یدن پندار لبخند به لب کمیکردم ...با د

 خزان؟؟  یینهارم : تی لبخندم رو بگ  ی اما نتونستم جلو 

 ... نی افتاده بود تو ماش ی زیه چیفت یشب از کید

 و جمله اش باعث شد حنا  یخودمون یلیلحن خ

 اره و با اخم و تعجبیبالفاصله سرش رو باال ب

 ر دندونمیبه ما نگاه کنه...لبم رو ز یوحشتناک

 عجب سرش رو بلند کرددن واکنشم با تیگرفت..با د

 و تا ننداخت و سالم دن حنا خودش رو از تکیو با د

 ... کرد ی مانه ایصم

 د دفتریایب ی چا ی خواستم ازتون دعوت کنم برایم _

 .. من

 !! ما کرد : خزان؟؟ ی به هر دو یحنا نگاه 

 متیبه من نگاه کرده بود...صم یچ حرفی ه یپندار ب

 ... انش کردنبود که بشه پنه ی زینگاه و کالمش چ 
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 اشاره کردمکرد...با دست یحنا دست به کمر نگاه م

 د یاد و بعد خواستم در رو ببندم که حنا پرسیتا داخل ب

 شب تویمت هست؟ تو دین صمیا ید از کیشه بگیم :

 ؟ی بود یطلوع ی ن آقای ماش

 ش جا به جا کرد ...قرارینیب ی نکش رو رویپندار ع

 ...لحن حنا زننده ت وحشتناک بودین موقعیگرفتن تو ا

 ... تم بکنمتونسی نم ی چ کاریجا..اما ه یبود و ب

 شبیبه حنا نگاه کردم : بله من د ی جد یلیپندار خ

 یتون ی م ین چه اشکالیرفتم فرودگاه دنبال خزان...و ا

 .. منه...و ی داشته باشه..خزان دختر عمو

 ه بمب ین یحرفش هنوز کامل نشده بود که حنا ع

 دات شده؟؟ یدور و برش پ یحق ه چهید: یترک  یساعت

 رو بگو که متوجه من خنگ رو بگو...من احمق 

 شما رو من به دفتر باز کردم..از من  ی نشدم..تازه پا
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 ... دیوسوءاستفاده کرد

 که از ی زیع در رو بست..تنها چیسر یلیپندار خ

 کیبه حنا نزد ین بود انگار...قدمیومد ایدستش بر م

 کردم..من ن ین جسارتیشد : من هرگز همچ

 ... تو_

 :ر گرفتانگشت اشاره اش رو به سمت صورت پندا

 ادمونی؟؟ ما یپلک یدور و بر خواهر من م ی اومد

 هاش یچارگ یما؟؟ ب ی اومد خونه  ی ره چه شکلیم

 ره تو ا که ولش ی ره؟؟ همه اش هم تقصیادمون می

 ؟؟ ی کرد

 کمیبدون نگاه کردن به سمت حنا رفتم : حنا جان..

 .. آروم تر

 بهت گفتم  ی؟؟ هی نش شدی روم تر؟؟ تو سوار ماشآ _

 ... فرودگاه دنبالتام  یبذار ب
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 ن من و حنا قراریپندار جلوتر اومد و خودش رو ب

 ن شانس رو بهم بده تا یداد : من ازش خواهش کردم ا

 .. باهاش حرف بزنم

 که شالش درو گردنش افتاده  یدر حال ی حنا عصب

 نیکرد : با ا بود..با انگشتش به سمت پندار اشاره

 دل طور با کالس حرف زدن شما از ذهن من..از 

 دینجا بریره...االن هم از ایخزان نم ی ه هایمن گر

 ... رونیب

 ن اصال خوب نبود..پندار اما خونسردیزد و ا یداد م

 ی تین وضعیکرد...ایبود و با آرامش حنا رو نگاه م 

 ... دینبود که اصال ازش خوشم با

 فتم : حناجان؟؟ دوباره به سمت حنا ر

 د : تو مقصر ی ر دستم کشی شونه اش رو از ز

 ی که عمر یکنیبرخورد م ی...با آرامش با آدمی تر
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 رو تو  ی چ مردی...هی به خاطرش غصه خورد

 ین آدم جدیت به خاطر خاطرات بدت با ایزندگ

 ... ینگرفت

 شد ضربان قلبم باال رفته بود ویداشت بدتر و بدتر م

 حنا هم به شدت   ی و چونه د...صدا یلرزیدستهام م

 .. دیلرزیم

 ... ال محترممث ی رون آقاید بیبر _

 : به در خورد یمحکم ی ن دادش ضربه هایبا ا

 .. نمید ببی شده؟؟ در رو باز کن ی زیخزان؟؟؟ حنا؟؟ چ

 سهیه کیش مثل ی که تا لحظات پ  ی پندار خونسرد

 صدا حنا رو نگاه  یجون و آروم و بیبکس ب 

 مضطرب سهند  ی صدا  دنیکرد..از حرص شنیم

 ع به یسر  یلیچشمهاش رو محکم بهم فشار داد...خ

 با داخلیسمت در رفتم و در رو باز کردم..سهند تقر
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 به ما نگاه  یوحشتناک یدفتر پرتاب شد و با نگران

 نجای شتر درهم شد: ایدن پندار..اخمهاش بیکرد و با د

 چه خبره؟؟ 

 ... شون مزاحم ما شدنیا _

 !! حنا؟؟_

 جاد یا ی رییش تغ یر حالت تهاجماعتراضم د

 بود به پندار حملهنکرد..هنوز هم هر لحظه ممکن 

 ز من یم ی ش رو رویف و بارونیکنه...سهند ک

 گذاشت: آره خزان؟؟ 

 ن طور یپندار به سمت سهند برگشت : البته که ا

 ی ست....حنا فقط از من کمین

 ن دستهاشینش رو بی د آستیحنا وسط حرفش پر

 تونستم اجازه بدمیاشاره کرد..نم گرفت و به سمت در 

 .. هن بشین بهش توهیشتر از ایب
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 .. حنا؟!! تموش کن_

 ز به نظزیستاده بود و همه چیسهند آماده به حمله ا

 د ویلرزیمومد...دستهام و پاهام به شدت میمسخره م

 ... دی کشیر میکه سنگ شده بود و تیه تیمعده ام مثل 

 .. امی م رون منید بیسهند لطفا با حنا بر _

 رون...منیره بیشون می؟؟ اصال فکرشم نکن..ایچ _

 ه..همتون تو دلتون البد بهیمق گفتم شباهت اسماح

 ی د...طبق معمول من فقط نخودی من خند یخنگ

 ... یتش کنیبذارم دوباره اذ ی بود..اما کور خوند 

 دم : سهند خواهشی به پشت گردنم کش  یکالفه دست

 د و به یرت کشبه صو  ی دست یکنم..سهند عصبیم

 چی کرد...بدون هیاومد که داشت داد م ییسمت حنا

 سرش انداخت ی اول شال دور گردنش رو رو یحرف

... 
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 نکه بتونه حنا رو از اتاق خارجیاما قبل از ا

 که از شدت خجالت و فشار وارد شده یکنه...در حال

 دم...پندار دستش رویدیز رو تار میبه اعصابم همه چ

 تم کرد یرون هدای به سمت ب دور کمرم انداخت و

 نبار واقعا ید ایخوای ش؟ م یبرینم کجا میسا ببیوا _

 دش؟یبکش

 هم  ی ن بار چشمهاش رو محکم تر رویپندار ا

 ستاد : حنا داد نزن تویحنا ا ی گذاشت...سهند اما جلو

 .... ساختمون زشته 

 پندار در دفتر خودش رو باز کرد و من رو به داخل

 دم از رفتار حنا...انقدر روت کرد...درمونده بویهدا

 ت دراصال ازش توقع نداشتم...اشکم داش

 نکشی شد..عیم  یشه که عصبیومد...پندار مثل همیم

 زش پرت کرد...پلک راستش یم ی رو رو
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 که کرد قفل کردن دستهاش ی تنها کار ید...ولیپریم

 ستاده یل ایدل یپشت گردنش بود..من اما وسط دفتر ب

 ... بودم

 ؟ ینیشیم اشاره کرد : چرا نمیناربا دست به مبل ک

 ن کنترل یکردم..از امبل خودم رو رها  ی با رویتقر

 ی لیتهاش در تعجب بودم..خی عصب  ی که رو یبیعج

 ست اما ینم حال و روزش خوب نیتونستم ببیخوب م

 تونست خودش رو کنترل کنه و اطرافش روی هنوز م

 .... تیریمد

 ه ک ی زیرو از پشت م ید و صندلیکش  یقی نفس عم

 قا رو بهید و دقیرون کشینشست بی م ی معموال مهد

 ی وهاش با زانوهام فاصله اروم نشست..زان

 ده بود یچینداشت...شالم رو که محکم دور گردنم پ

 محکم بسته شدن در ی ه بعد صدایباز کردم و چند ثان
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 ده شد...سرم رو بلند کردمیدفتر و حرکت دو نفر شن

 یین چشمهایتر ینگاه کردم که با مشک ی و به پندار

 ره و منتظر نگاهم یده بودم خیکه تا بحال د

 تونستم مژه ین طور مینک بود و ای..بدون عکرد.یم

 نی چ وقت اید هیارم که شایاد بینم و به یهاش رو بب

 ... ده بودمشونی ک ندیقدر از نزد

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو گرفتم و دستم

 که  ی برگ یبگوشم کردم..به خالکو ی رو بند الله 

 روش داشتم..دستش رو جلو آورد و انگشتش رو 

 ی زیتم گره زد...جا خوردم اما چدرو مچ دس

 یب تر از همه ی کرد..عجیب نگاهم م ی نگفتم...عج

 ... ن مدتیا

 ... خزان_

 خواب اسمم رو تکرار  ی تو یر لب و مثل اسمیز
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 یو فقط کم یجواب فقط نگاهش کردم..کم یکرد ..ب

 ی ف شدنیدم...حس و حالم تعریخودم رو عقب کش

 دم که دریدیرو م ی خودم..من خزان  ی برا ینبود حت

 .. در حال آب شدن بود  ین مشتیب

 خودم رو عقب یکردم و دوباره کم ی تک سرفه ا

 لبش اومد و من دست  ی رو یدم..لبخند محسوسیکش

 ... گونه ام گذاشتم ی آزادم رو رو 

 .. فمی دم..کی لم موند تو دفتر..کلیوسا _

 ؟؟ ی الزم دار ی ز یعقب تر برد : چ یرش رو کمس

 برم برات بخرم؟؟ 

 د خونه رویدادم : کل ی تکون ینف ی به نشانه   سرم رو

 ! هم ندارم..هر چند خونه رفتن...اوفف

 بکنم بابت رفتار تند ید عذر خواهیا بایدونستم آینم

 ا سکوت کنم ؟؟یحنا و 
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 ن انگشتاش داشت و خودشیهنوز هم مچ دستم رو ب

 ز یکرده بود که از آو یکیکوچ ی سرگرم ستاره  رو 

 ... خوردیخودش تاب م ی ازون بود و بریساعتم آو

 که بهشون توجه یاتیتو در جزئ ی ها ییبایتمام ز _

 ی کنیم

 ی عنیمن.. _

 ؟؟ پشت تک تک کلمات ی چرا بغض کرده بود _

 تونم ازشون یبود که من نم ییقت هایخواهرت حق

 ... فرار کنم

 ... گفتن نداشتم یبرا ی زیواقعا چ

 رونینگاهش رو ازم گرفت..نفسش رو با ضرب ب

 دونم و ی هم هست اما که فقط من م یقیحقاداد: 

 ... م یدون یم  "ما"تو..

 خواست یبود که اون لحظه دلم م ی زی جاش نبود اما چ
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 وجود  "ما"به نام  ی زیچ یکن یبپرسم: واقعا فکر م

 داشت؟

 نا متناسب  مه ویلبش اومد : نصفه ن  ی رو یلبخند تلخ

 طین خزان االن شرا یوجود داشت..اما ...بب ییما

 ... هر کردییتغ

 .. شدم که حاال قابل قبولم یدرسته من وارد قالب _

 ه صاعقه وارد نگاهش شد...دستم یت مثل یعصبان 

 رو رها کرد و به ضرب ازجاش بلند شد...االن

 رو مطرح کرده ی زیفکر چ  یب یلیتش نبود خیموقع

 که حنا امروز به  یقیپشت حقا دیبودم که شا

 ه مثل موشبود ک ی قتیصورتش زده بود نبود..اما حق

 .... خوردیذهن من رو م ی وار هایمزاحم پس د

 ؟؟یکنین طور فکر میدونم چرا اینم _

 ری د و زیدور خودش چرخ ین رو گفت و چند قدمیا
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 :کرد گفت یلب انگار که داشت باخودش صحبت م 

 ... بدمکم بهت زمان ید ید بایشا

 ک طرف توبهید حس و حال من رو..یفهم ینم ...

 که یک طرف خاطراتیه بودم..بود که کرد ییها

 تونست به ی که م ی ک طرف پنداری طعم نداشتن...و 

 ا مهمونم کنه...من ین نگاه دنیب تریب و غریعج

 ن باعث یچرخ و فلک حسم نشسته بودم و هم ی رو

 ... ن کننایشد زبونم به کلمات رو بدون انتخاب بیم

 دم یقا تو دیرنگش حاال دق یشلوار فالنل طوس 

 ن یقا رو به روم نشست...ایهاش دقزانو ی بود...رو

 د...حسیچیم پ ینیر بیاز عطرش ز ی طور ته مونده ا

 شد دوباره پاهام رو تکونیو حالم بد بود و باعث م 

 .. بدم

 یزانوم گذاشت : بهم بگو چ ی هر دو دستش رو رو
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 .. کنهیتت میاذ شتر از همه دارهیب

 .. دونم ی شونه ام رو باال انداختم : نم

 شتر ازیشد بین باعث میگار و همشدم ان یکودک م

 ن ینم رو دوباره بیریبشم..لب ز  یخودم عصبان

 ... دندون هام گرفت

 ؟ ی بدتر ی از هر شکنجه ا یخودت تک یدونست یم _

 ... شدینم یشین طور آتیدونست ایخواهرت اکه م

 کار ینگاهش کردم : من باهات چگرد  ی با چشمها

 دارم؟ 

 یدونینم دادم : چون یسرش رو به اطراف تکون

 ییه جایم ...یشتره...پاشو بریرش بیتاث...

 ... میکم هوا بخوریم...ی نیبش

 یعروس ی خواستم برم برایخت..میز بهم ریهمه چ _

 ... فم موند تو دفتریا لباس بخرم...کیدن
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 خته...حنا یربهم ن  ی زیستاد : چی پاهاش ا ی رو

 کم گرد و خاک کرد..انقدر هم بابتیشد و  یعصبان 

 ص نخور...در ضمن امکان نداره ف حرین کیا

 ... دیام باهات خریرو از دست بدم..م  ی ن فرصتیهمچ

 ج رفت..دستم رو به یگ  یاز جام بلند شد ...سرم کم

 نیم گرفتم .با اخم نگاهم کرد : چه خبرته ایشونیپ

 ؟؟یشیاز جات بلند م  ی طور

 ... خوبم_

 هی م یریم..میرید نمیبه سرتا پام انداخت : خر  ینگاه

 ی ریبهت بگم..با من م یحالت بهتر بشه...ول ییجا

 ر هم یعقد پسر عمه جانمون آقا ام ی د...تازه برایخر

 ... ی د حاضر باشیبا

 ا..اون مگه چند سالشه؟؟ یام...ثان ینکه من نمیاول ا _

 چشیاشت و سوئبرد  یصندل ی ش رو از دسته یبارون
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 نکه نگاهم کنه یبش در آورد و بدون ا یرو از ج

 یل یمن خ  ی ش شد: از اون سالهازیم  ی مشغول کشو

 ی فهمه زن و زندگیبزرگتره و صد در صد بهتر م

 ... بدون شک یچ یعنی

 چشمهام ی تو ی جد یلیبعد سرش رو بلند کرد و خ

 کرد : و دوم ی ذل زد و با انگشت اشاره اش اشاره ا

 .. ن عقد کنون رویا  ی ایما منکه شیا

+++ 

 ی .حت داد هاش بدتر بود.ید از داد و بیسکوتش شا

 یروش نذاشته بود...رو ی ریمامان هم تاث ی صحبتها

 کاناپه نشسته بود و زانوهاش رو بغل کرده

 زیچ چیز و هیکه از همه چ ی بود...ساعتها با پندار

 ن کافه یاز بامزه تر یکیزد گذشته بود..تو یحرف م

 ی هم جلو ی ادیق زی ده بودم...دقایکه د ی رو باز ی ها
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 با ی دم تا سهند حنا نش نشسته بویماش ی در خونه تو

 .... اده کنهیدر پ ی پف کرده رو جلو ی چشمها

 دنش هم آزاریق کشیعم ی ن طور نفسهایحاال اما ا

 که تو ی آزاردهنده ا ی حسها ی دهنده بود...دلم برا

 .. گرفتیسرش بود م

 یداشته...من مثل احمقها ه  سهند هم خبر یحت _

 ... و من آوردم  ی پسش زد ی آوردمش دم چشمت...ه

 ی ن یب ی زانوهاش بلند کرد..دلم برا  ی ش رو از رو سر

 یچ وقت من رو آدم حساب نکردی قرمز رفت: تو ه 

 .... کرد یو نخواه

 درش بلند ی نکه بتونم جوابش رو بدم صدایقبل از ا

 ... ده شدیشد که محکم کوب

 ام اول مال یدن دو تا پیباز کرد و با دم رو یگوش

 سهند رو باز کردم
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 خزان ,حنا خوبه؟؟ _

 ز رویه بار بهت قول داده بودم تا همه چی:  یو دوم

 گه واقعایکنم..حنا رو هم بسپار به من...دیدرست م

 .... نمت ی گه اون طور بدون چاره ببی کبار دیخوام ینم

 اوضاع خرابه؟؟  یلیخ _

 ی ه دادم و با دستم رویه تکشه پنجریسرم رو به ش

 دم : ازیکش یربط یب ی ل شده طرحهایبخار تشک

 زنه یک کلمه هم باهام حرف نمی تاحاال شب ید

 ی فر به سمت گاز رفتم و نونها ی دن صدایبا شن

 ... رو در آوردم ییگردو

 از ترفند ی کرد : نگو که دار یکوتاه ی ا خنده یدن

 ؟ یکنیاستفاده م  یینون گردو

 به یانداختم و دوباره گردن ی گوشه ا دستکش فر رو

 ی دم : تو بگو حتیاتاقش کش ی سمت در بسته  
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 .. ام یف طوسیدن کیبخش

 طه یاوضاع خ ی لید : پس خیکش  یا سوتیدن

 آشپزخونه انداختم: حق یصندل ی خودم رو رو

 هم حق داره  یلیداره..خ

 ه بمب ین اومد : سهند گفت مثل ی پائ یصداش کم

 د اون حرفها رو ینبا ی کنیده...فکر میترک  یساعت

 زد؟یم

 برهنه ام ی گه ام دادم و پاهایرو به دست د یگوش

 ک سرد کف آشپرخونه بر داشتم یسرام ی رو از رو 

 چ کدوم از کلمه هاشیگذاشتم : ه  یچوب صندل  ی رو

 .. ست که بهش اعتراض داشته باشمین

 که  یدونست اعتراض من به خودم و ضعفیا نمیدن

 که ی زیه چیش متنفر بودم...ن روزها به شدت ازیا

 ش یکه از پ ییشد پندار رو در تمام راههایباعث م
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 .. کنم یکرد همراهین م ییتع

 ادیدونم پندار من رو چه طور به یا ..نمیدن ی دونیم _

 هست که هرگز از پس ذهنم ییزهای اره..اما من چیم

 ... شهیپاک نم

 : د بود انگاریر کرده بود نا امییا تغیدن ی لحن صدا

 ! خزان؟؟

 ... ه ترسو ام کهید یخوام فکر کنینم _

 ینشانه ا یکس دنیچ وقت بخش ید : هیوسط حرفم پر

 ... از ترس نداره..جسارت صرف البته

 د شرکت باهاش حرفیایفردا که م ی خوایم _

 گفت ما رو هم بدجور مقصر یبزنم..هر چند سهند م 

 .. دونهیم

 از پس اعصاب خرابم زدم..سهند  ی لبخند خاص

 ی زیا برام جذاب تر از هر چیدن  ی گفت هایم
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 داد کهیرو بروز م ی زید سهند هم داشت چیبود..شا

 ... ده بودمیوقت بود د یلیمن خ

 راهنیدر سرم رو به سمت حنا با پ  ی دن صدایباشن 

 نا  ی ش انداختم و موهایصورت ی خواب بامزه 

 ... مرتبش

 حنا؟؟_

 مورد عالقه اش وارد  ی توجه بهم با حس بو یب

 به ییگردو ی نونها  ینیدن سیشپزخونه شد...با دآ

 پوزخند نگاهم نه و بایه داد و دست به سینت تکی کاب

 گه؟ید ین ی بی ن حد میکرد : من رو در هم

 یز چوبیم ی کالفه با انگشتهام ضرب گرفتم رو

 راه ی ن پرده یآشپزخونه...آفتاب تنبل زمستون از ب

 . شدیراه آشپزخونه داخل م

 تونه خودش رو انتخاب یدم نمحنا..آ ی دونیم _
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 تونه خودش رو رها کنه و فراری ا نمیکنه...

 یمن کشت  ی گذره..اندازه ی چند سال م یدونیکنه...م 

 ادیتا  ی زنیش میرو پشت سرت آت ی ادیز ی ها

 ...وی گران بذارید ی خودت رو جا  یبتون ی ریبگ

 ... یاونها رو کشف کن ی گمشده  ی حس ها

 د و حاال یتبش کشپف کرده و نامر  ی به موها یدست

 ه بغض بود یلبهاش نبود.. ی گه اون پوزخند روید

 ... چشمهاش ی تو

 .. نمیب یتو رو خواهرم م من _

 .. ی دیدیخزان..اگر م ینی بینم _

 ... صابر خبر داره ی پر حرص به سمتم برگشت : حت

 صابر خبر نداره چون من بهش گفتم..خبر داره _

 ... چون زنش و برادر زنش خبر دارن

 کنه؟ یم ی با باال رفت : چه فرق یاش تقرصد
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 شیباز ی دستم گرفته بودم و باز ی که تو یتکه نون

 نه کهیدادم رو با ضرب رها کردم : فرقش در ایم

 یکار  ین مخفیل ایب بزنم...دل یمن نخواستم به تو آس

 ... ن بود کهیا ی ضربه زدن به تو نبود..برا

 ... ی چرا پنهان کرد یدونیا خودت هم نمیب _

 درد ناکم رو محکم فشار ی قه ی ز جام بلند شدم و شقا

 ک هفته یسر  کردمین بود که فکر میا  ی دادم :برا

 ... رهیگذاره و میم

 ره ...حاال یچشمت رژه م ی و نرفت..و االن جلو _

 ... شهی شه بود..همیفهمم چرا همیدارم م

 ... نگرد یل خاصیش دنبال دلیچ کاریپشت ه _

 ؟؟ تو پشتی گردی تو م یگردم...ولیمن نم _

 اون یتونیکه م ی گردیم ی زیکارهاش دنبال چ 

 ادت رفته حسیاقعا و یعنیش...یریراحت بپذ ی طور
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 و حالت رو؟؟؟ 

 .. رفتمیرو نپذ یچیمن ه  _

 یی زهاین رو گفتم و به سمت اتاق رفتم... حنا چیا

 سا یبلند به زنگ کل ی ه ضربه یگفت که مثل یم

 و قلبم که صداش تو گوش و ذهن  یبود...زنگ

 د یفهمیکرد... حنا نمیترم م  یکرد و عصبیپژواک م

 یخودم عصب  ی  چ کس اندازهیز و هیچ چیمن از ه

 نه یمن انقدر ملو از حس ک ی پندار برا ی نبودم..حت

 ... نبود که از خودم االن داشتم

 دیخر  ی د برایمانتوم رو از کمد در آوردم..با

 ..با از به لباس داشتم. ی ا نیدن یعروس ی رفتم..برایم

 ر اخم هام در هم رفت..امکانیعقد کنان ام ی اد آور ی

 چی م...چون به هه کنیته یاون لباس ی نداشت برا

 ... عنوان قصد نداشتم برم
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 ی دم که برایدوشم انداختم و حنا رو د ی فم رو رویک

 ی خته بود و داشت نونهایر ی خودش و من چا

 ی دوست داشتن  ی اخمها یرو با لذت ول ییگردو

 ... لبهام اومد ی رو ی مه ای...لبخند نصفه و ن خوردیم

+++ 

 نیتر شه جذابیکه لباسهاش برام هم یشگیمزون هم

 توجهم رو جلب ی زیچ چیبود امروز ه

 شتریصاحب مزون ب ی قه یکرد..دختر خوش سلینم

 ست مختلف نشونم داده بود و من حواسم به  1از 

 ی بلند ی راهنهاین پ یز..از ب یچ چیز بود و هیهمه چ

 ی راهن ساده یده بود..حواسم به پ یجلوم چ که

 ه شانه تا یاز  ی قه یجلب شد که   یرنگ یاستخون

 از جنس دانتل  ی فرانسو ی ن هایداشت و آست ی ا شانه

 یدهایاز جنس مروا ی د رنگ و کمربندیسف
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 هی زد : براش  ی د و لبخندیف..خط نگاهم رو دیظر

 ر دارم که با روبان درو پاینظ یجفت کفش قرمز ب

 ... خورهیم گره

 ش از اندازهی ب ین سادگیدادم..در ح یسرم رو تکون

 نداشت  یخوشبود و صورت  ی ه لباس نامزدیشب

 .. ن لباس برمین دوستم بخوام با ا یبهتر یعروس

 ن بار با توجه یآورد که ا یراهن قرمز قشنگیبرام پ

 دم بود..اما ییا داشت مورد تایکه دن ی به خانواده ا

 که در ذهنم  ییزهایبه تمام چ توجه  یدونم چرا بینم

 .. دمیبود اون ست اول رو هم خر

 ا به جا کردم ون دستهام جید رو بیخر ی سه هایک

 بیرفت رو از جی بره میک سره ویام رو که  یگوش

 گه جزویدن اسمش که حاال دیمانتوم در آوردم..با د

 د ششمیست مخاطبانم گذاشته بودمش...با زنگ شایل
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 برداشتم 

 ... ش هم حال گرفته ام رو خوب نکرد سالم سر حال

 .. سالم_

 هنوز؟؟ یخواب _

 که از کنارم رد شد  ی ن یبوق بلند ماش ی دن صدایبا شن

 چرا انقدر صدات ناراحته؟؟  یید : کجایپرس ی جد

 ن گذاشتم و نششستم و در رو یسه ها رو داخل ماش یک

 گردمی د و حاال دارم بر میبستم : اومده بودم خر

 د؟؟ یخر _

 د لباس یاست و بایدن یگه عروسید ی  هفته _

 ... دمیخریم

 ؟؟ مگه یچ یعنی ن بار واقعا متعجب شده بود : یا

 م؟؟یقرار نشد باهم بر

 ن بار نتونستم خودم رو کنترل کنم..صدام باال رفتیا
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 من لباس ی برا ی ومدید می؟؟ چرا بایکه چ ی ومدیم :

 مثل سابق  یچیه  یبکن ی م؟؟ هر کاریدیخریم

 ست...کال ین سالها از دل من برو نیاشه...حزن ینم

 خاطرات....من خودم ی اد آوریبه  ی عنیمن  یزندگ

 ؟؟یفهمی بکشم م  خواستمیرو م

 اد شد: گفتم یل به فریصدا باال تر رفت و تبد

 یدم...من سالها از خودم حتیدمت؟؟ نه نبخشیبخش

 دورتر از ستاره ها بودم...من خودم رو دوباره

 ؟؟ یچ یعنی یفهمی بزرگ کردم م

 براش  یلیچ دلیزدم و خودم هم هیوانه ها داد میمثل د

 ی ز یلنگر حنا چکردم...انگار از ته ذهنم با تیدا نمیپ

 .. داشتم پنهانش کنم یرون اومده بود که سعیب

 دم و سکوتش ی شن یش رو می عصب ی نفسها ی صدا

 ل خودم هم متعجبیدل یاد بین فریشد از ایباعث م
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 ... باشم

 تو خزان؟؟  ییکجا _

 ین جهنم که هستم به حال تو چه فرقیا ی هر جا _

 تونهیشه و میکنه....من به حنا گفتم آدم بزرگ میم

 گران بذاره...دروغ گفتم ید  ی خودش رو جا

 تونم خودم روی؟؟ من نمیفهمی پندار...دروغ گفتم م

 که ی مادرت و اعتماد بنفس و نشاطش از روز ی جا

 که ی ریتونم تحقیانگشتر رو پس آورد بذارم..نم

 ... مادرم شد رو فراموش کنم

 ی م براش کاری نه که بتونیز خراب تر از ایهمه چ

 ... می بکن

 از  یو فقط کم ی ن بار کمیاول ی د برایم شااون ه

 د چون یدر اومد..شا یشگیهم ی قالب اون خونسرد

 ی زیمطابق برنامه ر ی زیچ چی ن بار هیاول ی برا
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 د هم رویمفهمم...بایذهنش نبود : من اصال ن

 ... دیم...خزان باینی بب

 ش خداحافظ گفتم و یتوجه به لحن به شدت دستور یب

 رو قطع کردم و سرم  یاعتنا به شرط ادب گوش یب

 .... فرمون گذاشتم ی رو رو

 یر چشمیر سرم قالب کردم...دوباره زیدستام رو ز

 لنتش کرده بودمیل سایدل ینگاه کردم که ب ی به گوش

 ش رو عکسیخال ی ک بار صفحه یقه  یو هر چند دق

 ... کردمی مامان بود نگاه م 

 خواستیومد...دلم مینم یخاص ی از اتاق حنا صدا

 ح بدم اما نه زمانش بودیز ها رو توضیچ ی لیبهش خ

 که از دهانم  ییو نه من حوصله داشتم..کلمه ها

 ف کردهیکه پشت سرهم رد یخارج شده بود..جمالت

 وقت توبودم انگار از آن من نبودن..سالها بود هر 
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 سهیبه ک  ی نه خودم رو نگاه کرده بودم..با هر لگدیآ

 ه بودم با د یکه کش یبا هر نفس  یبوکس زده بودم...حت

 دم...فراموش یخودم تکرار کرده بودم بخش

 ده یده بودم...نبخشیدم..اما نفهمیکردم..فهم

 .. بودم...فراموش نکرده بودم

 دم گفته بو ی زیفرار از هر چ ی ن سالها برایدر تمام ا

 د پندار تنها یکنم و نکرده بودم...و شایدرکشون م

 هن سالها خفیا ی که همه  ییادهایبود که از فر یکس

 ... کرده بودم با خبر شده بود

 رم یموهام رو از ز یدم و حتیراستم چرخ ی به پهلو

 کرده بودم پشتم رو ین سالها سعیاوردم...تمام ایدر ن

 ت بشه...دلمانم راسیاطراف ی راست کنم تا پشت همه 

 مامان سوخته  ی ن سالها برایشتر از همه در ایب

 ازدواجشتر از خودم..مامان از یب یل یخ یلیبودم..خ
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 ده بود...از ازدواج دومش فقط یاولش فقط انتظار د

 ی آرامش خونه   یده بود و حتیحرف و متلک شن

 همسر دومش رو هم نتونسته بود درست حس کنه 

 من  یت زندگتک تک اتفاقا ی شه برا یچون هم

 ن خاطر من یخودش رو مقصر دونسته بود به هم

 د خودم رو جمع کردهیکه با ی زیزود تر از چ یلیخ

 .. بودم

 ن..از عشق ویخودم رو گذاشته بودم پشت لنز دورب

 هر وجب ی رنگ و آرامش عکس گرفته بودم...برا

 بود تالش کرده  یکه اسمشون ترق ییاز پله ها

 ... بودم

 ته دلم رو براش رو  ی زخمها ن طور ینکه ایاز ا

 ا معتقد بود اون یاگر دن یبودمم حت  یکرده بودم عصب 

 دی جاد کرده رو به رو بشه..نبایکه ا یید با زخم هایبا
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 گذاشته رفته و پشتش رو کرده به همه ی فکر کنه وقت

 ر خودش رفته و حاال با خزان سریاتفاقات و مس ی 

 ... رو به رو شده که ییپا

 کردم چشمهام یتلفن خونه سع  ی اتوجه به صد یب

 توجه به  یب یرو بهم فشار بدم تا خوابم بره..حت 

 . کردیمه باز اتاق میندر  ی که حنا از ال   ینگاه

++ 

 دست ی دن خونه یا خوشحال بود ومن از دیدن

 ی جمع شده بود...هفته  ی چشمها ی ش اشک تویداشتن

 که ی آزار دهنده ا ی رو گذورنده بودم..هفته  یسخت

 رفت وی ه م یبود که مثل سا ی پندارتوش 

 نه...من یستاد تا من رو بب یا یم یومد...بود...حت یم

 دیلرزیته دلم م ی زیه چینداختم...ین می اما سرم رو پائ

 ی ده بود میکه گفته بودم و شن یاد جمالتیبه  یوقت
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 ... افتادم

 فردا به شدت استرس دارم..اگر  ی برا ی دونیم _

 م ی خواست یکه م یقشنگ نشم؟؟ اگر لباس اون

 !! نشه؟؟

 ی معذب رو یزانوهاش گذاشتم و کم ی دستم رو رو

 و جا به جاخونه اش خودم ر ی د رنگ نویسف ی مبلها

 قرمز ی که هر طرفش رو با روبانها ی کردم..خونه ا

 ... ن کرده بودنیتزئ

 ؟ یشه تو خوشگل نشیمگه م _

 ی ایدستم گذاشت: قول بده م  ی دستش رو رو

 ن من خواهری اما بب یستیلش ندونم اهی شگاه می آرا

 گه یا دیندارم...ب

 همراه با بغض به صورت گردش زدم : حنا ی لبخند

 ... شگاهیاد آرایواد بهم فکر کنم بخ
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 هنوز همون طوره نه؟؟_

 رون دادم : رو موضع خودش پا برجاست ینفسم رو ب 

 د بود یبع یلیاز حنا خ _

 مبل نشستم : پاشو  ی سرم رو تکون دادم و از رو 

 نجا بابا انقدر خودم رو جمع کردم کهیم از ایبر

 ل نو خونه ات تمام عضالتمین وساینشه به ا ی زیچ

 ... گرفت

 هیگفت و از جاش بلند شد : پس  یر لبیز ی ه مسخر

 نظرت اون گلدون جاش خوبه؟؟ 

 ا...تویدن ی چشمهام رو با حرص بستم : رسما رد داد 

 ی نجا زندگیو صابر قراره از فردا شب ا

 ومد یست....خوشت نیکه ن   یاسی..پروتوکل س د یکن

 ی کن یعوض م

 یبزن ی مسخره درهم کرد : فقط بلد ی لیاخماش رو خ
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 ... م تو ذوق آد

 م یدستم رو دور شونه اش حلقه کردم : بر

 م استراحت کن که فردا چشمهات پف یق...بریرف

 ... نداشته باشه

 به صورتم گرفت : فردا به سهند  ی نگاه دوباره ا

 .. ش منیشگاه پید آرایایدنبال تو و حنا...باد یگم ب یم

 ... گهید دیمن رو تنها نگذار

++++ 

 مون رویمطمئن بشم هد  فم رو نگاه کردم تایدوباره ک

 سهند  ی م..بدون توجه به اصراهایفراموش نکرد

 م تا نصفه شب موقع ین گرفته بودیخودمون ماش

 .. مینداشته باش   یبه رانندگ ی ازیبرگشت ن 

 من و  ی ا برایکردن دن یشگاه وهمراهیرفتن به آرا

 و پر از حس یدوست داشتن ی ه تجربه یحنا 
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 ساسات وبود..همراه با نشاط و توام با اح

 که هر دو بابتش تالش یتیا در موقعیدن دنیاشک..د

 ... با بودیکرده بودن ز

 شالش رو جلو یدن به در تاالر حنا کمی با رس

 ن پشت سر هم که داشت یید..تفاوت ما با مهمانهایکش

 یاد بود که حتیشد انقدر زید رنگ می وارد باشگاه سف

 دست و پاش رو جمع  یال هم کمیخ یب ی حنا

 که خانواده یتونست ثروت و احتشامی.حاال م کرد...

 ن مدت بهیکه در تمام ا ی زینه..چیا داشتن رو بب یدن

 ده بود و ردیا ندی خاطر تواضع سهند و صابر و دن

 ... مون رویهنگد فریکنارش تفاوت شد

 ی بعض ی م..برایب بودیمهمان ها هم ما عج  ی برا

 نی نه..ا یبعض ی هاشون من شناخته شده بودم و برا

 گه برام مهم نبود حنا اما یوقت بود که د یلیاهها خنگ
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 ن یر مانتو پائیراهنش رو از زیدامن پ یمعذب کم

 . ک شدیبه من نزد ید و قدم یکش

 کهیم و دیشیمبرات مهم نباشه..االن که وارد  _

 ... می ستیب ن یعج

 م که سهند با یم وارد شیبدون توجه به اطراف خواست

 ی رو  ی ودآگاه لبخنددنمون به سمتمون اومد...ناخید

 ومدیک مینزد یلیشه که خ یلبم اومد...برعکس هم

 نگاهش رو از حنا  یتکون داد ول ی فقط از دور سر

 محکم اخم کرد و بدون سالم یلیگرفت...حنا اما خ

 .. ردن وارد سالن پر طمطراق شدک

 نداشت و حنا بر عکس تصورم نه  یق یمراسم موس

 تکون سر جاش  یلیکرد و نه خیم  یبلبل زبون 

 ... خوردیم

 ت ازیکردم دلخوریبه سمتش خم شدم : فکر م  یکم



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 .. ایدن یتو عروس ی اری من رو ب

 به من کرد : باور کن خزان االن  ینگاه  یر چشمیز

 کنم ینم اصال به تو فکر هم

 گهیزدم : دستت درد نکنه د ی لبخند

 نیتو ا یلیم...خی ریم عکس بگیتونیبه نظرت م  _

 ی ده بیرچند اون سف...هی لباس قرمز خوشگل شد

 .. رهینظ

 صدام رو یبه دندون گرفتم و کم یلبم رو به شوخ

 ؟ی کرد ین آوردم : باز تو تو کمد من فضولیپائ

 ت : قهرمب برداشی ه سیز یم ی رو  ی نقره   ینیاز س

 .. نکن یآشت ی برا  یباهات تالش

 من یب رو برداشتم : مطمئنیاز س ی ال تکه ایخیب

 کنم؟یدارم تالش م

 جالل و جبروت اطرافش انداخت و البته به  ینگاه
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 یو سر ییر خانم رو به روینظ یبه جواهرات ب

 ز یا همه چیتکون داد و سکوت کرد...با اومدن دن

 گه ید ی و بو چشمم رنگ ی تو ی من اشکها ی برا

 .. داشت

 م...به یرون اومدی ب  یبعد از تموم شدن مراسم وقت

 سمت مسئول اطالعات باشگاه رفتم تا آژانس 

 م...که همون لحظه تلفنم زنگ خورد سهندریبگ

 ... بود

 رسونمتون ید م ی کم صبر کنیخزان جان  _

 قی..رف ینه اصال فکرشم نکن برادر عروس _

 .. میریبه کارات برس خودمون م ی داماد

 آخه_

 آخه نداره..بذار کار خودم رو بکنم_

 ستادهیا یدمش که تو سالن اصلیدم و دیکش یسرک
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 کرد که با یحنا رو نگاه م  یرکیر زیبود و داشت ز

 خودش  ی جلو بازش برا ی اون دامن کوتاه و مانتو

 ... زدیقدم م

 نی د داخل منتظر ماش یشه بریزه..خزان....اگه میچ _

 ... دیبش

+++ 

 ؟ ی کرتو ف _

 ز توالتیم ی شش رو رویآرا ی دستمال پاک کننده 

 م ی همشون ما انگار شاخ داشت ی رها کرد : برا

 دم : اصال هم یچیله پحو ی سم رو ال یخ ی موها

 نش و ینبود..فقط باهاشون از لحاظ ب ی زین چیهمچ

 ... م یفرهنگ متفاوت

 مادر  ین طور نبود ولیا ایاد...مادر دنیز یلیخ _

 ... داماد
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 ی کال با خانواده   یا کمیشستم : مادر دنکنارش ن

 شناسه...مادرینکه من رو م یهمسرش متفاوته و ا

 داشت اد دوست نیصابر از اول من رو ز

 ی ن که تو مجبور شد یتکون داد : هم ی سر  یعصب

 تو خونه مادر ی خوندیکه تهران درس م  یچند سال

 ن یو االنم هنوز اونا به ا یا و سهند بمونیبزرگ دن

 ر پنداره...و تو اون روز از ینت هم تقص نی بی شکل م

 ... ی شد  یمن عصب

 مادربزرگ بچه  ی رون دادم : من خونه ینفسم رو ب 

 ه همدم داشت و من بهیاز به یم..اون نکردیها کار نم

 هم نداشت یچ اشکالی...هیزندگ ی امن برا ی ه جای

 من تو خونه اش جز جمع کردن اتاق خودم و دادن ..

 ...دری چ کاریدم..مطلقا هنکر ی چ کاریداروهاش ه

 ینداشت تو حواش  یراد یدادم هم ایضمن اگر انجام م 
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 ر نکن یگ

 دن توی ترسی گفتن میدم م یشن یمزخرفه..امروز م _

 ... یپسرها رو از راه بدر کن

 ... من آشنا بود ی ن جمله برا یا

 ا کردم؟؟ یو آ _

 ؟ی ریگیم یچرا شوخ _

 نگرفتم...من از خودم مطمئنم...تمام  یشوخ _

 یکین یا یحق بود..ول یکه پندار گفت ییزهایچ

 نکه برم خوابگاه یا ی اصال...من اومدم تهران..جا

 ... یراحت نیکردم..به هم یاون جا زندگ

 لختش رو پشت گوشش زد وآروم کنارم دراز  ی موها

 ... ستید : چند وقته که نیکش

 اون روز اخمام  یاد آوریمنظورش به پندار بود..با 

 ی ن چند روز به قدریوتش در ادر هم رفت...سک 
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 ... زدن نداشتم ی برا یب بود که حرفیعج

 جا به جا  یبالشتم کم ی حنا خوابش برد و من رو

 از داشتمی م رو برداشتم نیبرد...گوش یوابم نمشدم..خ

 تا حواس خودم رو پرت کنم..حنا عکسهامون رو

 ل خودم و خودش...از کارش خنده یگذاشته بود پروفا 

 .. ام گرفت

+++++ 

 ی درهمش و خستگ ی دمش...اخمها ید

 ده یند ی ن طورین مدت هرگز ایوحشتناکش...ا

 له پله اول گذاشت و باالفاص ی بودمش...پاش رو رو

 بدون یدم ولیسرش رو باال آورد خودم رو عقب کش

 نم رو به دندون گرفتمیده بود...لب پائیشک من رو د

 ... ر کار رفتمیو به سمت م 

 د در یاده بودن که من حتما باام دیر پیام یعمه و حت
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 لحظه  ینبود که حت ی زین چین عقد کنان باشم...و ایا

 ... بخوام انجامش بدم ی ا

 ی درهمش و خستگ ی دمش...اخمها ید

 ده یند ی ن طورین مدت هرگز ایوحشتناکش...ا

 پله اول گذاشت و باالفاصله  ی بودمش...پاش رو رو

 نبدو  یدم ولیسرش رو باال آورد خودم رو عقب کش

 نم رو به دندون گرفتمیده بود...لب پائیشک من رو د

 ... ر کار رفتمیو به سمت م 

 د در یا باام داده بودن که من حتمیر پیام یعمه و حت

 لحظه  ینبود که حت ی زین چین عقد کنان باشم...و ایا

 ... بخوام انجامش بدم ی ا

 ه دو تا از طرحها اومده بود و حنا کم مونده بودیدیتائ

 تر کل بکشه.. خنده ام گرفته بود ازوسط دف

 ن از اتفاقاتیبهتر یکید یکارهاش...بودنش شا
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 به در ک باریقه ی امروز بود..حواسم اما هر چند دق

 چی ه به هیکه امروز شب ی رفت..به مردیرو به رو م

 شتر ازیگه اش نبود..سکوت بید  ی کدوم از روزها

 دم کرده بود...با خودم رو یک هفته اش به ناامی

 ... خوامیم یدونستم چیقا نمی راست نبودم انگار...دق

 بهمون بزنه..با  ی منتظر سهند بودم قرار بود سر

 کرد و یضع داد سالمر موییورودش حنا کامال تغ

 رو  ی به ایر لپ تاپش کرد انگار غریخودش رو درگ

 تونستم تعجب رو به وضوح تو نگاه سهند ی ده..مید

 ی کرد نگاههایکه باهام صحبت م ی نم..تمام مدتی بب

 نم...صحبتهاش اطارف ی ش به حنا رو ببیرکیر زیز

 ... شی ا و صابر به کید و سفر دن یا چرخیمراسم دن

 که هنوز با تعجب یبعد درحال نشست و یک ساعتی

 کین یساکت ا یبه طرز باور نکردن ی به حنا
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 ... کرد یکرد خداحافظیساعت نگاه م 

 هیزش تکیم ی با تعجب از جام بلند شدم و رو به رو

 ستادم : خب؟؟یزم ایداده به م

 ن یچپ..ا یعل ی خودش رو زده بود به کوچه 

 ن رفتارهاش بودیاز آشنا تر یکیرفتارش 

 ؟یچ ینعیخب  _

 .. د کهیشماها که باهم خوب بود یعنی _

 ل دسته یدل یاز جاش بلند شد و برگه هاش رو ب

 ی فهمم چیکرد..نگاهش رو ازم گرفته بود : نم 

 ست ین یم..مشکلی نم خوب...اال ی گیم

 ستی ن  یکه مشکل _

 تو ی تونه باشه؟ من با دوستا یم یبابا چه مشکل ی ا _

 ... خوبم

 پندار نداره؟به ماجرا  ین ربط یا یعنی _
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 ییومدم...چای شون نمینه! اگر داشت عروس _

 ؟ی خو ر یم

 ب شده بودن امروز؟؟ یهمه چرا انقدر عج

 !! حنا؟_

 زخونه رفت توجه به اعتراضم به سمت آشپ یب

 .... ن طور متعجبم کنهیومد ای ش میکمتر پ...

 زیه ام رو از میلم تکیموبا ی دن اسم مامان رویبا د

 رو دادم  برداشتم و جواب تماسش

 : ن نگرانم کردیاومد و هم  یگرفته م یصداش کم

 ؟ یمامان خوب

 ؟ یکنیخوبم دختر چه قدر تو زود هول م _

 !! آخه صدات؟؟_

 رد داشتم نتونستم درستشب سر دیکم دیخوبم  _

 ید؟ چه عکسایکنیکار م یبخوابم..شما دو تا چ



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ا برام فرستاد حنا خوشیدن یاز عروس  یقشنگ

 گذشت؟؟

 نبود که ی زین چیبراش گفتم اما ا یوساز عر یکم

 واضح ی مامان بابتش تماس گرفته باشه..به قدر

 ی من تموم بشه و به نقطه  ی منتظر بود تا حرفها

 .. مختصر حرفهام رو زدم یلیکه خ  اشاره کنه  یاصل

 ... خب پس خوش گذشته_

 دست به کمر رو به پنجره منتظر موندم تا خودش به

 .. اصل حرف برسه 

 ؟ی ر بریعقد کنون ام ی اخویم _

 م به سفر یمامان بحث تصم یاگر حرف مامان اصل

 ین اصال سئوالیشدم..ایبه اوگاندا بود کمتر متعجب م

 مطرح کردنش وجود داشته ی برا ییجا  ینبود که حت

 دستم جا به جا کردم ی رو تو ی باشه. گوش
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 خوام برمیالبته که نم _

 !! چرا؟؟ _

 : اکم رو پنهان کنمگه واقعا نتونستم تعجب وحشتنید

 !! مامان؟؟

 خوامیصاف کرد: مامان نداره که م یصداش رو کم

 ن نرفتن رو بدونم؟یل ایدل

 ون...به ریل که از اونجا اومدم بیبه همون دل _

 دونمینرفتم...چه م ی دی چ سال عیل که هیهمون دل

 ی ل هایدل یلیمراسم پدربزرگ نرفتم...به خ یحت

 گهیواضح د

 با هر رویو پندار بود..االن که تقرل تی اون موقع دل _

 ... ی ریرون م یب یش...باهاش حتی نیب یم

 ش یرها کردم..از پس و پ یصندل ی خودم رو رو

 ومد ینم یبخو ی مامان حرفها ی جمله ها
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 ن ید به ایخوایرم...اگه میرون نمیگه باهاش ب ید _

 ش یپ ی م رو هفته ید..بگم که حرف اصلینقطه برس

 .. بهش زدم

 کنهیم یمکث کرد...معلوم بود داره سع ی ه ایچند ثان

 که ی کم دار یخوام بگم چیاد : میرون بیاز اون فاز ب

 ؟؟ ی بر ی نخوا

 دستمال   یکنه الکیسرم درد نم یچیه _

 ت و یخودم استرس و عصب ی ندم...مرض دارم برابب

 فه اش رو به رو یحرف بخرم؟ برم با زن عمو و طا

 .... ماعصاب ی بشم؟؟ برم اونجا عمه صداقت بره رو

 چ وقت برات کمیکه ه ی گه دار ید ی ه عمه یتو  _

 سالها تو رو کنار نذاشته...فکر ی ا ی نذاشته..همه 

 ؟؟ی رو بهش بدهکار ی ا یکنینم

 تونستم سر وید و نمیچرخیمامان تو ذهنم م  ی حرفها
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 ل نبودیدل یدا کنم... ب ین جمله ها پیا ی برا یته

 فیکه پشت سرهم رد یلیاصرار مامان ..تمام دال 

 کرد..اما یمن استفاده م  ی کرد و از نقطه ضعفهایم

 ب بود جرات نداشتم از خودم بپرسم..مقصد و یعج

 ... تونه باشهیم  یمامان چ ی مقصود تمام حرفها

 ؟؟ ی با عمه مهناز حرف زد _

 اومدنت رو ازم ی اجازه  ییه جورا یفقط زنگ زد  _

 یو الک یدم دست یلیه تعارف خیره و در کنارش یبگ

 ن یاومدنم به مراسم پسرش...اول ی رابزنه ب

 ... انقدر اصرار دارن یمراسمشونه مادرم..وقت

++++ 

 ب بود سکوتین مدت عجیز در ایهمه چ

 که از  یوحشتناک ی امان...حس هاپندار...اصرار م

 دوشم ی فم رو رویرفتن و نرفتن..ک ی ها یدو دل
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 ه داده به ینه و تکیدنش که دست به سیانداختم..با د

 جا یلینگ خیستاده بود تو پارکینش ای ماش

 ش هم به نظر یپ ی خوردم..خسته تر از دفعه 

 پ بود..عطرش تمام یومد...مرتب بود..خوش تیم

 بود..اما صورتش پر از اخم و  نگ رو برداشتهیپارک

 : نش فاصله گرفت ی از ماش یدنم کمیخسته بود..با د

 ی نت رو بد پارک کردی ...ماشیسالم...خسته نباش

 ... ارمینم رو در بیماش نتونستم  ...

 ی ن رو حنا کمیگفت..ماش یانداختم راست م  ینگاه

 ن ما و ستونین ماشی نش ب یکج پارک کرده بود و ماش

 .. ر کرده بودیگ

 .. دیببخش _

 ه؟ین حرفا چیا _

 ومد ی مودب به نظر م   ی ه یه همسایه به یشب  ی به قدر
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 داری..بگم خب سرای زدیکه نتونستم بگم خب زنگ م

 ؟ی خبرمون کنه..چرا منتظر شد ی دفرستایرو م

 یصندل ی فم رو روین رو باز کردم و کیدر ماش

 مکث کردم و به سمتش  ی ه ایشاگرد انداختم...چند ثان

 ب و دوست یعج  یندم که داشت با آرامشچرخو

 کرد..نگاهش یتک تک حرکاتم رو نگاه م یداشتن

 . ن پارنوراما بودیه لنز دوربین حرکات یع

 هل دادم موهام رو داخل شالم

 ؟یاممم...خوب  _

 دم یساده و حت یلیسئوالم ساده بود..خ

 از روم برنداشت  ی قه ای...نگاهش رو اما دقیدست

 ... االن خوبم:

 گفتم؟؟ همه اونید م یبا  ین انداختم...چیرو پائسرم 

 ... حرفها رو من زده بود و دروغ نگفته بودم
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 ... یعنیزه...یچ _

 لبش اومد...من اما  ی رو ی ن بار لبخند کج بامزه ایا

 ن رو از پارک در یحرفم رو ادامه ندادم و ماش

 ... آوردم 

 : ازش داشتم یامیقه بعد پیو فقط چند دق 

 پشت چراغ قرمز یر صندلیو بذار زفت ریخزان...ک

 ... ک خطرناکهیو تراف

 ن دندونهام یانگشت اشاره ام رو ب

 ... کرد یگرفتم...ناجوانمردانه مبارزه م

++++ 

 ... دم رو تو چمدون گذاشتیقرمز جد ی احنا کفشه

 ... ی ریم ی شه داریباورم نم _

 ی ن دستهام گرفتم : ولیموهام رو کالفه ب 

 دارم؟؟  رم...مگه مرضیکن..نم
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 ساد رو به روم : مگه یحنا کالفه دست به کمر وا

 پر نشاط ی ه یگر ی تو هستن...صدا ی مردم مسخره 

 صبح دم...ازیمنم شن  ی عمه ات رو از پشت تلفن حت

 ... ی چهار بار حرفت رو عوض کرد

 تخت نشستم: معده ام بهم گره ی گفتم و لبه  یپوف

 مواجه  ییداره برم و با آدمها یلیخورده..اصال چه دل

 فکرشونم آزارم داده؟  ین مددت حتیبشم که ا

 و  ی نکه بریا ی ن رو به روم نشست : برا یزم ی رو

 یفرق  یلیشناختن با االن خیکه م  یخزان ی نشون بد

 ستیه اون روزهاش نیگه شبیکه د یکنه...خزانیم

 ن دستهام گرفتم به محبت ته چشمهاشی دستهاش رو ب

 یخودم رو به کسست  ین  ی ازیکردم : واقعا ن  ینگاه

 .. اثبات کنم

 ... وقتها به خودمونه یلی اون اثبات خ _
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 ی ب یمحل  یباال رفته نگاهش کردم...مثل ب ی با ابرو

 لبش  ی رو ی...پوزخند کجن مدت به سهندیلت تو ایدل

 ست..حد خود را دانستن است ین  یمحل  یاومد : ب

 .. فرزندم

 تادمن رو گفت و از جاش بلند شد..به دنبالش راه اف یا

 تو؟؟  یگیم ی دار یچ :

 ته ذهنم  ییزهایه چیستاد و نگاهم کرد :  یوسط سالن ا

 .. ا من رو سر جام نشوندیدن یاومده بود..عروس 

 !! خ زد : حنا یقلبم 

 من رو ول کن...خودت رو بچسب..با مادرت _

 ه جور اعالم ضعف به اونیم شدنت یموافقم..قا

 راهآدمهاست...برو و سطشون خرامان خرامان 

 ... برو

 ... نمیسا ببیبازوش رو گرفتم : وا
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 چ وقت هم ی اد..هیاز پسر عموت خوشم نم _

 بخشمش...خوب هم کردم اون حرفا رو بهش ینم

 ... از دست داده یه چزدم..برو نشونش بد

 ... ستین جواب من نیا _

 ییک جاهایست..یجواب دادن ن ی برا ی زیچ چیه _

 حرف یو درست و حساب ینید با خودت بش یبا

 دم..به تو هم ی...من با خودم به توافق رسیبزن

 ... یکنم...با خودت به توافق برسیشنهاد م یپ

 برنده  یحنا حت ی ن دستهام گرفتم...حرفهایسرم رو ب

 لم یموبا ی بره یتر از حس و حال خودم بود...و

 دن تماس پندار از جام یاعصابم رو خرد کرد...با د

 ن مدتش اصال منتظریبلند شدم..با توجه به رفتار ا

 .. تماسش نبودم

 ... الو_
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 دارت که نکردم؟ یب _

 ... سالم_

 دار یکرد : از سالم واجب تر ب ی تک خنده ا

 ... نکردنته

 دار بودمی م : نه برون دادینفسم رو ب 

 ... پس سالم_

 ل شدنش به یلبم اومد از دوباره تبد ی رو ی لبخند

 لش شد..سرحایوقت پ یلیه پندار خیکه شب ی پندار

 ... ام دنبالتی صبح م  1تر بود انگار: فردا ساعت 

 ام یه لحظه صبر کن...من خودم می _

 جاده امن ی نت برایاصال فکرشم نکن..ماش  _

 ومده...امکان یرت نیرواز هم گط پیدونم بل یست...مین

 ه ی...پس فقط ی ای ها ب یا شخصیهم نداره بذارم 

 ! مونه...منینه میگز
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 ره یاعث شد خنده ام بگته کالمش ب ی بامزه   یبدجنس

 اتوبوس هست ی نه یر..گزیخ :

 دونم حالت روی...میشیتوهرگز سوار اتوبوس نم _

 ... کنهیبد م 

 ی ب ی  زانوهام مشت کردم...اشاره ی دستم رو رو

 شی وقت پ یلیخود خ یاز خاطرات ب یکیبه  ییجا

 با ی ش مامان..که تو شهرید پیع ی بود..به رفتن برا

 ی پدربزرگ زندگ ی ه دوساعت از خون ی فاصله 

 نکه پنداریا ی کرد..عمه اصرار داشت برم و برایم

 کنه بد شدن حال من تو اتوبوس رو یمن رو همراه

 ع از رفتنم شد بهانه کرد..هر چند حال بد بابا مان 

 ... اما

 رونیکرده...نفسش رو بید عنوان مید نبایانگار فهم

 دونم االن حالت خوبیم..میریداد : خزان باهم م
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 ... یکنیم ی خود خور ی ست...دارین

 دم؟ی ر قرار میدونم چرا دارم خودم رو هدف تینم _

 ستیکه تو ذهنته ن   ی ر؟؟؟ خزان اصال اون طوریت _

 ... یچیه

 ... هیهمون شکلقا یچرا دق _

 نداره باهم وارد یدر ضمن اصال صورت خوش _

 .. می شهر بش

 قا بهم وارد یبود: اتفاقا دق ی گه جدینبار دیصداش ا

 ... می شیم...باهم وارد اون شهر میشیم

 ه ذره غرور نداره؟؟ین دختره یگن اینم _

 ن جمله بود انگاریکه گفتم بدتر  ی زینبار واقعا چیا

 ... براش

 امیم  1ارم ...ساعت یارم...واقعا کم میم کم  یگاه _

 ... م...با همیری دنبالت و باهم م
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 کردیم ی شتر پافشاریباهمش هر چه قدر ب ی رو

 شد.بایشتر حس و حالم عوض م یزان من بین مهمو

 ا پنداریمفهموم ها داشت که  یل یمن خ ی هم برا

 ... ستیداشت بگه مهم ن یا سعیشد و  یمتوجه نم

 من ..فقط  ی اقت صرف بود برارفتن به اون شهر حم

 ی ا حرفهایعمه و  ی دونم اصرار ها ینم

 قول ی فکر یه لحظه بیمامان..کدومش باعث شد در 

 رو بدم...عقد  یرکت کردن در اون مهمونرفتن و ش

 یاد هم نمیمن رو به  ی لید خیشا یکه داماد حت ی کنان

 ... آورد 

++ 

 د ... بلوز ویخواب آلودش رو مال ی حنا چشمها

 که بتونم باهاش چند ساعت  یکرم رنگ راحت شلوار

 یدم...کتون یارم رو پوشین نشستن رو تاب بی تو ماش
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 در  ی ود جلوبژرنگش رو به جونش وصل ب  ی ها

 باال رفته نگاهش  ی برام جفت کرده بود با ابروها

 ... کردم

 ض و یباال انداخت و کنار چمدون عر ی شونه ا

 ته بودگذاش  یکه برام بسته بود ساک دم دست یلیطو

 ی قهوه ا یکرده... بارون یکه شک نداشتم پر خوراک

 ... دم یرنگم رو پوش 

 .. ترهمبل نشستم : نرم به نظرم به ی دوباره لبه 

 ا با لگد بندازمت ی ی رینگاهم کرد : م یچپ چپ

 .. رونیب

 خوامیدونست با پندار میآب دهنم رو قورت دادم...نم

 ... کرد قراره با اتوبوس برمیبرم..فکر م

 بهت یکیواقعا تو اتوبوس  ی پ دلبر رو زدین تیا _

 ... ر نده خوبهیگ
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 میبارون ی اد...دکمه هاین م ی برو بخواب االن ماش _

 ... بندمیرو م

 ... کم باالر قوزک پاتهیشلوارت  _

 ... دم : برو بچه بخوابین کشیشلوارم رو پائ یکم

++++ 

 رنگش و  ی سورمه ا  یبا کاپشن و شلوار ورزش

 که  یه شب یقا شبیموهاش دق ی مه یفه و ننص  یشلختگ

 ... بردتم شده بودیداشت به فرودگاه م

 دوق صن ی چمدونم رو کنار چمدونش تو یبا سالم 

 ... عقب گذاشت

 ع سوار شدم هم به خاطر سوز کم یسر یلیخ

 ... ده شدن توسط حنایو هم فرار از د  یسحرگاه

 یچه هایاول در یچ حرفیه یدر رو بست و ب

 ن ید ایچرا با یشه بگیسمتم گرفت : م  رو به ی بخار
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 وقت روز سر کوچه منتظرت باشم؟

 ... ترسم حنا ببنتمونیم _

 راه یچ حرفی ه ید و بیکشبه صورتش  یعصب یدست

 ن و رفتن به ی ماش ی ن طور نشستن باهاش تو یافتاد...ا

 ازش نداشتم کالفه ی خوب ی که خاطره  ی سمت شهر

 ... کردیام م

 ؟؟ی دین طور تکون میرو ازانوهات  ی باز که دار _

 زم..چرا باز یعز ی تو که همه حرفهات رو به من زد 

 ؟؟یانقدر مضطرب

 من رو یدونم؟ ولیجا نم یا بیزم به جا بود و یعز

 شتر مضطرب کرد...نگاهم رو به رو به رومیب

 دوختم..در دفاع از تک تک جمالتم حرف داشتم 

 یخواستم وقت ین جا جاش نبود...نمیگفتن اما ا ی برا

 رو باهم یر دوست نداشتنین مسیقبول کرده بودم ا
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 ... دا کنهیم تنشمون ادامه پیبر

 رم که دستم به یخودم رو بگ ی تونستم جلویاما نم

 رون داد یسمت معده ام نره...نفسش رو پر حرص ب

 نیابون نگه داشت : االن ایو با راهنما گوشه س خ

 ه؟؟ من نباشم کنارت حالتیحال بدت به خاطره چ

 ره؟ بهت

 نگاهش هم نکردم ادامه داد  یدرسکوت حت

 ؟یزنیچرا حرف نم _

 د...باالفاصلهیفکر از دهنم پر ی محابا و ب یب

 ده بود : حرف بزنم که یفا  ین هم شدم اما بمویپش

 ؟؟ یقهر کن

 خواست فقط درید...دلم میابروهاش به باال که پر

 ی زیچ چی ن رو باز کنم و فرار کنم..هی ماش

 ستم..اصال دریمن قهر نبودم...ننگفت...مکث کرد : 
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 ا بتونم با تو قهر یستم که بخوام و ین یگاهیجا

 دم؟؟ ینم صیحرف حق رو تشخ ی کنیکنم...فکر م

 درک همون حرف حق  ی م هم برایگفتم اگر باهم بر 

 چ کس فکر نکن جر یبود...به من فکر نکن..به ه

 ... عمه که چشم به راحته

 اهش بود..به نگ ی که تو ینانینگاهش کردم..به اطم

 بود و ته حرفهاش یکه حاال موهاش فلفل نمک  ی مرد

 به جمالتش که چرخ  "من "گشت به یهمه بر م

 ..." خزان" "من "شدن یجمالتش م ی انتها  خوردن ویم

 به نگاه مبهوتم زد و دوباره راه یلبخند پر آرامش

 ن یافتاد..غرق فکر بودم و اون صورتش با تمام ا

 ش یدو ساعت پ  یکیا ب یهفته فرق کرده بود..حت

 ... هم

 وقت نبود تو راه  ی لیس راه نگه داشت ..خیبعد از پل
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 عضالتش  یار کماج داشت انگیم..اون اما احتیبود

 اده ین پی رو استراحت بده...من هم از ماش

 ن رو دور زد و ی بهم انداخت و ماش  یشدم...نگاه

 ستاد...با لبخند و آرامش نگاهم یدرست رو به روم ا

 ... کردیم

 ؟ یکنیفکر م  یبه چ _

 سرم مرتب کردم و از پشت گوشم در ی شالم رو رو

 به  ر افتاده بودم :ین گی ن پندار و ماشیآوردم..ب

 ... پفک

 ؟؟ یچ _

 شه؟؟ یآخه مسافرت بدون پفک م _

 یب   یلینتونست خنده اش رو نگه داره و دستش خ

 که هر  ی زید..چیم رو کش ی نیاراده باال اومد و نوک ب

 ع خودشیسر یلیکرد اون اما خدومون رو متعجب 
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 رم ین االن میماش ی ن تویروجمع و جور کرد: بش

 قط در رو ؟؟ فی خوا یم یخرم...مارک خاصیبرات م

 ... قفل کن

 دم : صبر کن ینش رو کشی نکه دور بشه آستیقبل از ا

 ... هام گذاشته یکجا؟ حنا حتما تو ساک خوراک

 شه؟؟یم یخب من بخرم چ _

 ؟ یهست چرا بخر یوقت _

 نش رو گرفته بود...به یگاهم کرد...به دستم که آست ن

 یسورمه ا ی رنگ الکهام که رو یزرشک ی لکه ها

 کنهی ومد : حتما فرق میم به چشم مشتر ه یلباسش ب

 ... ن و در رو هم قفل کن یگم...فقط برو تو ماشی که م

 رییتغ ی ن سفر به معنایا بود...این سفر دنیب تریعج

 ن بود...سفر من به مکان نبود...سفر در طول زما

 که با  یق آدمیخودم بود...حقا یق درونیحقا
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 کرد و با تصور خواب بودن یم یرانندگ  ی خونسرد

 قیدار نشم..حقایکرد تا بینم ین حرکتیمن کوچکتر

 ن پندار ینکه ایده بودم انگار...این آدم رو ندیپنهان ا

 در یکه سع ی مرد  ی ا پوسته یپنداره؟؟  یخود واقع

 رو داره؟  ی ز یبدست آودن چ

 ییشتر از آدمهایوحشت مواجه شدن با خودم رو ب

 ادیکردن...پدرم..با یم  یداشتم که تو اون شهر زندگ

 ی چشمم سوخت...دستم برا ی پدرم گوشه  ی آور

 دار بودنم رویفشار آوردن به چشمم باال اومد که ب

 ؟؟ یست یزد :گرسنه ن ی د..لبخند پهنید

 خوردن اون  کم..لبته بعد ازیسرم رو تکون دادم : 

 .. همه پفک

 دونم چه طوریمعده ات سمه...نم ی کرد: برا ی خنده ا

 .. یهمه اش رو خورد ی خامم کرد
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 ی صندل ی هام رو در آوردم و پاهام رو رو یتونک

 ... نکردم یجمع کردم : تالش خاص

 همونه و یداد: مشکل اصل یسرش رو تکون

 ... ینی بینم

 رهی دم و خشالم رو از پشت گردنم باز کر ی دسته ها

 ... به جلو نشستم

 میم غذا بخوریتونیز هست میترو تم یه جاینجا یا _

 ی م...ولیار بخوریته به گذاشیچ الویحنا ساندو _

 هالک نسکافه هستم...آب جوش ی راستش رو بخوا

 ... میم اون رو هم داریداشته باش 

 یدم...پارچه رو روی تند نسکافه رو نفس کش ی بو

 چ ها رویو دوتا ساندون پهن کردم یکاپوت ماش 

 ... روش گذاشتم

 دونست منیبش کرد : میج ی پندار دستهاش رو تو
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 ام؟یدارم م

 ... اد دوست دارمیه زیونه من اولودینه م  _

 خورم؟؟ ی م سهم تو رو میاالن دار  یعنی _

 خودت رو  ی روز ی چم زدم : داریبه ساندو ی گاز

 ... ی خوریم

 ... ادیست زین جاده آشنا نیا _

 ن مسریکه ا ی ن باریر کرده از آخر ییتغ یلیخ _

 ... دیشا یرفت

 ی ه دادم و چشم دوختم به مناظر خالین تکیبه ماش

 ه شروعیجان یاطراف...: ه  ی طراف...به کوهها ا

 ... ن جادهید داشت ایجد

 ن دستهاش گرفت و کنارمیوان نسکافه اش رو بیل

 که انگار وجود ی ستاد..درست کنارم با فاصله ایا

 نداشت 
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 ... جانیشتر شکل انتظار رو دارن تا هیجاده ها ب _

 هی دهانم تک ی وان رو به لبه یدادم و ل یسرم رو تکون

 ... چ کس نبودمیادم : من منتظر هد

 هاش شروع کرد  ین انداخت و با کتون یسرش رو پائ

 ر پاش : دردناک که فکریز زیبا سنگ ر ی به باز

 ... ی منتظر من نبود  ی ذره ا یکنم ته ذهنت هم حتیم

 ک بود اونیتار یدونیخ کرده بودن : م یکف دستهام 

 هم چشمهام  یکیهمون تار یمن...ول  یموقع زندگ

 ... سوزوندیو مر

 وانه کننده یخواست بگم تو اون روزها مرد دیدلم م .

 ن حالی تونه در عیکه م  ی ...مردی ن روزها نبودیا ی 

 ا مثل آب چشمهیاز آتش سوزاننده باشه  ی گلوله ا

 ... مفرح

 م؟؟یبر _
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 چت رو کامل بخوری؟؟ ساندوی خ کردیزد :  ی لبخند

 ... میریم

 ش رو تموم با دست اشاره کردم خودش هم غذا

 ... کنه

+++++ 

 م عضالت منیشدیک تر میبه اون شهر نزد یهر چ

 د...حسهام باهم سر جنگ داشتن یچیپ یشتر در هم میب

 محکم تر نشستم..هر چه قدر هم که  یسرجام کم....

 کردم استرسم رو پنهان کنم..مطمئنم از یم یسع

 ... رنگم مشخص بود  یب یصورت کم

 دیدم...که از دیکش یق ی شهر نفس عم ی دن تابلویبا د

 که ی زیپندار دور نموند...به سمتم برگشت : اون چ

 ... ست...منتظرت هستنین ی تو ذهنت ساخت

 ... ازشون داشته باشم ی اد نگرفتم انتظاری _
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 .. د : خزان..خزانی کششصتش رو کنار لبش 

 .. نجا هتل خوب داشت قبالیا _

 یکم مشکوک یسرش رو به سمتم چرخوند و با لحن 

 د :هتل؟؟یرسپ

 .... ایپدر بزرگ...و  ی ام خونه ید بیانتظار که ندار _

 به صورتش   یحرفم رو خوردم...کالفه دست ی ه یبق

 ما؟؟ ی ا خونه ید : و یکش

 رمیسته بودم : م لج باز نش ی نه مثل بچه ایدست به س

 ام و فردا صبحشم بر یعقد کنون م ی هتل..برا

 ... گردمیم

 ن کار روی..حتما ا کرد : آره یپر حرص ی خنده 

 ... بکن

 عمه ی م خونه ی رید ادامه داد: میسکوتم رو که د

 ... مهناز
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 ییابونه..تو جایتو همون محله است..تو همون خ _

 ... که

 دی...خری رفتمدرسه   ی شد یکه تو بزرگ ییتو جا _

 ... ی کرد ی...با پدرت زندگی کرد

 خواست دور بزنم و از اونجایدلم م

 خواست چشمهام رو باز کنم ی..دلم ممیم...برگردیبر

 ... برنگردم به اون محله یتو اتاقم..برم دفترم..ول

 ی سه طبقه   ی ر کرده بود..خونه ییساختمون عمه تغ

 هر کردید رنگ تعمی شون رو با سنگ مرمر سفیمیقد

 م یبارون ی دم و دکمه هایجلو کش یبودن...شالم رو کم

 فت کهره ریرو بستم..و دست لرزونم به سمت دستگ

 ... ن رو خاموش کردیپندار ماش 

 باهم اومدنمون درست   یکاف یپندار به اندازه _

 ... اده شدنمونیست..االنم باهم پین
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 نن اومدم منتت یاخمهاش رو در هم کرد : چرا؟؟ بب

 داره؟؟ اتفاقا تا باال  یآوردمت مشکلدم و یرو کش

 ... امی باهات م

 به ی..نگاهاده شدمین پ ید حرفم رو...از ماش یفهمینم

 ل بهیاطراف انداختم که همشون تبد ی خونه ها

 کوچه  ی انتها ی آپارتمان شده بودن..جز خونه 

 فم رو از گردنم رد کردم...تمامی ر کیکه...زنج

 ک گوشهیچکو ی ش های ن مثل نیریخاطرات تلخ و ش 

 نم با مانتویتونستم خودم رو ببیچشمم بودن ... م  ی 

 یداخل مشلوار مدرسه که داشتم کوچه رو 

 ... ید حسن طلوع یشه ی اومد...کوچه 

 : پندار با چمدون من در دستش به سمت من اومد 

 یدیدویپدرجون و عمه رو م ی ن خونه ی ب ی فاصله 

 ... شهیهم
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 رنگ مطئنش رهیت ی سرم رو بلند کردم و به چشمها

 کردم : با دوستات کتاب به دست از اون   ینگاه

 ... دیومدیسمت م

 ... ی خوشگل بود  _

 نشون بدم..در با  ینکه بتونم عکس العملیقبل از ا

 عمه از  ی قربون صدقه رفتنها ی باز شد و صدا یکیت

 ... پله ها اومد ی باال 

 یم یخال دار قد ی کها یگه اون موزائیعمه د ی پله ها

 بود که خونه رو  ید رنگیسف ی ک ها ینبود...سرام

 روشن کرده بود..به سمت پله ها یحساب

 ش یومد اما نگاه پندار ب یمحبتش م پر ی رفتم...صدا

 ی به من آشفته   یومد...کمیاز اندازه نگران به نظر م 

 ضیکم مریک شد : عمه ین پله ها نزدیستاده پائیا

 ... احواله
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 ؟یچ ی عنیبا وحشت نگاهش کردم : 

 ... کمیزم...گفتم که یزع یچیه _

 که داشت یپله ها در حال ی دمش که باال یدمش...دید

 وار رو گرفته بود یو با دست دخت یریاشک م

 ی ه عمه  یستاده بود..زانوهام سست شد...اصال شب یا

 من نبود...چرا انقدر ورم کرده بود؟؟ 

 یزیزم..چیک شد: برو باال عزیبهم نزد یپندار کم

 ؟؟؟ ی ده شدست..چرا انقدر وحشت زین

 ع از پله ها باال رفتم و محکم محکم درست یسر یلیخ

 بلند  ی بغلش کردم..صدارفتنم   ی مثل همون روزها

 که پنهان ییه هاش باعث شد قطره قطره اشکهایگر

 ... زهیراهن گلدارش بریپ  ی کرده بودن رو

 گذاشت که عمه آماده  یاتاق ی چمدونم رو گوشه 

 هانم گرفتم و د  ی لرزونم و رو ی کرده بود...دستها 
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 مه بسته ین..پندار در رو نیاتاق رو رفت باال و پائ

 با خودت؟؟  یکنیم ی ن طوریاکرد : خزان؟؟ چرا 

 د که خوبه؟؟ید نه؟؟ دروغ گفتیخبر داشت _

 یخ زده ام رو از جلو ی ی ک شد و دستهایبهم نزد

 دهانم برداشت : فشارت االن چنده تو؟

 شده؟  ینگاهش کردم : چ 

 ه هاشیباال پارسال...چشمها و کلهو رفت یقندش  _

 ... کنه .بهترهیق می د...چشمهاش رو تزریب دیآس

 ا من خبر ندارم؟ چر_

 نه که ی ن دستهاش گرفت: مهم ای دستهام رو محکم تر ب

 ... ه ین کافیبراش هم ی نجا اومدیبخاطر دعوتش تا ا

 ه؟؟یکه کاف یچ یعنی _

 حس هام نداشتم...اون  ی برا یفیچ تعریهول بودم ه

 ده بودن و رفته ی ر پر کش یتمام طول مس ی هاحس
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 ی م برامونده بود..وحشت یه باق ی زیبودن..تنها چ

 ... حال عمه بود

 طنت نگاهم ی تخت نشوند با ش ی د و لبه یدستم رو کش

 انقدر تو اتاق  یست من با جنابعال یکرد : درست ن 

 کم خودت رو جمعی ادت که نرفته؟؟ پس یتنها باشم..

 ... میخکش بخوریم ی هایز چام ایا بریو جور کن ب

 دم : انتظار یدردناکم کش ی ر چشمهایبه ز یدست

 ه طور برخورد کنم؟؟د چیداشت

 سرکشم رو پشت ی دستش رو باال آورد و موها

 ن عکس اعملیقا انتظار داشتم همیگوشم فرستاد : دق

 ... ی رو نشون بد

 .. رمیگی مش تهران...تماس مید ببریبا _

 میدی اشت : ششش..انجام م گونه ام گذ ی دستش رو رو

 کمیر...فقط االن ی همه اش رو..بعد از مراسم عقد ام
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 .. ایرو جمع و جور کن و ب خودت

 د : باشه؟؟؟یر چشمم کشیانگشت شصتش ز

 ده یچیآشپزخونه پ ی ش تو یشگیخک همیم ی چا ی بو

 ی راهنها یپ ی شه نبود...به جایبود اما خودش مثل هم

 ده بود یوشبلوز و شلوار پ یشگی و شاد هم یرنگ

 شتری پ باشه اما بیمن خوش ت ی خواد جلویگفت میم

 ر دست و پاشین بود که زیا  ی اومد برا یبه نظر م

 شه بود اما...روش شونه یره..موهاش مثل همیرو نگ

 رنگ و رها..لبخندهاش هم انگار مثل یهاش فندق

 بدنش ورم داشت..دستهاش جون  ی همه 

 ش گرفترو از دست ی ع قوریسر یل ینداشت..پندار خ

 به بازوهاش   یخت..عمه دستیرو رو ی و خودش چا

 .. پ منیزد : پهلوون خوش ت

 کرد..قربون قد و باالشین طور نازش میشه همیهم
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 ر کرده بود..اپن شده ییرفت...آشپزخونه هم تغیم

 نو بودن...سماور اما یصورت  ی بود...پرده ها

 روز جمعه بود..صبحانه  ی هموت سماور صبحانه ها

 کرد من اما یون شکرت میدرم ی کیبا که با  ییها

 ح من یعمه تنها تفر ی عاشقشون بودم..خونه 

 . دنش تنها نشاط منید..بلند بلند خندبو

 گلوم که بغض  ی کرد..به جایتم مینم اذیشلوار ج

 ن شلوار تنگیراهش رو بسته بود..انگار نفسم رو ا

 رو جلوم گذاشت و  ی گرفت...پندار فنجان چایم

 رو از دسترس عمه دور  ها یظرف سوهان عسل

 ... نگه داشت

 روباه کوچولو؟ ی تو چه طور _

 یزیرو م ی دستهام گذاشت..رو ی دستش رو رو

 ی گلدار...چروک خورده بود..مثل فکرها
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 نید..عمه ایجوشی اشکهام داشت م ی من...چشمه 

 ش نبود ینبود...اگر صداش نبود..اگر عطر چا یشکل

 .. شناختمشینم

 پروا و یکرد..بیگاهم منکش ن یع ی پندار از باال 

 راحت...من اما سرم رو گرم بغض تلخ دلم و

 .. ن عمه کرده بودمی ریش ی سوهانها

 ده بخرن..ازیبرات کباب کوب ی ر و نادریگفتم ام _

 ... یکه دوست داشت ییاونا

 ستم؟؟ی؟؟ دعوت نیپندار اعتراض کرد : پس من چ

 د : تو برو خونتون مادرت االن بایخند ی عمه نخود

 ش منتظرته شاه پسر..اصال چرا یه سبزقرم

 ؟؟ یینجایا

 ؟؟ ی.باز من رو فروختدستت درد نکنه مهناز خانم. _

 راحت  یلین رو خید..ایدیچشمهاش درست نم
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 گونه ی که بالخره به رو یدم...قطره اشک سرتقیفهم

 ع پاکشیدا کرده بود رو با پشت دست سریام راه پ

 ده بود انگاریدنه...پندار یبب  ینکه کسیکردم..قبل از ا

 که نگاهش رفت سمت دستم...انگشت شصتش رو 

 .. چشمم احساس کنم ریتونستم ز ی هنوز م

 یخونه  ی ن تک تک اجزا یب بود...بیحضورش عج

 ن طوریاد ندارم اینبود..به  ین شکلیعمه بود..اما ا

 ق...پاهام رو گذاشتم ین طور دقینگاهم کرده باشه..ا

 ی زیچ دی فرش قرمز آشپزخونه اش..با ی رو

 .... گفتمیم

 ... ت خوشگلهیزیروم _

 مهسان  ی قه ی: سل دید...مثل اون روزها خندیخند

 .... ر یهستش...زن ام

 رم : خب قشنگه کهیخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو
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 ؟؟ ی خندیچرا م

 ه اشی..کل جهزیزش گل گلیآخه مادرشم همه چ _

 ... یهم گل گل

 خونه ی ل نو شده ین وساین بود عمه مهناز من...ب یا

 ناش تازهی کم ب ی ورم کرده  ی ن چشمهایش..ب یمیقد ی 

 ... ودمداش کرده بیپ

 ... ن دستهام گرفتمیدستش رو محکم تر ب

 خچال رفت : کمتر غصه یاز جاش بلند شد و سمت 

 من رو بخور..خزانه عمه.. من خوبم...تو نفس  ی 

 ... زمیفهمم عزی من م یبکش

 ...شد یما نمه کنم..ای بلند گر ی خواست با صدایدلم م

 د به یادم آورد که بایل پندار به ی زنگ موبا ی صدا

 ادرم زنگ بزنم..پندار از جاش بلند شد وحنا وم

 .. د : جانم مامان جانیچیسرم پ ی صداش تو
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 آپارتمان  ین انداختم و اون هم در چوبیسرم رو پائ

 صحبت وارد راهرو شد...حاال  یرو باز کرد و برا

 ... ده بودنیم صف کشتها دوباره جلویگه واقعید

 موهاشم  یعروس ی الغر کرده خودش رو برا  _

 ... ردکرده ز

 ش از اندازه یمنظورش به زن عمو بود...لحنش ب

 وه رو جلوم یمهناز وار و بامزه بود...ظرف م 

 یراهن زرق برقیم باز از اون پینی گذاشت : بذار بب

 ا نه؟؟ یپوشه یهاش م

 نینه..ان لحن راجع بهش صحبت کیعادت داشت با ا

 ی وقتها به خنده م یلیمن رو خ ی طور

 د و درست رویرو کش ی...صندلانداخت..اومدم سمتم

 گونه ام ی به روم نشست..کف دستش رو گذاشت رو

 نجا رو بهیدرست ا ی ا یدم تا بیچند سال انتظار کش :
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 ده اتیخوشگل کش  ی ...چشمهای...نگام کنینیروم بش

 ان؟ره بشن..چند سال عمه جی ن طور بهم خیا

 : دمی صورتم رو چرخوندم و کف دستش رو بوس

 ... دیببخش

 ببخش..من رو ببخش..عموت رو ببخش..پندار تو  _

 .. کمتره یل ین بچه گناهش از ماها حیاما ؛ ا

 دم : عمه تو رو خدا یسش کشیخ ی دستم رو به چشمها

 ن قرارهیه نگن برات ضرر داره...من خوبم..بب یگر

 ... وم...از عروست بگیعقد کنون بر

 دونست چرا بحث رویخوب م یل ینگاهم کرد...خ

 ف یرو تعر  ی زینکه بتونه چی...قبل از اکنمیعوض م

 کنه پندار داخل شد : عمه خانم با اجازتون مرخص

 ... محترمه منتظرن  ی بشم؟؟ والده 

 دار مادرش بره یخواد به دینکه میب بود که از ایعج
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 ن حس از خودم متنفر یخوشحال نبودم..بابت ا

 قی ودم...سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که دقب

 کرد یمنگاهم   ی فکر

 ... نجایبابت رسوندنم تا ا  یسالم برسون...مرس _

 ش به باال هول ینی ب ی نکش رو رویبا انگشت اشاره ع 

 شام داره وگرنه  ی داد: به مامان گفتم عمه برنامه 

 فردا ناهار  ی بابا و مامان به شدت منتظرتن...برا

 ... ی ر یه مقول دادم ک

 ز ناخواسته اخمهام در هم رفت..قول داده بود؟؟ ا

 که اون ی زن ی رفتن به پا ی طرف من؟ برا

 ر اون صحنه ازیدادم تا تصو یروز...سرم رو تکون 

 ذهنم بره...فنجانم رو از جلوم برداشتم و به سمت 

 افتن...فردا شب عفد  ینک رفتم : به زحمت میس

 ... ونم درد نکنهکنون هستش من با عمه هستم...دستش
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 بحث رو خواست ی به سمتم برداشت ..انگار م  یقدم

 ا برو یادامه بده که عمه از جاش بلند شد: ب 

 چه قدر یدون یشه..تو که میم  یبچه..مادرت االن شاک

 ریدنته..سالم هم برسون..بگو نون پن یتاب د یب

 م بذاره یاریعقد رو فردا م ی سر سفره  ی ها ی سبز

 ... خچالشیتو 

+++++ 

 بود که تنها مونده و حوصله اش سر ی نا شاکح

 ی د و سهند....شاکیحوالم رو پرسا ایرفته...دن

 که ییکه رفته بودم و هم حنا یبود..هم از دست من

 ... کنه یم  یمحل یدونست چرا ب ینم

 حون و یعمه با عطر ر ی شام خوردن سر سفره 

 نیریم حالم رو ترش و شیقد ی سنگک روزها

 ر من رو بهیر شده بود. امیم په ی نادر  ی کرد...آقایم
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 یبرخورد م ی د..طورب بویاد داشت...برام عجی

 چ وقت دوریشه بودم و هیکرد که انگار من هم

 نگاه یتونستم صاف تو صورت کسینشدم...من اما نم 

 کنهی که من رو نگاه م یکردم هر کسی کنم..احساس م

 ه هام و یاره..گریاد مین روزهام رو به یآخر ی آشفتگ

 ... م روادهایفر

 عمه ی کردم صبح خونه یکه فکر م ی زیبرعکس چ

 از رفت و آمد و کار نبود...عمه معتقد بود ی رخب

 ز رو بعهده گرفته و یعروس همه چ یمادر گل گل

 انجام دادن ندارن..عادل  ی برا یاونها هم کار خاص 

 ی لیز بلند شد..خی دنم از پشت میپسر دوم عمه با د

 کرد ویغازه کار م ش پدرش تو م یبزرگ شده بود...پ 

 وتر ین شهر کامپیام نور همیتو دانشگاه پ

 ساله بود...عکسهاش  8رفتم  یکه وقت ی خوند..پسریم
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 دنشیک دیفرستاد اما از نزدیعمه برام م یرو گاه

 .. کردیفرق م یلیخ یلیخ

 عمه به راه بود...سه تا پوست  ی تخم مرغ آبپز ها 

 بلند  ی دنشون با صدایم بود..با دیش دستی پ ی کنده تو

 دم : عمه چه خبره؟؟یخند

 سرحال سالم پندار سرم به  بلند و ی دن صدایبا شن

 بود که ی کاغذ ی سه ی د که تو دستش کیسمتش چرخ

 ی تا مغازه  یزد : پندار رفت ی دنش لبخندیعادل باد

 د؟؟یس

 د هنوز زنده بود؟یچشمهام گرد شد...س

 ی متعجبم لبخند بامزه ا ی دن چهره یپندار با د

 شده بود که راجع ی ه لحظه ا یصورتش شب   قایزد..دق

 م..ناخودآگاه دستم به سمتیرده بودبه پفک صحبت ک

 یزی بلند بخنده...چ ی م رفت که باعث شد با صداین یب
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 ... که باعث لبخند و تعجب عمه شد

 یین عمه جان چایدستش رو پشت پندار گذاشت : بش

 زم؟؟ یبر

 ... ز مهناز بانوید : بریدست عمه رو بوس

 ... زمیرین عمه جان من م یام بلند شدم : شما بشاز ج

 سمت سماور رفتم به 

 د هنوز زنده است؟؟ هنوز اون کلوچه هایپندار؟ س _

 پزه؟؟یرو م

 دم و بهیپشت سرم سکوت شده بود...با تعجب چرخ

 ش کرده بود و عمه ویعادل که سرش رو گرم چا

 صورتشون بود نگاه  ی رو یبیپندار که لبخند عج

 تو نگاهشون بود که معذبم  ی زیچ هیکردم...

 م جمع شدم که پندار دستش روکم تو خودیکرد..یم

 رو ازم گرفت: پسرش ی مت چایدراز کرد و با مال
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 ... ن تا داغ بخوریگردونه...بشی مغازه رو م

 م یش دست یعمه تخم مرغ ها رو همراه کلوچه ها تو پ

 گذاشت خنده ام گرفت : عمه مگه من چه قدر جا 

 ت برم؟دارم قربون

 ن ی وتئد پریبا یکنیکه تو م یبخور..با اون روزش _

 . ی بخور

 ... ستمین ی عمه من که تو اون ورزش حرفه ا _

 ، ید چه ورزشیعادل سرش رو باال آورد و ازم پرس 

 دن اسمش چشماش گرد شد و شروع کرد بهیبا شن

 هر ی م که برایکرد یپرسش و با هم شروع به گپ 

 جاش بلند شد و بهدومون لذت بخش بود..عمه از 

 ا پونزده یع و ک ربید حدود یسمت تلفن رفت..شا

 نگاه  ی بعد سرم رو چرخوندم و به پندار ی قه یدق

 بایش رو تقرییکه چا یکردم که لبخند به لب در حال
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 کرد..عادل با یما رو نگاه م ی تموم کرده بود.هر دو

 ... رون رفتیپندار دست داد و از آشپزخونه ب

 م: سرحال تر از همهیق و مالی.عمپندار نگاهم کرد. 

 ... دمتین مدت دیا که یهست ییروزها

 ... نگران عمه هستم یلیدادم : خ یسرم رو تکون

 ! ی خونه اش رو هم دوست دار یول _

 ... بود که داشتم یین جا تنها جایا ی ادیز ی تو سالها _

 ... ناهار ی مامان واقعا دوست داره برا _

 ن یم که ایدونیدومون مدستم رو باال آوردم : هر 

 ... ستیطور ن

 اد ی..بابا که میکنید: اشتباه میتش کشبه صور یدست

 ... دنت االنید

 : آب دهنم رو محکم قورت دادم گلوم خشک شده بود

 ... من ی اد به پای ست بیح نیدنش صحیرم مغازه دیم
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 برمت..اگر یسرش رو خم کرد و نگاهم کرد: م 

 ی خوایم ییجا ا ی... ی مراسم دار یهم برا ی دیخر

 ... ببرمت ی بر

 اد تو شهریخوام زیه دادم: نمیتک ی صندل  یبه پشت

 ... بچرخم

 : اخماش درهم رفت..بالفاصله محکم و سخت

 چرا؟؟ 

 ن رویریو ش یدوست داشتن  ی از کلوچه  ی تکه ا

 یکنم داریاحساس م  ی دهانم گذاشتم : پندار گاه ی تو

 ... یکن یمسخره ام م

 شتهاش رو در هم گردهز خم شد و انگیم ی رو یکم

 ی رنگ ساعت ب  یمشک ی تونستم صفحه یزد..م

 دستش رو ی برجسته  ی نم..و رگهای رش رو ببینظ

 دستش رد شده  ی ک از رویه رود باریکه مثل 
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 .. بودن

 نیز تر از ایت یدستش گرفتم..ول  ی نگاهم رو از رو

 حرفها بود..دستش رو دراز کرد و دستهام رو

 گرفت...بالفاصله سر ن دستهاش یال خونسرد بیخیب

 به اطراف نگاه خ نشستم و با وحشت یجام س

 ز تلفنش نشسته بودی م  یصندل ی کردم..به عمه که رو

 ن انگشتهاشیرو ب ی زیکرد و رومیبا تلفن صحبت م 

 ... دادیفشار م

 به دستم آورد نگاهش کردم..به  یکیفشار کوچ

 و تمام شهر  ی ایخوام با من ب یصورت مطمئنش : م 

 ... ننیهم بب 

 ی دآور ای یخوام خودم رو به کسیخوام...نمیمن نم _

 خواهد ی شب سخت یکاف ی کنم...امشب به اندازه 

 ... بود
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 ... ستیز سخت ن یچ چیمثل تو ه یکس ی برا _

 با بودن..مثل نگاهش...مثل لبخند که یحرفهاش ز

 ی با بودن مثل خونه یزد..زید مید یمن رو م یوقت

 اط..امایح ی وقرمز رنگ ت ی فرشها  ی عمه...به قشنگ

 ی اب من کاف ن حال خریا ی نبودن...برا یکاف

 روز یکه از د ی رون رفتن از خونه ا یب ی نبود...برا

 ... نبود یعصر توش سنگر گرفته بودم کاف 

 عمه ی دن صدایصورتم خم شد..اما با شن ی شتر تویب

 .. دمیرون کشین دستهاش با آرامش بیدستم رو از ب

 ؟ ی ریشگاه نمیآرا _

 ن سئوالیباال منتظر جواب من به ا ی ابرو هیپندار با 

 ... مه شدع

 ..شمیست..خودم حاضر مین ی ازینه عمه جان ن  _

 ؟؟ ی الزم ندار ی زیشما چ
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 ی خوایان بود که : میجا خوردن واضح عمه انقدر ع

 عموت؟؟  ی خونه  ی بر

 ... نمیرم عمو رو تو مغازه ببیم _

 نه نشست : باهم ی خونسرد دست به س یلیپندار خ

 .. میریم

 م رو یگوش ض لباس که وارد اتاق شدم...یتعو ی برا

 تخت ی لبه  ی ن دستهام گرفتم و چند لحظه ا یب

 نبود که ی زیدن عمو هم اصال چینشستم...رفتن و د

 ... یبخوام ول

 دنی اسم مامان رفت و با شن ی دستم ناخودآگاه رو

 وجودم ی تو ین و دوست داشتنیریه حس شیصداش 

 ز شدیسر ر

 ... مامان_

 ... سالم دخترکم _
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 .... عمه یضیاز مر یشما خبر داشت _

 حالش بده؟؟ یلیرون داد: خینفسش رو پر درد ب

 براش از حال عمه گفتم و متوجه شدم که پشت تلفن 

 کنه یه میگر

 رفتم ینم یکن یدونستم که حالش بده فکر میاگر م _

 ر دعوت یمراسم ام ی زنگ زد برا  یمالقاتش؟ وقت

 .... کنه گفت

 ؟ ین خاطر انقدر اصرار به اومدنم داشتیبه هم _

 ... رهآ_

 ... دمیکش یبه روتخت یرون دادم و دستینفسم رو ب 

 ؟ ی دیرو هم د یکس _

 ... نه_

 ی ....فقط خزان..توین یو بب ی ست برین  ی ازین _

 ی سا..اما بی دور وا یتونیکه م ییمراسم تا جا
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 ... بهیه مهمان غرین ی هم نکن..ع یاحترام

 ... براشونبه هستم یمن غر _

 ی ستو راست ین نطوریا یدونیخودت هم خوب م _

 ه کجاست؟یاصل قض

 پندار گذاشته ی که مامان رو یخنده ام گرفت از اسم

 ... خواستم بگم با پندار اومدمیبود...نم

 دهید کلوچه خریس ی اد ...صبح برام از مغازه یم _

 ... بود

 مکث کرد: خزان...تو نظر من رو ی ه ایچند ثان

 ... یدونیم

 ..م_

 تو داره و بس....بلند به ی ز بستگیاما بازهم همه چ _

 اد به یدونم که م یدن عموت برو..میشو خودت د

 ی زیچ ینیریست...سر راه شیدنت اما درست نید
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 ... نش ی بخر و برو بب

 ... خوادیدلم نم _

 خود مامان جانیب _

 رم..هر چند خنده ام پریخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 یزیش از اون چی بود..اما لحن مامان ب از اضطراب 

 د بامزه بودیه باک

 .. شدم برم یداشتم حاضر م یول _

 اد بدم...تویرو بهت  ی زیکه بخوام چ یستیبچه ن _

 چ کدوممون بلدیکه ه ی بلد بود ییزا یت چیاوج بچگ

 چشم داشت دوست داشتن..مثل   یم..مثل بینبود

 ... کردن..مثل وفادار بودن ی پرستار

 ی اد بابا رویکه با   یم کردم و قطره اشکسرم رو خ

 ... گونه ام افتاده بود رو پاک کرده

 ادیاالنم تو برو و به بزرگتر از خودت بخشش  _
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 ... بده

 از به تنفس داشتم ین فضا ن یتحمل ا  ی برا

 شه؟ ینتون نمی نازن  ی ن بخشش شامل جاریا _

 ست کهین نیش پاش بخاطر ایگم نرو پینکه میا _

 ینه که مادر شوهر خوبیده..بابت انبو یخوب ی جار

 ... دهنبو

 : که به در خورد..سرم رو بلند کردم ی با تقه ا

 ... دیبفرمائ

 ... بعد وارد اتاق شد ی پندار چند لحظه ا

 ... رم مامانیگ یباهات تماس م _

 ا ارزش حال خوبت رویز تو دنیچ چیخزان..ه _

 ض نبود...امکان ینداره...اگر عمه ات انقدر مر

 ن یو باون شهر  ی ت بذارم دوباره پات رو تونداش

 .... ی اون آدم ها بذار
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 ... از مامان از جام بلند شدم یبا خداحافظ

 شب به  ی برا ینه نگاهم کرد : مطمئن یدست به س

 ؟ ی اج نداریاحت ی زیچ

 ... مانتوم رو بستم : آره ی دکمه ها

 تیاذ ی ک تر شد : خزان...اگر دار ینزد

 خودش بعد از ناهار  ست..بابای ن ی ازی...ن یشیم

 ... ادیم

 ر ییکنن قابل تغیت میکه من رو اذ ییهازیچ _

 ... ستنین

 ... میرش بهت کمک کنییکه تو تغ ی گذارینم _

 م؟؟ یکمک؟؟ کن _

 به  ی زیساختن چ ی برا یچ آدمی بله کمک...ه  _

 ک نفرید یست..هر خشتش رو بایموفق ن ییتنها

 .... بگذاره
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 سرم  ی و رو  برداشتم  یصندل ی شالم رو از رو

 من  ی ا الاقل تجربه یاره..ن حرفا شعیانداختم : ا

 نهیدنبال خشت و آ ینشون داده..وقت عمل کس

 ... ستین

 ن رابطه کهیا ی نه یک شد: آیبهم نزد ی با گام بلند

 ... ...خشتش رو هم بسپار به منییتو

 بود که ذهنم  ی زی م...چیبه مرد کنار ی زیسپردن چ

 شتر جلو یب یرو کم رو مشغول کرده بود...شالم 

 شتر تویب یباعث شد کم یت داشتن دوس یدم.خنکیکش

 یی ا حس رو در رویخودم جمع بشم...سرما بود و 

 ... امروز و امشب؟ ی ها

 شه رو بکشم باال؟یش _

 هیشه کنار یدم : نه خوبم...فقط اگر میبه سمتش چرخ

 .. زشته ینگه دار ..دست خال  یفروش ینیریش
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 ... نمی بینم یمن که دست خال _

 با جمالت و کلماتش ی ...بازلبم اومد ی رو ی لبخند شل

 ... رو دوست داشتم

 ر ییر کرده بود..آدمها تغیین چند سال شهر تغیدر ا

 ابونهایده بودند و خیکرده بودند..ساختمونها قد کش

 ن سرم روی شلوغ تر شده بودن.. با پارک کردن ماش

 بلند کردم و نگاهش کردم

 خوب هست یروشف ینیریه شینجا یا _

 .. لوتر اشاره کرد...اونجاهم کهج یبا انگشت به کم 

 ر نکرده بود انقدر که ییتغ ی زیابون چین خیدر ا

 ادینجاست...عمو زیعمو ا ی ص ندم مغازه یتشخ

 ی ادیطش رو زیم...محیدوست نداشت مغازه اش بر

 ون رفته بودمیگر ی ک باریدونست..اما...یمردونه م

 شور گذاشته  ید بود و همگب یلیشش..بابا حالش خیپ
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 ... شگاه یانتقالش به آسا ی برابودن 

 ی لیرد نگاهم رو گرفت و در سکوت انگشتش خ

 یچشمم رفت ، سرم رو کم  ی آروم به سمت گوشه 

 ن مونده بودی دم..که اخماش درهم رفت..همی عقب کش

 تو ی ه اینه...انگشت اشاره اش چند ثانیما رو بب یکس

 ... کرد هوا معلق موند و بعد مشتش

 ک تر اومدمیکم نزدیومد که یانقدر دلخور به نظر م

 بابا ی ن روزهایاد آخر یابون من رو ین خیا :

 ... ندازهیم

 ن نگاه یر کرد، دوست داشتم ایینگاهش بالفاصله تغ

 ... رو و دوست نداشتم

 م؟ینر ی خوایم _

 هی یکیادمه ینه تکون دادم :  ی سرم رو به نشانه  

 ... رو قورت بدهبار گفت قورباغه ات 
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 گهیو بلند کرد: دستت درد نکنه د بانمک ی خنده 

 ما شد قورباغه؟ ی خان بابا

 کردم فکر یدر رفت...سع ی ره یدستم به سمت دستگ 

 ذهن و ی بلندش تا چه اندازه رو ی نکنم که خنده ها

 ... ر دارنیدلم تاث

 دستم جا به جا کردم؛ کف ی رو تو ی نیریش ی جعبه 

 ..پشت گردنم درددستم عرق کرده بود.

 ی گذشت...پایده سال...دوازده سال م کرد..دوازیم

 ... چپ عقب...اما  ی رفت و پا یراستم به سمت جلو م

 داشت...ازیکم قدم بر میسرم رو بلند کردم...نزد

 خواست در کنارم تو یقصد کرده بود معلوم بود..م 

 آشناش ی ابون که نگاهها رو از پس مغازه هاین خیا

 .. بزنه شد حس کرد قدمیم

 ی ها یدن قوطیعمو با د  ی زه دن به در مغای با رس



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 گلوم  ی رو ی بغض گنده ا یشگیل هم یرنگ و وسا

 نجاینکه بتونم برگردم و فقط از ایاومد....قبل از ا

 بلند سالم کرد که نگاه  ی فرار کنم...پندار با صدا

 ... ز رو متوجه حضورمون کردیمرد پشت م

 ه پدرمیا شبیتو دن یش از هر کسی شناختمش...ب

 ی جانینم چه هیتونستم بب یبود...مر شده یبود...پ 

 ن جایتونست برق چشمهاش رو از همی م یداره..حت

 زش به سمتمون اومدیاز پشت م یمعطل   ینم....بی بب

 ت نامحسوس پندار به داخل مغازه رفتم یو من با هدا

 مان و یس ی داد...بویهمون روزها رو م ی قا بویکه دق

 ... ی خاک و رنگ...بو 

 ... ی ..منور کردبه سمتم اومد : عمو جان

 میشونیپ ی رو ی خم شد و بوسه ا

 دن و قلبمیلرزیگذاشت...بزرگوارانه ...دستهام م
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 شدیزدن و نم ی فشرده بود...چه قدر حرف داشتم برا

 ین ما...چه قدر تعارف الکی چه قدر کلمه گم بود ب

 ... نمون بودیب

 ... سالم_

 ی ومد برایه دهنم نن کلمه بیر از ایبه غ ی زیچ

 دونم ینم  یا آوردن سالمتی...به رسم ادب بود و گفتن 

 ... بگم ی زیخواست چین کلمه دلم نمیجز ا یول

 ی رو پندار ازم گرفت و رو ینیریش ی نبار جعبه یا

 نبار بغلم کردم..دستهام اما یز گذاشت که عمو ایم

 هرچند شل و ول ی لبخند یزون بودن کنارم...ولیآو

 ... مدلبهام او ی رو

 .. ی اومد  ی در خوب کردن چه قیا بشیب _

 حرفهاش هرچه قدر هم که از ته دل...تو ظرف دل 

 بار  یب  ی ه ذره یشد...کلمه هاش مثل ی ن نمیمن ته نش 
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 اج یقبل تر ها بهش احت یلیموندن...خیتو هوا معلق م

 دید ها و نبایبا یلیداشتم و سکوت کرده بود...پشت خ

 ... م شده بودیها و صالح ها قا

 ... میما..ما منتظرت بود ی ه خون  ی ومدیچرا ن _

 ... پس خبر داشت با پندار اومدم

 ... عمه هستم ی مزاحم نشدم..خونه  _

 ... ناهار ی ا برایفردا ب _

 آب دهنم رو محکم قورت دادم : انشااهلل سر

 شرکت  ی د برگردم تهران کارهایفرصت...با

 ... مونده

 بر اصل رفتار برا یدستاش رو بهم گره زد...کپ

 جواب دادم به من تمرکز ی خواست برایم  یقتپندار و

 ... کنه

 ت یو سالمت  یتت خبر خوبیخوشحالم از موفق  یلیخ _
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 ی ه منبع خبر یشه..االنم که یگرفتم همی رو از مهناز م

 ... میتازه دار

 ... کرد ی ن رو گفت و خنده ایا

 دورا دورتون  ینظر لطف شماست...احوال پرس  _

 ... بود یکاف  من ی هم برا

 ارن با یب ییمکث کرد: بذار بگم چا ی ه ایانچند ث

 ی خوا یم...پندار که گفت میدخترم بخور ی ها ینیریش

 ... مغازه گفتم زحمت نکشه ی ایب

 ی نبود..چا ی بود...اما چاره ا یخود الک یتعارفات ب

 من دست نخورده ینیر یاومد و رفت..ش 

 د...ازموند...صحبت از ساختن مدرسه به نام پدرم ش

 چ...پندار خونسرد ویز و هی.از همه چمن گفته شد..

 پدرش و یآرام نشسته بود و به جمالت طوالن

 ی کرد...به پرسش هایکوتاه من گوش م ی جوابها
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 ... شون از مادرم نبودی کی یعمو که حت

 چ وقت نکردهین خانواده هیدر حق ا ی مادرم که بد

 با   یم گرفته بود زندگی فقط تصم ییک جایبود...

 گه امکان یصبر کرده بود د ی براسال  05که  ی مرد

 .... عدد انتظار من مادرم بود 05ست... یر نیپذ

 رفت رو یکه از پشتم م  یعرق ی تونستم دونه هایم

 گه بود که ینم.ورود حاج نصرت به مغازه اتفاق دی بب

 ی باعث شد زبونم کامل به سقف دهنم بچسبه...مرد

 ن ینده بود و امن من و پندار رو خویت ب ی که محرم

 ... دمیپام کش ی رو یله بود ....مانتوم رو کممح

 امرز یبه به خزان خانم..دختر حسن خدا ب _

 ... نشناختمت دخترم..

 ن باعث ید و همیرو کش  یبا تعارف عمو پندار صندل

 ک تر حالت ممکن به من ی شد خودش نزد
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 قا کفشهاش کناریستاد...دقیا ینه...قلبم داشت میبش

 ... ثل همون روزد رنگم بود..می سف  ی ها یکتون

 ن یپائ  یلید ...فشارم انگار خیلرزیم  ی زیه چیدرونم 

 ... افتاده بود

 ... بالخره؟ ی دخترم رو آورد یپسرم رفت _

 .. طنت بودی نگاهش پر از ش

 ... یو منت حاج یبا هزار بدبخت  _

 دن اما من خنده امیبلند خند ی هر سه مرد با صدا

 یحاج یو حت اد که پندار عمودین نشون میومد..اینم

 ... ان قرار دادهیرو در جر 

 نجایخواست از ایرفت و فقط دلم میج میسرم داشت گ

 یل ید که خیبلند شم و برم...پندار انگار حالم رو فهم

 نتونستم روشون تمرکز یلیکه خ یع با جمالتیسر

 ... در جمع کردن کل مسئله کرد یداشته باشم سع 
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 فت قرارهاهم کرد :عموت گنگ ی ه ایچند ثان یحاج

 به نام پدرت ساخته بشه؟؟  ی مدرسه ا

 از دست من هم بر  ی بله..ممنونم ازتون..اگر کار _

 ... دمید انجام میاد بگیم

 یتو همه کارها رو اون سالها انجام داد _

 ... ی همه بود  ی دخترم..باعث سر بلند

 د کردییهم تا ین رو گفت و حاجیعمو ا

 ی باشه..ا ژهینکردم که و ی چ کاری پدرم بود..ه  _

 ... ومد یشترش از دستم بر میکاش ب

 ر حاجیع از جاش بلند شد : مراسم ام یسر یلیپندار خ

 ... عمه  ی آقا با اجازتون من خزان رو برسونم خونه 

 ... د خدمتشونیسالم برسون _

 دو تا پاهام از  ی قا چه طور تونستم رو ی دونم دقینم

 کنارم قا  یداشت و دقام...قدم بلند بریرون بیمغازه ب 
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 ... ستادیا

 خزان؟؟ _

 .. خوبم_

 ی ستین _

 ... پس نپرس_

 چاره و مظلوم به ی ب یاما قصد نداشتم تو چشم کس

 نید ساعتها پشت سرم تو ایکه شا  ی زیام..چی نظر ب

 ... شهر پچ پچ شده بود..دل سوزونده شده بود

 ه دادم...تو دستیشه پنجره تکیسرم دردناکم رو به ش

 ... ه خوردشیمحکم به ش  یانداز کم

 ... نمتیشد؟؟ بب ی زینم سرت چیخزان بب _

 گفت؟؟یم یچ یحاج _

 راجع به مدرسه _

 دی؟؟ تو چرا بایچ  یعنینه...راجع به من..باالخره  _
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 ن اتفاقها به یا ی دونم همه یچه م ی عنیراجع به ما...

 ... یاون بگ

 دیا چرا نگم؟؟ چرا نباینگفتم..ثان ی زینکه چیاول ا _

 ... کنمیم تالش مبگم دار یکس به

 گرفتن بخشش؟ ی برا ی کنیتالش م _

 ی د : اونم که گفتیبه صورتش کش یدست محکم

 ... ی دیو نبخش یدروغ گفت

 شه؟؟یاالن ببخشم تموم م _

 شه؟؟ ی تموم م یچ _

 گهین تالشت دیهم _

 ... یگیون میهذ  ی م خونه فشارت افتاده داریبر _

 !! پندارنتونستم تعجبم رو پنهان کنم : 

 !!! لهب_

 ... بود یعصبان 
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 ی؟؟ خزان تو اصرار داریشیه؟؟ متعجب میچ _

 ... گمیم  یمن چ یشی متوجه نم  یبگ

 شد؟؟ ینم سرت چید : بچرخ بب یکش یپوف

 .. نشده ی زیدم : چی م کشیشونیپ ی به گوشه   یدست

 ... کم قرمز شدهی _

 ... شدیزود رفع م یلینبود خ یز مهمیچ

 ست بشه رنگ لباست البته فکر کنم با _

 دم : رنگ لباسم؟؟یبه سمتش چرخ ی حد ی با تعجب ب

 ... آره همون قرمزه_

 ... شد تا بتونم جمله ببندمیدهنم بسته نم

 هم بهت یلیخ یلی د: خیچ یابون پیراهنما زد و تو خ 

 ومد یم

 ؟؟یکن یصحبت م یاز چ ی دار _

 ایدن یاز عروس _
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 ! پندار؟؟_

 ... دمکری لت رو تماشا میپروفا ی عکسا _

 ن حنایه دادم : از دست ایتک  یصندل  یبه پشت  یبعص

 ... وکارهاش

 دم؟؟یدید م یچرا اون وقت..فقط من نبا _

 ش ازی که ب ی زی...چیخیتوب یبود و کم ی لحنش جد

 ... ب بود و بهش عادت نداشتمیاندازه عج

 ... غلط بود یکال گذاشتن اون عکس خصوص  _

 ستم خواینا مد...از دست حیراهنم کشیدستش رو به پ 

 خودم رو بزنم...بخصوص که با لبخند گفته بود 

 گه نه؟؟ید یپوش ی ده رو میسف

 صورتش اومده رو پاک ی که رو ی عمه قطره اشک

 ... نمتید ببیکرد : آرزو داشتم تو لباس سف 

 : ..محکم و پر قدرت
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 خواد؟ یمن رو نم یکس ی ..نکنه فکر کردی نیب یم

 ین عروسکید: تو رو نخوان؟؟ ا یبه کمرم کش یدست

 کنم رو؟یدارم برات اسفند دود م ی اومد یکه از وقت

 ک لحظه ی ی برا یعمه شروع به اصرار کرد که حت

 د بپوشمشیراهن سف یپ ی دنم توید

 هست...با  یشب سخت یکاف ی عمه به اندازه   _

 گن بهید سخت ترش نکنم.. م یراهن سفیدن پیپوش

 کردم  ی عروس حسود

 تازه اگهه..یه اروزیف  یراهنش اصال آبیاون که پ _

 ... نباشه یگل گل

 کرد...و دوباره  ی با مزه ا یرکیر زیز ی خنده 

 به دست آوردن  ی شروع کرد به اصرار..فقط برا

 دم...وگرنه امکان نداشتید رو پوشیراهن سف یدلش پ

 کرد واردیشتر میکه سوژه ها رو ب  ی زین چیبا همچ
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 ی نها ینه نگاه کردم..به آست یجمع بشم...به خودم تو آ

 ی راهن..به تضادش با سبزگ یپ  یاشتندوست د

 دم که از یموهام کش ی به لوله ها  یپوستم...دست

 ختهینم اطراف سرم ریبالر ی مختلف موها ی جاها

 بود. عمه وارد شد و شروع کرد به قربون صدقه 

 رو ی شترین اشک بی د من رو همیدی رفتن...درست نم

 ... آورد   یچشمم م ی رو

 م خودم رو پشتخواستکه به در خورد... ی با تقه ا

 گفت و در باز شد و ی کمد پنهان کنم که عمه بله ا

 از پشت سرم رد یپندار وارد شد...انگار برق

 ن لبهام گرفتم.. تو اونینم رو محکم ب یشد..لب پائ

 ی ب یکروات مشک یراهن و حتی کت و شلوار و پ

 ومد...نگاهشیبه چشم م  یافتنیو دست ن  ی ت جدینها

 شهیش ی قطره آب روک ی اما ..مثل سر خوردن
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 تونستم حس کنم که با مژه ی ف...میبود..نرم و لط 

 ... کنه انگاریهاش وجب به وجبم رو نوازش م

 در ..دست و پام رو گم کرده ی خشک شده بود جلو

 راهن من روین پیخواست تو ایبودم..دلم نم

 ی د االن چه عکس العملیدونستم باینم  ینه...حتی بب

 ده اطرافم افتاده بودن..قبل تفااس ینشون بدم..دستهام ب

 تلفن از ی بگم عمه به بهانه  ی زی نکه بتونم چیاز ا

 ... رون رفتیاتاق ب

 نگاهش  یچ حرفی ه یصدام رو صاف کردم و باز ب

 .. کردم

 ... ی ریک تر شد : عجب تضاد نفس گ یبهم نزد .

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم..به برق دوست 

 ... لبخندش ی نا ته نگاهش..به عطر آش یداشتن

 ی گوشم و گوشواره   ی دستم ناخودآگاه به سمت الله 
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 گوشم تا باال امتداد داشت ی که از الله  یتک

 ب نگاه کردنش هول ویره و عجین طور خیرفت...ا

 ... کردی دست پاچه ام م

 ... یعنیمن لباسم رو  _

 ی صورتم م ی ن طور که تویسرش رو خم کرد.ا

 .دستش رو درازم..شتر هول کن یشد بیاومد باعث م

 مچ دستم گذاشت انگشت شصتش نرم و ی کرد و رو

 مچ دستم نوازش گونه حرکت ی ف رو یظر

 خودم ین طور از خود بیکرد...حق نداشت ایم

 ز رو به دستش ین طور کنترل همه چیکنه... ا

 ... رهیبگ

 .. شهیر میفکر کنم داره د _

 .. ی تو که حاضر  _

 .. دمیپوشو ن ریبه اصرار عمه ا  یعنینه ... _
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 ن خلسهیشد و ایمتوقف نم  ی لحظه ا یشصتش حت

 ... ا هم روح نواز تر بودیدر ی دن صدایاز شن یحت

 که تا یهست ی ن وجودیاگه بهت بگم خوشگل تر _

 ... دمیبحال د

 لبم نشست رو ی که رو یلبخند آروم ی نتونستم جلو

 ... رمیبگ

 کهین طور یز ها بگم اما ایچ یلیخواست خ یدلم م

 هر کلمه اش  ی ه عمر تشنه یکه  یی ایبه دن شیتاز

 ... بستیبود دست و پام رو م

 بگه که عمه  ی زیک تر شد و خواست چیدوباره نزد

 قصد ی که کامل مشخص بود از رو ییبا سر و صدا

 ... ک اتاق شدیهست نزد

 ؟؟ زودباش گلم...من کهیعوض کن ی خوا یخزان م _

 ... گم عوض نکنی البته م
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 رونیار از دستش بشف یدستم رو با کم

 .. ر لب گفتمیز ی دم...دست پاچه باشه باشه ایکش

 رون منتظر یبه هول شدنم زد :من ب ی پندار لبخند

 .. شما دو تا خانم خوشگل هستم...شب شانس منه 

 خود یز..بیعمه به سمت مانتوش رفت : کم زبون بر

 گهید ی زیهم من رو جمع نبند...بخدا تو اگه اصال..چ

 ... یده باشید ی ا

 ال یخ یشدم...پندار اما بیداشتم از خجالت آب م

 ز رویبش کرد: من االن همه چیدستش رو داخل ج

 ... نمی بی د میسف

 نکارشون من یارم..اما ایخودم ب ی خواستم به روینم

 ... کشتیرو از خجالت م

+ 

 ر تر از همه اومدهیعمه بخاطر حال نامساعدتش د
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 ..با کمکا.یه بود گویه توجیبق ی که برا ی زیبود چ

 اده یستاده بود پیعروس ا ی در خونه  ی عادل که جلو

 ی اده بشم که پندار دستش رو رویخواستم پ یشد.. م

 ... میریدستم گذاشت : بمون باهم م 

 ن رو راه ینکه بتونم در رو باز کنم که ماش یقبل از ا

 انداخت

 رفتم یبا عمه و عادل م _

 ... یشیم  یر شما بامن وارد مهمونینخ _

 ... نه_

 دا کنه یپارک پ ی چرخوند تا جا ی خونسرد سر

 چی؟؟ هیکن یکار م یچ ی دار  ی پندار متوجه ا  _

 م وجودینکه باهم وارد اون جمع بشیا ی برا یلیدل

 .. میخودمون دردسر بخر ی د براینداره...چرا با

 کم یم یتون ی بهم انداخت : مانتوت بلند م یم نگاه ین
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 ... می دورتر پارک کن

 !! ز دستش : پندار؟ردم اآو یواقعا کم م

 فم ی ک ی م دستش رو رویاده بش یم پینکه بخوایقبل از ا

 د یش کشیشون یه پی یدم..دستیگذاشت...به سمتش چرخ

 شت ندارم که بخوام بگم بخاطر من...اما یپ ی خاطر :

 گذشته رو یبخاطر خودت خزان...امشب فقط کم

 ... بذار کنار

 یب ادرت جمع به م  ی زدم : امکان نداره تو ی پوزخند

 ... کنم یاحترام

 ... ندارم یهم رفت : شک  ی اخماش تو  یکم

 !! پس؟؟_

 ن جمله هامیکن خودت رو ب یکم سعیکم...فقط ی _

 ت تو وی خوام عصبیکه م ی زین چی...آخرینی بب

 ... تهیناراحت
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++ 

 ر آشنا رو حس یآشنا و غ ی راحت نگاها یلیخ

 ک کرم رنگم رو ی ف کوچیخودم...ک ی کردم رویم

 اطرافم یشتم و خودم رو سرگرم شلوغام گذاپ ی رو

 ن مسئلهیها آشنا بود و از ا یلیخ ی کردم...چهره ها 

 د که یپچ یم یذهنم جمالت ی متنفر بودم..مدام تو

 ذهنشون بود...اما با پشت ی احتماال راجع به من تو

 سالن  ی صاف نشسته بودم....زن عمو رو گوشه 

 شده  ریذهنم اومد..پ ی عمه تو ی دم...و حرفهاید

 کم نشده  ی زید..اما از اقتدار نگاه و رفتارش چبو

 ی گشت و من هم قصدی بود..با نگاهش انگار دنبالم م

 صورتم ی ه رویپنهان شدن نداشتم..چند ثان  ی برا

 تونستم باور یمتوقف شد..انگار انتظار نداشت ...نم

 از من نشونش نداده باشه..اما یکنم که عمه عکس
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 ر نگاهش یزاست از خویب بود...دلم م ینگاهش عج

 نشسته ی شد اما..کف دستهام عرق سردیدر برم نم

 د که تا ته قلبم رو ی پچی ذهنم م ی تو ییبود...کلمه ها

 شد با یاد تر میاد و زیدلم ز ی ها یسوزوند...خستگیم

 داشت...خواهرش همیکه به سمتم بر م یهر قدم

 ک شکلیبا یتقر ییما...هر دو لباسهایبود..مادر ن 

 عادتشون بود...پاهام رو بهم که ی زی چ ده بودنیپوش

 نکه بلند نشم و فرار نکنم..گلومیا ی گره زدم برا

 دارین دیا یلیاون هم انگار خ ی خشک شده بود ..برا

 ... راحت نبود

 د از یها رد شد و به سمتم اومد...با ین صندلیاز ب

 نیکردم به بهتر یشدم...بلند شدم و سع یجام بلند م 

 دار رو ین دیبار ا ی ها اشم...بارشکل به خودم مسلط ب

 چ کدوم از اون صحنه هایذهنم ساخته بودم و ه ی تو



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 لب داشتن که ی رو ی ن طور نبودن..هر دو لبخندیا

 ... نبود ی از نظر من واقع

 بلند  یدستم رو به سمتش دراز کردم اون اما سالم

 باال کرد 

 از جوابهام به عمو هم یجوابهام بهش حت 

 گاهمون ن یر چشمیزکوتاه تر بود..همه 

 ه و آشنایل و همساینبود که فام ی زین چیکردن..ایم

 ی ادین زی بود که سال ی بخوان از دستش بدن..سوژه ا

 ال ادامه دار ین سری ازش صحبت کرده بودن و حاال ا

 ارائه داشت...ورودمون همراه ی برا یدیجد ی زهایچ

 ب و پر حرف بود که یبا پندار همون قدر غر

 ... وصحبتمون با زن عم

 ی ایمن به پندار گفته بودم ناهار ب  ی ومدین _

 ی ومدیدن عموت باهاش مید ی خونه..رفته بود
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 کیز مثل یداشت نشون بده همه چ ینکه سعیا

 کرد...اما یم می شتر از همه عصبیه بیدعوت عاد

 دن عمه و ید ی لبم اومد : برا ی رو یلبخند آرام

 ن مراسم اومده بودم ..فرصت نشد یشرکت در ا

 .... اهلل بعداانشا

 لبش ی نگاهش سخت شد اما لبخندش رو رو یکم

 ستادهیهم ا ی نجور رو به روینکه ایحفظ کرد..از ا

 م خوشحال نبودم..با ورود عروس و داماد زن یبود

 که  ی دور شدن..نفس یعمو و خواهرش ازم کم

 یرون دادم و آروم رویدردناک حبس شده بود رو ب

 ... نشستم  یصندل

 عمه که با آب و  ی ه یاهمس ی انتها یب  ی ون حرفهایم

 پدرم ی ها یمن و جوون  ی هایتاب برام از بچگ

 که در حال رقص بودن  یین کسا یگفت..ب یم
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 در حال صحبت با  ی ب و جدی دمش...دست به جیدیم

 ش از اندازه یچند نفر همسن و سال خودش بود...ب 

 رنگ ساعتش  ی بند آب  یز زنگیمعلوم بود..تنها چ 

 اه من به سمتش گرفتم..هر نگ  بود...چشمم رو ازش

 یبرد و می نمون مینگ پونگ ب یسرها رو مثل توپ پ

 ستاد کنارش و دستش رو دوری آورد...زن عمو ا

 ع گرفتم ویسر  یلیبازوش قفل کرد...نگاهم رو خ

 چی بشقابم کردم. ه ی ب تویخودم رو مشغول تکه س

 رو ی ه هایرفت...ثانین نمیاز گلوم درست پائ ی زیچ

 ن مراسم که جز حس یتمام شدن ا ی اشماردم بریم

 عروس و  ی نداشت..به لبخندها ی زیچ چیعذاب ه

 لبم ی رو ی انداختم...و ناخوآگاه لبخند یداماد نگاه

 ی ر خوشحال بودم اما نه به اندازه یام ی اومد...برا

 یو خوش بخت یعمه...عمه حق داشت خوشحال
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 ... نه یفرزندش رو بب

 مامان گلت چه طوره؟؟_

 ی دوست دوره جون سخت نبود..شناخت زهره 

 که از  ییح هایمامان و دوباره و دوباره توض یکودک

 سر شب دهها نفر داده بودم و گفتن از خودم و

 یلیکرد اما خیکه شادم م  یینهایک ها و آفریتبر

 اه رنگیس ی چ کدوم اون پرده یدونستم هیخوب م

 کرد..دلمی ذهنشون از اون سالها رو پاک نم

 نشستنم  ی ه یزاو خواستمیخورم...مب یی خواست هوایم

 ش از اونیکردم زن عمو بیر بدم..احساس مییرو تغ

 ... کنهید به سمت من نگاه م یکه با ی زیچ

 آروم از جام بلند شدم..نا  یلیگفتم و خ ی با اجازه ا

 محسوس در حال رد شدن از کنارشون بود که اسمم

 هم فشار دادم و ی رو یدم...چشمهام رو کمیرو شن
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 خواست خودم رو بهیلم مه مکث کردم..دینچند ثا

 لبم ی که به زور رو  ی دن بزنم که نشد با لبخندینشن

 ن دستهامیفم رو محکم ب یکه ک  یکاشته بودم در حال

 دم..زن عمو دستش رویگرفته بودم به سمتشون چرخ

 ادت اومد؟ ید خزان رو ی به سمتم دراز کرد : ناه

 ه قدم ی...با دور عمه بود ی ل هایاز فام  یکید یناه

 سالم  ی و بهشون رسوندم و دستم رو براخودم ر

 آروم خودش رو بهم یلیکردن دراز کردم...پندار خ

 نبود ی زین چیستاد و ایا یه قدمی ک کرد . تو ینزد

 .. ه دور بمونهید بقیکه از د

 گهیکردم دی؟ اصال فکر نمید نگاهم کرد : خوبیناه

 نمت ی بب

 ه کرد که واضح به اون روزها اشار  ی به قدر

 سرم ی محکم تو ی زیچ یک ی  احساس کردم
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 کردم؟ احساس ی کار م ینجا چید..واقعا من ایکوب

 ع جوابیسر یلیبگه که خ ی زیخواد چیکردم پندار م

 لبهام ی که ناخودآگاه رو ی دادم ، خونسرد و با لبخند

 اومده بود: عقد کنون پسر عمه ام رو دوست داشتم

 ... باشم

 ا یب ماهم  ی ؟ طرفهای ز هستنگاهم کرد : چند رو یکم

 د حتما فردا ظهری مهم با ی ه قرار داد کاری ی برا _

 عمو هم فرصت نشد سر بزنم ی تهران باشم...خونه 

 ... د تهران در خدمتتون هستمیف آوردیشما تشر..

 دیدادم : با اجازتون با یکیو بعد سرم رو تکون کوچ

 ... د بزنمیبا یبرم تلفن مهم

 یورادآیخواست بهم یعمو م از قصد کرده بود..زن

 هستم...احمقانه   ی نجا من کیکنه تو ذهن مردم ا

 به خودم یگفتن حت ی برا ی زیچ چینبار ه یبود...ا
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 یخودم تکون  ی تاسف برا ی نداشتم...سرم رو برا

 نگاهم  یدر نشسته بود..با نگران ی دادم..عمه جلو 

 شدم.  اطیکرد و وارد ح

 ی لیا خرون دادم..جنگ می..نفسم رو پر فشار ب

 ل برینبود اصال...دل  یه بود...جنگش تموم شدیسال پ 

 فم یدم...دست کردم داخل کیمفهمین اصرارش رو نیا

 قدمهاش پشت سرم ی ارم که صدایم رو در بی تا گوش

 هیده بود...با  یفا یکردن بهش ب یمحل یدم...بیرو شن

 . ستادیقا رو به روم ایقدم بلند دق

 ... امیتلفنم رو بزنم م _

 د بگم..نگاهم کرد ؛یم رسبود که به ذهن ی ا جمله اتنه

 ... ق و پر حرف یعم

 ست که تو فکرین ی زیچ کس ته ذهنش اون چیه _

 ی کنیم
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 ش از اونیا من رو بین بود و یخوش ب ی ادیا زی

 .... کرد ید ساده تصور میکه با ی زیچ

 که ی زیشتر از اون چیکنم...بینم ی چ فکر یمن ه  _

 یکن یشم مماجرا رو تو چ ی د داریبا

 ه؟ی فت: منظورت چابروهاش درهم ر 

 ن دستهامیم رو بی به اطرافم انداختم و گوش  ینگاه

 گرفتم: مادرت االن داره برات دختر انتخاب

 ن با من سر زبونها یشتر از ایکنه..اسمت رو بیم

 ... ننداز

 آروم دراز کرد و بازوم رو گرفت  ی لیدستش رو خ

 نکه یثل اک کرد: شما میو سرش رو به گوشم نزد

 ... خوشگلم ی ت متوجه نشد منظور من رو درس

 خودم رو جمع کردم   ینفسش که به گوشم خورد..کم

 تونستم بهش بگم؟؟ همهیم  ینگفتم..چ ی زیاما چ...
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 ... ش از اندازه پنهان و آشکار بودیز بیچ

 م داخل..وقت یریمنتظرم تلفنت که تموم شد باهم م  _

 ... شامه

 نه نگاهم کردیدست به س با اخم برگشتم به سمتش ..

 نکهیراستش رو باال انداخت : مگر ا ی ابروو 

 اگه بلد  یه اتم...حتیکه اونم پا یبرقص ی بخوا

 ... نباشم

 ؟یگیم ی دار یچ _

 زا بلد نبودم و نتونستمیچ یلیگم من خیدارم م _

 یزی اد گرفتم...چیاالن  یت کنم اون سالها..ولیهمراه

 ت که پس ذهن توسین ی زیاد گرفتم اما اون چیکه 

 رو بلد نبودم هم کنارت ی زیاگر چ ی تم حت ادگرفیا...

 .... سمیوا

+++++ 
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 که با عادل  یخونسرد کنارم نشسته بود و در حال

 چیخورد..انگار هی د شام م یخندیکرد و میصحبت م

 وجود نداره..اما داشت...زن عمو و یبیز عجیچ

 کینشسته بودن... ی ز کناریم ی عمو و عمه رو 

 دهنم  ی وشت توگ  ی نجا بود ... تکه ایچشم اعالمه 

 دم رو عوض کرده بودمینکه لباس سف یگذاشتم..از ا

 ی کردم ذهنم رو به ده جایم یبودم...سع  یراض

 اه رنگ و پر جذبهیگه پرواز بدم...اما حضور س ید

 ... دادی ن اجازه رو بهم نمیاش در کنارم ا

 کرد ازیهمون طور که داشت با عادل صحبت م 

 ظرفم ی مرغ تو ی به روش تکه ا ظرف رو

 بلند داد بزنم با  ی خواست با صدایگذاشت..دلم م 

 ... نکارشیا

++++++ 
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 کردمیکه فکر م ی زیزودتر از چ یل یخ ی نادر ی آقا

 ی لیخواب رفت...عمه قرمز شده بود..انگار خ ی برا

 ش رو باز کرد و دستم رویگرمش بود...پر روسر

 از ی ام نخوردم آشپزخونه..تو که شیا بریگرفت : ب

 .. گرم کنمناهار ظهر برات 

 رم ...شام هم یدستش گذاشتم: س ی دستم رو رو

 زشونم یخوشگله..همه چ یلیخوردم..عروست هم خ

 ... بود یگل گل

 .. کردیم ین زن عموت رو گل گلیکم ایکاش خدا  _

 خت...معلوم بود پشت صحنه یته قلبم ر ی زیه چی

 ی بان ن حد عصیشده که عمه رو تا ا ییزهایچ

 ییخودم جا ی بشنوم..برا خواستیدلم نم یکرده...ول

 گشتم و یخواستم..فردا برمیشتر نمیحال بد ب  ی برا

 .. شدیز تموم می گشتم و همه چینجا بر نمیگه اید
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 نشستم : عمه جان برو بخواب..منم  یصندل ی رو

 ... ی ایرم..خسته به نظر میاالن م

 ... رو به روم نشست : پدرت...تو رو به ما سپرد

 ... بسپاره یکس پدرم فرصت نکرد من رو به _

 گلوم بود ی که از ظهر تو ین رو گفتم و بغضیا

 : دیناخودآگاه شکست...خم شد و در آغوشم کش

 ... نمیدخترکم..دختر نازن

 ... تونستم خودم رو کنترل کنمیمن اما نم

 ی خواستم صدای ن لبهام گرفتم..نمینم رو بیلب پائ 

 .... دار کنهیرو از خواب ب  ی نادر ی ه ام آقایگر

 ... شهیوفتم اما نمیادش بیگه یه جور دیخواد یلم مد _

 به پدرم ین جمله ربطیم ایدونستیهر دومون م

 ی نداره و منظورم پنداره ...دستهاش داغ بود...رو

 نبود که ی ه پنداریگونه هام گذاشت: پندار امشب شب 
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 د؟ت کریدم عمه...رفتارش عصبین سالها دیا ی همه 

 ی دم و سرم رو بیگونه هام کش ی دستم رو محکم رو

 ... دادم  ی معنا تکون

 ... یکنیبذار کارش ر بکنه عمه چرا مقاومت م  _

 جمله اش اما کامل تموم نشد که احساس کردم از 

 .... هوش رفت و انگار جون از بدن من جدا شد

 با سرعت اتفاق افتاد...زنگ زدن به یلیز خیهمه چ

 مارستان و بعد یر به ب ین عادل و اماورژانس و اومد

 .. اومدن عمو و پندار...و انتقال عمه به خونه

 ادآور از یمن  ی ع و کند بود و برایز سریهمه چ

 ... یدست دادن...و باز من بودم و شاهد رفتن کس

 ی نه ام جمع کردم و چونه ام رو رو ی س ی پاهام رو تو

 ه سالن همیزانوهام گذاشتم...حالش بد بود ...و من ا

 ... ده بودمشیند



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 که روش  ی با نوک پا به کاناپه ایتقر در رو بست و

 نش رویشلوار ج ی ک شد...پاچه ینشسته بودم نزد

 یکم ی د و کنارم با فاصله  یباال کش یکم

 .. رون داد ینشست...نفسش رو ب

 شه؟یحالش خوب م _

 نان پشت نگاهشیبهم زد..اطم یلبخند پر از آرامش

 رو دوست داشتم

 ؟؟ یش یو از خودت بگو..تو خوب مت _

 ک شد و دستش رو آرام پشت سرمینزد یمبهم ک

 ن چند سالیا ی ها  یخستگ ی گذاشت...گره به گره 

 ... شد انگارین سکوت باز میدر ا

 نم باز شده بود ویبالر ی که از مدل مو ییتکه مو

 : د یچ یپیپشت گردنم افتاده بود رو دور انگشتش م 

 تا ی ن طور آزاد بذاریهمد حس هات رو یخزان با _
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 . زششون کنممن بتونم نوا

 ی کرد اما چاره ایتم میحضور زن عمو اذ 

 ده ویسر عمه نشسته بود که رنگ پر ی نبود..باال 

 آروم از اتاق   یلیشب بود...خی ورم کرده تر از د 

 ر انداختم که یبه عادل و ام یرون اومدم و نگاهیب

 مادهبودن..مهسان در حال آ  ینه و عصبیدست به س

 تنم به آشپزخونهآشپزخونه بود..رف ی تو  ی زیکردن چ

 یی ک جورهاین خونه بود و یح نبود...عروس ایصح

 ... ه آدم موقتیدخترشون و من ....من 

 داشت بگه حالش خوبه اما  یح سع یعمه از ص

 اب عمه رفتهینا ی به دنبال داروها ی نادر ی نبود..آقا

 رون دادم و یببود و پندار...پندار از نبود...نفسم رو 

 ی حرف یلیر نشستم..خیمن عادل و ای کاناپه ب ی رو

 سال گذشته بود و  یل یگفتن باهاشون نداشتم..خ ی برا
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 ی حال خوش ی گریش مرده بود و دیکیوند یپ ی رشته 

 .... کردم به خودم مسلط باشم ینداشت...سع

 .. مش تهرانیفک کنم بهتر باشه ببر _

 ... کالفه  یدن، متعجب و کمیهر دو به سمتم چرخ

 کنه و از یتش میر اذی مسد:  یبه موهاش کش  یر دستیام

 اون طرف اونجا 

 .. من هست ی اونجا خونه  _

 .… میشه مزاحم تو بشیزد: نه نم یلبخند نرم

 دونستم حالش بدهینها همه اش تعارفه...من نمیا _

 ... ن حرفایقبل تر از ا یلیوگرنه خ

 ر یام ی کنار ی صندل ی وسط مهسان اومد و رو

 ی بخندشونه اش گذاشت...ل ی نشست و دستش رو رو

 م رویبهشون زدم و از جام بلند شدم و گوش

 تونستیم  ی دیسع یک با علیه تماس کوچیبرداشتم..
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 .. کارها رو راه بندازه یلیخ

 دا کردنشیدر رو کامل نبستم..پ  یوارد اتاق شدم ول

 ...پدرشیمیقد ی ن هم دانشکده ا ینبود ا یکار راحت

 بود و استاد دانشگاه...بر خالف  یپزشک مطرح

 د تلفن رو قطع کنم و منتظر بشم تا بایکه با تصورم

 سرحالش ی س کالم بهم زنگ بزنه..صدایدن مید

 خواستنش ازش سخت  ی زید...چی چیگوشم پ ی تو

 م بده یکه با هم دوست بود  یین سالهایا ی نبود..همه 

 ... اد بودیبستانهامون ز

 ر ید  یلی..فقط خیعلپس من منتظر تماست هستم   _

 ... نشه

 لبم ی کردم و لبه اش رو رورو قطع  یگوش

 ... گذاشتم

 ! خزان؟_
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 نه یدم به سمتش که دست به سید و چرخیشونه هام پر

 : قلبم گذاشتم ی کرد ..دستم رو رویو متفکر نگاهم م 

 ... میترسوند

 ه یشب یلینش خیور و شلوار جینگاهم کرد...تو پول

 .. بود شده  یمیقد ی اون سالها

 شده؟ ی زیچ _

 به  یچ نگرانیه  ی..اون اما بکردم  یرون نگاهیبه ب

 یمزاحم رو ی راحت تکه مو یلی سمتم اومد و خ

 ... صورتم رو کنار زد و منتظر پاسخ سوالش موند

 تکه فرش  ی ک بود رویبه عقب رفتم و نزد  یقدم

 ز بخورم..دستش به سمتم اومد کهی سر کنار تراس ل

 جور کردم : فکر کنم عمه روجمع و  یخودم رو کم

 ... تر باشهم تهران به یببر

 نیهم هم ی نادر ی داد: بابا و آقا یسرش رو تکون
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 ری نجاست که عادل و ام یکنن اما مشکل ایفکر رو م

 دانشگاه یکید سرکارشون باشن..یمهسان با  یو حت

 .. گه کارمندن و خبید  ی داره..اون دوتا

 اد خونه ی: م  قه ام رو خاروندمی شق  یدستم رو عصب 

 کمک من..حواسم بهش هست...حنا هست ی 

 حرف یمیقد ی از بچه ها یک یکنه...االن با یم

 ی بستر ی ره..برای تونه براش وقت بگ ی زدم...پدرش م

 ندازم تو با ی رم تهران کارها رو راه میشدن ...من م 

 ... ن کار باشهی ن بهتریفکر کنم ا یعنیا...یعمه ب

 که سرم رو بلند کردم  دادمیح میتند و تند داشتم توض

 ت صورتش رویو لبخند و برق پر رضا

 به ی زیا هر چیبشه و   یدم...انتظار داشتم شاکید

 ... صورتش ی ن لبخند پهن رویر از ایغ

 خزان؟؟  ی دونیم _
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 ... منطق  یل وبیدل یدادم ب یسرم رو تکون

 .... خوادیاقت میداشتن تو ل _

 تونستم یمقلبم که ن ی قا رویدستم همون جا موند..دق

 .. ستادهیا ایزنه و ی رم م یم بگیتصم

 ... پندار_

 دم کهیع سرم رو بلند کردم و زن عمو رو دیسر

 هیخواست گریستاده تو چهارچوب اتاق..دلم میا

 ن طور یدنمون..ایک هم دین طور نزد یکنم..ا

 ن طور هول و دست پاچه خوبیمانه..من رو ا یصم

 ... نبود..اصال خوب نبود

 .... ایمادر ب _

 سر پندار اما خونسرد نگاهش کرد و دوباره چشمش

 جهید..خزان جان پس نت یمن : اجازه بد ی خورد رو 

 ... رو به من بگو
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 دستم محکم کردم..بدجور دلم ی لم رو تویموبا یگوش

 راحت یلیخواست به سمتش پرت کنم..اما خیم

 زد یبش کرد و چشمک نامحسوسیج ی دستش رو تو

 رون یرد بشه و از اتاق بکه باعث شد چشمهام گ

 تونستم ازیعمو رو نم رفت...من اما نگاه آخر زن

 ... اد ببرمی

++++ 

 دم..خسته بود و له بودم..امایسرم کش ی شالم رو رو

 : لبخند به لب نگاهم کرد یهم نبود...عل ی چاره ا

 یز که راه افتاده..بار نگران چیداغون خانم...همه چ

 ؟یهست

 گه؟؟ی..اتاقشم آماده است دگه؟؟یز مرتبه دیهمه چ _

 هیگه برسن..من برم خونه  یک ساعت دیفکر کنم تا 

 ... دارم ی ه قراره کاریرم یدوش بگ
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 یز مرتبه...االنم که اون خواهر گوله یهمه چ _

 اد...تو برو به کارات برس..البته جات بودمیشت میآت

 ... دمیخوابیرفتم م یم

 ارو قبول ی...بودید ظهر مین قرار بایوقت ندارم...ا _

 .. باشه منت گذاشته 8ساعت  ی کرده برا

 یگفتم و کم ی دی م ببخشیگوش ی با بلند شدن صدا 

 تو؟ ییفاصله گرفتم : بگو حنا...کجا

 ... پارک نبود...سهند هم که ی مارستان جایدم در ب _

 ابروهام باال رفت : سهند؟ 

 ...االنم داره با ی ا تو شرکت بودن زنگ زدی با دن _

 دونم چرا؟ ی...نمادیمن م 

 نا حواستنداشتم : ح ی زیچ چیوقت فکر کردن به ه

 ز مرتبیتا همه چ ینجاست ولیخودش ا یباشه..عل

 ... ها...من برم ی رینشه نم
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 از یگه تکرار کنی ک بار دیخزان اگر برنامه رو  _

 کنمیاده مین پیخودت روت همچ ی همون فن ها

 ؟یکه...راست

 به  ی فتم و دستبه دست به سمت در ر یخندان گوش

 .. بگوبلند کردم :   یعل ی برا یخداحافظ ی نشانه 

 پسر عموت اگه همراهشون باشه از گزند من در _

 ست یاما ن

 کنم یبهتره باشه و گرنه زبونت رو کوتاه م _

 شونیمن با ا ی نداره رابطه  ی به تو ربط _

 بچه عموم هست شوهر عمه ام هست...مثل آدم _

 دارم یبه خدا از خستگ  برخورد کن...االنم قطع کن

 . شمیهوش م یب

++ 

 خونه و لباسهام رو عوض کنم..با   وقت نداشتم برم
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 پاشنه بلند مجبور به اومدن به  ی همون کفشها

 ز خوب پبش رفته بود اونیمارستان شدم...همه چیب

 خواستم یبود و م ی گفت....عمه بستر یطور که حنا م 

 نبود تا بتونه همراهش یبهش سر بزنم..کس

 فم روینه..خسته و به شدت گرسنه بودم....ک بمو

 بلند خودم ی ه جا کردم و با گامهاروش دوشم جا ب 

 ... مارستان رسوندمیرو به ب

 ... ستادمین نشسته بود ایسالن پائ ی دنش که تویبا د

 نجایدنم از جاش بلند شد و متعجب نگاهم کرد : ایبا د

 ؟یکنیکار م یچ

 ک تر شدیبهم نزد یبه سرتا پام انداخت و کم  ینگاه

 گمرم ی فم رو از دستم گرفت و دستش رو رویو ک

 تم کردیهدا یگذاشت و به سمت صندل

 بکنم: اومدم ین بودم که بخوام مقاومتیخسته تر از ا



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 نم چه طوره؟ ی بب

 تونم ی زد : من هستم...البته بخش زنان نم ی لبخند

 ... ارهینجام خانم پرستار برام خبر بیبرم..ا

 ... ن اومدمی ممنم بابت ه _

 ؟ ی خورد ی زیدستش رو از پشت کمرم برنداشت: چ

 یخسته ا یلیخ

 بستم..فردا صبح همیرفتم اون قرار داد رو مید م یبا _

 سا برم کارتیمونم وایام..شب م یکار دارم اما ظهر م

 . همراه

 زیز مرتبه...همه چین خزان...همه چی شششش بش _

 ... میاومد یوقت ی مرتب کرده بود 

 ها رو درست راه انداخت؟؟ حنا کار_

 . سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم

 عمرم چپ چپ نگاهم  ی همه  ی آره و به اندازه  _
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 کرد

 ه دادم و کمر یتک یلبم اومد..به صندل  ی رو ی لبخند

 ... فشار آوردم.. : حقته یبه صندل یدردناکم رو کم

 ی طونینکش رو باال داد و با لبخند شیبا انگشت ع

 بره یکم وقت م یارم..ی: دلش رو به دست م  نگاهم کرد

 شه یم یول

 ... یشستم : چه اعتماد به نفس جذاب نه ن یدست به س

 تو ی ده یخسته و خمار و کش ی ت چشمایبه جذاب _

 ... ست مطمئناین

 کهو و بدونین طور یخواست داد بزنم که ایدلم م  ..

 حس من ی ر کلمه هات رو روینه شمشیدادن زم

 جز نفس حبس شده ام از گلوم ی زیچ چ ینکش...اما ه 

 ... خارج نشد

 رسونم یم و شما رو میورخیم ی ز یه چیم یریم _
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 من هستن... فردا خودمون ی نا خونه یخونه...بابا ا

 ... م...تو راحت باشیکنی همه کارها رو م

 .... وقت گرفتن  ینم کیصحبت کنم..بب  ید با علیبا _

 نا ی ا ی  همه یول یکن یشونم صحبت مینگاهم کرد: با ا

 ه شام کاملیبعد از 

 ی ونم براتینم یخورم..باور کن حت یخونه غذا م _

 ... دن غذا به خودم تکون بدمیجو

 شونه ام انداخت: بلند  ی شالم رو رو ی افتاده   ی دسته 

 ه زنگ به ی ...یشیهوش م یب ی زم...داریشو عز

 .... میست ..بخریخواهرت بزن اگر خونه شام ن

 .... رونیب ی ه..غذا کنیت میکم اذیمعده ام  _

 دستش گرفت و دستم رو گرفت و بلند  ی فم رو تویک

 .... کرد : زنگ بزن

 به  ی ازینان داد که نیپرستار به سمتمون اومد و اطم
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 یست و عمه خوابه...سرم رو تکونیحضورمون ن

 . کردیدرد م یدادم ...بند بند وجودم از خستگ

 ته دم که نوشیاز حنا د یام یم رو برداشتم و پیگوش

 ... م و منتظره منهیبود شام دار

 م؟ یبخر  یتم کرد : چیبه سمت در هدا

 . میگه شام داری حنا م _

 مطمئن؟ _

 مطمئن؟  یچ ی عنیاخم کرده نگاهش کردم : 

 ی زد: برات وقت دکتر داخل یلبخند آروم

 ن معده ات کردیا  ی برا ی ه فکرید یرم...بایگ یم

 خودم دکتر دارم_

 جا به جا کرد : البد دستش   ی ال تویخ یفم رو بیک

 .... خوب نبوده

 خواستم غر بزنم..که جون نداشتم 
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 جوابم  یآروم دستش رو دور کمر قالب کرد : وقت

 ... ستیخوب ن ی دیرو نم

 ... ره بچهیچشمات داره م _

 ستین ی چاره ا یخسته ام ...ول  _

 مالقات ی من و صابر هم امروز بعد از ظهر برا _

 ... میایم

 گذره؟یامزه اش زدم : خوش مبه صورت ب ی لبخند

 ی پهن جا به جا کرد و لبخند یصندل  ی خودش رو رو

 کم سرت خلوت بشه دعوتتیم یزد: خوبه...منتظز

 ... م خونمونیکن

 د پاگشاتون کنم یمن با _

 د : پاگشا؟ یبلند خند ی با صدا

 .... خنده نداره که _

 پندار؟_
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 اره تا تمام سئواالت پشتیبود فقط اسمش رو ب یکاف

 سرم قطار بشه ی فقط تلفظ اسمش تو

 زیا..همه چیبگم دن ید چ یدونم بایدونم...واقعا نمینم _

 ی ه کار ینمش ی بیم  یشه..وقت یده م یچیپ ی ادیکم زی

 که ی ه مردیرومه... ی د جلویه آدم جدیکنه انگار یم

 ست که شناختم...مودبین ییچ کدوم از مردایه ه یشب

 ... و به فکر و محترمه

 ی بود نه که نباشه....اما رابطه   یشکلن ی قبال هم هم

 هاش یم از خوبچ کدوی راد داشت که هیما انقدر ا

 شد یانگار شامل حال من نم

 ... شهیزش در تو خالصه میاما االن همه چ _

 م؟ انگار تویچه طور یدونیرون دادم : مینفسم رو ب 

 یزی چ چیشده....که ه ی ش سوزیذهنم آت ی کوچه ها

 ه بچه است که انگار دارهیکنه..درونم یخاموشش نم
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 اون منطق و ذهن خودمم یکه حت ی زنه ...دادیداد م

 ... شنونیادها رو نمیفر

 ! خزان جانم؟_

 د..مامان هم یست نگرانم باش ین ی ازی نه..نه واقعا ن _

 ... نگرانه..حنا و تو

 .... و سهند_

 : ق نگاهش کردمیدستهام رو درهم گره زدم و عم

 قرار گرفته که فکرش رو ی ریقا تو مسیسهند االن دق

 ... کردمیم

 شناخت و باهوش ین حرفا میشتر از ایبرادرش رو ب

 ... گمیم  ین حرفا بود که نفهمه چیتر از ا

 ن مدت علنایفهمم...بخصوص که اینم اما نمیب یم _

 ره....و اصال..برادر من به یگیده اش میحنا داره نا د

 تو
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 احساسدا نسبت بهم یبه من عالقه نداشت...شد _

 تونم همسر ی گفت من میکرد و منطقش م یت میمسئول

 یگه...ولین رو مین هم اباشم...منطق م یخوب

 یمنطق  ی از ماها آدمها یکیخدا کدوم  ی محض رضا

 راهش رو به ذهنمون باز یم؟؟ منطق وفتیهست

 خورهیز مین طور لی دلمون ا ی کنه..اون وقته که پایم

 گهید

 .... ستیخزان سهند بچه ن _

 د برم یبهش زدم و از جام بلند شدم : با ی ندلبخ

 ش هایآزما ی ه سریخواستن یمارستان...امروز میب

 ... نم چه خبرهیرن..ببیازش بگ

 ن ید راجع به ای...بایمن هستم حواسم هست...ول _

 مسئله باهم باز با هم صحبت کنم 

 برداشتم : مخاطبت من   یصندل  ی فم رو از رویک
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 .... ستمین

++++ 

 عم و سمت اتاقش برداشتم و فقط دعایسر  ی قدمها

 گهین بهم دزد ی برا یقتا حرفیکردم عمو نباشه..حق

 اتاق تنها  ی م، سرم رو خم کردم توی نداشت

 ی م تو یلبم اومد وچند شاخه مر ی رو ی بود...لبخند

 وان کنار تختش گذاشتم...به نظری ل ی دستم رو تو

 کنار تختش  ی ز فلزیم ی فم رو روی ومد .ک یخواب م

 کردم بدون سر و صدا از اتاق خارج  یو سع گذاشتم

 ؟ی ریجا مدم: دخترکم کیبشم که صداش رو شن

 دارتون کردم؟یب _

 چشمهاش رو باز کرد. چشمهاش قرمز بود...دستش 

 دستم گرفتم ی رو به سمتم دراز کرد.دستهاش رو تو

 نیا ی مهناز خانم تو ی زدم : دلبر شد ی و بوسه ا
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 ی راهن صورتیپ

 نجا بود..فکر کنم ی: پندار هم االن ازد  یلبخند کم جون

 ... رفت سراغ دکترم 

 ... خبر نداشتم_

 ن کجاست؟ پسر به ی خب داشته باش..زنگ بزن بب  _

 ... دیچرا از دستم پر ی...بعدا نگ یپین خوش تیا

 !! د: عمه؟یابروم باال پر

 ... حاال از من گفتن بود_

 شت موندم و نذاشتم ی دم : امشب که پی رو کش یصندل

 صحبت ی نطورید با من ایگه نباید  یفهمی م یواببخ

 ی کن

 ..از صورتتیبمون ی اصال و ابدا اجازه ندار _

 نجای...االن ایخوابیخونه م ی ریباره..می م یخستگ

 ... بودنت هم
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 .... ش دکترتی رم پیم _

 ی رون رفتم...تویاز جام بلند شدم.. و از اتاق ب

 وم دمش..اون هم از سرکار اومده بود معلیراهرو د 

 اوردهیبود..کتش دستش بود و کرواتش رو در ن

 بود که  یلوند جوانب ی بایبود...رو به روش دختر ز

 کرد و پنداریف میرو تعر  ی زیداشت پر حرارت چ

 ... کردیهم با لبخند گوش م

 ن صحنه بهم دست یدن ایاز د یاحساس خاص

 به خودم انداختم..با شلوار یداد....ناخودآگاه نگاه

 و شنل...به شدت ساده  یک پا و کتونقوز  ی ن باال یج

 اده به ار یب یلیومدم...دستم خیو خستته به نظر م

 کرده ی سمت موهام رفت که محکم پشتم دم اسب

 ره یدونم چرا خیبودم...لب خشکم رو زبون زدم...نم 

 که با من بود یش مثل زمانیموندم به لبخند و راحت
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 ... نبود...راحت بود

 به  یو خستگ یز گرسنگ خوردم..ای م ی زیه چید یبا

 .... افتاده بودم انگار یون ذهنیهذ

 گشون رد بشم که من رویدخواستم آروم از سمت 

 ... دید

 ؟ متوجه نشدمی اومد یسالم..ک  _

 ...اما یه متوجهم نشیعیخواست بگم طب یدلم م

 ن جمله به خودم هم بدم یاز گفتن ا ی نگفتم...حت

 دیت...با سیوقت ن  یلیکردم : خ ی ومد...تک سرفه ایم

 ... با دکترش صحبت کنم با اجازتون

 زد  ی و ساده ا دخترک چشم سبز اما لبخند سرحال  _

 .. شب یحالشون بهتر نسبت به د :

 مخواست بدونم ازیک ابروم باال رفت..اصال دلم نی

 دونه.. : انشااهلل روز به روز هم بهتر یکجا م
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 ... شنیم

 ی داتوجه به سمت مطب دکترش راه افتادم که ص یب

 دم یبا اجازه گفتنش و دنبالم اومدنش رو شن

 ؟ ی دو  یم ی خزان؟؟! کجا دار _

 ه یخوام گزارش حالش رو بپرسم و بعد هم یم _

 ... رمیبخورم..و در آخر کارت همراه بگ ی زیچ

 دستش رو دراز کرد و بازوم رو گرفت: با دکترش 

 ی زیم چی رین االن...باهم میحرف زدم..هم

 ی ست بمونی قرار ن م..و در ضمن اصالیخوریم

 فیمن تکل ی شه برای نه نگاهش کردم : میدست به س

 ... کار کنم یدونم چیمن خودم خوب م...   ین نکنییتع

 د: از افتادن قند خونتهیع باال پریسر  یلیه ابروش خی

 نیا فقط من شامل ای یکه انقدر خوش اخالق

 .. برخوردتم
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 پندار ی به برخورد خوش از من ندار ی ازین _

 ؟ ؟یدار

 ی زید و خواست چین بار هر دو ابروش باال پریا

 ... بگه

 تونن براشی م ییراحالش چه طوره؟ و چه کا _

 بکنن؟؟

 دستش جا به جا کرد و برام از حالش ی کتش رو تو

 ومد...معده امیخوب به نظر نم یل یح داد...خیتوض

 ... د..دستم رو آروم روش گذاشتمیچیدر هم پ

 .. رمیبرم کارت همراه بگ _

 ستین ی ازی ن حال داغون..نی..با این خستگ یبا ا _

 ... ستمی من داغون ن _

 ... ن کلمه اش گارد گرفتمیاده نسبت به اار یب یلیخ

 آروم به سمت اتاق  یلیداد و خ یسرش رو تکون
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 کم با عمه صحبت یتم کرد : فعال یعمه هدا

 ... می کنیم..راجع به شب موندم هم صحبت م یکن

 آروم موز یلیاشت و من هم خذیسر به سر عمه م 

 خوردم..سرحال بود و با خودمیبشقابم رو م  ی تو

 ع تکونیسر یلیا نباشه؟ سرم رو خفکر کردم چر

 گفتن به خودم ی ور  ی دلم شروع به در ی دادم و تو 

 ... کردم..مسخره بود

 .. که گفتم آوردم ییکهایبراتون از ک _

 مه ودمش...که با لبخند به عیسرم رو بلند کردم و د

 کی بزرگ ک ی ه تکه یدستش  ی پندار نگاه کرد..تو

 بود یشکالت

 : صورتم کاشتم ی رو ی داز جام بلند شدم و لبخن

 د یدیممنونم ازتون زحمت کش

 بدون توجه به من به سمت پندار رفت: احساس کردم 
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 دلت یلیکردم خیداشتم ازش صحبت م  یوقت

 ... خواست...گفتم چشمت نمونه

 ک رو گرفت : پس یرد و کپندار دستش رو دراز ک

 ن زبون ما هست یریش ی ن عمه یحواستون به ا

 زنم..شماره ام هم خدمتتونیگه؟ من باز شب سر م ید

 د یکه شد بهم زنگ بزن  ی زیهست...هرچ

 ... التون راحتیحتما حتما خ _

 به  یلید خین گفتمان شایعمه هم اخم کرده بود..ا

  از ومده بود...من اما خودم رو اصالی مذاقش خوش ن

 ... تک و تا ننداختم 

 : فم رو برداشتمیبا رفتن دختر خانوم بلوند خوشگل ک

 ه زنگ به حنا بزنم که شب یام عمه...یممن االن 

 ... مونمیم

 ع بهیسر یلیبدون توجه بهش از جام بلند شدم و خ
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 سمت سالن رفتم..همراهم خواست بلند شه که عمه 

 ... صداش کرد

 : دمیکش یقی اط شدم و نفس عمیوارد ح

 ... احمق..احمق..احمق

 ی ن ها منظورم به خودم بود..واقعا چه تصوریتمام ا

 سرم  ی اراده رو یدم داشتم؟ شالم رو ب خو  ی رو

 فم رفت که رهاشی ک ی مرتب کردم..دستم به رژم تو

 کردم؟یکار م ی کردم..داشتم چ

 خزان؟ _

 نه و اخم آلودیبرگشتم و نگاهش کردم که دست به س

 فکرش رو هم نکن امشب  یکرد: حت ینگاهم م

 که پس فردا جمعه است یمونی...فردا میبمون

 چند بار بگم؟؟  یکنینمن  ییمن تع ی شما برا _

 به صورتش  یرون داد و دستیب ی نفسش رو عصب
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 . میکنیخود نم  ید: بحث ب یکش

 شه شمایهم نم ی ازی گم . نین رو میمنم دارم هم _

 ایاد یدت مدونم بی...البته نمیمرتبا در رفت و آمد باش

 نه؟؟

 یشی ک شد: نذار فکر کنم متوجه نمیبهم نزد  یقدم

 واقعا یساخت یااز من چکنم؟؟ یکار م یمن دارم چ

 تو ذهنت؟

 ؟؟یگیم ی دار یچ _

 فهمم نگاهت رو؟؟ انقدر بچه وینم یکنیفکر م _

 بلوند  ی ه دختر بچه یام؟؟ که محو یاحمق به نظرت م 

 بشم؟؟ آره؟؟ 

 ن یرفت : من هرگز همچ دستم ناخودآگاه به گوشم

 نداره  ینگفتم و در ضمن به من ربط ی زیچ

 که  یدونیخوب م ربط رو که داره ..خودت هم _
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 ت یگه..لج بازیگه...نگاهت میچشمات م یداره...نگ 

 کنهیم ی عمه از مادرش نگهدار یگه..تو اتاق بغل یم

 ... گفتم حواسش به عمه باشه

 ... من سکوت باال آوردم : به ی ه نشانه یدستم رو 

 هی کشم..دنبالت مثل یبس کن...دارم منتت رو م _

 ه دختر بچهی ام که وسط راه چشمم بهیه راه میسا

 ن؟؟ی ن تالشها همین؟ تمام ایوفته محوش شم؟؟ همیب

 ن یتمام کلمات من هم ین؟؟ معنین حرفا همیتمام ا

 برات خزان؟؟ 

 ؟یچ یعنیسکوتت  یشه بگ یادامه داد : م  یعصبان 

 نی نموندن من ا ی ...مقاومت پندار برا عمه خواب بود

 اعتراض کرده بود به  ی بار با سکوت همراه بود..وقت

 دا کنم..خودمیپ ی تم ..واقعا نتونسته بودم جمله اسکو

 ن حسم نداشتم..حسادتیا ی برا یلی هم گم بودم...دل
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 ش کنار حوض پدربزرگیوقت پ یلیکه خ ی زیچ

 باره سرته دلم دو ییه جایخاکش کرده بودم حاال از 

 شتر از پندار یب یرون آورده بود و خودم رو حتیب

 . کرده بود یعصبان 

 دونستم...عمه ینبود خودم هم م پشت کارم یمنطق 

 رون یبه ب ین دستهاش گرفت و نگاهی دستم رو ب

 ی انداخت و از نبود پندار که مطمئن شد لبخند آروم

 ا اصال یبه...یکارهاش برات عج یدونم گاه یزد : م

 ... اما بهش فقط فرصت بده ی ایباهاش کنار ب  ی تونینم

 آخه یرها کردم فرصت چ یصندل ی خودم رو رو

 ؟؟ین یبی ن؟؟ شما که معمه جا

 نبود اما یش اتفاق خوبی پ ی قه ین اتفاق جند دقیا _

 ن دختر انقدر سنش کمه که پندار یمنظور بود..ا یب

 بذاره..منظورم ی ه مرزین خودشون ی نهواست ب  یحت
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 ... نه کهیا

 ... خوشگله_

 یگرد نگاهم کرد و با اندک زور ی عمه با چشمها

 ؟؟ که داشت دستم رو فشار داد : خزان

 که از ی زیشونه هام رو باال انداختم و شرمنده از چ

 ... دمی ده بود خم شدم و دستش رو بوسیرون پریدهنم ب

 نکن عمه جان _

 ... ز دلمیبغض داشت : خزان عز یصداش کم

 شتر باز یب یمه باز کمیورد و در نبه در خ ی تقه ا

 : تر از قبل وارد اتاق شد ی نبار پندار جدیشد و ا

 رو مرتب کردم..شماهم وقت ز یعمه همه چ

 م؟یاستراحتتونه...خزان بر

 هر  ی د برایساده بود شا ی لین سئوال خیا

 !!ک دوست ...نهی ...مثل ی عاد یحت ی ادی...زیکس
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 !! شاوند؟ نهیک خویمثل 

 !! ک همسریمثل  یدعا ی ادیکم زی

 ی دادم و از جام بلند شدم و گونه  یسرم رو تکون

 ی از حد قبل توشتر  یب یدم..عمه کمیعمه رو بوس

 اخمو  ینه و کمیبغلش نگهم داشت..پندار دست به س

 شده؟  ی زینگاهمون کرد: چ

 .. نه شاه پسر..دخترکم رو ببر استراحت کنه_

 زباور نکرده بود.. که دستش رو به سمتم درا

 دستت رو ی تو ی سه ینگاهش کردم : ک   یکرد..سئوال

 ... بده بهم

 چند تا پرونده است _

 سه رو از دستمیرو بده ک نکه جوابمیبدون ا

 یواقعا برا ی ازی م..ن ینگ باهم رفت یگرفت...تا پارک 

 نش ی سوار ماش  یچ حرفیمقاومت نبود ...بدون ه
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 پام گذاشت و اخم آلود راه ی سه رو رویشدم...ک

 ن و یماش  ی شه ی...صورتم رو کامل به سمت ش افتاد

 ... رون چرخوندمیب  یو خلوت یاهیس

 خزان؟ _

 ی حرف فقط منتظر ادامه  یدم و بیبه سمتش چرخ

 نگاهم کرد یر چشمیحرفهاش بودم ..ز 

 رم..تو همیخوام شام بگیم ی نادر ی بابا و آقا  ی برا _

 ؟؟ی ایم

 اد خویدلم م  ی کنیم رو فشار دادم : واقعا فکر میشونیپ

 ام؟؟یب

 ی نداشت یگه مشکلیو بابا که د ی نادر ی با آقا _

 لوس ی نتونستم صدام رو کنترل کنم..اون دختر بچه 

 ی عنیدن: یدرونم دوباره شروع کرده بود به پا کوب

 مشکل از منه؟
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 ی ش رو با دو انگشتش فشار داد..انگار سعین یب ی باال 

 ... داشت خودش رو آروم نگه داره

 اد باهات رو به رو بشه...چه یبشد یبابا روش نم _

 اد و باهات رویتونست ب ی طور بعد از اون افتضاح م

 .. به رو شه

 ... ه افتضاح بودی یدونی م خوبه پس  _

 گفت  یعصب یرون و کمینفسش رو پر حرص داد ب

 نم من یر از ای معلومه که افتضاح بود..مگه غ :

 داشتم؟؟  ییادعا

 الفه بودم ازره شدم..کینه به رو به رو خیدست به س

 .. میرش شده بودیخود که درگین بحث بیا

 ؟؟ ی کنیچرا سکوت م یشه بگیم _

 م؟؟ یاهم بحث کنخواد بی د دلم نمیشا _

 خواد یا دلت نم یم؟؟ یبحث کن  "باهم "خواد یدلت نم _
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 ؟؟یبحث کن  "باهام  "

 نها بود؟؟یاز ا یکیواقعا کدوم 

 هوم؟؟_

 هشهستم...خوا یمن خسته و کم خواب و عصب _

 خواد برمیم..و نه امشب دلم م یبعد بذار ی کنم برایم

 خواد استراحت کنم..فردا شبیخودم..دلم م ی خونه 

 ... سمیش عمه وای خوام پیمهم 

 شی من پس و پ یکن ید: تو فکر میکش  یقی نفس عم

 فهمم؟؟یهرکدوم از جمالتت رو نم

 دی د واقعا شایشا یمن در هوش تو شک ندارم...ول  _

 خوام با یگم نمیم ی نا نداره...من وقتجمالتم برات مع

 ... گذشته رو به رو بشم دروغ نگفتم  ی زهایچ یلیخ

 نبار لحنش واقعا خستهید و امکث کر ی ه ایچند ثان

 ... می د بحث نکن یبود: همون بهتره شا
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 اده بشم به ی نکه بتونم پید و قبل از ایو کش  یترمز دست

 یکن یکنم...فکر مید: خزان..من درکت م یسمتم چرخ

 ن طوریباور کن ا یارم..ولیفشار م ی ادیدارم بهت ز

 خودت  ی که برا ییاین دنیست..الزمه که از این

 ی کنیمرزهاش هم انقدر محکم دفاع م  و از یساخت

 ... رونیب  ی ایب

 رو درک  ی نکه بهم اعتماد نداریو در کنارش...ا

 لغزهین طور راحت پام میا ینگه فکر کنیکنم اما ایم

 ست...واقعا چه کار کردمیتحمل نواقعا برام قابل 

 ازم؟  ی ن برداشت رو دار یاون روزها که ا

 سرم رو ازاده شدم و در رو بستم...ین پیاز ماش

 د بهتر دنبال ینش داخل کردم : شایباز ماش  ی شه یش

 .. ی که نکرد یباش  ییکارها

 دم رو درآوردمیباشم کل ی نکه منتظر جمله ا یبدون ا
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 .... و در رو باز کرد

+++ 

 زون یکاناپه نشسته بود و تلو ی نا چهار زانو روح

 خواستم ازشیزها بود که میچ یل یکرد...خینگاه م

 قا چه طور شروعید دق یونستم بادی بپرسم اما نم

 ی ش نگاه یک بار به گوشیقه یکنم...هر چند دق

 .. کردیرو رد م ی ال انگار تماسیخ یکرد و بیم

 ه؟ یخبر _

 هرداد..مدامون برنداشت : میزی نگاهش رو از تلو

 ... زنهیزنگ م

 .. بالکش کن_

 بذار انقدر زنگ بزنه جونش درآد...دلم خنک _

 ی نطوریشه ایم

 شد؟؟ دلیکر کردم..دلم من چه طور خنک مباخودم ف
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 شد؟؟یمن از اون روزها چه طور خنک م ی سوخته 

 از روزها یچ وقت و ساعتیبودن که ه ییصحنه ها

 ... نرفتیچشمم کنار نم ی و شبها از جلو

 ی فکر یدمش هر روز..ولیدیچشمم بود...م  ی جلو

 ایبود که آرزو کرده بودم  ی زین چیا اینداشتم که آ

 نه؟؟

 ؟؟ ی بهم کرد: تو فکر ینگاه  حنا

 ی دم و موهام رو باال یم کشیخرس ی ژامه  یبه پ  یدست

 ؟ ی خوریم  یسرم رو گلوله کردم : بستن 

 .. حالت بده یل یکاناپه بلند شد: پس خ ی از رو

 بهش ندادم و به سمت آشپزخونه یبجوا

 از  یکید یم شای نکرده بودم..نوجوان  یرفتم...کودک

 یم در تالش برایانها بود..جو ین نوجوانیتلخ تر

 شه به خودمیاثبات خودم گذشته بود..تو رفلکس ش
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 شلخته در قاب ینگاه کردم..به دخترک کم

 شه خردهیش ی رو یوقت ی پندار...نبود ی پنجره...نبود

 ییزهایدم..تو هم مثل همه چیرقصی حساسم ما ی ها

 د فراموشیه تو بودن باین سالها شب یکه تمام ا

 . ی ..که نشد ی شدیم

+++++ 

 ... پس منتظرتم ی فردا عصر _

 بعد ی ها رو بذار برا ی ن بازیا ایدن _

 ن مهمون هامونی خواد اولیمن و صابر دلمون م _

 ... دیشما باش 

 ما؟؟_

 ... گهیتو و حنا د _

 نیا تمام ایه جلسه است که گویوز عصر امر _

 نهایمربوط به صنعت نان و ا ی کارخانه ها
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 د برم اونجایهستن...با

 به فردا شب  یکرد: خب؟ چه ربط  ی دبلن ی خنده 

 شام داره؟

 :دادم ..خودم هم خنده ام گرفته بود  یسرم رو تکون

 د برم خونه ی گفتم...با ی ن طوری دونم همینم

 ... میشیزاحمتون محاضرشم...باشه فردا هم م

 شیدهنش رو برام کج کرد: چه غطا...اون خواهر آت

 ... ار یپارت رو هم ب

 حضور ی ن اصرار برا یابروم رو باال بردم: و ا

 !! حنا؟؟

 ی بدون نگاه کردن بهم وارد آشپزخونه شد...لبخند

 ن روتوش رویآخر  یچ حرفیلبم اومد و بدون ه ی رو

 یک روسرن دختریطرح رو به روم زدم...ا ی رو

 نکهیدوست داشتم....از ا یلیقرمز نان بدست رو خ
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 ن حد مورد پسندشون قرار گرفته بودیطرحش تا ا

 یره کردم و سعیلش رو ذخیودم..فاهم خوشحال ب

 دفتر رو به رو رو به سمت ی کردم ذهن فرارم رو

 .... لباسم بکشم ی م برایتصم

+++ 

 سبز رنگم رو کنار گوشم  یشمی ابر ی گره روسر

 کردم..دوباره به خودم فحش دادم که حرف محکم

 ین کت شلوار و روسریحنا رو گوش کرده بودم ا

 رو  یسانتپاشنه ده  ی ن کفشهایت و ا یاذ

 غات یمسئول تبل یتراب ی به آقا  یدم...سالمیپوش

 نجا برامیکارخونه دادم و کنارش نشستم..حضورم ا

 که سالها بابتش زحمت ی زیا بود...چین حس دن یبهتر

 نجا یده بودم و حاال ایکش یبودم...سخت  دهیکش

 یت یکه شخص  یغات کسیه طراح تبلیبودم...بعنوان 
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 اش داستان نوشته غ خلق کرده بود..بریتبل ی برا

 تمام سطح ی ساخته بود که بزود یبود...مجموعه ا

 .. شدیشهر پخش م

 نبود که ی زیچ یدقت کنم ول یکردم به سخنران یسع

 یکه تو ی .مجله ات داشته باشم..یمن جذاب ی برا

 اتمام ی دستم بود رو بعنوان بادبزن استفاده کردم. برا

 د از جام بلن ییرایپذ ی دست زدم و برا یسخنران

 گهیدر کنار دو دوست د ی چند لحظه ا یشدم...تراب

 یف کرد...براشون از کار کمی اش از کارم تعر 

 وان شربتم رو به دست چپم دادم ویصحبت کردم و ل 

 یراف سر چرخوندم و چند لحظه ااط ی ن همهمه یب

 یتونستم بکشم..تو کت شتریستاد...نفس نمیا ایدن

 ی وه ار قهی ج ی رنگ و شلوارش...با اون بوتها

 ده نشه...از لرزش دستهام چند لکهی امکان نداشت د
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 برام مهم نبود..کجا   یکتم افتاد..ول ی از شربت رو

 هیا هوا...درونم ین بودم یزم یبودم واقعا؟؟ رو

 ... روش نداشتم یافتاده بود که کنترل یشیآت

 ر ید براش مهم نبود..تحقیا شاید انگار یدیمن رو نم

 .. شده بودم انگار

 ده ی؟ رنگتون پریم طلوعخان _

 :خواستم لبخند بزنم ید م یکج شد..شا یدهنم کم

 .. به صورتم بزنم برگردم یه آبیکم گرمه یمن..

 ار تب تونستم کنترل کنم..انگیلرزش درونم رو نم

 گهیدم...احمقانه بود..حاال دیدیون میداشتم و هذ

 زیعالم بودن...همه چ ی ن طرحهایطرحهام زشت تر 

 دادمیآب دهانم که قورت م ی....حتتلخ و گزنده بود

 .... انگار زهر بود

 به ساعتم   یشد...نگاهیسرم داشت منفجر م
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 با رد کردن شام بعد از یانداختم...وسط سخنران

 ی اصال نبود به بهانه  ی کار حرفه اجلسه که البته 

 نه به خونه ینکه من رو ببیحال بد عمه قبل از ا

 حالم انقدر  ده ویپر ی برگشته بودم..رنگم به قدر

 خراب بود که عمه بارها سوال کرد حالم چرا خرابه

 م ی ر از سردرد نداشتم..مامان با گوشیبه غ ی بهانه ا

 حبت ن اشک و آه با عمه صی تماس گرفته بوده و ب

 خواست و منتظر بودم تا عمهیکرده بود...دلم قهوه م

 ه گوشه ینم یقه بنشیخوابش ببره تا بتونم چند دق 

 بغل کنم و قهوه بخورم تا فقط بتونم نم..خودم رویبش

 ...... گذرهیداره م یبقهمم اطرافم چ 

 جمع کردم و ین صندل ییپا ی له یم ی پاهام رو رو

 و گونه ام رو گونه ام گذاشتم ی دست راستم رو رو

 ختن..نور کم یدستم ر ی ه دادم...موهام رویبهش تک 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 یکرد تا کمیمارستان کمک م ی ن بیپائ  ی کافه 

 ی قی م رو باز نگه دارم..نفس عمدردناک ی چشمها

 ر یفنجان قهوه رو س  ی دم و با انگشت لبه یکش

 ده ....در مثل یدرهم تن ی ره یک دایکردم..مثل یم

 آغاز شده  ی ک نقطه ایحس من به پندار..از 

 ی بود..دور زده بود و دوباره بر گشته بود به نقطه 

 نکرده بودم....اشک گوشه  یرو ط ی ریاول...من مس

 رونیخواستم ب ی زد اما نمیسوزن مچشمم رو  ی 

 بود  یزه..حضورش در اون جلسه خط بطالنیبر

 ن مدتم...اعتمادم به یخوب ا  ی تمام حسها ی رو

 .... خودم...اعتماد به خودش

 که  یاول ی ...سالهاین حس لعنت یونم بود اج ی بال

 شدم تا ماهها خودم رو در یحالم بد بود و درمان م

 ی که چشمها ی الغر ی ادیکردم..دختر زینه نگاه نمیآ
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 ناجور ی وصله  ییه جورایده و درشتش یکش

 صورتش بود به نظرم فاجعه بود....کم کم با شروع 

 ا کردندیانم...با پ ید گرفتن از اطرافییورزش...با تا

 نه نگاه کنم.. و یدوست...تونسته بودم خودم رو تو آ

 نه نگاه یشب خودم رو تو آ یحاال؟؟!! از د 

 یز جلویتمسخر آم ی ها؟؟! لبخندیکردم...ولیم

 رون دادم و انگشتم رو ازیومد . نفسم رو بیچشمم م

 ... لبه فنجان قهوه ام برداشتم

 ... کنمیقه است دارم نگاهت میچند دق _

 ده بودم ی به ضرب بلند کردم...ترسسرم رو 

 نشیب شلوار جیاما...نگاهش کردم که دست در ج

 ه مثللبش بود ک ی ستاده بود..لبخند رو یرو به روم ا

 ... دیکشیاعصاب نداشتم خنجر م  ی ه خنجر روی

 از لبخند چند ی گه اثرینگاهم کرد و د ی ه ایچند ثان
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 تو؟ ینگاهم کرد: خوب ی شش نبود..جدیلحظه پ

 : و دور فنجونم حلقه کردم و نگاه ازش گرفتمدستم ر

 ؟؟ یکن یکار م ینجا چین وقت شب ایا

 مدمد و کنارم نشست : اویع کشیسر ی لیرو خ یصندل

 شب خاموشه...خونهیت از دید؟ گوشینم چه طوری بب

 ر دهنش اومد یگ یهم که خواهرت برداشت هر چ

 .... گفت و دوباره قطع کرد

 ؟ی نگران شد _

 هم ی بود...که باعث شد اخماش تو لحنم پر تمسخر

 ه؟؟ ی بره : منظورت چ

 خوام برم باال یخوبم...عمه هم خوبه...م  _

 لند شم بازوم رو محکم نکه بتونم از جام بیقبل از ا

 ... ن خزانی شده بود : بش ی گرفت عصبان

 خوامید برم باال خسته ام و عمه تنهاست م یبا _
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 ... بخوابم

 شتر حلقه شد یب  یبازوم رو ول نکرد..انگشتاش کم

 تت کرده؟یاذ یشده خزان؟ کس ی زیدور بازوم : چ

 ره به چشمهاشیسرم رو بلند کردم و خ

 کنه؟ چه طور ی نقش باز تونست انقدر راحتی شدم..م

 ... تونست خونسرد باشهیم

 کنه ویگن عشق آدم رو شاعر میه؟ میچ ی دونیم _

 ... درد سخنران...من با تو سخنور شدم پندار

 ! بهم گره خورد : خزان؟ابروهاش 

 ن بحث..تو جمعیخوام ادامه بدم پندار به اینم _

 ... م وینشست

 م تویریم د و از جاش بلند شد : یکش یدستم رو کم

 .. میکن ین و صحبت می ماش

 خوامیبا انگشت چشمهام رو فشار دادم : نم
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 ... ی نم تا بخوایشین جا میمن انقدر ا _

 ی خوام بهت ب یافه اش به شدت مصمم بود : نمیق

 الزم باشه یبرمت..ولیکنم و بگم به زور م یاحترام

 کنم ینکار رو هم میا

 فقط خشونته؟؟ یاحترام یب _

 ستم یشگو نیبفهمم...من پ  تا ید بگیبا _

 ی من فرق ی ن؟؟؟ برای ا تو ماشینجا؟؟ یخزان..ا

 نم ینم تا ببیشینداره..در هر صورت انقدر جلوت م

 ؟؟ یگیم یچ

 خته ی..حس و حالم بهم رشدم.ی داشتم منفجر م

 ارم...با ین مدت رو باال بیا ی خواستم همه یبود...م

 ز برداشتم ویم ی م رو از رویگوش یضرب و عصب

 حرکت کردم...پشت سرم  یدر خروج به سمت

 ومد...دستش رو پشت کمرم گذاشت و در رو بازیم
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 کرد و نشست

 ! خب؟؟_

 ...بود یشه بود...عصبان یتر از هم ی صورتش جد

 یشترین ریچند ی ه زلزله ید انگار یلرزیم مدرون

 ... تونستم کنترلش کنمی درونم بود که نم

 ؟؟یتو فقط بهم بگو به چه حق _

 .. ون دختر بچه است.؟هنوز بحث ا_

 ی کردم و سرم رو به پشت یبلند و عصب ی خنده 

 فکر یدم : پندار...پندار گاه ی کوب  یصندل

 من ی کنم....خدایم

 ... ننخند...با تو ام خزا_

 ؟ی شب تو کجا بودید _

 تو؟؟  یگ یم یچ _

 ؟؟ ی کجا بود _
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 .. خونه_

 قبلش پندار !قبلش_

 سرکار _

 ... کارمهستش که سر ی دیه مدت مدینه من  _

 ی دستش رو به سمتم آورد:خزان جان...بهم بگو چ

 شده؟؟

 دستم رو به ضرب ازش دور کردم : منم تو اون

 ی چه حقبه  یدمت...لعنتیبودم...د یلعنت ی جلسه 

 با روح و  ی اجازه دار ی فکر کرد یواقعا به چه حق

 ؟؟یکن ی ن طور بازیبار دوم ا ی روان من برا

 ن و بدن و صدام زدم و دست خودم نبود..ت یداد م

 ... دیلرزیر از حالم هم میر پندار متحید...تصویلرزیم

 کردم؟؟  ی ؟؟ من با تو بازیگیم ی دار  یخزان چ _

 !! من؟
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 ... آره تو_

 اصال؟؟  ی کردیکار م یاون جلسه چ تو تو _

 ن بهم یشتر از ایمسخره ام نکن...مسخره ام نکن ب _

 نخند 

 ... بس کن_

 شتر ازهریتش ب یصداش باال رفته بود...عصبان 

 ده بودم...دستم رو به سمتیبود که تا حال د  یزمان

 فکرش رو ی ره بردم که دستم رو گرفت : حتیدستگ

 ن االنی...همی ک سانت تکون بخوریهم نکن بذارم 

 کار کردم که خودم خبر یشه من چیمشخص م

 ندارم؟؟ 

 ... دنیم کنار پلکش دوباره شروع کرده بود به پریدیم

 ن کار رو برام جور یا ی اجازه داد  چرا به خودت  _

 ی نان سبز چ ی به مسئول کارخونه   ی؟؟ رفتیکن
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 چاره است..آره؟یه دختر عمو دارم که بی؟؟؟ یگفت

 خوامیم  ید گفتیسا شایا نه وایاره ؟؟ از دین نیا یگفت

 ... خر

 ی تموم کن ی د وسط حرفم : جمله ات رو حق نداریپر

 .... ی ند زدگ یکاف  ی ن االنم به اندازه یکه تا هم

 نه ام زدم : من گند زدم؟یبا انگشت اشاره ام به س 

 من؟؟؟

 گند   ی ش از سر بچگی سال پ 05نه...من گند زدم...  _

 ... خورمیو مزدم هنوزم دارم چوبش ر

 ت نفس نفس یهر دومون از شدت عصبان 

 نش ی ماش ی بسته  ی م...جمالتمون تو فضایزدیم

 ..تو ه پتک.یسرم...مثل  ی خورد توید و م یچیپ یم

 پر نفرت شده  ی ن جرقه ها یمطلق کوچه ع یکیتار

 .... میکردیرو هم روشن نم ییم که جایبود
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 یاحمد  ی آقا ی ل کارخونه ی من فقط وک  _

 شون...از طرف همون کارخونهیتجار لیهستم...وک

 ن ارتباطیهم اونجا بودم و اصال با نان سبز کوچکتر

 ی ن ین توهید به تو همچیندارم..چرا با ییو آشنا

 یت کنم...ولیمعرف یاحمد ی خواستم به آقایبکنم...م

 ا نه؟؟؟ی ی خواستم اول ازت بپرسم اصال وقت داریم

 م...من رو به رو ی نیب یکه تو م ی زیبرعکس چ

 ی تهایبه حما ی ازینم که نیبی ه زن موفق میمدتهاست 

 ... نداره....اما ین سبکیا

 دم برام قابل یشن یکه م ییزهایخ کرده بود..چیدستهام 

 پرت ی ه بلندی ی اور نبود...احساس کردم از باالب

 کمک  ی برا یکه حت  ین و انقدر ناگهانیشدم پائ 

 ... بکشم ی ادیفر

 ن پرتاب یماش داشبورد  ی نکش رو با حرص رویع
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 دم : چرایدیحد و حسابش رو م ی ت بیکرد...عصب

 م کنار ویدیجلو؟؟ چرا همون جا نکش  ی ومدیشب نید

 ؟؟ ی دی نپرس

 گاهم کرد و دستش رو به به سمتم برگشت و ن

 سا من بگم...من یعالمت سکوت باال آورد : نه وا

 ستم تو ذهن تو...تو ذهن تو من فقطیق پرسش نیال 

 ... منه ایق سکوت و کیال 

 ... ه کنم : من واقعای بلند گر ی خواست با صدایدلم م

 جمله ام نداشتم...واقعا نداشتم..خراب ی برا  ی ادامه ا

 ج ید..سرم داشت گ کرده بودم..خراب شده بو

 ... رفتیم

 یکم  ی از داری دم : فکر کنم نی قش رو شنی نفس عم

 ... ن چشمهات گود افتادهی..پائیاستراحت کن

 ... نتم...و حق داشتی ن بب یاز ا شتریخواست بینم یعنی
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 ... پندار_

 یتون یستم اصال...تو خودت رو نمیمشکل تو من ن _

 رونم یب یکه من م ی زیقت اون چی ....در حقینی بب

 .... ینی بینم

 هیره برد و بعد از پشت یدستش رو به سمت دستگ 

 هم یکم خوراکیسه به دستم داد : برات یک

 بم هم سبک م رو زنگه تا صبح خوایآوردم..گوش

 ... بود بهم زنگ بزن یا مشکلیو  ی اگر کار..

 ادامه دادن نبود...درها رو به قدر محکم  ی برا ی زیچ

 ی ده ا یدن هم فادر ز یگفتگو بست که حت ی به رو

 ... نداشت

 به موهام انداخت: فکر کنم با  یرچشمیز یحنا نگاه 

 بهتر ی ببند ین بلوز شلوار موهات رو دم اسبیا

 ... باشه
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 یلیبهش زدم که از صورتش مشخص بود خ ی دلبخن

 دم و کنارمیاد...دستش رو کشیخواد بیهم دلش نم

 ق نگاهشیتخت و عم ی نشوندمش رو

 ی ش کرده اش...موهایآراطون یش ی کردم..چشمها

 .. این ی که رها بود دورش : اگر دوست ندار ی فر

 شده که بخوام قهر کنم؟؟ یزد : چ ی لبخند

 صحبت یم من دارم از چی دونیحنا...هر دومون م _

 .. میکن یم

 که بهت ییاون حرفا یدونیخوب م  یلیتو هم خ _

 ... هیزدم چه قدر منطق

 نکه خودش بتونهیدادم : نه...قبل از ا یسرم رو تکون

 از خودش دفاع کنه

 دفاع بکنه..اون بنده  ید : از چیبلند خند ی با صدا

 من تاحاال نگاه نکرده..من از ی تو چشمها یخدا حت
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 ... زنمیودم دارم حرف مخ

 م؟؟ من و حنا هر دو انگارین طور بودیچرا ا 

 ... ن حرفها بودیچ و خم تر از ایراهمون پرپ

 ر شد...اونیم..دیپاشو برلبخندش پهن تر شد : حاال 

 ... شهیخوره تموم میز رو میسهند همه چ

 ... دمی ند ی شناسمش ازش پر خورین همه ساله میا _

 م یدم..دوبار رفت یشو اشتها تر ندواال من از اون خ _

 ... رون هر دوبارش ته بشقابش رو در آوردیب

 دوست  یراهن آبین رو گفت و با دامن بلند پ یا

 ... ج رها از اتاق خارج شده موی ش مثل یداشتن

 چشمم ی از جلو  ی نه نگاه کردم...پندار لحظه ا یآ ی تو

 ... کار کنم ید چیدونستم بایرفت و نمیکنار نم

 ز توالت نشستم...خراب کرده بودم ویم یدلصن ی رو

 که فکر ی زیش از چیمثب پندار ب یآدم ی ن برایا
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 ن تموم شده بود..تا دم آسانسوریکردم سنگیم

 نگاهم نکرده  یم کرده بود و حتیهمراه مارستانیب

 گه یبود..سفارش کرده بود حتما غذا بخورم و د

 ه کردنی تنب ی نزده بود...روشش برا یحرف

 ... دش بودمخصوص بخو

 ن کار رویباهاش هم ی ن ماهه داری تو هم چند _

 ... یکنیم

 نه گفتم...دستم رو دراز کردم و یآ ی به دختر تو

 شتر از رفتنیداختم...بگوشم ان ی گوشواره ام رو تو

 اج داشتم فکر کنم..ته ذهنم یاحت ین مهمان یبه ا

 د برام مهم یگفت نبایبود که م ی دختر

 راهن زرد رنگش یبا پ  یه دخترکی....یباشه....ول

 به آبش   یدست یکنار حوض قلبم نشسته بود و گاه 

 ید عذر خواهی کرد که بایم ی ادآوریزد و بهم یم
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 .... کنم

++++ 

 نین خونه متعلق بود و ایهن بود...به اا پی لبخند دن

 نیاول ی د...برایشد از تک تک رفتارهاش فهمیرو م

 به ی سرسر  یدم...سالمیدید میبار در رفتار حنا ترد

 .. سهند کرد و به دنبالم وارد اتاق مهمان شد

 یفش تا کرد : از وقتیک یش رو تویروسر

 ... کنم معذبمیدم احساس می خانوادشون رو د

 ن طرزی دم : سالهاست ما با همیموهام کش  به یدست

 م و قرار هم یمتفاوت باهم دوست موند ی ها یزندگ

 ... ر کنهیی تغ یبه خاطر کس ی ست کسین

 ییخونه نو ی ه یرو به دستش دادم : من قبال هدکادو 

 ی ن از طرف تو ا...عاشق ظرفهایا ایرو دادم به دن

 .. یمس
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 به دست  ی اچ ی نیا سیم که دنیبا هم از اتاق خارج شد

 د : خانم بذار یمنتظرمون بود...صابر بلند خند

 ... نییبش

 کنم؟؟یم ی کمون اومد: بده دارم مهمانداریا نزدیدن

 ؟ یدا خوبیرم خم شد: حنا خانم کم پسهند از کنا

 حنا خودش رو مشغول نشون داد : بله...خواهش 

 کنم هستم در خدمتتون یم

 ...خندهسهند باال بپره  ی حنا باعث شد ابرو ی جمله 

 ی ب  ی ن لبهام نگه داشتم...به جایام رو به زور ب

 که انگار  ی زیکرد...چیم ی رسما داشت دلبر یمحل

 ... تو خونش بود

 میبه صورت من انداخت که داشتم چا یسهند نگاه

 کردم یرو مزه م

 ؟ی تو چه طور _
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 دادم و راجع به  یمثبت تکون ی سرم رو به نشانه  

 ح..همونیتوض دم...شروع کرد بهیکارش ازش پرس

 از ی چ مرزیبود که بدون ه ییسهند راحت و رها

 ا یگفت..حنا کنار دن یروزانه اش برام م ی کارها

 که تو  یبزرگ یند از سوتبل ی نشسته بود و با صدا

 ش داده بود وی پ ی ک رستوران معروف هفته ی

 بلند ی ا و صابر با صدایکرد و دنیف میتعر

 ... دنیخندیم

 ی جمعشون کرد و چاقو  به ینگاه  یر چشم یسهند ز

 دستش گرفت و شروع به  ی ش رو تویوه خوریم

 : ش کرد ی ش دستیپ ی تو ی ارهایبا پوست خ  ی باز

 حضور پندار در کنارت برام یعن یخزان ...من ....

 ... ست یقابل هضم ن 

 پندار در کنار منه؟؟_
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 ! ست؟؟ین _

 ؟یکشین بحث رو وسط م یا ی سهند چرا دار  _

 چه قدر نم امشبیبینکه میا ی برا _

 ...نمیبی ن مدت رو هم میا ی ها ی...سرگردون یداغون

 ..من ی خوام تو دوباره اون راه اشتباه رو بریمن نم

 ... ی دونیت هم مران تو ام ..خودیح

 ازم  ی ا دوباره داریلبم اومد : و آ ی رو ی لبخند

 ؟؟ یکن یم ی خواستگار

 ن ید : تو بهتریدستش لرز ی ه چاقو تویچند ثان

 تونه داشته باشه یم ی ردکه هر م یهست ی همسر

 ین دوستم و هر دوی تو من بهتر ی اشتباه نکن..برا _

 یم تو قصد تکرارش رو نداریدون یما هم م

 !! خران؟؟_

 دادم  ین آوردن صداش تکونیپائ ی دستم رو به نشانه 
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 ته دلت ی زیه چی یدون ی...چون م یکن ینگاهش نم :

 من ی ...اون لرزش برایکنینگاهش م  یلرزه وقتیم

 م توی انقدر مستق  یتونستیشه میقت نبود که همچ ویه

 کار روزانت به من   ی..از سختیره بشیچشمهام خ

 ناراحتش ی خوایبهش چون نم یگی ...نمیبگ یتونیم

 ... ا حوصله اش سر برهیو  یکن

 ؟؟یگیم ی دار یچ _

 نم رویب یکه من م ییز هایگم چ یدارم م _

 هی ته کالمم چ یدونیخوب م یلین...خودت هم خی بب

 زان من از خدامه که خ_

 ی با دسته گل اومد ی ه روزیادامه نده که اگه  _

 ... یتو چشمهام نگاه کن  یخونمون باز بتون 

 تم و از جام بلند شدم...هم من و هم سهند ن رو گفیا

 ش منه..دلشی م..اگر ذهنش و عقلش پی دونستیهر دو م
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 ک ربع بودیشتر از یکه ب ی ش اون دختری قا پیدق

 .... قهقهه بود بلند ی باعث صداها

 ز گذاشتم و ظرف زعفرانیم ی س برنج رو روید

 ادیبابا آدم نم ی دی تدارک د یلیدستم : خ ی رو تو

 .... که ییراین پذیهمچ ی قش برایرف ی خونه 

 د : چرا حنا به سهند کهیبه سمت سالن کش  یسرک

 .. کنهی رسه سکوت میم

 ینگاهشون کردم..حنا نشسته بود رو یر چشمیز

 .... فکر کنارش بود ی ند توکاناپه و سه

 مرتب کردم : سهند هر وقت یبرنج رو کم ی گل رو

 تونه حنا رویامشب من رو هضم کنه ...م  ی حرفها

 .... هم به حرف بکشونه

 ؟؟یبهش گفت یچ _

 ... وقت شوهرمه ییگلش خوشگل شدا خدا _
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 فم رو یدستم جا به جا کردم و ک ی ل رو تویموبا

 ارت زنگ زدن برداشتم..زنگ نزده بود و جس

 ی گفتن نداشتم..از بعد از خونه  ی برا ینداشتم...حرف

 ییشتر شده بود و انگار همون حنایا سکوت حنا ب یدن

 گفت ویود که به صابر بابت تپل تر شدنش متلک م نب

 کرد...جور یز کمک میا در جمع کردن میا به دنی

 شت...حاج یبود انگار...از کنارم رد شد : پ ی گه اید

 ؟؟ یحالخانم در چه 

 باال انداخت و از کنارم رد شد...ابروهام ی شانه ا

 باال رفت : چته تو؟؟ 

 داشت به  شبیاد شرکت فکر کنم دیسهند امروز م  _

 گفت یا م یدن

 به تو داره؟؟ ین چه ربطیخب...و ا _

 ه درصد هم ی یگذره اما حتیم  یدونم تو ذهنت چیم _
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 یی نقره و لبه طال ی بهش فکر نکن...تو مگه ظرفها

 ؟؟ ی دی ا رو ندیاز دنجه

 نش نگاه یغمگ ی ستاد و به چشمهای رو به روش ا

 ؟ پسره بهت دوبار سالم داد یه رفتیکردم : تا جهز

 ده گرفتم و با یاد خزان گفتنش رو نشنیفر ی اصد

 بهت ی د بذاریگم بای ن م ی لبخند ادامه دادم : بابت هم

 شونیبا بق یلیا حیسهند و دن ی نشون بده...خانواده 

 زن ی ه یاد...اون ظرفها هم هدیز یلیخفرق دارن..

 ن حرفها مهم یا ایدن ی خانواده  ی عموشه وگرنه برا

 ... ستین

 دوشش انداخت ی فش رو رویم کبدون جواب دادن به

 دودره باز  ید: برو که اون بابائیو کفشش رو پوش 

 .. دهیپولت رو باال نکشه حاال که باالخره داره م

 تابلو رو ازسرتق حرف عوض کردن اون هم انقدر 
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 ... ش کردیشد کاریادگرفته و نمیخودم 

+++ 

 یتمام مدت مغزم رو خرده بود...از ادامه  یبابائ

 زد و درین حرف میه به ایشب ییزها یچو  ی همکار

 ل صدیدل یل و بی ش با دلیشگیآخر طبق روال هم

 به بحث  ی ازیتومن از پول رو کمتر داد که ن

 ود..از دربحث نب ی برا ی حوصله ا یعنینداشت...

 نکهیکردم با توجه به ایمارستان وارد شدم و دعا میب

 ... نمیان ساعت مالقات بود عمو رو نبیک پاینزد

 ب وی دمش..دست به جیاده شدم و دیآسانسور پ از

 از  ی درحال صحبت با پرستار بود..قلبم لحظه ا ی جد

 داشت و هم  یدنش هم حس خوب یستاد...دیجا ا

 گاهم شد که سرش رو به ن  ینیبد..انگار متوجه سنگ 

 ل یه فامیو مثل  ی عاد یلیسمتم چرخوند و بعد خ
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 .. ک با سر بهم سالم کردینزد

 درهمش فشرده شد  یکم ی ابروها نی قلبم انگار ب

 ن یبود..که االن نبود و هم یه مدلیانگار...نگاهش 

 ن ما یب ی زیک چیحس کنم  ی زیک چیشد یباعث م

 دم...و یگمه...پاهام رو به زور به سمتشون کش

 شده؟  ی زیستادم : چیکش اینزد

 امروز سرم شلوغ  یلیگره کرواتش رو شل کرد: خ

 دم یر رسید دیکم کارها طول کشیبود 

 شده مگه؟ ی زیچ _

 فم رو گرفت تا به سمت اتاقیبا حس وحشت صدام ک

 عمه ندوام

 ه چند جلسهیاز یخوان مرخصش کنن..نینه م  _

 ... شمیاریم و بیم ببری تونی ز داره که میالید

 رون دادم ینه ام رو بی س ی نفس دردناک حبس شده تو
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 زنم حنا اتاقیگفتم : االن زنگ م یلرزان ی و با صدا

 براش آماده کنه من رو 

 خودم  ی برمش خونه یم _

 شتر بهش کمک یم بی تونی م..میاون جا ما دو تا دختر _

 ک ترهیمارستان هم نزدیم...به بیکن

 وتش و نگفت...سک ی زیچونه اش رو خاروند و چ

 نیکه انگار تمام ا یه ا یزاو ینبود اون حس گرد و ب

 شتریشد بغض دلم بیمدت بود و وحاال نبود...باعث م 

 بزرگ بهش بدهکارم یه عذر خواهی دونستم ی...مبشه

 ده بودم درینبار فهمید...ایچرخیاما زبون و دلم نم 

 هیقت حس هام بهش چه قدر متزلزله...انگار از یحق

 قا ی...من اونجا بودم وسط پل ودقگذشتم. یپل معلق م

 شترین بیکردم و همیه عاشق آماتور برخورد میمثل 

 .. کردیم م ی عصب
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 ره ام رو ازش گرفتمیکردم و نگاه خ ی تک سرفه ا

 فم رویکرد....ک ی ه ابروش باال داشت نگاهم م یکه 

 ... رم به حنا زنگ بزنمیچنگ زدم : م

 فتمنگفت و با خودم گ ی زین پشت سرم چیاول ی برا

 ... هوشمندانش دلتنگم ی انتخاب کلمه ها ی چه قدر برا

++++ 

 ن یب ترین طور وسط اتاقم عجیقا ایحضورش دق

 که داشت کمک ی ن طور جدیا بود...ایدن اتفاق

 کرد تا عمه تو تخت دراز بکشه...نگاهش به همهیم

 پاهاش  ی اتاقم رو حس کردم انگشتها ی قسمتها ی 

 یبودم و کم دم..معذبیهم کش  ی برهنه ام رو رو

 ن باعثیکرد و همی دست پاچه...حنا اخمو نگاهش م

 .... پندار بود ی لبها ی رو ی لبخند بدجنسانه 

 ع به سمت یسر  یلیآب خواست که حنا خعمه 
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 د... دستش رو آروم پشت کمرمیآشپزخونه دو

 حضور عمه یدونی تم کرد: میگذاشت و به راهرو هدا

 دیبا یوندیحضور مالقات کننده ها؟؟ م یعنینجا یا

 که ی زیشتر از چیرو ب ی که دوستشون ندار ییکسا

 ؟؟ینین مدت بب یا ی انتظار دار

 در  ی زیقا چه چیه ندونم دقستم پندار کیمن بچه ن _

 ییعمه بهتره..باالخره دستشو ی ن جا برایانتظاره ا

 .. رفتن و حموم رفتنش با دو تا دتر راحت تره

 تش جادس  ی د کرد و کتش رو روییبا سر حرفم رو تا 

 ین و پا و اون پا کرد : اگر مشکلیا  یبه جا کرد..کم

 حلش یتونید..هرچند تو خودت می بود حتما بهم بگ 

 ... یکن

 ن بحث رو ین بار احساس کردم نه ایاول ی نبار برایا

 بلکه کامال از یشگیت و افتخار همیاز سر رضا
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 هم ی رو ی ه ایگه...چشمهام رو چند ثانیه میکنا ی رو

 ... بستم

 ن پندار ی ...ببمن _

 به آشپزخونه انداختم..حنا   یدم و نگاهیکش یسرک

 د ع از کنارمون رد شد و وارد اتاق من شیسر یلیخ

 ادبانه  یو در رو بست...رفتارش به شدت تند و ب

 .. بود...با انگشت هر دو چشمم رو فشار دادم

 .. خوامیمن عذر م _

 گهیست..من دینکش رو باال داد : مهم ن یکالفه فقط ع

 .... برم که

 دیدم وسط حرفش : من اشتباه کردم ..درسته بایپر

 دم..اما نشد یپرسی ومدم و از خودت همون شب میم

 پشتش نبود ؛ فقط نتونستم  ی نتونستم...منظور 

 افته یم یپندار...انقدر مطمئن بودم که داره چه اتفاق
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 ... دونم یکه فقط نم

 ش باهام یکرد و سکوتش و عدم همکارینگاهم م

 که ته ذهنت ییزهایشد نتونم جمله ببندم : چیمباعث  

 ... ست کهین طور نینبود..ا ی دار

 ؟؟ ی کرد دم : چرا سکوتی کش  ی پوف بلند

 سرم رو بلند کردم و به چشمهاش که داشتن تموم 

 رهیدن نگاه کردم...مدهوش و خیکاویصورتم رو م

 کنه و درد آدم رو یعشق آدم رو شنونده م  _

 کنم و تویمن گوش منه که یسخنور...بخاطر هم

 ... یزنیحرف م

 ن پندار ی من...بب _

 به آشپزخونه انداختم..حنا   یدم و نگاهیکش یسرک

 ع از کنارمون رد شد و وارد اتاق من شد یسر یلیخ

 ادبانه  یو در رو بست...رفتارش به شدت تند و ب
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 .. بود...با انگشت هر دو چشمم رو فشار دادم

 .. خوامیمن عذر م _

 گهیست..من دینکش رو باال داد : مهم ن یکالفه فقط ع

 .... برم که

 دیدم وسط حرفش : من اشتباه کردم ..درسته بایپر

 دم..اما نشد یپرسی و از خودت همون شب م ومدم یم

 پشتش نبود ؛ فقط نتونستم  ی نتونستم...منظور 

 افته یم یپندار...انقدر مطمئن بودم که داره چه اتفاق

 ... دونم یکه فقط نم

 ش باهام یرد و سکوتش و عدم همکارکینگاهم م

 که ته ذهنت ییزهایشد نتونم جمله ببندم : چیباعث م

 ... ست کهینن طور ینبود..ا ی دار

 ؟؟ ی دم : چرا سکوت کردی کش  ی پوف بلند

 سرم رو بلند کردم و به چشمهاش که داشتن تموم 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 رهیدن نگاه کردم...مدهوش و خیکاویصورتم رو م

 و درد آدم رو کنه یعشق آدم رو شنونده م  _

 کنم و توینه که من گوش میسخنور...بخاطر هم

 ... یزنیحرف م

 عث زحمتت د: شدم بایبه موهام کش یعمه دست

 ه؟؟ین حرفا چ ینگاهش کردم : عمه جان ا یچپ چپ

 یه دوش گرفتیکار کردم فقط  یچ

 که بهت  ییاز آدمها ی پرستار ی خدا ساختت برا _

 .. اج دارنیاحت

 رمی چپم رو ز ی وشم زدم و پاموهام رو آروم پشت گ

 فم بود...شما یتخت جمع کردم : پدرم بود وظ ی رو

 دو  یکینم... مامانم مهناز خا  یهم که جانان جانان

 شه هم ازیکم سرت گرم مینجا هم یاد ایگه میروز د

 کار کنه   یما بهتر بلده چ
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 آخه؟؟  یاد که چیکنه ب یش رو ول می زندگ _

 ژاکتش رو بدون جواب دادن بهش کمکش کردم تا

 .... بپوشه

 تو که انقدر حواست به همه هست چرا به اون  _

 ست؟یپسر ن

 : کدوم پسر بازبالشت رو براش مرتب کردم 

 دا کردم خبر ندارم؟ یخواستگار پ

 بالشت ی حرف سرش رو رو یبهم کرد و ب  ینگاه

 .... دونم امای عمه م  ینیگذاشت : ازش دلچرک

 حرف دن وی گفته بود عشق..گفته بود شن ..

 هی شتر شبیحرف زده بود که ب ی زیزدن..پندار از چ

 ی ک جور بازیقت... ی ه شعر سروده نشده بود تا حقی

 ... با کلمات

 از جام بلند شم و به سمت آشپزخونه رفتم..حنا 
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 به دست وارد اتاق شد و با دست به اجاق گاز یگوش

 ه یر غذا رو کم کردم و دستم رو تکیاشاره کرد..ز

 ی ر دادم به گوشواره ها یت...دستم رو گن یدادم به کاب

 د اگریستاده بود که شایا ییگوشم...پندار جا ی سکه ا

 کرد...بهیزها فرق میچ یلیستاد خی ا یاون سالها م

 تصورش هم تو قلبم  ی اشاره کرده بود که حت ی زیچ

 ی ه جور سونام یکرد...یجاد میبلند ا ی موجها

 زا ی ن حال بخشیکرد و در عیب میکه تخر یاحساس

 .... عت بودیطب

 که دل رو ییگفته بود دردها ی ه روزهایمامان 

 ی ه ها یپا دیرن فقط بایان و م یلرزونن مسافرن میم

 ... آدم ترک نخوره که انگار...خورده بود یحس

 دن زنگ جا خوردم...به ساعت نگاه یبا شن

 ریتصو ی دنش تویکردم...ساعت ده شده بود...با د
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 ژاکت شل و ولم رو نه تعجب کردم...دست بردم ویآ

 ... دم و در رو براش باز کردمیتاپم پوش ی رو

 روز یپندار د اده شد..انگاریبا لبخند از آسانسور پ

 نبود ..بدون تعارف کفشهاش رو در آورد : اون 

 جغجغه خونه است؟؟

 کجا باشه؟؟ یخواستیده شب م _

 ییپس از اون خواهر گشتاپوها _

 آشپزخونه کانتر  ی رو رو ینسبتا بزرگ ی سه یک

 عمه است گفتم بهت برسونم ی ن داروهایگذاشت : ا

 ... دنبالش ی نر

 ی قه  یرو ول کردم که ژاکتم  ی زدم و لبه ا ی لبخند

 زیآرنجم افتاد حداقل سه سا ی رو ی ک وریشلش 

 دن رو ین سبک لباس پوشیبرام بزرگ بود اما ا

 ی ه تابلویدوست داشتم...با لبخند نگاهم کرد مثل 
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 ی نقاش 

 چون واقعا  ی پشت گوشم زدم: مرس موهام رو

 ... رفتن دنبال داروها نداشتم ی برا  یفرصت

 ان و پسرها برفردا با مهس ی نادر ی آقا _

 ... خودم ی برمشون خونه یگردن....م یم

 نجا باشن یست این یمشکل _

 پدرم هم هست و خب تو مطمئنا_

 از کنارش رد شدم و وارد آشپرخونه شدم تا براش _

 ؟؟ ی زم: چایبر ییچا

 تکون داد و به دنبالم وارد آشپزخونه  ی سر

 رنگ رو برداشتم و کنار  یشد...ماگ بزرگ آب

 و دم ین جا بود..خودمونی...ااجاق گذاشتم

 یادید ز یشا یحت ییک جورهای..یدست

 ز آشپزخونهین طور نشستنش پشت میا…یمیصم
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 ... لبخند به لب

 دمیرو به روش کش ی رو جلوش گذاشتم و صندل ی چا

 چ کس رو از اومدن به خونم منع یم : من ه و نشست

 کنم ینم

 ... دنیچیماگ پ  یبلندش دور دسته  ی انگشتها

 روش گذاشتم  ی ت رو جلوظرف شکال

 ی خواد تحت فشار باش یدلم نم _

 نن یان خواهرشون رو ببیم _

 ... و برادرزادشون رو که_

 جمع کردم ...دوباره با لبخند نگاهم  یپام رو کم

 ومده بود تا یرون نیم که حنا بکرد...جالب بود برا

 ... بکشه یسرک

 وار از اتاق یکه در اتاق باز شد و عمه دست به د

 شد: شاخ شمشاد اومده؟ خارج
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 اد وی به سمتش رفتم و کمکش کردم تا به آشپزخونه ب

 ... نهی بش یصندل ی رو

 .. زه..پنداریبه اجاق گاز کردم : چ  ینگاه

 دونم ی ..نمسرش رو بلند کرد و با محبت نگاهم کرد

 ی ک وریچه طور صداش کرده بودم که عمه لبخند 

 زد ی بامزه ا

 م خودمونیآبپز دارعمه مرغ  ی ؟ برای خوریشام م  _

 ؟ ی خور یا پلو...میلوب

 ا دعوت؟ یه تعارفه ؟ ین یه : اینگاهم کرد چند ثان

 : ارمیخچال رفتم تا ماست و ساالد رو در بیبه سمت 

 ... مطمئنا دعوت

 ... ی ون نجاتم دادریب ی پس از غذا _

 ی د که حنا با اخمهایقه طول کشیفقط چند دق

 ی شد و سالمبامزه وارد آشپزخونه  یوحشتناک ول
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 عمه ی گونه  ی رو ی ر لب کرد...و بوسه ایز

 ن دو روز قلب عمه رو فتح کرده یگذاشت...در ا

 ره یبود...به سمتم اومد و کمک کرد تا بشقابها رو بگ

 ز بذارهیم ی و رو

 ز ناهار یم ی م خزان چرا رویبه داریمهمون غر _

 ؟ یسالن نذاشت ی خور

 شتر ازیخواستم ب یک کرده بود و نمیر اول رو شلیت

 ! ن کنه : حنایمثل پندار توه ی ن به مردیا

 دوساله طرفه با لبخند  ی پندار اما انگار که با بچه ا

 دختر ی نجا خونه ینم...ای بیبه نمیکرد : من غرینگاه م

 ... ستپختش رو بخورمخوام دیمنه...م ی عمو

 .. ن انداختیعمه سرش رو با خنده پائ 

 پختم...دختر پندار گذاشت : من ی حنا بشقاب رو جلو

 .... عموتون فقط ساالد درست کرده
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 ... نهی گلوم بب ی تو ین نکن یاوخ اوخ...نفر _

 نکهیوان رو جلوش گذاشت...از ایبدون حرف ل

 ... جاد بشه متنفر بودمینشون تنش ایب

 ؟ی س رو ببرید ی ای ا دستت درد نکنه محن _

 به پندار نگاه کرد...و به  ی حنا چپ چپ بامزه ا

 ... با شماهم صحبت دارمسمتم اومد:  

 ... دونم و تویمن م  یکن  یادب یحنا ب _

 ی ز چهار نفره ید و به سمت میس رو از دستم کشید

 پندار ی رو به رو ی قا صندلیآشپزخونه رفت و دق

 ن اون و پندار ی رد...آروم بکنار عمه رو اشغال ک

 نیخوردم این بار نبود در کنارش غذا مینشستم ..اول

 بود و ییطال ی ...بعد از اون جمله  اما فرق داشت

 شد نگاهم به انگشتهاش و حرکاتین باعث م یهم

 دستش و چشم و ابروهاش به حنا باشه تا شامم..بعد
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 ش رو براشیاز اتمام شام عمه به جنا گفت تا گوش

 ر رو بهش نشون یعقد کنون ام ی تا عکسها ارهیب

 زد و با نشاطیبده... حنا دونه دونه عکس رو ورق م

 ه یچند ثان یکرد...ولیعمه ازشون صحبت م ی ابر

 بعد سکوت کرد و بدون حرف زدن عکس رو رد

 ... کرد

 نه...اما یب یزد: من که چشمهام درست نم ی عمه لبخند

 ... ن عکس قشنگهیا

 یانداخت که کنجکاوانه به گوش به پندار  یحنا نگاه 

 رو به  یکرد...دستش رو دراز کرد و گوشینگاه م

 راهنیدم در پیدم و خودم رو دیکش یپندار داد سرک

 شه به گوشواره ام ویقرمز رنگم..دستم مثل هم

 سرم در  ی وار باال یه داده به دیتک  ی ک ور یپندار

 کرد..آب دهنم رو قورتیکه داشت نگاهم م یحال
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 ه یهوا بود..  ین عکس..ب یبود ا یور ک جیدادم...

 مثل قرار گرفتن  ییک جورهای..نرم بود... ییجورا

 در کنار سبز بود..دل  یرنگ آب

 ... به یران...آشنا..غری ب...حیز..عج یانگ

 زه سفره رو جمعیع از جام بلند شدم : چیسر یلیخ

 یلیکنم...حنا به عمه کمک کن دراز بکشه خ

 ... نشسته

 ه دست گرفت و همراهم کنارحنا بشقاب خودش رو ب

 ن ینک اومد: عمه جان به خاطر نگاه شازده به ایس

 ... گه قشنگی عکس م

 یر بازویو با حرص از کنارم رد شد و دستش رو ز

 ... کنمیام کمکت میعمه انداخت : خزان م

 ... من هستم_

 باال انداخت...کنارم لب یین رو گفت و ابرویپندار ا
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 .: بشورم؟ستاد...دوشادوشم..ینک ایس

 ... کردم..دست خودم نبودینگاهش نم

 خزان خانم؟؟ _

 شل ژاکتم  ی قه ی کردیتم م یکالمش اذ ی طنت تویش

 ی دوباره افتاد...دستش به آروم یدم ولیرو باال کش

 شونه ام ی نرم رو یلیقه ام رو خیباال اومد و 

 چرا اون عکس قشنگه؟ ی دونی گذاشت : م

_... 

 ... اطرهمون طور که خواهرت گفت به خ_

 خواست ادامه بده...سرم رو بلند کردم و با یدلم نم

 بارهیش م یزشون آتکردم ایکه احساس م ییگونه ها

 ک بود نگاه ین طور بهم نزدیبراقش که ا ی به چشمها

 ... کردم

 ... کنمیچون تو اون عکس دارم نگاهت م _
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 ! گونه ام گذاشتم : پندار؟ ی دست خنکم رو رو

 تونستم یتونستم میاال م ک تر شد..حیبهم نزد یکم

 نم : اون نگاه ی مردمک چشمهاش بب ی خودم رو تو 

 ..نهیا یدونیکه نمیزیست خزان...چیب ن یعج

 االنم  یکنم حتینگاهتمیوقته اون طور یلیمنخ

 ... کنمینگات م ی دارم همون طور 

 رو بهم داد که پندار یمامان آرامش ی دن صدایشن

 نداشت..ذهنم امشب ازم گرفته بود....دلم آرام و قرار 

 ... روز و امروز ین دیکردم بیپرواز م

 ز پرتاب یم ی ش رو روی گوش  ی حنا عصب

 نه یگذاشتم و دست به س ی تلفن رو کنار ید...گوش کر

 نگاهش کردم...معموال صبح ها خوش اخالق تر از 

 شده؟ یشد : چیدار مین حرفها بیا

 کنه یول نم یمردک روان _
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 اخمهام در هم رفت: مهرداد؟ 

 ... وونه ام کرد یزنگ زد داز بس  _

 ن صحنه هاست یگم بالک کن بخاطر ای بهت م یوقت _

 ... فهمه حرصم دادهی ...بالک کنم مض مردکیمر _

 !ا ندادهین آوردم : حرصت داده یپائ  یصدام رو کم

 . خطت رو عوض کن کال

 د : بذار امروز رو کال یفرش کش  ی به موها یدست

 ... خاموش کنم

 برداشتم : حواست به عمه  مبل یمانتوم رو از رو

 گه؟یهست د

 بامزه ی زایه چی یعنیگذره..یخوش م  یلیباهاش خ _

 کنه که...منم براش ازیف می هاش تعر یاز جوون ی ا

 گذره یخوش م ی لیگم باهم بهمون خیطنتام میش

 ... لبم اومد: مخش رو نذار تو فرغون ی رو ی لبخند
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 الم رو راحت کرده یخ یسپردن عمه به حنا کم

 دم به ساعت نگاه کردم..چند یچشمهام رو مالبود...

 ریشد چشمهام تیوقفه باعث م  یساعت کار ب

 کردم و ید مید قبل از رفتن به خونه خریکشه....باب

 .... کردمیصحبت م  ی د با جنابیراجع به فاکتور جد

 خفه بود..در دفتر رو باز کردم و به سمت  یهوا کم

 ودم خ ی وان نسکافه برایه لیآشپزخونه رفتم تا 

 دستم گرفتم و از در  ی وان رو تویزم...لیبر

 دیست خریل یرون اومدم..ذهنم مدام پیآشپزخونه ب

 دنیامروز بود ..سرم رو بلند کردم و با د ی بلند باال 

 دم ویکش  ی ن بلندی ه یمردون  یه جفت کفش کتونی

 دستم ی داغ رو ی خورد و نسکافه  یوان تکونیل

 رو رها کردم وانیخت که ناله ام رو در آورد...لیر

 ک ها غلت خورد ویسرام ی رو ی بلند ی و با صدا
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 ؟؟ ی کنیکار م ین جا چی: تو ا همه جا پر نسکافه شد

 ... تو ی ایبه تو اجازه داد ب یک

 ی برام مهم نبود..مانتو یصدام باال رفته بود ول

 ده شده بود و دستم ازیم به گند کش ی ن گل بهی نازن

 . کردیسورش زق زق م

 د باهاش حرفیخاموش کرده با ش رویحنا گوش  _

 .. بزنم

 ای ی ریمرون... یت به سمتش رفتم : برو بیبا عصبان 

 ت کنم؟ یگه حال یه جور دی

 ... دونمیم ی ذاریتو نم _

 تو ی اومد یبه چه حق _

 راهنش یباز پ ی صحبتش و دکمه ها  یاز لحن الت

 ... متنفر بودم

 ومد...دفتر کاره مثال درشم باز یتو خونت که ن  _
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 ... بود

 ه مشت منم یاالن در دهن تو هم بازه چه طوره با  _

 !! ام..ها؟؟یب

 دیتهد یپر رو...ه ی متم برداشت : دختره  به س  یقدم

 ... گمی نم یچیبه خاطر حنا ه ی کنیم

 ... گمی رون بهت میعمل کنم؟؟ برو ب ی خوایم _

 نشون بدم...در چند ینکه بخوام عکس العملیقبل از ا

 قهیدم و دست به یرو شن  داد سهند ی ه فقط صدایثان

 ... شدن با مهرداد

 ؟؟یکنیم یتو؟؟ چه غلط یهست یک _

 ؟ی هست یتو ک _

 رفت : ولش کن ین طور داشت باال میصداها هم

 ... رون در رو ببندیسهند...بندازش ب

 قه بود ویتوجه به من دستش هنوز به  یسهند اما ب 
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 ... شدمیداد...داشتم آب میمحابا فحش م یمهرداد هم ب

 ی در دفتر رو به رو و بعد صدا ی دن صدایبا شن

 ن رو کم یمدن چشمهام رو بستم...فقط ه یدو

 : د که وارد شدیشتر طول نکشیه بی داشتم...چند ثان 

 چه خبره؟؟ 

 ی به سهند و مهرداد و انداخت و بعد مانتو  ینگاه

 د تا به سمتیه طول کشیمن...و فقط چند صدم ثان 

 ... مهرداد حمله کنه

 کردنید..اگر انقدر شلوغش نمیلرزیام م دست و پاه

 زمش...دستم رون بنداین جا بیتونستم از ایخودم م

 رفت رسما داشت یج میسوخت و سرم داشت گیم

 کردن یمهرداد و قاط ی شد...فحشهایم ی ز یآبرو ر

 ... سهند با اومدن اسم حنا  یناگهان

 ن ی...ای عقده ا ی ده  یترش ی دختره  ی ذاریتو نم _
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 چ کس دورت نبوده..ازیت هشناسمیهمه ساله م

 ... حنا با من حرف بزنه ی ذار یحسادت نم

 کوتاه ی ک لحظه یدن اسم حنا ی ند با شنسه ی دستها

 دم مشتیکه د ی زین لحظه تنها چ یشل شد و در هم

 مهرداد زد و باعث شد  ینیبود که پندار به ب  یمحکم

 ... کف دفتر ولو بشه

 یدل صن ی ن دستهام گرفتم و خودم رو رو یسرم رو ب

 .... شدین نمیگه بدتر از ایولو کردم...د

+++ 

 فت ..نفسم هنوز حبس وان آب رو به سمتم گریل

 نسکافه بود و ماگم و ی بود...همه جا پر از لکه ها

 ن ور و اون یر و دار دعوا ایکاغذ هام تو گ 

 د و پندار با یبه موهاش کش یور...سهند کالفه دست

 کرد و باال زده گره کرواتش رو شل ی ن هایآست



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... راهنش رو باز کردیپ ی باال  ی دکمه 

 ... شد ی ز ی: آبرو ر از آب رو قورت دادم ی جرعه ا

 ک کلمه حرف بزنیسهند با خشم به سمتم برگشت : 

 ... کنم یتم رو سر تو خالیتا عصبان

 ی ن دندونهایکه از ب "خود یب" ی به وضوح کلمه  

 د دم...سهند اما خودش رو زیرون اومد رو شنیپندار ب

 دندونم ی نم رو پر حرص ال یدن...لب پائیبه نشن 

 .... رونیب  نداختمشیگرفتم : داشتم م 

 ن فقط مربوط به دعوایبود..و ا یسهند عصب 

 ش کرده بود...کتش رو ی دن اسم حنا عصبینبود...شن 

 چرا در  ی ن جنابی نم ای رم ببیپر حرص چنگ زد : م

 ی ن رو درست نکرده که هر ننه قمری کر پائیو پ

 ... اد توینندازه ب  سرش رو

 ... دین رو گفت و با حرص در دفتر رو بهم کوبیا
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 اد یستاده بود..یار اما مثل صاعقه بود...گوشه اپند

 که ی اد مهدیمهرداد که افتادم.. ینی مشتش و خون ب

 ی رون...عصبی به زور مهرداد رو خر کش کرد ب

 ... پاهام رو تکون دادم

 کجا یستیمتوجه ن ن دفتر تو در نداره؟؟ تو واقعا یا _

 تو ییروزانه چه اتفاقا یدونی م؟؟ میکنیم یم زندگیدار

 ی ذاریرو باز م  ین لعنتیوفته؟؟ چرا در این شهر میا

 ؟ ییتنها یوقت

 ... شد ی زیآبرو ر یکاف ی ؟ به اندازه یشه داد نزن یم _

 دور خودش زد و دستش رو دور دهنش ی کالفه دور

 باهاش یداشت ی جد ی فهمم ...تو جدید : من نمیکش

 ... ی ؟ خزان...وای شدیر میدرگ

 تو ی زدیم د مشتی..باین مملکتیل ایتو وک _

 ت کنه خجالت نداره برات؟یدهنش؟؟ بره شکا
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 ... ره شد : نهیبهم خ ی جد یلیخ

 محکمش باعث شد جا بخورم...از جام بلند  ی نه 

 مسخره به  ی ن بلبشوید...از ایلرزیشدم..هنوز پاهام م

 ... بودم ی شدت عصب

 سمتم اومد و دستم رو گرفت که آه از نهادم بلند به

 ع یهول و سر یل یتراضم خشد...بدون توجه به اع

 افه اش یدن رد قرمز قین مانتوم رو باال زد و با دیآست

 به دفتر  ی سر سر  یواقعا وحشتناک شد...نگاه

 انداخت : بهت دست زده؟

 ... سوزهیفشار نده پندار م _

 از  ی زین چیاما اد ی ع عقب کشیسر ی لیدستش رو خ

 ترسناکش کم نکرد : دست زده؟ مگه با تو ی افه یق

 م ستین

 کرد دست بزنه.نسکافهیخود م  یر..بی داد نزن...نخ _
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 ... د روم بدجور سوختمی دستم بود..رها شد پاش

 ... از دست تو ی خزان وا  ی وا _

 ... د بهش اونم که از تویهو پریسهند  _

 یرو ی جلوکه مهرداد   یدم از حرفیکشیخجالت م

 سهند و پندار بهم زده بود...سرم رو تکون دادم تا 

 نکه یرون بره...از ایمزخرف از سرم ب ی اون جمله 

 ن طور شکل گرفته بودم واقعای تو ذهن مردم ا

 ... متاسف بودم

 ش که سهله ین یداش کنم..ب یگه پیه بار دین خزان ی بب _

 مفت از ی ذارم تا اون کلمه هایدندون تو دهنش نم

 نگام  ی ن خاطر اون طوریاد...به همیدر ندهنش 

 ی ن کروات نشانه ینه امه ینکن...نه قانون االن حال

 ... م دکتریفت رو بردار بریبا فرهنگ شدنمه...ک 

 ... جان؟ دستور نده_
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 بهم انداخت  یآنچنان نگاه یگفته بودم ول یبه شوخ

 ... دینجا بایبه عقب برداشتم : ا ی که قدم

 ی ای زش کنه...میاره تمیرو ب یکی ی گم مهدیاالن م _

 اصال چه خبره؟ ی دیح می من توض ی و برا

 ! هند؟س_

 ... د هضم کنهیرو با ییه جمله هاینکه اونم یمثل ا _

++++ 

 باند بسته شده گذاشتم...مجبورم کرده ی دستم رو رو

 کرد یم ی م درمانگاه...و حاال متفکر رانندگیبود بر

 رو یدوبار باسهند تماس گرفتم و گوش...

 با پرتابیفم تقریک ی م رو تویبرنداشت..گوش

 ه یرون دادم..هر چند ثان یب کردم....و نفسم رو محکم

 ... شدیانگشتهاش دور فرمون مشت م 

 ه مدت دوست بودن..بعد یمهرداد و حنا باهم  _
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 ا و فکر یمعلوم شد زن داره...االن طالق داده گو

 .. کنه کهیم

 ... رسهیمفش یبه اون ذهن کث  یست چیبرام مهم ن _

 ؟ ی بود کرد ی ن چه کاریپس ا _

 گفت؟  یچ ی دی ز به طرف برگشت: نشن یت یلیخ

 ده بودم و یشه چرخوندم..شنیسرم رو به سمت ش

 خواستم تو ذهنم مرورش کنم : آدم کوتهینم

 ستی فکر...برام مهم ن

 ... من مهمه ی برا _

 کنه من دارمیرون دادم : فکر مینفسم رو محکم ب 

 من رو دوست   یکنه کسیکنم..فکر میحسادت م

 ... نداشته تا حاال 

 داشته؟_

 حسادت وحشتناک ته کالمشخوب متوجه  یلیخ
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 شدم...لبخندم رو به زور قورت دادم : نه پس 

 ... ی و دلبر ین قشنگینداشته؟ دختر به ا

 ! خزان_

 : اد یلبم ب ی رو ی خزان معترضش باعث شد لبخند 

 ... د برم شهروند لطفا همون جا نگه داری؟! بایچ

 د محکم تر ینگ شد : بایتکون داد و وارد پارک ی سر

 .... زدمشیم

 ی فم در آوردم و سریستم رو از تو کیاده شدم و لیپ

 توجه بهم  یتاسف براش تکون دادم..ب ی به نشانه 

 پشت  ی صندل ی کرواتش رو محکم باز کرد و رو

 ی لیده بود...خیفا ی پرتابش کرد...چونه زدن باهاش ب

 ... فتاد و وارد فروشگاه شدراحت کنارم راه ا

+++ 

 م یم و گوش ی ذاشتآسانسور گ ی د رو تویخر ی سه هایک
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 ن تماس از حنا نگرانیدن چندی رو در آوردم با د

 ع زنگ زد زدم..حنا با عجله دریسر  یلیشدم... خ

 تو؟ ییرو باز کرد: کجا

 شده به عمه؟  ی زیچ _

 م...دوتا پسر عمه هات و ینه بابا مهمون دار _

 ا عمو و شوهر عمه ات ینجان.. گویا یگلعروس گل 

 .. انیهم دارن م

 د یخر ی سه هایدادم و پشت سرم پندار ک تکون ی سر

 ... دمیبه دست رو د

 ها شروع شد و  یبا ورودمون سالم و احوال پرس

 ع خودم رو تویسر  یلیض لباس خی من بعد از تعو

 ی د دنبال ماهیخر ی سه هاین کی آشپزخونه انداختم و ب

 ... گشتم

 ی دم که قربون صدقه ی عمه رو از سالن شن ی صدا



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 به خودمون انداختم..به من  یرفت..نگاهیپندار م

 ک روز پر تنش ویستاده وسط آشپزخونه بعد از یا

 ین شکلیم ایکردیسه به دست..اگر ازدواج میپندار ک

 ده دریچیپ ی چا ی ا؟؟ مهمان از شهرستان...بویشد آیم

 من به فکر شام  بلند بگو و بخند و ی خونه...صداها

 شب؟

 ی چا ینی ر لب به پندار کرد و با سیز یحنا سالم

 ن گذاشت : بابا یزم ی سه ها رو رویرون رفت...کیب

 ... خودم ی برمشون خونه یدن م یکه رس ی نادر ی و آقا

 رون آوردم و کاهو رو یسه ها ب یسرم رو از داخل ک

 ن جا شام بخورن بعد ینک گذاشتم : ایس ی تو

 ...اونم که ازیهست یخسته و عصب  _

 ... خرم شام رویدستت...م 

 کم یخوام بکنم..ی هم نم یاصنه ..زشته...کار خ _
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 ... زاین چی ه ساالد و ایذارم و یتو فر م یماه

 ... ن واقعای خزان...بب _

 ها رو در  ی بدون توجه بهش فلفل دلمه ها

 حرف رفت  یآوردم...حنا وارد آشپزخونه شد و ب 

 ... سراغ شستن کاهو ها

 .. سوپ جو گذاشتممن  _

 .. یدم مرسید _

 ... کنمیساالد رو درست م _

 رو  یع ساعتش رو درآورد و ماهیسر  یلیپندار هم خ

 شورمیگه رو بکن من م ید ی از دستم گرفت : کارها

... 

 ... ستین ی ازی گرد نگاهش کردم : ن  ی با چشمها

 نکی به اعتراضم نکرد و به سمت س یتوجه

 متش گرفت بدون رفت...حنا تخته گوشت رو به س



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 رو جات  ی سبز ی نکه نگاهش کنه و خودش تخته یا

 خودت باش به منم ی برداشت : شما لطفا تو حوزه 

 .. ک نشوی اد نزدیز

 ن رو گفت و با صدا زدن عمه کاهو ها رو رهایا

 ... کرد و به سمت سالن رفت

 .. گه جوابش رو بدهیطونه م یش _

 : ...مدادم و برنج رو شست یسرم رو با خنده تکون

 باشه؟  ی گی بهش نم ی زیراجع به امروز چ

 ی کرد..دستش رو آروم باال آورد و موبهم   ینگاه

 افتاده کنار گوشم رو پشت گوشم فرستاد...لبم رو

 پندار؟؟_ر دندونم گرفتم یمحکم ز

 جانم؟ _

 نفسم حبس شد و چشمهام گرد...انگشتش رو آروم

 ر گوشواره امیگذاشت ز
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 پندار بعد من  یبگ ی اون طور ی ه انتظارداریچ _

 ام؟ینظر م  نگم جانم؟؟ از دور چه قدر مقاوم به

 ه قدم به عقبین مشتم گرفتم و یراهنم رو بیدامنم پ

 نکه واقعا دست خودم باشه به یبرداشتم و بدون ا

 تونستنیگه آشپزخونه فرار کردم..کلماتش میسمت د

 آمد قبال هم یادم نمیبه عمق خاک دلم نفوذ کنن..

 ن آدم بلد بود با کلمات رقصیا نه؟ اما ای نطور بودیا

 ا یک والس پر شور و یجرا کنه...مثل رو ا یقشنگ

 دین خصلت شاین و همیآتش ی ک تانگوید مثل یشا

 ن دستش باشه و بتونه ی ر بیه خمیشد دلم مثل یباعث م

 .... بهش شکل بده

 عوض کردن لباسهام وارد اتاق شدم...عمو و  ی برا

 ز رو ی د م یدن و باتو راه بو ی نادر ی آقا

 بلند خنده  ی ..صدادمی به موهام کش  ی م..شونه ا یدیچیم
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 ی ومد و دست خودم نبود که ناخودآگاه لبخندیهاش م

 نه گذاشتم و به سمتیلبم اومد...رژم رو جلو آ  ی رو

 یومد ، تقه ایرون نمیب بود که بیاتاق حنا رفتم..عج

 یبه در زدم و وارد شدم..حاضر نبود..لباس راحت

 :ده بودیتخت دراز کش ی ه بود و با کتابش رودیپوش

 م یز رو حاضر کن یا می؟ بی!! چرا نشستحنا؟؟

 ؟ ی اج داریبه کمک احت _

 و یم و تو نشستیدر رو پشت سرم بستم : مهمان دار

 ی ایرون نمیب

 ن پا و اون پا کرد مشخص بود به دنبال جمله یا یکم

 زه..من نباشم بهترهیمناسبه : چ ی 

 کردم : اونوقت چرا؟  نه نگاهیدست به س

 .. نهیداره من رو ببن عموت بدون شک دوست نی بب _

 آسمون ی کج کرد و با دست تو یدهنش رو کم
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 د : دختر شوهر زن داداش ینامفهوم کش ی خطها

 .. سابقش رو

 ختم : چهیفرش رو بهم ر ی به سمتش رفتم و موها

 ؟ از انتگرال ید نسبتها رو کشف کنیقدر طول کش 

 نجای.پاشو خودت رو جمع کن...اسخت تر بود که. 

 ی ز من..هر کیخواهر من و عزتو ا و تو  ی خونه 

 زود  یلیاد و خیا ب یاد و یتونه نیمشکل داره م

 ست یبرام مهم ن ی بره...ذره ا

 که  ی زون کردو مثل هر وقتیپاهاش رو از تخت آو

 م کنه انگشتهاش رو یخواست مثال حس هاش رو قایم

 نگاهت  ی ن طوره که اویبهم گره زد : پدر کس

 آشپزخونه که با اون دک و پز تو یکنه..آدمیم

 ؟یکنیزها توجه نمین چیکنه...چرا به ایکمکت م

 ر کار در یاز ز  ی خوایکنم م ی شتر فکر میب _
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 که ی ر نکرده حنا...ما همون طوریی تغ ی زی..چی بر

 تونه یداره م یمشکل یم و گر کسی م هستید باشیبا

 .. ینید بچیرو با  زیبره...حاال هم پاشو حاضر شو..م

 اق رو بستم و وارد بدون توجه به اعتراضش در ات

 ... ومدم شدمیازش م  یخوب ی آشپزخونه شدم که بوها

+++ 

 نیکمرم رو راست کردم و آخم در اومد...حنا آخر

 ن یماش  ی بشقاب رو به سمتم گرفت تا تو

 داشت کمکش کنه..دختر کم  یبذارم..مهسان هم سع

 یعجول و در کار ب  یه کمبود و البت یحرف و مودب

 ... دست و پا

 رفتنش رو با چشم دنبال کرد و با دست به  ریحنا مس

 ه ام رو لب پریجهز ی نه اش زد: همه بشقابایس

 ... نهیر نب یکرد..خ
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 د...پندار بود که چندیبلند خنده از جاش پر ی با صدا

 ستادهیوان به دستش بود و درست پشت سرش ایتا ل

 بامزه  یلیخ یلی افه اش خیو قد یبود...رنگ حنا پر

 ... شد

 طرف صحبتش یانها رو به سمتم گرفت ولویپندار ل

 گه به من یم..تو دیسیه قرار داد بنویا یحنا بود: ب 

 ی گفت یگم چیمنم به مهسان نم  ی ندازیمتلک نم

 که یلیباال انداخت و از کنارش رد شد : دال  ی شونه ا

 ... ترهیهنوز قو  یلیخ یلیگم خی به شما متلک م

 ی ای باالخره که کوتاه م _

 طمئنا د م ینه با تهد _

 رون رفتین رو گفت و از آشپزخونه بیا

 ... داره  ی عجب زبون _

 ... ارهی ن رو بستم : کم نمیدر ماش
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 برم خونهیاد..من مردها رو میز یلیخ  ی خسته شد _

 ه...ویشت باشن کافینجا پیخودم ..مهسان و عمه ا ی 

 برممهسان رو هم ب ی خوایا اگر می

 دی : شا  نک گذاشتمی س ی دستمال آشپرخونه رو لبه 

 نجا یر هم اینخواد از شوهرش جدا بشه..اونوقت ام

 باشه 

 چرا نخواد جدا شه؟_

 شونییچون نامزدشه و تو دوران طال _

 ی نداشته باشه ..ول ی د مفهومیتو شا ی هستن...برا

 اونا داره  ی برا

 بر  یک تر شد..انگار بهش کمیه قدم بهم نزدی

 نی که ب ی زیه بود : چند بار بگم پاک کن هر چخورد

 ؟یاز اول نگاه کن یتونیما بوده...چرا نم

 که تو فکر ی زینکه اصال منظورم اون چیاول ا _
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 ی ن بود که چون نامزد ندارینبود...منظورم ا ی کنیم

 ی تونیست نمیت نی تو زندگ یدونم کسیا چه میو 

 ی حسشون رو درک کن

 یست؟ کیمن ن یدگتو زن  یگفته اونوقت کس یک _

 باشم؟ ششیخواد پی گفته من دلم نم

 م به من اشاره کرده بود که نتونم خودمیانقدر مستق

 ... ن انصاف نبودیبزنم و ا ی گه ایرو به راه د

 قهیدست راستم رو به کمرم زدم و با دست چپ شق

 ... پندار یکن یم ی انصاف یب ی ام رو فشار دادم : دار

 دارم خودخواهانه خودم زد : از نظر خودم یلبخند م 

 ن حق رویخودخواهانه باشه اما اد یکنم..شایرو جا م

 تالشم  ی دم که همه ی ن رو به خودم میدم..ایبه خودم م

 .. رو بکنم

 ی عنیمن.. _
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 راحت و آسوده   ی لیستاد تا جوابم رو بشنوه..خینا

 ... آشپزخونه رو ترک کرد

 عمو جان دستت درد نکنه _

 ردم لبخند بزنم...مهمانم ک یسرم رو بلند کردم و سع

 .... بود یلب بود ویبود..عج

 هول یلیز خیگه همه چید دیکنم..ببخشیخواهش م _

 شد  یهول

 ی د و نشست...جعبه یآشپزخونه رو کش یصندل

 ز گذاشتم تایم ی که خودش آورده بود رو رو ینیریش

 نم..خسته و متعجب بودم...پندار یظرف بچ ی تو

 گرد و خاک جا  نی امروز تاخته بود و من رو ب

 :خونه انداخت ی به همه  یاجمال یگذاشته بود...نگاه 

 هیجمع و جور خوشگل ی خونه 

 .... ن نبودیحرفش بدون شک ا
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 کنه مطمئنم یپدرت بهت افتخار م _

 زدم و دستم رو از خامه پاک کردم : من  ی پوزخند

 کنم؛ البته من از اول بهش یهم به پدرم افتخار م

 د از اول به من افتخار یشاکردم..اون هم یافتخار م

 کردیم

 ح ین انداخته بود و نگاهش به تسب یپائسرش رو 

 خوب منظورم رو گرفته یل یدستش بود ..خ

 می ن سالها سراغت رو مستقیبود..شک نداشتم : اگر ا

 ما رو تحمل یتونستیخودت بود.تو نم ی نگرفتم برا

 یعنی.روز آخر یکن

 سخت ترمون رو ی ریش فقط کار ارتباط گیادآوریا ی

 .... کرده بود

 کانتر گذاشتم : روز آخر هم ی رو رو ی نیریظرف ش

 ن خزان بودمین خزان بودم..از اول هم همیمن هم
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 فقط بهم فرصت داده نشد خودم رو نشون بدم

 که یبود ی ن دختریست تو بهترین طور نیاصال ا _

 تونست داشته باشه یه پدر می

 اهشن عروس نبودم...عمو خویمطئنا بهتر یول _

 یچ توقعیشما ه م...من ازی د نبش قبر نکنیایکنم ب یم

 ... نداشتم و ندارم

 د براتونیدستم گرفتم : بفرمائ ی رو تو ی نیریظرف ش

 زمیهم بر ی چا

 نم که داره مثل پروانه دورتی بی دم که گفت : میشن

 ... گردهیم

 .. ستادمینا یول

 ؟ ی خسته ا یلیخ _

 اده بودستیسرم ا ی خند پر مهرش باال یا با لیدن

 بلند شدم و  یدلصن ی تکون دادم و از رو  ی سر...
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 حوصله  یکم بیکمرم رو صاف کردم: خسته..

 سخته...امشب بعد از شام  یلیخ  ی ض داریمر _

 م ی نیه سر با صابر و سهند عمه ات رو ببیم یایم

 شه؟یم  ید چیایشام ب ی حاال برا _

 ه وقت بهتر ی یشب مهمون داشتیول کن بابا د _

 خوادیگوشم زدم : دلم سفر م شالم رو پشت

 شمال یم دسته جمعیریسر پا شد م عمه ات _

 ار خوبیا خاطرات بسیدن ی شمال خانواده  ی ال یاز و

 گه پدرت بود بهت یداشتم : به من م ینیو دل نش

 کردیافتخار م

 ...هری قا چه کسینبود تا دوباره ازم بپرسه دق  ی ازین

 م کنیصحبت م یم از چه کسیدونستیدومون خوب م

 ه گردیگه داره مثل پروانه دورت میم _

 ن ین مدت پندار زمی ن جمله در کنار تمام جمالت ایا
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 خته بودیو زمان روحم رو بهم ر

 ن رو به چشم ی م ایما دار ی گه همه ی راست م _

 گفت سر اون دعوا عکس العملشیم..سهند م ی نیب یم

 تند بوده  یلیخ

 رون دادم : آبروم رفت...خانم ینفسم رو پر صدا ب

 د چه خبر بوده؟یدکتر امروز ازم پرس

 کهینکه اون مرتیتو خودشه...مثل ا یلی سهند هم خ _

 ات بهش گفته یچرند یلیدتش و خیرون دیب

 فکر رو نگاه کردم : سهند ی تو ی اینه دن یدست به س

 باور کرده؟

 ش...اعتقاداتشیشناسیست..تو که میبحث باور ن _

 ... رو و البته

 نیشتر از اینه بیزم نیتو ا ی راستش رو بخوا _

 ی اد برایندارم...امروز فردا مامانم مقصد دخالت رو 
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 ن ها رو کهیاد..ای ترسم زن عمو بیدن عمه..مید

 پر از اعصاب ینم راه طوالن یب یذارم کنار هم میم

 خواد بگم چمدونش رو یش رو دارم دلم میپ ی خرد

 به در  یببنده و از کنارم بره اما...هر روز صبح وقت

 شم شونزده یوفته دوباره م ی اهم مدفترش نگ

 ی ن درهایکه از ب یشم همون دختریه...دوباره م سال

 کرد..همون قدریمه بسته نگاهش مین

 مدهوش..همونقدر وابسته

 همون قدر عاشق_

 لبم اومد: احمق  ی رو ی لبخند شل

 د یکه با یشونه ام گذاشت: فقط خودت ی دستش رو رو

 ی بهش فرصت بد ی خوای م ی ریم بگیتصم

 برداشتم  زیم ی کردم و برگه هام رو از رو ی اخنده 

 ده..فرصت رویچه قدرم که به من وقت و زمان م :
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 ال و خونسرد و بای خ یکنه....بیجاد میخودش ا ی برا

 اعتماد بنفس باال 

 فش رویحنا با شور و شوق خودش وارد دفتر شد..ک 

 داشت  یزش رها کرد: عروس خانم گل گلیم ی رو

 دمی..منم دینه و همه چزد به خونه آشپزخویگند م 

 روسش هست من اومدمعمه خانم ع

 از عمه ی ن مدت پرستارید ای..ببخشی خوش اومد _

 افتاد گردنت 

 ن تو رو خدا یدهنش رو کج کرد: حرفا رو بب

 ش رو مرتب یا که داشت روسریبعد به سمت دن

 با کالس یلیقت چند وقته خین رفید : ایکرد چرخیم

 ... گذرهی م بهم خوش مه یلیشده...من با عمه خانم خ

 اد دنبالم یعتش نگاه کرد: سهند االن ما به سایدن

 ... میمامان رو به دکتر نشون بد ی شها یم آزمایبر...
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 دن زنگ در که بایدادم و با شن  یسرم رو تکون

 پندار نصب شده بود در رو باز کردم..سهند  ی قلدر

 وارد شد...حنا گره مانتوش رو تو ی اخمو و جد  یکم

 ر یفر رهاش رو هل داد ز  ی فت و موهادستش گر

 گذاشته؟  ین زنگ با کالس رو کیشالش : ا

 د باز کردم متوجهش نشده بودم یمن که با کل 

 ی شتر عصبیم..سهند اما ب یهر سه به هم نگاه کرد

 ی صفحه  ی دست راستش رو رو ی بود...انگشتها

 ا یز که هم من و هم دن یساعتش گذاشته بود..چ

 داد نزدن  ی دش رو براداره خو ی عنیم یدونست یم

 ... هکنیکنترل م

 داره؟؟  یشما چه ارتباط ی ن پسر عمویبه ا یراست -

 ... کنهیخانم خزان خانم...تازه با من کل کل هم م 

 زم...بذار االنیبر ییزدم : برم چا یزورک ی لبخند
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 اد کل کل هات رو با خودش ادامه بده یخودش م

 ش...جرقهنمیبی ش از اندازه میدا بیالزم نکرده..جد _

 ... می زنیم

 نگاه   یبه سهند عصبان یر چشمیو ز ن رو گفتیا

 د: چشه؟یکرد و با چشم و ابرو پرس

 براش باال انداختم و وارد آشپزخونه شدم  ی شونه ا

 که االن داشتن سهند اصال ی تیاز نظر من در موقع...

 نبود که بخواد از حنا حساب  یطیدر شرا

 ساز ی دستگاه چا  ی رو از رو ی بپرسه...قور

 ومد و یرون میمان از بآروم گفت  ی برداشتم ..صدا

 .. ش حنا بودیلیا که بدون شک دلیبلند دن ی خنده ها

 وان خودمیز گذاشتم و لیم ی رو رو ی چا ی وانهایل

 دمی رو نفس کش ی ن انگشتهام گرفتم و عطر چا یرو ب

 ... م بچه هایه برنامه بذاری :
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 ه حفاظی د:یتوجه به حرفم به سمتم چرخ یسهند اما ب 

 ... میبذار دین در بایا ی هم برا

 با سر به حنا  یز گذاشتم و به آرامیم ی رو رو  ی چا

 برداشته بود  یکه دست از لودگ ییاشاره کردم..حنا

 شده؟ ی شده بود: دزد ی افه اش جدیو ق

 اط یزم..محض احتینه عز _

 ا حرفشید که دنیا چرخیتند به سمت دن  یلیسهند خ

 ... رو ادامه نداد

 شده؟  یچ _

 شتر حواست به اطرافت یو ب اد تنها نرویرون زیب _

 باشه 

 ده بود داشتیوسط حرف سهند که به سمت حنا چرخ

 زمیست عزین یچیدم: هیکرد پریباهاش صحبت م 

 کمی
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 شتر حواستون باشه..مثلید بیروز بایبعد از اتفاق د _

 ش رو ین یمار زخم خورده است...پندار رسما ب

 ... شکونده

 شده؟ ی؟؟ چید :ک یرنگ حنا پر

 و فشار دادم..سهند رسما داشت خراب قه ام ری شق

 ... کردیم

 نجا...پندار فکر کرد مزاحمیمهرداد اومده بود ا _

 ... ر شدنیکم درگیشده..

 دن رنگش یده شد...پریانگار خون از بدن حنا کش

 داشت  یشه سعیکه هم ییباعث شد کک مکها

 نجایبود ا  شتر معلوم بشن...: اومدهی پنهانشون کنه ب 

 بگه؟ یچ

 یچیومد...بغض داشت :ه یگار از ته چاه مصداش ان

 زد...پندار بد برداشت کردیداشت با من حرف م
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 ی دیچرا ماجرا رو انقدر کم ارزش نشون م _

 ی نه کرده..هر کاریخزان...اون آدم االن از شماها ک

 د تا یشتر مراقب خودتون باشید بی اد...بایازش بر م

 ... میاش بکنبر ی ه فکریم یبتون 

 ی ...دستت رو بابت همون بستیعنیمن.. _

 ب زده؟ی خزان...بهت آس 

 رم باهاشیفش رفت و برش داشت : من میه سمت کی

 یر هست ولی کم گ یشه...یکنم قانع م یصحبت م

 .. انقدرها هم

 د: من یچیسهند کالفه دست رو دوبار دوره ساعتش پ

 باهاش ی خواید میاستیگن ازش دور بیدارم به شما م

 یوارد مذاکره هم بش

 دوشش ی فش رو روی ا بدون نگاه کردن بهش کحن

 کنم ین مشکل رو خودم حل میانداخت : ا
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 بگه اون آدم  یچ  یحرف بزن ی الزم نکرده...بر _

 الت....استغفراهلل 

 کلمه گند زده بود...قبل یواقع ی گند زده بود..به معنا

 ش رویاشک ی بگم چشمها  ی زی نکه بتونم چیاز ا

 ع به سمت دری سر یلیکنارم رد شد و خدم..از ید

 ا خودش به سمتی رفت...خواستم دنبالش برم که دن

 ستادهیو هاج واج ا ید...سهند کالفه و عصبیدر دو 

 ... بود

 ؟ یبه روش آورد یبه چه حق _

 اط کنه یشتر احت یخواستم ب یمن فقط م _

 ن لحن؟؟ین لحن سهند؟؟ با ایبا ا _

 ... یعنیمن... -

 زخونه برداشتم و به سمت آشپرو  ینی کالفه س

 رفت..بهتر یچشمم نم ی حنا از جلو ی رفتم...چهره 
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 ع ازیسر یل یرفتم سراغش...خیبود خودم م

 فم رو چنگ زدم یرون اومدم و کیآشپزخونه ب

 کجا؟_

 یجنابعال ی درست گردن خرابکار _

 اد حرفاشیادم م یشم یوونه میبخدا دارم د _

 ... کهیرو...مرت

 یکرد ن طور با حنا برخوردیا ی و تو هم اومد _

 ... خزان یکن یلوسش م _

 گرد نگاهش کردم: نگو که اشتباه  ی با چشمها

 .... کردم..نگو که تو برداشتم از

 ر سئوالین زیشتر از ایخواستم حنا رو بینم

 ... ببرم..اشتباه فکر کرده بودم؟؟ امکان نداشت

 د مراقب یر داد : بایهر دو دستش رو به موهاش گ 

 ... د بدونه یشه..باینم کردن که یه..با مخفخودش باش
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 ... گفتمیخودم بهش م  ی دادیفرصت م _

 دنیبه در خورد و پندار وارد دفتر شد...با د ی تقه ا

 ستادهیهم ا ی و رو به رو  ین طور عصبیما که ا

 شده؟  ی زیستاد: چیم کنارم ایبود

 ... سالم..نه_

 دم و به آشپزخونهیز کوب یم ی فم رو پر حرص رویک

 شده؟  یچتم..پشت سرم اومد: رف

 مختصر براش یلیآب به صورتم زدم و خ یمشت

 ف کردم یتعر

 ه دادهیدم که تکیسکوت کرده بود...به سمتش چرخ

 ه لبخند آرومیب داشت با ینت دست در جیبه کاب 

 ... کردینگاهم م

 یشترخراب کاریهست از منم ب  یکی..ی دونیم _

 ... کنهیکم حالم رو بهتر مین یکرده..ا
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 ؟؟ ی گی م  یچ گم ..تویم  یمن چ _

 م یزنگ بزن بهش ...هر جا هست بر _

 م یزنیه دور می م یریدنبالش...م

 ادیهم که از تو خوشش م یلیخ _

 ندازه...دلشیه چند تا متلک به من میگه بهتر...ید _

 ... شهیباز م

 ن زنگ یدستم گرفتم..با اول ی م رو تویگوش

 اد: حنا یا بود و قصد نداشت که بیش دن ی برداشت..پ

 .. نشده که ی زی...چبچه نشو

 : ن بود یدم ای که شن ی زیبلندش تنها چ ی ه ین گریب

 ... ش سهندی ش پندار...پی آبروم رفت خزان...پ

 و بعد قطع کرد

 سهند رو بکنم  ی خواد کله یدلم م _

 منم _
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 ابروم رو باال انداختم : تو چرا؟ 

 نگاهش به تو رو دوست ندارم_

 ستمد ی م رو تویگوش نک کنار رفتم وی از کنار س

 کنه ینگاهم نم یچ جور خاصیفشار دادم : ه

 ... رون اومدم..سهند رفته بودیاز آشپزخونه ب

 دادم...عمه با مهسان یپاهام رو تکون م یعصب

 بود..در ارتباط یمشغول گفتگو بود..دختر جالب

 ف بود اما با عمه خوبیضع یاگر چه کم ی ریگ

 ... ومدیکنار م 

 از  ی ردم و خبربه ساعت نگاه کدوباره و ده باره  

 نیداد که هنوز باهم هستن اما ایام میا پ یحنا نبود..دن

 درست نبود که انقدر راحت من رو کنار گذاشته 

 .. بود

 مرتب کرد: اون جغجغه یعمه بالشت پشتش رو کم
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 لنگه یکار م ی ه جایست اصال یکجاست؟ ن 

 د براتونیخوریم ی زیاد...چیتو راهه عمه جان م _

 ؟ارمیب

 کش نگاهم کرد..اگر مهسان نبود براشنیع ی از باال 

 دادم اما االن واقعا جاش نبود.. از جام بلندیح م یتوض

 دنیچرخ ی شدم و به سمت آشپزخونه رفتم که صدا

 د در اومد...موهاش رو جمع کرده بود و شالش یکل

 قرمز ی شونه هاش بود...چشمها ی مه روینصفه ن

 ی د..حنا یکشیبا پشت سرش میفش رو تقریبود و ک

 ی شگیهم ی هم زمان..با نشانه ها یاراحت و عصبان ن

 داد   یو همگان ی ه لبخند اجباریبا  ینگاهم نکرد سالم 

 .. و از کنارم رد شد

 ر رو یخچال شی ی وارد آشپزخونه شدم و از تو

 شد باهاش ارتباط گرفتیکه م ی دی درآوردم..شاه کل
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 .. شد ید حاضر م یبا

 واردرکاکائو یرگ شوان بزیه لیم ساعت بعد با ین

 ... یول یکن یگفت لوسش م یاتاقش شدم...م

 چشمهاش ی ده بود و دستش رویتخت دراز کش ی رو

 د تای نچرخ ین خاطر حتی دونست منم و به همیبود...م

 گذاشتم : پاشو  یپا تخت ی وان روینگاهم بکنه...ل

 خودت رو جمع کن 

 چشمهاش برنداشت :زنگ زدم  ی دستش رو از رو

 نبودم دادم و قطعبلد بودم و  فحش یبهش..هر چ

 ... کردم

 دم و کنار تختش نشستم : حاال چرای رو کش یصندل

 مسخره؟ یکن ینگاه نم

 نگاه کنم تو بگو؟ آبروم  ی چه جور _

 پندار ی رفت...سهند..وا
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 نداره  یچ کدومشون ربطیبه ه _

 وار : البد ربط داره کهید رو به دیپشت بهم دراز کش

 با مشت تو دماغش زده

 کرده بودتباه برداشت اش_

 ه مرد مودب و خوشیباهاش آشنا شدم.. یمن وقت  _

 تونست یه الت...وقتیلباس و خوش صحبت بود..نه 

 نیتو دلم جا باز کنه...به خواهرم توه ی اونطور

 ... نکرده بود

 ا درد نکنه واقعا...کالفه موهام رو پشت یدست دن

 ه ین اداها چیا یگ یم  ینم چیگوشم زدم : بچرخ بب 

 حنا؟

 بلند شد و خودش رو جمع کرد و چونه اش از جاش

 تو ی زانوهاش گذاشت : حاال چه طور ی رو رو

 صورتشون نگاه کنم؟
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 ی ن طوریقا ایچشمهام رو چپ کردم : دق

 ن مسئله نرم ین کارها هم ایزد: با ا یلبخند آروم

 وفتم یاد حرفاش می یوقت ی شه خزان...واینم

 د االن یدونستم بایمقا نیجا به جا شدم..دق یصندل ی رو

 د براش قصد پشت یا نه؟ بایاز سهند دفاع کنم 

 ا نه؟ دستهام رو دوریح بدم یسهند رو توض ی حرفها

 چ کدومشون روابط من و یپاهام گره زدم: به ه

 .. نداره یتو..گذشته و حال من و تو ربط 

 آغوشم ی با تویاز جاش بلند شد و خودش رو تقر

 دم و رش حلقه کرپرتاب کرد ...دستم رو کامل دو

 ... ه کنهیگر یاجازه دادم تا حساب

 د...من ی شونه ام برداشت : ببخش  ی سرش رو از رو 

 .. کردمیاصال و ابدا فکر نم

 کیه یدرهم کردم : فقط کاف یاخمهام رو مصنوع



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 دونم ویشون دهنش رو باز کنه...من میکیگه یبار د

 اون 

 بشیرو از ج ی داد و دستمال کاغذ یسرش رو تکون

 ... ش رو گرفتی نیبلند ب  ی داورد و با صدرآ

 ... خاک تو سرت یعنیصورتم رو جمع کردم : 

 یتخت نشست: حاال چ ی کرد و دوباره رو ی خنده ا

 کار کنم؟ 

 ه ید حواست بهش یمهرداد رو؟ اون رو جدا با _

 .. کم روش کم شهیباشه تا  یمدت

 .. یعنینه... _

 اجازهک چهل ساله است نتنها یه مرد نزدیپندار  _

 ستیلت نداره بلکه اهلش هم ن دخا

 ن یاهتر از ایاون خودش پرونده اش س _

 خوامیگه واقعا نمیگم...دیحرفاست...سهند رو م
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 ... نمشی بب

 : ختمیموهاش رو بهم ر یدستم رو دراز کردم و کم

 ...من ی ریبگ یمیمش با خودته و هر تصمیتصم

 ... پشتتم

 قرار ید: کسیزنگ در از جاش پر ی دن صدایبا شن

 اد؟یب بود

 دم و از جام بلند شدم : پندار ی نم کشیبه شلوار ج یدست

 .. ارهیرو ب ی نادر ی قرار بود آقا

 نید ا یدم : ببخشیاز جام بلند شدم و به سمتش چرخ

 یمدت تو هم تو زحمت افتاد

 مانتوش رو باز کرد: من از خدا خواسته ی دکمه ها

 .من ..یول ی مونم...درسته بهم کار داد یش عمه م یپ

 ادمی..هنوز یگردونین خونه رو تو میستم اینبچه 

 ... ره احترام برخوردت با پدرم روینم
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 ن انگشتهام گرفتمی ره رو بیبه سمت در رفتم و دستگ

 ی لینجا..خیش اومده بو ای کاش پدرت چند سال پ  ی ا :

 ... کردیر مییمن تغ یزها تو ذهن و زندگیچ

 رهاش د و پسیخندیم ی نادر ی آقا ی عمه به حرفها

 ی ره اش کرده بودن..از جام بلند شدم و برادو

 وارد آشپزخونه شدم...پشت سرم اومد..با  ییرایپذ

 یکم ی کرم رنگ و موها یکاپشن شلوار ورزش

 ... ومدیبه نظر م یو خونگ یدرهمش..خودمون

 ... تشک عمه رو آوردم_

 : به خوشخواب بزرگ کنار در انداختم  ینگاه

 .. کردمیه م ید خودم تهی گفتیم

 . ییرایو مدام در حال پذ ی خسته ا _

 ام یکنم..االن مینم ی ژه ایچ کار ویزدم : ه  ی لبخند

 .. میکنم تشک رو براش بندازیکمک م
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 ادیرون نمیجغجغه خانم ب _

 به نفع خودته ی سر به سرش نذار   یچند وقت _

 تونه بهم متلک بندازهیگه االن نمید _

 م وخچال رو باز کردیاز کنارش رد شدم و در 

 ی رون آوردم و پا بستمش...همه یوه رو بیظرف م

 کرد... : از نظر خودشیحرکاتم رو با لبخند نگاه م

 ... ن حرفاستیاه تر از ای که پرونده ات س

 نکش رو باال داد : عجبید و عیبلند خند ی با صدا

 ی ن مدلیم ایدم تو زندگ یند  یعنیداره.. ییرو

+++ 

 ا تشک روسرهکمدم درآوردم ...پ یملحفه رو از تو

 خواستم ملحفه رو روش بندازم کهیجا به جا کردن م 

 حنا آروم از کنار اتاق رد شد

 ... سالم_
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 بدون نگاه کردن به پندار و بعد رو به من  یسالم

 ؟ ی خوای گفت : کمک م

 ییه چند تا چایزم..فقط ینه عز _

 ... باشه_

 بود؟ ین شکلیستاد: چرا اینه ایپندار دست به س 

 کم حالش رو بهتر یر حاضر تونستم زوپندار..به  _

 ... کنم...سهند رسما گند زد

 دستش رو دراز کرد وملحفه رو ازم گرفت...خسته 

 ن طورید ایانداختم : اصال نبا یصندل ی خودم رو رو

 کردیمطرح م 

 ... نگرانه...مثل من _

 نیکردم..غرور ایداد خودم صحبت میاگر اجازه م _

 .. میکن ی کار هید ین رفت..بای بچه تو جمع از ب

 قایپاهاش دق ی تخت انداخت و رو ی ملحفه رو رو
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 شه یمتفکر : م ینشست..اخمو و کم ین صندلیپائ

 ه؟ی ن بغض ته کالمت بابت چیا یبگ

 بغض ندارم_

 ده بود...نگاهم یاما داشتم و در عجب بودم که فهم

 ... قیکرد...عم

 .. کار یعنیم  یدم : بریم کشی شونیبه پ  یدست

 انوم گذاشت تا بلند نشم : ته ز ی دستش رو رو

 ؟ ی گه؟؟ از سهند انقدر دلخور شدیم یچمهات چ

 ی کنیگه لوسش میم _

 ... یول یکنیخب لوسش م  _

 کنم که تو یرو م ی د کاریدم: شایوسط حرفش پر

 ... چ کس نکردهیم هیزندگ

 ع از جاشیسر یل ین رو گفتم از جام بلند شدم..خیا

 بلند بگو و ی توجه به گفتگو و صداها یبلند شد و ب
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 ستاد و نگذاشت تا برم : نگامیبخند سالن رو به روم ا

 ... نمیکن بب

 حالم بد بود و ییک جورهایدست خودم نبود...

 بهش فکر هم  یده بود که حت یاز دهنم پر ی زیچ

 زه..برم ینکرده بودم...دستهام رو مشت کردم : چ

 .. یعنیرون یب

 د : حرفیچیانگشتهاش رو دور بازوم پ

 ن حرفاست ی..سرشون گرم تر از امی زنیم

 زشته _

 صورتم :خزان جان  ی خم شد تو

 ی حق داشت که بره...ول یعنیمادرم که رفت... _

 چ کسیه  یدونیمار بود و میرفت...پدرم هم ب  یوقت

 کنمیرو م ی حنا همون کار ی کنه...من برایدرک نم

 برام  ید دوست داشتم اون موقع ها کسیکه شا
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 ه دست به عصا بودم وشیبکنه...چه طور بگم؟ هم

 ب یآس  ی زیبشکنه..چ ی زیدم چیترسیمحتاط چون م 

 خوامینه و خب ...ول کن بچه بودم ...فقط م ی بب

 تشیحما ییک جورهایکنم...ی بگم...لوسش نم

 ... کنمیم

 د اونیستاده بود..محکم : من باید..ایعقب نکش 

 کردم...من مثال نامزدتیت می روزها ازت حما

 ... نشد نتونستم یباشم..ولت بودم..قرار بود شوهر

 شی ن بحثها پیا ید : وقتیبه پشت گردنش کش یدست

 ید یکه د ی اد تازه عمق حس تو رو...عمق آزاریم

 شتریشتر و بین خاطره که بیکنم و به همیرو درک م

 .. شمیمون میپش

 ... نداره یرون صورت خوش ی م بیبهتره بر _

 ی الوس کردنت..بر ی من هستم االن خزان...برا _
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 ... ت کردنتیحما

 .... ی ست ولیگه شونزده سالم نید _

 ... من عمق حسم مهمه ی برا _

 و ی عدد یوقت یکه حت ی از عمق گفته بود..کلمه ا

 هم درکنارش نبود به نظر پر از حس ی اندازه ا

 ی زهاین بود...چین بیا  ی ادیز  ی ومد...اما هایم

 اون طور آروم و راحت یگفتن..اما وقت ی برا  ی ادیز

 شدن یداد تا حرف بزنم...کلمه ها گم میضا مهم فب

 ی رفت..وقت یکردن از ذهنم....از کنارم که میفرار م

 حرفها  یلیآوردم..خ یاد میزها رو به یچ یلینبود خ

 ب بودینبودن..اما عج یکه دوست داشتن  ییوحسها

 سابق  ی ها هم به اندازه  ی ادآوردین ین روزها ایا

 ... درد نداشتن

 م نه؟ یمدشد اوچه قدر خوب  _
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 دادم و شالم رو ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 ی م گرفت چیپشت گوشم دادم : حنا باالخره تصم

 خوره؟یم

 بلند تر ینبار کمیا سرش رو به عقب هول داد و ا یدن

 ی د: هنوز نه...واقعا باهاش حوصله یشه خندیاز هم

 ی ز رو طور یتونه همه چیقه م یره..در دقیآدم سر نم

 ی کردیکار م یچ  یاد داشتنیادت نی بده کهر ییتغ

 با ما  ییه جورایبا من ،   یدش به زندگید  ی ه یزاو _

 فرق داره یلیخ

 گه اما برادرم رو ینم ی زیناراحته..چ یلیسهند خ _

 شناسمین حرفا میشتر از ایب یلیخ

 اخمهام رو درهم کردم و نگاهم رو از چند دختر

 ن نشاطشوبودن گرفتم.. ییز پهلوی که م یرستانیدب

 یعنیازش دلخورم.. یلیواقعا برام جذاب بود : خ
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 م یدلخور

 یسرد حرف زد یلیگفت بهت زنگ زده و خ _

 نتشیخواد ببید کرده نمیحنا تاک _

 ن حرکتیناراحت جا به جا شد..ا یسر جاش گکم

 د مشکوک بود...دستهام رو یکه با ی زیشتر از چیب

 ا ی: دن هم قفل کردم و به سمتش خم شدم ی نگران تو

 نبار یکه تو ذهنمه رو نگو درسته که ا ی زین چاو

 ام یواقعا من هم کوتاه نم

 ه داد: به من چهیتک ی صندل  یبه پشت

 دونن یاصال...خودشون م 

 کردم برگ  یشتر خم شدم و سعیب  یکم یعصب

 سرمون کنده  ی که از درخت باال  ید مجنون یدرخت ب

 ه ی... رمیم افتاد رو در نظر نگ یوان چایل ی شد و تو

 به ی زیم رو قورت دادم : خودشون؟ چیچا جرعه از
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 ... نام خودشون وجود نداره

 ... منظورم اون نبود_

 با   یرنگ ی ها ی پر از بستن یوانی حنا با لبخند با ل

 به سمتون یرنگ ی و چتر ها  یربط و ن یب ی طعمها

 .. ومدیم

 ده درست ویکه کش یدو روزه از شدت خجالت _

 ... خوابه ینم یحساب

 ن دندونش یلبش رو ب ی گوشه ا با استرس یدن

 نتونست گفتگو رو ادامه بده با اومدن   یگرفت..ول

 دم یعقب کش یحنا و ظرفش خودم رو کم

 طول  ی لین طعم ها رو انتخاب کنم خیتا تمام ا _

 نیده..ایافریاز شماها کسالت آورتر خدا ن ی عنید..یکش

 ن باغ واقعا بهتون یبدرنگ تو ا ی و قهوه  ی چا

 چسبه یم
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 به حال خودت  ی د فکریهوا تو با ی به دمابا توجه  _

 ... یبکن

 د..آزاد و رها و حنایبلند به جمله ام خند ی با صدا

 دهنش ی رو تو  یاز بستن ی وار...قاشق بزرگ

 دستش خشک ی ه بعد قاشق تویگذاشت...اما چند ثان

 دم که با یشد...رد نگاهش رو گرفتم و به سهند رس 

 ی راب یمشک ی مردانه  راهنیشلوار کتان و پ

 ر لب اوفف گفتم که ازید...زیکشیدنمون گردن م ید

 م که یره شدیا دور نموند...هر دو به حنا خید دنید

 ن انداخت..عکس اعمل به مراتب تند یسرش رو پائ

 ی ازش انتظار داشتم..اما نشون نداد..فقط کم ی تر

 دنمون بهینگاهم کرد...سهند با د یر چشمیز یشاک

 با لبخند و ید و سالما دست داید..با دنسمتمون اوم

 حنا یر چشمیما داد..ز ی به سمت هر دو یهمگان
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 گهید یتوجه قاشق بزرگ یکرد که بیرو نگاه م

 سالم فقط  ی تو دهنش گذاشت و به نشانه  یبستن

 .. سرش رو تکون داد

 ز گذاشت و یم ی نش رو روی موت ماشیو ر یگوش

 ی....نگاهش حت نبود  یشه باشه ولیکرد مثل هم یسع

 شد ..سهند دوست منیحنا کنده نم  ی از رو ی ه ایثان

 فراموش کنم..به  یتونستم به راحتی که م یبود..کس

 هر  یبحث رو عوض کنم..به راحت یراحت

 نگاهش کردم ی بکنم...چپ چپ مسخره ا ی برخورد

 ی د و باعث شد لبخندیشش کشیکه دستش رو به ته ر

 شی ز مشغول بستناد..حنا اما هنویا ب یمن و ودن ی رو

 ب شده بودنیکه حاال باهم ترک  ییرنگهابود...

 ؟ین سرما بستنیتو ا _

 بود ام  یجاد ارتباط دوست داشتنیا ی تالش سهند برا 
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 .. رفتیاما راه رو داشت اشتباه م 

 میهام خودم تصم یخوراک ی د برایاجازه بد _

 ... رمیبگ

 ن برخورد رو ید انتظار ایسهند گرد شد شا ی چشمها

 دستش  ی اش رو توا خونسرد قهوه یشت...دن ندا

 کار یه داد : مامان چیتک یگرفت.. و به صندل

 کرد؟یم

 ییزهاید از چیا چرخی اخم آلود به سمت دن یسهند کم

 ی ش رو تویاد نداشتم...حنا گوشیاد به  یگفت که ز

 پ کرد یرو تا ی زیع چیسر یلیدستش گرفت و خ

 یل ی..خدیبم لرزیج  ی تو یو چند لحظه بعد گوش...

 ازش کردم...واقعا سخت بود ب یر چشم یآروم و ز 

 خنده ام رو نگه دارم ی جلو

 من بلبل  ی رو داره اومده برا یسن فتح اهلل گچ _
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 ی به حالت خزان بدونم درباز ی کنه..وایهم م یزبون

 ... ین بچه مثبت نقش داشتیا

 یشون تویفر پر ی سخت بود با توجه به موها

 شتر معلومیب یصورتش و کک مک هاش که کم

 .. ام رو کنترل کنم شده بود خنده

 عمه ات چه طوره خزان _

 نی خوبه..ا یلیحنا خ ی ها ی ها و صبوریبا پرستار _

 دستم بود ی مدت واقعا عصا

 ار یصورت سهند اومد: بس ی رو یلبخند پهن

 گذره ی...فکر کنم به عمه خانم هم خوش میعال

 .. باشم  یکس یسرگرم ی ستم برای من دلقک ن  _

 سهند نبود : من هرگز از لبخند ی گه اثریه دیر ثاند

 ن طورینداشتم..حنا..شما چرا ا  ی ن قصدیهمچ

 ؟ ی برداشت کرد
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 ش فروکردیبلوبر ی بستن ی قاشقش رو پر حرص تو

 مثل شما  یبا له اش کرد: از آدم متشخصیو تقر

 یدون یاز شما ندارم..م ی شناخت یلیده...البته من خیبع

 .. ستکه تخصص من الت و لوت ها

 د تا بلندی و با صدا عقب کشر ین رو گفت و صندلیا

 ا دستش رو یم...دن یا هر دو متعجب بودیشه...من و دن

 ن یپائ یش گذاشت و سرش رو کمیشونیپ ی رو

 تر شد: الت  یعصب  یانداخت که سهند کم

 ه خانم..اونطور حرفیاد محل کار یکه ب  ی بود..مرد

 ی ...من برادیکن ی د ازش دوریبزنه الته... و با

 .... ت خودتونیامن

 با وسط حرف سهند ید و تقریحنا پر ی گ و رورن

 ته یدونینم  یشناسیرو م یاولش کس ید : وقتیدو

 کردم شمایتش چه خبره..مثال من اول فکر م یشخص
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 ی آدم آروم و در برخورد با اشتباهات آدمها منطق

 رو ی زیم دارم پاسخ چی بنیاالن دارم م ی..ولیهست

 ونهم بهت یلید خیکه راستش رو بخوا  دمیبهتون م

 ه قهوه سفارش بدم..مثل شماها یرم  یربط نداره...م

 .. کسالت آور شدم 

 با رفتنش سهند هاج و واج مونده بود

 ن جمالت رو انتخاب یتها و بدتری ن موقعیبدتر _

 ی ستیتجربه و بچه هم ن ی سهند..ب ی کنیم

 هی ش تک یصندل  یبه پشت   ین رو گفت و عصبیا ایدن

 ... ددا

 مردک رو اعصابمه_

 مردک سهند انتقامش رو چرا  ی گیم  ی رخودت دا _

 ده یند ی ن طوری؟ من اصال تو رو ای ریگ یاز حنا م

 بودم
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 ده بودم؟ یخودم د یکنیفکر م _

 بود که ی بامزه و از سر ناچار ی اعترافش به قدر 

 ا رو وارد به سکوت کرد و من رو وادار به یدن

 است..از تو صحبت : در حضور ما خجالت زده

 نه آبروش رفتهک یخجالت زده است فکر م

 رو گفتم؟  ی ن چرندیآبرو؟؟ من همچ _

 تونم بگمیکه م ی گه ا یز دی...و واقعا چیتو نگفت _

 نداره   ینه که..بهت واقعا ربطیا

 نید: البد داره که تا ای قه اش کشی شق  ی به موها یدست

 .. م کنهیتونه عصبان یحد م

 ی ه جوریتونم ینم ..می از جاش بلند شد : برم بب

 ی ..از بس هم لوسش کردباهاش حرف بزنم

 بدقهره ...

 لوسه؟ بد  ی کنیبهش نگاه کردم : فکر م ی جد یلیخ
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 شتر یب  یلی؟ سهند سراغش نرو...خی ا هر چیقهره و 

 ..منم یدون ینا هواخواه داره...خودتم م یاز ا

 ن طرز فکرته اگر راجع بهش یدونم...ایم

 چین نسبت بهش ه نشو...طرز فکر م یعصبان _

 گفتنشم  ی برا یل یخب دل یلست..وینا نیکدوم از ا

 .. ندارم  یدر لوس بد قهر بودنشم شک یندارم...ول

 ن خود سهند یرفت که حنا رفته بود...ا یو به سمت

 و در اکثر موارد   ی و منطق ی ..جدیبود..سهند واقع

 ک کالم و بدون تعارف...مهربون وی

 نیکرد اگر ایم که با من برخورد   ی دلسوز...سهند

 ت گر..چون من..من ید و حمانبود...فقط مهربون بو

 که قبولش داشت...از ته ی بودم خزان..دوستش..کس

 براش یا نگرانیدل...دوستش نداشت...که حسادت و 

 ... داشته باشه
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 ا معذرتی م از دنیگوش ی پندار رو ی دن شماره  یبا د

 کردم و برداشتم یخواه

 سالم _

 دیه تون نبودسالم...اومدم خون _

 از دفتر در ی زود بود برا یلیبه ساعتم نگاه کردم خ

 م؟یاومدنش : راستش رو بگم کجا رفته بود

 گه مطمئنمیاونو د  یارت نرفتیز _

 ست تا امام زاده صالحیدم نیکردم : چرا بع ی خنده ا

 م یرونیم...با بچه ها ب یقه فاصله داریده دق

 ا؟ یبچه ها؟حنا و سهند ودن _

 سی _

 داره منت  یت کالمش واقعا بامزه بود: سعطن یش

 کنه؟  یکش

 پندار_
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 ... جانم_

 ن جانم گفتنهاش حس هام رویرون دادم..اینفسم رو ب 

 ... کردیم  یپات یقاط

 د یم خریام دنبالت بریم _

 د؟ یخر _

 اج دارم...من کهیخونه احت ی له برایه چند تا وس ی _

 کمک؟ ی ایشه بیستم..م یبلد ن

 یکافه رو کم  یالقیی  یدم و صندلاز جام آروم بلند ش

 که ی قجر ی ول دادم..کنار حوض خونه به عقب ه

 ی؟؟ چه کمکیدیستادم : چه خریحاال کافه شده بود ا

 آخه؟ 

 امشب با  ی چند لحظه مکث کرد : دوست دار

 رم ی؟ وقتت رو نگیدوستات باش

 ن جمله ها رو گفته بودین حرفها ایساده تر از ا یلیخ
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 توش هست یکه حس کنم ناراحت

 ست...من یبحث دوستام ن _

 نا فردا شبیشتر گفت : مامانم ایمکث ب  یا کمنبار بیا

 ه مرد مجرد که ظرف و ظروف ی ی رسن...خونه یم

 ... یخوام کمکم کنیشه..میدا نمیزا پین چیوا

 قلبم گذاشتم..اومدن زن عمو و کمک ی دستم رو رو

 خواست استفادهیکه زن عمو م یلیوسا ی به پندار برا

 کنه 

 ودش بخرهخ ی قه ی د بهتر باشه زن عمو به سلیشا _

 خودش رو  ی خونه  ی ل آشپزخونه یمامان وسا _

 ق رو برام یام دنبالت فقط آدرس دقیکنه...م یانتخاب م

 ... سیبنو

 ن طور خونسرد در کنارم قدم زدنش در باورمی

 دیجد ی ه برنامه ید..انگار نه انگار که با ی گنجینم
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 معذورات قرارم دادم بود...انگار ن حد در یگه تا اید

 ه یک روز خنک تو یمون بود عصر یشگیکار هم

 .. د کردنیدن و خریپاساژ شلوغ چرخ

 ؟ یالزم دار یقا چیدق _

 .. ل آشپزخونهیوسا ی ک سری _

 له داره؟ یآشپزخونه چه قدر وس ی دونیم _

 ی ن قراره کمکم کنیگه..بخاطر همینه د _

 ه که کفشم پاشنه نید...ایام خریمن قرار نبود ب _

 ... داره

 خوشگله  یانداخت : ولبه کفشهام   ینگاه

 شونه  ی ه یقا تو زاویسرم رو بلند کردم و دق

 کیدم..یخندانش رو د ی هام.مماس با سرم چشمها

 د ویته نگاهش بود...جد یقلیز صاف و ص یچ

 خودش تو ی ده شده یرو هم چ ی له هایب...مثل تیعج
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 ... ون روزهازش..ایم ی رو ی در بسته  ی شه یش

 ؟یزنیشده؟ لبخند م یچ _

 له هات افتادم..جونت به جونشون بند بود یتاد ی _

 نکش رو باال داد و دستش رو پشتم گذاشت و بهیع

 .. تم کرد: هنوزم دارمشونیهدا  ی سمت مغازه ا

 نکن  یشوخ _

 قممیر کرده عالیی؟ مگه سن و سالم تغیچرا شوخ _

 عوض شده؟ 

 نشده؟ _

 ح گرفت که سرش رویصر یلیخ انگار منظورم رو

 قم عوض نشده..نوع یالداد : نه..ع  یتکون

 ر کرده یینگاهم...عمق حسم تغ

 ؟ یعنی  ی له هات داریبه ت ی ق تری د عمیاالن د _

 یو چ  یپرسی م یچ ی دونیخوشگل خانم..خوب م _
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 بحثش ی له ها رو بهانه کردی؟ حاال تی شنویم

 ... جداست

 رو شروع ی ازن انداختم...هر دومون بیسرم رو پائ

 ... میبردیازش م هم  یم که انگار لذت خاصیکرده بود

 رفتم که  یرنگ یساده و صدف  ینیس چیبه سمت سرو

 .. ده شده بودیمغازه چ  ی گوشه 

 ن کارمونه...توش صدف بکارین بهتریاتفاقا خانم ا _

 ... رفته و

 به  ی ازیشارژ بود : ن  ی پسرک کم سن و سال و حساب

 ه کار ساده تریت فکر کنم سین یز لوکسین چیهمچ

 .. طرف بهتون نشون بدمن ید ایاریف بیتشر _

 مد  یمت ید : چه رنج قیو بعد به سمت پندار چرخ

 نظرتونه؟

 یزی کرد: هر چیبش بود و فقط نگاه م یدستهاش تو ج
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 ... که دوست داشته باشه

 به تورش یلیچرب و چ  ی پسرک که انگار مشتر

 ون آورد و باریرو ب ییخورده بود ظرف درو طال

 .. تش گفتیفیآب تاب از ک

 سک یک شدم : جات بودم ریندار نزدبه پ یکم

 .. برداشتم فاجعه ی زیه چی د یکردم..شاینم

 چه قدر فاجعه؟_

 ... فاجعه یلیخ _

 ... دنم ید ی ایگه بعدش با کمپوت میکرد: د ی خنده ا

 .. ی دم اگه بخوای بهت قرض م  _

 ... دت رو بکنیا بچه برو خریب _

 ؟ تازه سرت کالهی الزم دار  یدونم چیجدا من نم _

 ده من یما رو حنا خر ی ل خونه ی...تمام وسارفت

 ... زاین چیندارم تو ا ی قه ایاد سلیز
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 ی آب  یبزرگ ماه ی دستش رو به سمت گوشواره 

 .. ی ن قشنگیبه هم ی زیه چید یرنگم دراز کرد : شا

 گوشواره ام گذاشتم و  ی ع رویسر  یلیدستم رو خ

 تم یشدم..رسما اذ ی گه مغازه متواریبا به سمت دیتقر

 کرد و ترسینوازشم م  ی ..خونسرد با کلمه هاکردیم

 ... آورد یخودش نم ی دو به رویدیو دلهره ام رو م

 ن مغازهیدن بیحاصل دو سه ساعت لذت بخش چرخ

 کیل آشپزخونه بود و بعد یها سفارش انواع وسا

 ی سته خ ی پاساژ وپاها ی آب کنار فواره ها ی بطر

 ... من

 ییطالنشد؟ قابلمه ها  یرنگ ی اد یز زیهمه چ _

 مرد ی کال تو خونه  یعنیهستن پندار..مامانت 

 ... مجرد

 سیدستش جا به جا کرد: سرو ی آبش رو تو ی بطر
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 هیگلهاش صورت ی غذا خور

 د یبلند خند ی و بعد با صدا

 میبر ی وا ی م گذاشتم : ایشونیپ ی خنک رو رو ی بطر

 من ی رو هم داشت..تو چرا جلوش یم؟؟ آبی عوض کن

 ؟ یرو نگرفت

 ... س شکل پروانه نخریگفتم دی رم میگ خواستم ب یم _

 دم..رسما از خودم در اومدهیخجالت کش یلیخ

 ی تو ی د کردن بود...بطرین چه طرز خریبودم..ا

 ... دستم شل شد و پا شدم

 .. میم شام بخورین استراحت کن بعد بریکجا؟ بش _

 ن سفارشاتمون رو عوض کنمیا نجا باش برمیتو ا _

 ر نشدهیتا د

 ؟ اون وقت چرا_

 .. یذاشتید م یفم رو برداشتم : نبای توجه به اخمش ک یب
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 خودم گذاشتم و خودم خواستم...اون خونه اجاره _

 81ست یبزرگ ن  یلیدمش..البته خیست خرین

 ... خب خوش نقشه است  یمتره..ول

 ی گیندارم..راست م  ی نقشه و اندازه اش رو کار _

 مرد مجرد؟  ی س پروانه آخه؟ خونه ید

 ... زمیمونم عزید نمشه که مجریهم _

 ه فقط نگاهش کردم...گلوم خشک شدهیچند ثان

 هیرو باز کردم و  ی حواس فقط در بطر یبود...ب

 ک بار به خاطریدم..چند قدم مونده بود ینفس سرکش

 ... ن جمالتش داد بزنمیا

 ک شد : شام؟یدانگار حالم رو درک کرد که بهم نز

 ه داشتم امروز دادگا یم ولیریار..چون میفقط نه ن 

 تونم نطق کنم براتیکنه نمیفکم درد م

 ... آخه_
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 تو  ی که با معده  ییه جایم یانه...بریعمه در جر _

 ؟؟یهم سازگار باشه..ماه

 که من ییام...جایب  ی خوایده بود : اگر میفا ی بحث ب

 .. گمیم

 م..کجا؟زیزد : باشه عز یلبخند پهن

 برد..دم ی فکر به کار م ی زم و جانم رو بیدا عزیجد

 ی بعد از ظهر جلو یوان چایه لیو ساده..مثل  یدست

 ... فات دل چسبیتشر ی ب یون...خودمونیزیتلو

 تزا با سس تند یپ  یعنیپ... _

 تهی تو آخه؟ جنا ی خزان با معده  _

 ینه گرسنه باشم و بخواب مهمونم کن یت ایجنا _

 ... یبزن نیحرفم رو زم

+++ 

 : تکون داد و کمربندش رو بست ی با تاسف سر
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 .. شه خامت شدمیباورم نم

 ... خوشمزه بود قبول کن_

 خزان...با اون معده اون همه سس؟؟ اون همه  _

 ؟یکیتزا مکزی؟ المصب پ ی تند

 بگو...همه اش رو که نخوردم یبگو.ه یحاال ه _

 شه خامت یمگه مشکلم اندازشه خزان؟ باورم نم _

 .. کم خطرناکهین یشم..ایم

 بامزه ی د و جعبه نکه جوابش رو بدم خم ش یقبل ازا

 : پام گذاشت ی بزرگ رو رو یلیه روبان خیبا  ی ا

 رفت یادم مین رو یداشت ا

 سبز رنگ  ی روبان جعبه  ی با تعجب دستم رو رو

 نسبتا بزرگ گذاشتم : مال منه؟؟

 ن طور لبخند یگرده شده بود که ا یلیخ ی د چشمهایشا

 ی آروم جلو اومد و شالم رو رو یلیزد...دستش خ
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 بازش  یب کرد: مناسبت خاصش رو وقتشونه ام مرت

 ... گمیم ی کرد

 ب زدن به روبانش درش رو بازیبدون آس

 یزین رو روشن کرد از چیکردم..المپ داخل ماش 

 پر  ی دم هم متعجب بودم و هم خندان...جعبه ایدیکه م

 کوچک و  ی ...نوتالهایاز شکالت...آب نبات و تاف

 ... یرنگ یچوب ی انواع آب نباتها

 ی دهنم گذاشتم...رنگ ی رو رو هر دو دستم

 .. ا بودیدن ی ه ین هدی تر ی ن..فانتزیتر

 یپندار؟؟!! وا _

 .. ن عکس العمل بودی فقط نگاهم کرد انگار منتظر هم

 نی هم ت یلیخب خ  یول یلیقشنگن..خ یلینا خیا _

 ... ی جر یا

 ست؛ یگه شونزده سالت نید ی ستیننوجوان  ی گفت _
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 .اگر هنوز باخودم فکر کردم اگر نامزدت بودم.

 هین طور هدی...برات ای بود  یهمون سن

 اون خودکار ی دم..راستش رو بگم به اندازه یخریم

 ن هم من رویدن ایت تو ا...خریموفق   ی که نشانه 

 ... کنه یخوشحال م

 ش یرنگ ی ه هایهد ی آروم رو  ی لیانگشتم رو خ

 ... یبامزه ان مرس  یلی: خدمیکش

 .... ی صبح بهار

 اتاق راه ی ر تویسان و امبا کمک مه  یعمه چند قدم

 یدست ییرایز پذیم ی رفت...از پشت لپ تاپم رویم

 ن روزهایبراش تکون دادم که با لبخند جواب داد..ا

 کرد تمام زحمتهاش فقط ین که فکر میبهتر بود...ا

 ش هم هستن ست و پسر و عروسیا حنا نیدوش من و 

 یلیکرد...از حنا بخصوص خی حالش رو بهتر م
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 دونستم تهیخوب م یلید...خیکشی وقتها خجالت م

 کنه اما بزرگ منش یتش م یذهنش نسبت حنا با من اذ

 ... ن حرفها بودیتر از ا یا منطقیتر و 

 طرحها نداشتم...انگشتهام انگار ی رو ی تمرکز

 له ک کودک پنج سایخودم نبودن..مثل  ی امروز برا

 ن ی شب ...بین خاطرات دیدن بیدویگوش میباز ی 

 گاه براقش...شرم آور بودن نیگرمش...ب ی نفسها

 اج ین احتیته ذهنم شرم آور بود..ا ی ده یچیان لذت پ..

 ر قابل انکارم به محبتش شرم آور بود..سرم رویغ

 رفت..خواستمیرون بره و نمیدادم تا از ذهنم ب یتکون

 عموش  ی ب به خونه حنا تمرکز کنم که امش ی رو

 می رفته بود و فرصت نداده بود تا از سهند حرف بزن 

 .. شدیو نم

 توری مان   ی ره ام به صفحه یم چشم خی گوش  ی بره یبا و
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 دن اسمش حاال پنداریم..با دیرو سر دادم سمت گوش 

 ی ه یحاش  یبرو برگرد..ب ی ومد..بیادم م ین روزها یا

 د اتاقموار یآروم با گوش  یلیکردم و خ ی..سالمیذهن

 .. شدم

 ؟یومد: سالم...خوبیدهنش پر به نظر م

 ؟ ی رخویغذا م ی دار _

 دنیم؟ چه قدر؟ انقدر که مهلت رس یشده بود  یمیصم

 به خونه و خوردن غذا رو به خودش نده و در لحظه

 ره؟یباهام تماس بگ 

 گرسنه ام...هنوز لباس عوض یلید خیآره ...ببخش _

 ... دمدم زنگ زیس کالت رو تا دینکردم...م 

 ن دندونم گرفتم : برو شامت رویناخن شصتم رو ب 

 بخور

 م..جانم؟ در خدمتم یزنیرف مم حیدار _
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 زن عمو و حرف زدنش با خواهرش وضوح ی صدا

 ن یتونستم حس کنم و همیداشت...حضورش رو م

 کردیذهنم رو مور مور م

 ی ش ها یرم..امکانش هست آزمایکم درگیمن فردا  _

 ببرمش دکتر؟پس فردا  ی ریعمه رو بگ

 کنم یجورش م ی ه جوریمکث کرد:  ی ه ایچند ثان

 راحتالت یزم..خیعز

 حنا رو بفرستم؟  یتون ینم _

 من و تو وقت  ی عمه  ی برا یکاف ی به اندازه  _

 ... گذاشته

 ی صدا ی تونست جلویقاشق و چنگالش هم نم ی صدا

 اون با ی ره..انقدر راحت داشت جلویزن عمو رو بگ

 زد؟یمن حرف م 

 ... تر بود قطع کنمد به یشا
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 ز پندار : مامان قابلمهیر ی اومد و خنده  یتق ی صدا

 کرد یرو داشت لب پر م ییطال

 ادم نندازیادم افتاد به ظرفها : اوفف.. یدوباره 

 ...تازه االن دارم تو ی ن قشنگیچرا اون وقت به ا _

 خوردم یتون شام میس پروانه ایهمون د

 !! پندار؟_

 ن باعث شد چند تا سرفهید و همیبلند خند ی با صدا

 ... ختن آب اومدیر ی بلند بکنه و بعد صدا ی 

 ؟یردم : خوب هول ک

 .... ی کرد یخفه ام م یآره...آره داشت  _

 ! بخدا ی خند یخوبه م _

 بخندم  یشیخب تو باعث م _

 دلقکت شدم؟_

 ... ی ز من شد یعز _
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 تیدم : اذی به موهام کش ی ه نفسم قطع شد دستیچند ثان

 ی کنیم

 ی شد..اون هم ازجاش بلند شد : مرس ی صداش جد

 ... مامان جان

 وفته ی فنتم که از دستت نمتل ی نخورد ی زیتو که چ _

 رفت به سمت دکمهید م یاخمهام در هم رفت...دستم با

 ی مرد ی د به احترام نفسهایقرمز اما نرفت...شا ی 

 ... که حاال در اتاقش رو بسته بود 

 کم سر بهیبود...و من.. ی خسته کننده ا یلیروز خ _

 سرت گذاشتم 

 گم یبابت اون نم _

 پس؟ یگ یم  یبابت چ _

 ی خوردید شامت رو میواقعا شا ین دوی...م یچیه _

 ... شدیبهتر م
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 انقدر زود  یشه ولیدونستم شروع میکالفه شده بود: م 

 ...! نه ی ؟! راستش رو بخوا

 شه؟ ی شروع م یچ _

 ؛ پنداری به درش خورد ..زن عمو بود : مهد ی تقه ا

 ی لته جواب ندادیموبا یشت خط گه پیم

 زم..مربوط به یزنم عزیمن بهت زنگ م _

 ... کم واجبهیکاره...

 ... ساده قطع کردم یه خداحافظینگفتم و با  ی زیچ

++++ 

 یبود...بدون تماس تلفن ی ار خسته کننده ایروز بس

 ده بودمش..اخم آلود و یشه دیاز پندار...از پشت ش

 ..به نظر بود. یبه دست...عصب یخسته و گوش

 ی ر بود..حتیکردم درگیکه فکر م ی زیشتر از چیب

 ش ها رو به دستم دادهی رفته آزماگ یلیاومده بود و خ
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 یول ی کرده بود یبود..لبخند زده بود..احوال پرس

 ... نبود یواقع

 ده یچیتو خونه پ ی قیهمه خواب بودن و سکوت عم

 دستم گرفته بودم و ی رو بارها تو یبود...گوش

 به ساعت  یجاش گذاشته بودم..نگاهدوباره سر 

 نبار با یگرفتم و ا یم بود...نفسی انداختم...ده و ن

 خواستم یمه بهش زنگ زدم...زنگ سوم میجسارت ن

 د ویچ یگوشم پ ی خسته اش تو  ی قطع کنم که صدا

 ی ن صدایخش دارش جذاب تر  ی اعتراف کردم صدا

 است یدن

 خزان؟ _

 ؟ی سالم...خواب که نبود _

 شده؟ ی زی زم...چینه عز _

 ؟ ی وقت دار _
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 شده؟ یشد: چ ی نبار صداش جدیا

 ؟ یدار ی اده رویحوصله پ _

 ی شده؟ اتفاق ی ز یمکث کرد: راستش رو بگو..چ

 شم یبرات افتاده؟ تا برسم اونجا که نصفه جون م

 ست فقطین  یچینه...همه سالمن؛ همه خوابن و ه _

 ؟ ی م..حوصله داریاده راه بریکم باهم پیخوام یم

 .... گه اونجامیک ربع دی _

++++ 

 ن ین رو که بستم بالفاصله چراغ داخل ماشیدر ماش

 ق نگاهم کرد...خسته یکرد و عمرو روشن 

 خته و یقرمز و موهاش بهم ر یبود..چشمهاش کم

 ش کاپشن و شلوار کرم رنگش بهی مثل چند روز پ

 تنش بود 

 سالم _
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 ؟یخوب _

 نشده؟ ی زیگفتم چ ی باور نکرد _

 !! : نهاستارت رو زد ی دکمه 

 چ وقت بهتی گم من هیدروغ نم _

 ... شمیست که انقدر نگرانت م یدست خودم ن  _

 زدم..اما اون پرواز آرام  ی لبخند خجالت زده ا

 ... ته دلم قابل پنهان کردن نبود  ی بادبادک وار حسها

 م؟ یکن ی اده رو یپ یچه طور شد خواست _

 ... احساس کار خالف کردن دارم..همه خواب بودن _

 ن خواستیجان پس دلت آدرنال ی کرد : ا ی ا خنده

 ... خوادینمه که دلم یزین تنها چیباور کن آدرنال  _

 : دمیداد به سمتش چرخی که کمربندم اجازه م ییتا جا

 ؟یخوب

 البته...چه طور؟_



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 دمت که چه قدری...امروز دی ایخسته به نظر م _

 یبود یدرهم و عصب

 ! متعجب نگاهم کرد: خزان؟

 ... یو سوال ی ...جدنگاهش کردم

 .... دختر یکنی جم میکم گی _

 یوشگلچ سمت راست...پارک خی ن جا بپیهم _

 .. نجاستیا

 که جا یدلچسب پارک خلوت یم تو خنکیهم قدم شد

 رفت یکم راه میبه جا خانواده ها نشسته بودن...نزد

 م یم و حرف بزنی م که قدم بزنیاومد _

 ی عنی.چ خورده..یکم اوضاع کار پ یست ین ی زیچ _

 یکی ی ه قرار داد بزرگ برایر یچند وقت بود درگ

 ز سر یم...همه چیبود ییاز شرکتها با طرف اروپا

 ی لیمت ها و خیخت..باال رفتن قیبهم ر یچیه
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 ... زهایچ

 زدم و دستهام رو  ی ر پام ضربه ایبه تکه سنگ ز

 شه ما برنده یبم کردم : تو تجارت که هم یدر ج

 ... م..باخت هم هستی ستین

 ییها یکنم به کوتاه یدونم...اما خب احساس میم _

 ... م ما بودهی هم از جانب ت

 ... ها تو کار هستزین چیا _

 سکوت کرده بود...سرم رو بلند کردم و به نگاه پر 

 شالم هل ی قش نگاه کردم..موهام رو تویلبخند و عم

 یبزرگ  ی چ وقت کارهایدادم : البته خب من انقدر ه

 .. د نبستمیشا یمهم ی هاا قرار داد ینکردم..

 مقدمه  یب ی لیمهابا..خ  یب یلیدستش رو دراز کرد..خ

 نین انگشتهام سر داد: تو مهم تری بانگشتهاش رو 

 ... یمن رو امشب بست  ی ایقرار داد دن
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 پندار؟؟_

 : ک کنار پارکیکوچ  ی تم کرد به سمت کافه یهدا

 ر کاکائو؟ یش

 .... دادم ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 خوب بود...دستش رو دراز ین بود ولیریش ی ادیز

 ذبتدوباره دستم رو گرفت: مع یچ حرفیه یکرد و ب

 صرف یدونم...خودخواهی موارد...م ی لیکنم..خیم

 ت رو ببخش...اما ی منه از آسمون افتاده وسط زندگ

 ... ندارم ی چاره ا

 رو به سمتم  ی دستم رو رها کرد و دستمال کاغذ

 ز از لرزش دستمیم ی خته رویر یر کم یگرفت تا ش 

 .... رو پاک کنم

 ی ست و چهار پنج سالم بود...شب ی رفتم..ب یوقت _

 ین لحظه یبالشت بذارم و آخر ی ود که سرم رو نب
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 یجمالتت...بعض  یاد...بعض یچشمهام ن ی بودنت جلو

 همون ی نه ی ز در پس زمیقت....اما همه چیعال

 دن چشمم گذاشته بو  ی آخر جلو ی که روزها  یمنطق 

 نگام نکن ی شد...من...اون جوریشد کم رنگ میگم م 

 ... خزان

 حالم خوشرم یخواستن پس بگیانگشترت رو م یوقت

 ی بیروت داشتم که حس عج یتی نبود...حس مالک 

 چ وقت فرصت نکرده ی عمق نداشت...من ه یبود..ول

 ... دمیبودم عمق بدم به حسهام...به د

 ی وکرد..جلیف م یبرگشتم..عمه ازت تعر یوقت

 ... دمتیک دیبار اول از نزد ی..وقتی ومدیچشمم م

 ن انداخت و دستهاش و محکم دور یسرش رو پائ

 : د شده بودینش حلقه کرد..انگشتهاس بلندش سفوایل

 یچ ذهنم و خاطراتم به عذر خواهیچ و واپین پ یب
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 که باعث شده بود عمه  ی زیه چیبهت بدهکار بودم..

 ؛ سالها وقتی که شده بود یبیساختن تخر ی بگه برا

 از ورزشت بگه..از  ی .. چه قدر تالش کردیگذاشت

 ی تر بچه گه تو ذهنم اون دخیتالشت بگه...حاال د

 ... که یستین  ی ریگوشه گ

 ن یش از ایب ی زیکرد و چیم ی از پدرش پرستار _

 که قابل  ی ا دختریش نبود؟ ویخانواده پدر ی برا

 ست چون ممکنه مثل مادرش بذاره بره؟یاعتماد ن

 گفته  ین مزخرف رو کیهاش درهم رفت: ااخم

 گه؟ ید

 رو قورت دادم ی ندادم و جرعه ا یتیداغ بود اما اهم

 عمو زن :

 هم فشار داد: آخ مامان  ی چشمهاش رو محکم رو

 بود  ی تو فرار ی آخ....خزان...پندار اون روزها برا 
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 یی که دورت رو گرفته بود..از دردها ییزهایاز چ

 ور نداشتم و انقدر بالغکه ته دلت بود ومن انقدر شع

 که کفشهاش براش از  ی نمشون...پندارینبودم بب 

 درش اتاقش رومهم تر بودن...هنوز ما ی زیهرچ

 شد؟ یشد...میت نمیکرد...مرد زندگیمرتب م

 ... شدینه نم _

 ... جوابم از ته دلم بود

 ش جا به جا کرد : اون دماغین یب ی نکش رو رویع

 گه پسرین...دی ئب اومد پایمن تو کشور غر ی باال 

 ق یت و تشویشه حمایگه پسر همیلوس مامان نبودم..د

 خودم رو در  نم وینبودم که اطرافم رو نب ی شده ا

 ... دم....من بزرگ شدمیدینم یمرکز جهان هست 

 ... کم کم کهین ها رو بهت گفتن...ولیسخته ا یلیخ

 خوره وار  ی اون کنجکاور ی ک شدم..برایبهت نزد
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 عذر ی عذاب وجدان...برااون  ی ته ذهنم...برا

 ...شکل یچشمم تو رنگ گرفت ی ...جلویخواه

 ... و نجابتت ی...تالشت ...خانومیگرفت

 .. از روت خجلم

 ا راست ین حس...دن ینباش...متنفرم از ا _

 گه...شک ندارم...اگر اون روزها من برات پریم

 ... ترحم بود ی د از رویشدم شایرنگ م

 هاش گرفت..: چند ن دستیوانش رو بیسکوت کرد...ل

 کاش پدربزرگ زنده  ی کنم ایروزه که دارم فکر م

 تیپدر ی بود..کاش تو هنوز تحت تکفل خانواده 

 ...اون وقت انقدر استرس نداشتم..انقدر فکر ی بود

 ...که ی ایکردم هر لحظه ممکنه به چشم چند نفر ب ینم

 ... ی ایم

 د...دستهام یبه موهاش کش یدست محکم
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 جمله هاش رو  ی ه انتهاد...بچه نبودم کیلرزیم

 ... ا نفهمم ینم..و ی نب

 حرفم  یفهمی نم که می ب یتونم پنهان کنم...میازت نم _

 می طول بکشه جرات کنم مستق  یلید خیشا یلرو و

 وقته اعتراف  یلیبگم...نه به خودم..به خودم خ

 ن ید چندید شایاعتراف به تو با ی کردم...به تو...برا

 ... شتر خودخواه بشمیبرابر ب

 هیبود؟؟ مثل  یکه ته گلوم رو گرفته بود..چ یضبغ

 آزار دهنده و پر حرف نشسته بود ی مهمان ناخوانده  

 ... جلس حس هامصدر م

 سرش رو بلند کرد و دستش رو دراز کرد و هر دو 

 کاش ی گم این دستهاش گرفت: بخودم می دستم رو ب

 انبار شده  ی د سالهایزودتر اومده بودم سراغت..شا

 من عذاب یکن یشد...تو فکر می هم کمتر م ی رو
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 که از خودم بهت نشون ی کشم؟ اما خونسردینم

 ... دمیم

 ین مزخرفین دیاز سر ا دم وسط حرفش : نگویپر

 اهیز رو سیکه همه چ ی به گردن دار   یکنیکه فکر م

 ی کنیم

 نجا رو به ینه ...حضور من االن در کنارت...ا _

 نیه دب  یچ ربطی که ه یروت...از ته دلمه...از ته دل

 که برام ینداره جز زن  یچ کوفتیو عذاب وجدان و ه

 ی که تو زندگ ی گه ایباتر از هر زن دیز

 دم از تهین مدت من فهمیا رفته...ایده...و دم..اومید

 ؟ خواستنیچ یعنیه زن  ی ی دل نگران شدن برا

 ن طور با یا یوقت یبراش حت  یه زن...دلتنگی یواقع

 ه کنه و رش بهت نگاینظ  یب ی ده یکش ی چشمها

 یچ یعنی ی نفسش رو هم حس کن
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 ی عنی...: پندار..تو..

 د ی..شایشه فرار کنیدستهاش رو محکم تر کرد: نم

 ن طورین سن این بوده که تو ایمن ا  یقسمت زندگ

 ی ه حس نفوذ کنه تو قلب و روحم....با هر کلمه ای

 نکهیا ی کنم...برایاد نوازشت م ی که از دهنم درم

 ... کنم و نوازشت کنم جرات ندارم دستم رو دراز

 ... هینامرد _

 گونه ام سر خورد   ی اشک آروم رو

 .... ی زیریبهمم م  ن طوریه که با کلمه هات اینامرد _

 رو بسازم که ی زیخوام چیزم..م یریبهمت نم _

 ...با آرامشی د یبهم فرصتش رو م ی خودت دار

 ن شانس رو ازخودم یرفتن من...من ایپذ

 ن قدریا ی ن شانس من براین و آخری رم...تو اولیگینم

 .... یکردن  یعاشق
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 دستم  ی کادو رو تو ی م و جعبه یاده شدیاز آسانسور پ

 دو  یکی ی دم..چهره اش به خونسردجا به جا کر

 ی زیش نبود...انگار اون هم حاال منتظر چیساعت پ 

 ... دیجوش یکه ته دل منم م یقا همون یبود؛ دق

 دستش به سمت زنگ رفت و دوباره به طرف 

 زد  ی د و لبخندیچرخ

 ه اش رو همی نجا اومدم بقیزنگ رو بزن...تا ا _

 گه یم دیانجام بد

 تر شد و زنگ رو یعطنت کالمم لبخندش واقیبا ش 

 دمیکه د ی ن چهره ایفشار داد..با باز شدن در اول

 بود ی ن لبخندید براق تریکه شا ی عمو بود با لبخند 

  اد داشتم...یکه ازش به 

 کفشهام رو در آوردم و 

 قدم اول رو که داخل خونه اش گذاشتم ...تمام 
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 وفتنیقبل تر ها اتفاق ب  یلیتونستن خیکه م ییروزها

 شی که سالها پ ییزهایخ خوردن...تمام چتو ذهنم چر

 خودم تصور کرده بودم اما در پس ذهنم هم دفن شده 

 .. بودن که االن جوونه زده بودن

 یکادو رو به دست زن عمو دادم که برا ی جعبه 

 سالم کردن دم در اومده بود...دستم رو به سمتش 

 ی دراز کردم و تمام تالشم رو کردم تا فاصله طور

 کردن نباشه..چرا زحمت  یبه روبوس ی ازی باشه که ن

 ر لبش رو بدون جواب یتعارف وار ز ی دیکش

 دیتکون دادم...عمه از همه شا  ی نگذاشتم و سر

 قا پشت سرم یکه دق ید کسیخوشحالتر بود ..و شا

 قه یدم انگار حالش از چند دقیدیستاده بود و حاال میا

 ش بهتره...از دم در تا رد شدن از کنار همهیپ ی 

 د نامحسوسیا شا یحرف و  یالم کردن بس ی برا
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 ومد از دور ید ساده به نظر میدنبالم اومده بود..شا

 فاصله در کنارم ینطور بدون قدم یساده نبود..ا یول

 ... ستادنشیا

 عا همون طور که گفته بود خوش نقشهخونه اش واق

 قه ویار خوش سلی ساده اما بس  یلش همگیبود...وسا

 د خونه رو خونهیکه شا یاتیجزئ یهماهنگ بود...ول 

 ن مدلید آخریز شایکرد رو نداشت...همه چیم

 ی زی...چیا گلدانیوجود نداشت و  ییتابلو یبود...ول

 ی زنانگ ی رو نشون بده..تنها نشانه  یکه حضور زن

 ز بود که خودم یم ی رو ی ها یش دستی د همون پیشا

 یلیانتخاب کرده بودم...رد نگاهم رو دنبال کرد و خ

 ... کمر گذاشت ی ه رویش رو چند ثاننامحسوس دست 

 فم تا کردم...تو اتاقیک  ی م رو تویروسر

 ه تخت و کمد ساده داشت مثلیکه  ییخودش...جا
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 ماهاش بود پر از کتاب و لپ تاپ ا ی اتاق مجرد

 م رویسه در آوردم و گوشیمنظم ...کفشهام رو از ک

 ام یحنا پ ی برا یبرداشتم.. به مامان نگفته بودم ول 

 .... دمیدیراحت فحشهاش رو م یلیبودم که خگذاشته 

 یز توالتش گذاشتم و سرم رو کمی م ی دستم رو رو

 لشین عطرها و ادکلنها و وسای به جلو خم کردم..از ب

 که ازشون بلند  یکم رنگ و خنک ی با بو

 رد شده  یدم که از خان بزرگیدیرو م ی شد...دختریم

 ا مهر یت یمیبود..در رفتار زن عمو اگر صم

 نبود...البته خصلتش  یادب یا بینه و ی..الاقل کنبود.

 نبود که فراموش کرده ی زیچ  ی در مهمان دار

 ... باشم

 ی دم اسب ی کردم موها یبلوزم رو صاف کردم و سع

 رتب تر کنم... با آرامش از در م یبلندم رو کم
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 ستاده بود کنار کانتر آشپزخونه و با یخارج شدم...ا

 قا به در اتاقینگاهش دق یکرد ولیمادرش صحبت م 

 دمی ند یلیبود..زن عمو تو آشپزخونه مشغول بود و دل

 ا نه؟یخواد یتعارف کنم که کمک م یتا بخوام حت

 وب فقط نگاهم کرد..پر مهر یپندار اما دست در ج

 آرام... کنار عمه نشستم که با دست به نشستنم کنار

 ... مبلش اشاره کرده بود

 ه به یقا شبیدق ی زیبود..چ یپندار زن جالب ی خاله 

 ی است تر و کم حرف تر..ب یبا س  یخودش اما کم

 یشگیهم ی حرف همراه با خواهرش مشغول کارها

 ... بود یخانوادگ یک مهمانی

 الیهم خواب و خخودم  ی ن جمع برایحضورم تو ا

 شد اسم کابوس رو روشیکه نم یالیبود..خواب و خ

 بود...عمه دستش رو یر واقعیشتر غیگذاشت ، ب
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 نوم گذاشت سرم رو برگردوندم و لبخند زا ی رو

 در ی زیسش رو...چیخ ی دم و چشمهایپهنش رو د

 که حالم یاول ی پس نگاهش بود آشنا..مثل روزها 

 دوار ویه بود...امدارم اومدید  ی بهتر شده بود و برا

 ... یراض

 که توسط عمو باز شد..حواسم رو از یسر صحبت 

 که  یهمه پرت کردم..تصورات یتصورات پس ذهن

 دنشون سخت نبود..پندار با من وارد خونه شده یفهم

 همراه کردن من با خودش تالش کرده  ی بود...برا

 . پنهان بمونه یدد کس ینبود که از  ی زیبود...و چ

 که حرف زدن ازش  ی زیشد چ  صحبت از کارم

 ی اری..تکه خیت فعلین موضوع بود در موقعیبهتر

 الم م گذاشته بود رو سر چنگی ش دستیپ ی که عمه تو

 د..زبونم مشغولیمشغول کردن دستم شا ی زدم..برا
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 پاسخ دادن به عمو بود و ذهنم مشغول پس زدن حس

 بد و چشمم...چشمم مشغول نگاه کردن به مرد ی ها

 ... مبل یوآرام نشسته ر

 ن یکه در ا ی زی داشت...چ یمثال زدن ی خونسرد

 ت و یو جد ی قل خورده بود...خونسرد ی سالها ص

 ی تهایاون سالها هم از خصوصدر  یکالم ییتوانا

 ن خصلتیا یسالگ  یس ی بارزش بود اما در باال 

 د کمک حال یبزرگ تر شده بود قابل لمس تر و شا

 ... تر

 نکهیل بودم از ازن عمو در رفت وآمد بود و خوشحا

 که  ی زیکنه..چیوارد شدن به بحث نم ی برا یتالش

 ن طور قابل یومد اما اید به نظرم میبع یاگر چه کم

 .... ل تر بودتحم

 ت خوشینها یشه بود...خوش مزه و بیشام مثل هم
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 قه...زن عمو سنگ تموم گذاشته بود..عادتش تویسل

 پندار توس  ی اد داشتم...صدا یکه  ییهمه روزها

 ز رو از اول شروعیخواست همه چی م بود که م گوش

 ته  ی شد...مزه یم اما نمیم ...و گذشته رو رها کنیکن

 آشنا بود که نشه فراموشش  ی ربشقابم به قد ی ن تویچ

 .. کنم

 کردم اما انگار به ی گاهش رو حس م ینگاه گاه و ب

 ست ینکه قرار نیداده بود..ا ی عاد  ییز فضایهمه چ

 یر خودش رو طیه ست بشه و بهتریریمد ی زیچ

 ... کنه

 کمک از جاش بلند شده بود...من اما  ی مهسان برا

 قابلمه از بلند افتادن در ی دم...که با صدایدینم ی ازین

 ی شد بلند عمو رو زن عمو با صدا یدم..چیجام پر

 ن قابلمه یبلند جواب داد : در قابلمه بود...لپ پر شد ا
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 ن خونه است؟ین رنگ مال ایفکر کنم...آخه ا

 من چشه مامان ی د : خونه یبلند خند ی پندار با صدا

 اد؟ین زنگ بهش نیجان؟ که ا

 یه یزخم شد : رنگ جه یاز کانتر آشپزخونه کم

 ؟؟ هر چند مطمئنم انتخاب تویکه چ ی دیعروس خر 

 هیدوست داشته جهز  یلیکه هست خ ی ..هر کی ستین

 ... بخره

 که از ی زیاز پشتم رد شد ...چ ی قطره عرق گنده ا 

 ی لیکه خ ییش منتظر بودم ...متلکهایدو ساعت پ

 ف خواهدیپشت سرهم رد ی دونستم به زودیخوب م

 حرف بشقابش رو  یب  اخم کرد..اما یشد...پندار کم

 داخل بشقاب یصورت  ی ز برداشت..گلهایم ی از رو

 ... کردنیم ین بار بهم دهن کجیا

 دی..شا یس کال از بابائ یدن میاز جام بلند شدم و با د
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 ه تماسین بار خوشحال شدم : با اجازتون یاول ی برا

 .. رم ید بگ یبا ی کار

 آروم به سمت اتاقش یلیز بلند شدم و خیاز پشت م

 شد..حرف زدن با یدادم اما نمید جوابش رومی...بارفتم

 ی قه ی د چند دقید شایکمتر از تصورم طول کش یبابائ

 ... ز نبودیشتر موندن تو اتاق جای کوتاه و ب  یلیخ

 ی رو رو یه داخل سالن که گذاشتم..لبخند آرومپا ب

 عمو دور  ی که از چشمها ی زی لبهام کاشتم...چ

 یگل دخترم سعتکون داد و با گفتن   ی نموند...سر

 ... ف کنهی کرد فضا رو تلط

 زیم ی رو رو  ی چا  ینید خواهر زن عمو سیمهش

 گذاشت : پندار خاله دستت بابت اون قرار داد درد 

 ت یشاال عروس ینکنه..ا

 بلند از آشپزخونه گفت : انشااهلل  ی زن عمو با صدا
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 ی ه  یزین خونه بخودش جهید نذر کردم..ایبخدا مهش

 سال دختر نشونش دادم..مگه ن همه ینه..ایبب یواقع

 ... کنه؟ دختر خوب...خانواده دار سالمیمحل م

 یصاف شد و گلوم خشک...لبم رو کم یپشتم کم

 م روی نجان چادم و خم شدم و آروم فی ر دندونم کشیز

 آوردن من به ی که پندار برا یل یبرداشتم...هر دل

 ... نجا داشت..به نظرم خاکستر شده بودیا

++++ 

 محکم  یلیفم رو خیپ کیت انداختم و زبه ساع  ینگاه

 مدل  ی و خوش خندان با دخترها یبستم...بابائ

 .. کردیصحبت م

 نی گه رفت تا از ایم آفتاب دید بریایب   یجناب بابائ _

 00شه ساعت یک میم به تهران با ترافی ابون برسیب

 . شب
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 ی برا یول ی اون عاد  ی لحن حرف زدنم برا

 بت ییونها باباا  ی ب بود..برایاطرافش عج ی دخترها

 .. اره یتونست براشون شهرت و پول بیکه م  یبود کس

 باز  ی ک مزون مانتو تو فضای ی کردن برا یعکاس

 تونستی م ی ئبود که بابا ی شنهادین پی ن و بجاتریبهتر

 شب باالفاصله قبول کردم؛ آفتاب آزاردهنده ویبده..د

 د چشم و گردنم شده یکار امروز باعث درد شد یسخت

 ی ساعت فکر نکردنش م  01ک یفقط نزدبود اما به 

 فم انداختم یک ی ه تلفن خاموش تو ب ی د...نگاهیارز

 فکر کردن که ی ..نه برایین تنهایاز داشتم به ای ن...

 .. ردن فکر نک ی برا

 که بهش  ی زیتا خود تهران گفت و گفت..چ یبابائ

 شتریتذکر دادم تا ب ی اج داشتم؛ چندباریواقعا احت

 در..خسته ی اده شدنم جلویجلوش رو نگاه کنه...با پ 
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 دوشم انداختم و با  ی نم رو رویو کوفته ساک دورب

 تک مبل ی د در رو باز کردم...ساک رو رویکل

 ی هام پاها ین کتوندر گذاشتم و با در آورد ی جلو

 ک سرد گذاشتم...حالم رویسرام یخسته ام رو رو 

 بهتر کرد..حنا به نظر خونه نبود. به سمت تلفن  یکم

 بهم ی ور ی در یرم با کل یرفتم تا باهاش تماس بگ

 م تماسی با گوش یعموشه و هر چ ی گفت خونه 

 ... گرفته خاموش بوده

 روشن کردنش رفت و بعد  ی برا  ی دستم چند بار

 مبل پرتابش کردم...با همون مانتو  ی مون رویپش

 ن دندونهام یمبل نشستم...و انگشتم رو ب  ی رو

 که اتفاق ی زیگرفتم...حاال انگار مواجه بودم با چ 

 ادآور اتفاقات چند روزیخونه بهم  ی اقتاده بود. فضا

 ی دن صدایقه بعد بود که با شنیر بود...فقط چند دقیاخ
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 ده بودم که دستم یترس  ی دم..به قدری زنگ در از جا پر

 مه واضح پنداری ر ن یقلبم گذاشتم به تصو ی رو رو

 فکر  یبود...دستم ناخودآگاه و ب  یب اما واقعیعج

 ب یدکمه رفت و در رو باز کردم..برام عج ی رو

 د که به ی شتر طول نکشین اتفاق بود...چند لحظه بیتر

 ن صورت ممکن در آپارتمان رو ببنده یتر یعصبان 

 به با جنس یغر ی لیب..خیو غر می و صاف و مستق

 ... ش نگاهم کنهی شگینگاه هم

 ... سالم_

 بود ی ن کلمه اید در اون لحظه احمقانه تریسالم شا

 ... دیفکر از دهنم پر ید و بی که به ذهنم رس

 ... جوابم رو نداد فقط نگاهم کرد

 زه شده؟؟یچ یعنی چرا؟  _

 از ینشده که جنابعال ی زینشده؟؟ چ ی زینه چ _
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 ... د یتلفنتون رو خاموش کردشب ید

 ی ن طور طلبکارانه رویبود..ا ی لحنش سرد و جد

 نا آشنا بود با  ی ستادنش به قدر یفرش قرمز سالن ا

 ین روزها که آب دهنم رو کمی پندار پر نوازش ا

 محکم قورت دادم

 ؟ ی چرا خاموش کرد _

 ستیدر خوب ن  ی ا تو جلویب _

 دشدور خو   ی ک شد و بعد دوریبهم نزد ی چند قدم

 ت رو ین صورت ممکن گوش یزد : به احمقانه تر

 شب سرحال و در  05و بعد ساعت  ی کنیخاموش م

 یشیاده م یز پین اون مردک رذل هیحال خنده از ماش

 ست؟؟ آره؟؟ یخوب ن یگ یو تازه به من م 

 بود که  یباال و خودش انقدر عصبان ی انقدر ی صدا

 ... دیشونه هام باال پر
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 ته بودم سر کار..خاموشاخمهام در هم شد : رف یکم

 ... دادیکردم هم آنتن نمینم

 منو؟؟ یکن یمسخره م _

 داد نزن _

 د صدام رویشا یفهمی نم حرفم رو نمی زنم ببیداد م _

 بود ی ن چه کار احمقانه و بچگانه ای؟؟ ای بشنو

 انقدر نگو احمقانه_

 خوره بعد رفتار افتضاح یبهتون احمقانه بر م _

 د به من بر یمروزت نباشبت...و بعد کار مزخرف اید

 بخوره؟؟؟ صد بار زنگ زدنم..دل تو دل نبودنم..به 

 گه؟ یدرک واقعا به درک د

 ن حدیتا ا ی ...با پنداریمن بلد نبودم با پندار عصبان

 .. حرف بزنم ین حد عصب یتا ا ی داغون...با پندار

 نکهیشب من کجاش افتضاح بود؟؟ جز ایرفتار د _
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 ر تو اومدم؟؟ نکه به زویسکوت کردم؟؟ جز ا

 ی کن ین رو تو سر من نکوب...فکر میانقدر ا _

 اد زورت کنم؟؟ی خوشم م

 از یوفتینکه بی؟؟ ا ی از من دار ی چه انتظار _

 من و با بکن نکن هات تازه  یآسمون وسط زندگ

 ... خوشحال هم باشم

 .... د : واقعایمحکم به صورتش کش یدست

 جمله اش رو خورد و دستش رو مشت کرد...چند 

 د و بعد دوباره به سمت یدور خودش چرخ یمقد

 ن رفتار امروز بوده؟؟ یباعث ا ی زیستاد : چه چیا

 ! پرسم ین بدون داد زدن دارم می بب

 شونم رو پشت گوشم زدم..خسته ویموهاش پر

 شبیکه از د یت یگرسنه بودم و در شوک..عصبان 

 ز ویه حس تیگرفتارش بودم رفته بود و جاش رو 
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 ی ز یکه بلد نبود ت ی ز و تندیت تند گرفته بود...حس

 قل کنه یرفتار پندار رو ص 

 .. م ی زدن البد نداشت ی برا یحرف _

 ن رو گفته؟یا یک _

 من _

 زد و مشت دست چپش رو کف دست  ی پوزخند

 راستش زد: اونوقت چرا؟؟ 

 چرا؟   یپرسی تازه م _

 ن بساط مزخرف رو راهیر اگر تمام امروز اینخ _

 االن شرمنده  یدم...ولی پرسی بهتر م یلیخ یم انداختین

 بود  یعال یلیکار تو البد خ  _

 کار کردم من؟؟ یچ _

 ... سکوتت_

 :ش جا به جا کردینیب ی نکش رو با حرص رویع
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 ؟؟ ی زیواقعا که...واقعا که..سکوتم در مقابل چه چ

 ی ؟؟ در مقابل متلکهای ز  یچه چ  یپرسی تازه م _

 مادرت؟؟ دختر سالم؟؟؟

 دم : دختر سالم ی کشن موهام بردم و ی دستم رو ب

 ش یشتر عصبیکردم که ب ی بلند ی خنده  یعصب یلیخ

 با مادرم..با مادر خودم چه  یکرد: انتظار داشت 

 تو جمع حرف بزنم؟  ی طور

 من لبخند بزنم با تمام اون ی تو هم انتظار دار _

 متلکها؟ 

 ش بود و هست..تو چرا یشگیهم ی حرفهاش حرفها _

 الهاستگه س ی که م ی شنویاون بخش حرفش رو نم

 !!! ره؟؟ ها؟؟یگیرو نم ی چ دختری چشم من ه

_... 

 ... ادیچرا؟ به کارت نم ی دونیم _
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 ز یتند و ت ی د صدبار کلمه هایک بار، ده بار و شای

 م هر دو و یبود ی نوک زبونم رو قورت دادم...عصب 

 ن هم رویشتر از ایخواستم با کلمه هامون بینم

 شک یآوردم ب یکه به زبون م  ی زیم..هر چیببر

 ... شدیش شامل گذشته میبخش

 نشستم و پاهام رو به هم گره زدم..اون یصندل ی رو

 فقط نگاهم کرد...تند و ینه و عصبی اما دست به س

 از من بود که  یحرف...منتظز جواب یق..بیعم

 تلفنش زنگ خورد..از شدت حرص چشمهاش رو 

 ش یب شلوار ورزشیمحکم بست و دستش رو داخل ج

 ی بش با صدا ینش از جید ماش یکلکرد و باعث شد تا 

 ش روی توجه بهش گوش یوفته بیک بی سرام ی بلند رو

 جواب داد: بله مامان جان؟

 ... رون دادمیاز حرص نفسم رو ب
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 ... میاز بود باهم حرف بزن یش خزان هستم..نیپ _

 قه ی صداش خونسرد بود و آرام..انگار نه انگار ده دق

 نیم..ایدن خونه سرهم داد زده بوی تمام وسط ا ی 

 رتم یت اتفاقات اطرافش باعث حیریقدرتش در مد

 .. شدیم

 د خونهیمادر من شما بخواب..صد در صد من کل _

 ... خودم رو دارم  ی 

_.. 

 از بود با خزانیرم...و نیستم...دلگ ین  یمن عصبان _

 ... ششیحرف بزنم..االنم اومدن پ

 خودم واضح هم نبود ی که برا ی سرم رو به نشانه ا

 دادم و پر حرص از جام بلند شدم و مانتوم  یتکون

 صدا رد بشم که یرو در آوردم..خواستم از کنارش ب 

 دستش رو دراز کرد و محکم بازوم رو گرفت...با 
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 ... تلفن رو قطع کرد یکوتاه یخداحافظ

 یکم ی و نفسها ی جد ی سرم رو بلند کردم..به چشمها

 از پشت  یکه حت ییره شدم...به چشمهایتندش خ

 ر یشون رو حس کرد...نگاه زیریشد دلگیم منک هیع

 ی ن مشتش انداختم : بهتره بریبه بازوم ب  یرکیز

 خونه

 د و نه نگاهش رو گرفت...منتظر ینه دستش رو کش

 بود؟  ی زیچه چ

 ه؟یانتظارت از من چ _

 به  یچینتونستم پوزخندم رو پنهان کنم : انتظار؟ ه

 ... خسته ام یلی بخوابم خ ی نکه بذارید ایخدا! شا

 یک تر شدم ، شوخید...بهش نزدیبازوم رو کش یکم

 ن آدم ین بار من رو از ایاول ی د برای ن شاینداشت..و ا

 بیک حس غریترسوند..اسمش ترس نبود...یم
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 ذهنم  ی شد ناخودآگاه کلمه هایکه باعث م ی زیبود..چ

 فقط تا  ی نین سبک سنگ یا ین کنم...ولیرو سبک سنگ 

 و تکرارکرد؛ ر یقبل ی ادامه داشت جمله  ییجا

 ... کرد ی ن آتش دلم رو بازیکه علنا نقش بنز ی زیچ

 دم : خجالت ین مشتش کشیدستم رو پر حرص از ب

 ... آوره

 :دیلرزیتونستم تن صدام رو کنترل کنم؛ دستهام م ینم

 گم... تازه ینم یچ یه یگم من...هی نم یچیه یه

 داشتم؟؟ پندار واقعا؟  ی چه انتظار یپرس یم

 ! آره واقعا_

 داشتم؟؟ انتظار داشتم عمو ی چه انتظار ی وندیم _

 ن سالها سراغم رویکبار تو ایکبار فقط  یجانم 

 خوامینم یمن اون رو حت ی ره...مادرت...خدایبگ

 به ی بحث کنم...انتظار داشتم من رو نبر
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 .... پاشون..انتظار داشتم

 بودم...تو دلم و   یدست خودم نبود که انقدر عصب

 که ییاز خونه ها ی زیه چبود ک ی ذهنم چنان زلزله ا

 ... نمونده بود ی ساخته بودم باق

 ؟ یداشت ی از من..خزان تو از من چه انتظار _

 ی چیه _

 د و چشمهاش رویبه دور دهنش کش یدست یعصب

 ؟؟یچیبست : که ه ی ه ایچند ثان

 م؟یکن یبحث م  یم سر چیدستهام رو مشت کردم : دار

 ها؟

 ت ی : سر ذهننبار اون ناخواسته صداش رو باال بردیا

 ی نکه اثبات کنم نباش یا ی تو از من...بردمت برا

 که ی کردید انتخاب میل خونه رو تو بایستم...وساین

 قه اش تو اون خونه باشه..باید سلیبا ی همه بدونن ک
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 مادرم بعد از رفتن تو مفصل حرف زدم که االن

 ... ت منهی نگران از عصبان 

 ن یاشه دارم ید : باورم نم یبه موهاش کش یدست

 یدن وقتیعالم د ی دم...همه یح میزهارو توضیچ

 مادرم اون حرف رو زد دستم رو پشتت گذاشتم تا 

 گه نگاهشیدن دیکنم. همه دیبدونن دارم ازت دفاع م

 ی نن جز تو.چی بیدن..میز رو دینکردم...همه همه چ

 گم واقعا؟یدارم م  یبگم؟ چ

 دم...من واقعایفهمی دم..نمیدیدست خودم نبود که نم

 از پندار ی دونستم چه انتظاریخودم هم نم یحت

 ... داشتم

 یاحترام یتو جمع به مادرم ب ی اگر انتظار دار _

 نکار رو نخواهم کرد..همونقدرید بگم هرگز ایکنم با

 ... کشمیکه هرگز از تو دست نم
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 ازم دور شد..دست خودم ین رو گفت و چند قدمیا

 ه یخواستم گرینبود که بغض داشتم..اما نم

 خته اشیلرزوند...حال بهم ری..حرفهاش دلم رو مکنم

 کار  ید چیدونستم بایب بود که نمیانقدر برام عج

 خواست داد بزنم  یدلم م  یبی کنم..به طرز عج

 هم   ی داد و کاریب داشت قلبم رو فشار میعج  ین پارادوکس حسیا

 ... ومدیازم بر نم

 پندار؟ یهست  یتو دنبال چ _

 محکم بود و بدون ذرهاون  ی د اما صدایلرزیصدام م

 ... لرزش  ی ا

 !! تو _

 ه پژواک یخونه مثل  ی وارها ین دیبلندش ب ی تو

 ن سلول به ی لوستر..ب ی ستالهاین کری د..بی چیب پیعج

 د وی چیگذشته ام..صداش پ ی ن دردهای سلول قلبم..ب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 .... دیچیپ

 ی سوخت...حسهام تو بن بست آزاردهنده ایچشمهام م

 و خسته و پر یعصب کرد یر کرده بودن..نگاهم میگ

 ن مدت حسهام یا ی کردم همه یحرف و من احساس م

 ... چه قدر برهنه بودند و خبر نداشتم

 ن نقطه زحمت یدن به ای رس ی من..برا _

 ه یتونستم برم شهر مادرم با ی؟؟ می فهمیدم...م یکش

 هم ی االن فرزند ید حت یمرد خوب ازدواج کنم و شا

 ... تونستمی داشتم...م

 تلنبار ی شتر حرفهایت نبود...بی صبانادم از سر عیفر

 چ وقت یبود که حاال متوجه شده بودم ه ی شده ا

 فراموش نشده بودن : تو!! من رو رها

 ؟ ی خوایمن رو م  یگی...رها...حاال هم م ی کرد

 ک شدم و نا خواسته اشکهام روونیبهش نزد  یقدم
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 د..دستهام یلرزیبودم و همه تنم م یشد...عصب

 شونم رویپر  ی ...موهاخ کرده بودمید و یلرزیم

 زدم...به نگاه پر دردش نگاه چشم دوختم و ی کنار

 نه اش زدمیبه س  یکی دست خودم نبود که مشت کوچ

 ؟ من داشتم ی خوایم  یتو؟؟؟ از من چ ی خوایم یچ :

 ! کردمیم رو میزندگ

 ستاده بود و فقط نگاهم ی...محکم ای گه ایو مشت د

 : نمی نگاهش رو بب ی تونستم درد تویکرد و میم

 ست و نابودیوقت که ن  یلیکودک درون من خ

 ر یروز و فراموش کردن ،من گ ین دیشده...ب

 .... کردم..بعد تو

 ن هق هقین رو گفتم و خواستم ازش دور بشم تا ایا

 ییک جورها یگلوم رو  ی آزار دهنده و دردناک تو

 . شدیکنترل کنم که نم
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 نش رویسنگ  ی د..نفسهایبازوم رو دوباره محکم چسب

 کردم...محکم با هر دو دست دستهام یدم..حس م ی شنیم

 ی برا  ینه ام قفل کرد...تالشیس ی قفسه  ی رو تو

 موهام حس ی ش رو روی نی حرکت کردن نکردم...ب

 ی ق و پر دردش رو...و بغضیعم ی کردم..نفسهایم

 ی ش بود...نفسهایین زورگویا ی د تو حتیکه شا

 شد قلبم محکم ترین موهام باعث میقش ب یعم

 گفت..کلمه ها گم شده ینم ی زیچ چی...هبزنه

 داشته باشند که ییتونستن معنا یبودن..حرفها انگار نم

 ی ک خونه  یمه تاری هر دو انقدر محکم وسط سالن ن

 م با یکردیکه م ی م و تنها کاریستاده بودیمن ا

 گه بود..خون رگهام ینفسهامون حس کردن همد

 نهیس  نیوانه وار بود...من سالها خواسته بودم به اید

 ... ه بدم و االنین طور پشتم بود تکیکه ا ی ا
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 ی عنیگم تو...یم  یخش دار: وقت یپروا و آرام و کم یب

 ی تو...همه  ی همه 

 ها و یی بایهاش...ز ی خزان...دردهاش..حسهاش..دلتنگ

 ... هاش ی طناز

 شتر از هر کس و هریمن دوستت دارم دختر...ب 

 .... ه استیه هدیا...دوست داشتنت یتو دن ی زیچ

 ی ناخواسته بود..ناخودآگاه بود..من نبودم انگار کس

 مرد پشت سرش  ی نه یس ی ن طور به قفسه یکه ا

 ن دستهاش از یب ی ر ارادیکه غ یه داد...عضالتیتک

 حالت انقباض محکمشون در اومده بودند  

 رو حس  یمن با تو دلتنگ

 کردم..حسادت رو حس کردم...من با تو حس 

 ... کردم
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 ر یش یوان بزرگی دم نگاهش کنم..لیکشیخجالت م

 آرام کنارم نشست...من نبودم اون  یلیدستم داد و خ

 .دستهاش رو در هم قفل کرد و به سمت جلو خم

 بار سوم قصد کردم وارد ی ش برای شد: سه سال پ

 د خودخواهانه...چشمهامین قدر شایت بشم..هم یزندگ

 ایچرخه.و یاطرافت م  ی د نامیدم حمیرو باز کردم د

 ... دیشا

 وانینه ام حبس شد...ل یس ی قفسه  ی نفسم در لحظه تو

 د...موهام صورتم رو قاب گرفته یدستم لرز ی ر تویش

 ام... یرون بیخواستم از سنگرشون بیبود و نم

 اون خش  یشده بود ول ی عصب ینبار کمیصداش ا

 ی رو داشت: با خودم فکر کردم..آدم یدوست داشتن

 تو از من  یروشن مثل اون تو زندگ ی با پرونده 

 ... بهتر  یلیبهتره....خ
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 ... نکه اونید: بار سوم؟ و ایلرزیصدام م

 دم که ید فهمیطول نکش یلید : خیوسط حرفم پر

 ی ا نتونستی..نخواست ینشد..نخواست

 شمارمیکه خواستم باشم رو نم یی دونم...بارهاینم

 نجام خوشم ینکه چرا ایخزان..از تکرار ا

 نجایکه امشب ا  یلماتاز تکرار تمام ک یاد....ولینم

 نیه مرد بهتری ی ن برا یبرم...و ایبهت گفتم لذت م

 ... ه استیهد

 که ییچشمم به رنگها بود و نقشها و ذهنم به حرفها

 ت در کنارش با خشیبه عصبان  یمحکم و گاه

 قا کنار گوشم زمزمه کرده بود..دستم به یدق یخاص

 یگوشم رفت. انگار صدا ی سمت گوشم رفت و الله 

 . تونستم بشنومیقش رو هنوز هم م یعم ی انفسه

 ز و پرید ته ذهنم خودم هم کمرنگ بود.پسر عزیحم
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 که هنوز یشناختمش.کسیسال بود م  یلیکه خ ی مهر

 مختلف باهام تماس  ی هم به مناسبتها 

 ی آن یم مثل رعد برقیگرفت..حضورش در زندگیم

 همراه با باد و ی و بعد گذر  یآن ییبود...نور و صدا

 و  ین حضور آنیتونستم باور کنم همچی ...نمباران

 تونستم یرو هم پندار شاهد بوده...نم ید سطحیشا

 ق ویعم یشد نگرانیم یکه به راحت ییادهایفر

 نیحسادت رو درش احساس کرد رو باور کنم.ا

 ن سالها شناخته ی نبود که در ذهنم همه ا ی پندار

 ... بودم

 ب که تمام ش  یرنگ یبراق مشک ییبا چشمها ی مرد

 ن بودم یاز نگاهم کرده بودن..با تجربه تر از ایپر ن

 ی بی بش رو حس نکنم...اون حس غری که کشش عج

 که در پس هر نفسش بود.پس صورتش..پس نوازش
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 سخت ازم  یلیکه خ ییگاهش..دستهایگاه و ب  ی ها

 شتر یکه انگار ب ییا انگشتهایشدن و یدور م

 ... شدیخواستند بنوازند و نمیم

 صورتم اومد که انگار از چشم ی رو یلبخند گمرنگ 

 حاج خانم؟  یزنیا دور نموند: سرحال میدن

 مست و یلین حرفش حنا هم نگاهم کرد : خیبا ا

 .. زنهین مشکوک میا ایخماره....دن 

 خوامیکه م ی زنم در حدیدر چه حد مشکوک م _

 رون؟یم ب یناهار دعوتتون کنم بر

 ه سمتم از جاش بلند شد و ب ی مسخره ا  ی افه یحنا با ق 

 م گذاشتیشونیپ ی ع دستش رو رویسر یلیاومد و خ

 شده   یترسم...چیا من میخدا تب هم نداره...دن  ی وا :

 ؟یعنی

 نیر دستش زدم که انگشتم محکم به چندیبا حرص ز
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 ن ی ه عینا چیو چند دست بند و النگوش خورد : ا

 پدر ناخنم  ی زون کرد یامامزاده ها از خودت آو 

 ... دراومد

 خنده  ی ن دندونم گرفتم و به صدایرو ب نوک انگشتم 

 ق تر از هر یا اما عمی بلندش گوش کردم ...دن ی 

 لبش ی رو ی نگاهم کرد و با چشمکم لبخند یوقت

 ... اومد

 م چونیناهار کجا بر ی د برایریم بگیحاال تصم _

 . م دکتریخوام بری با عمه م ی عصر

 : بلند النگوهاش ی زش رفت..با صدا یحنا به سمت م

 ده خونهیم  یخودمون چه معن ی ارش خونه یببر دار 

 ... اون پر رو خان مونده ی 

 ! حنا ی ادب شد یاخمهام در هم رفت : تو چه ب 

 . رفت ییدهنش رو برام کج کرد و به سمت دستشو
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 ینه با ابروی زش بلند شد و دست به سیا از پشت م یدن

 ! باال رفته نگاهم کرد: خب؟

 ... ایدونم دنیواقعا نم _

 دیدونم باینم که نمیب یدارم م ییزهایه چ یمن  یول _

 ... ا ناراحتیخوشحال باشم 

 د؟ یکنیکارا م یتو و صابر چ  _

 ن حرف عوض یاخمهاش درهم رفت : متنفرم از ا

 .. کردنهات

 : مرتب کردم یاز جام بلند شدم و مانتوم رو کم

 . خوادیرسه. دلم میزورم م

 امراهرو هر دو گوشه ی صحبت تو ی دن صدایبا شن

 ی پندار بود که داشت با کس ی م..صدایز کردیرو ت

 ن طور گوشیکرد..دست خودم نبود که ایتعارف م

 خاک بر سرت دستش رو ی نا به معنایستاده بودم. دیا
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 ه طولیداد که باعث خنده ام شد.فقط چند ثان یتکون

 رونیبه در خورد و همزمان با ب ی د تا تقه ایکش

 پندار باز ی رو براا در یدن ییاومدن حنا از دستشو

 ... کرد

 خندان وارد  ییب بود و لبهایکه در ج ییبا دستها

 کرد  یاخم آلود نگاه ی ا و حنایشد.اول به دن 

 صورتش رو ناخواسته با دقت نگاه کردم..به ...

 احساس یکه گاه ییفکش...به چشمها ی ه  یزاو

 باباست.و  ی ه به چشمهایش از اندازه شب ی کردم بیم

 ش ازی شد بیشه باعث میکه همه اش یصورت پر زاو

 ی اد و البته ژست و رفتارهایبه نظر ب ی اندازه جد

 خاص نگاهش که معلوم بود در یرکی خونسرد و ز

 نیدن کلمه ها پشت سرهم به بهتریذهنش به دنبال چ

 . شکله
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 ید کمید حس کرد که به سمتم چرخینگاهم رو شا

 که  یسرش رو به سمت صورتک خم کرد...مثل کس

 ... طنت گرفته باشهیرو موقع ش  ی امچ بچه 

 ا اومد یدن ی لبها ی رو ی لبخند

 ... سالم خزان خانم_

 طنت کالمش دارین ش یخواست خودم رو بیدلم م

 ر لب گفتم و به سمت آشپزخونهیز یبزنم...سالم

 ا نسکافه؟ی ی برداشتم : چا  یقدم

 ... زم یریداد : من م یقبل از من حنا به خودش تکون

 من نشست و پاهاش  یصندل ی ف روپندار بدون تعار

 وقت  2هم انداخت : عمه امروز ساعت  ی رو رو

 تون کنم...امکانش یکنم همراهیداره...من فرصت نم

 ؟ یما و برش دار ی دم خونه  ی هست بر

 سرم مرتب کردم : اوممم... باشه  ی شالم رو رو
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 ممنونم ازت_

 منم هست ی عمه  _

 ... شماست ی شتر عمه یب _

 ا منیشتر شده بود؟ و یمش بطنت کالیمحبت و ش 

 بهش رفتم که لبخند یحساس شده بودم؟ چشم غره ا

 ا بلند شد و به حنا کمک یلبش آورد...دن ی رو یپهن

 ... ز بگذاره یم ی رو رو ی نیکرد تا س

 یصندل  ی ن دستهام گرفتم و رویماگ نسکافه ام رو ب

 ق نگاهم یوانش عمیرو به روش نشستم..از پشت ل 

 آشکارش خجالت ی بازن نظریکرد..از ایم

 جمع کردم که  یمانتوم رو کم ی دم...جلویکشیم

 که همه رو  ی د..خنده ایبلند خند ی نبار با صدایا

 ... متعجب کرد

 م یریم ی ا برداشت: کیز دنیه اش رو از میحنا تک
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 شنهادتیر پ یز یشه بزنیناهار خزان خانم نم

 ز گذاشت و با دقت نگاهم یم ی وانش رو رویپندار ل

 کرد

 ... م حنا جان االن که زودهیریم _

 ن حرکتش بهیرون کرد پندار بود ایکامال منظورش ب 

 شدت کودکانه 

 ش رو قطع کرد: خزان سهند یا گوش یدن

 ین ماجرایره...ای د بگیخواد از من کلینجاست...میا

 . کنه یت داره میشون واقعا اذیحقوق

 قهیشد...با آدم چند دق ی صورت پندار در لحظه جد

 .... نگفت یز خاصیمتفاوت بود اما چ  اریقبل بس ی 

+++ 

 ا ید رو از دنیبا پندار دست داد و کل ی جد  یلیسهند خ

 ق ویعم ی ن کارهاش نگاهین تمام ای گرفت...در ب
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 که طناز تر از  ییبه حنا انداخت..حنا یدوست داشتن

 از کنارش خونسرد رد شد  یهر وقت

 ... ع برمید سری نه بایرضا پائ  _

 : ز گذاشتمیم ی وانم رو رویو لکردم  ی تک سرفه ا

 ی م ساعت وقت ندارین  یعنیاد باال...یبهش بگو ب

 مت؟ ینی بب

 ش به رضا ینشست و با گوش یصندل  ی سهند رو

 بعد وارد دفتر ی قه ی تعارف زد که فقط چند دق

 دهین بار دیش آخری وقت پ یلیشد..رضا رو خ

 صابر و سهند...با خوش آمد  یم یار صمیبودم...

 ن دور هم جمعیبود ا یب یز عجیشد..چ ما وارد ییگو

 .. شرکت ی شدنمون تو

 راجع به شرکت گفت و بعد کنار سهند  یکیرضا تبر

 سکوت بود ی ه ای نشست...چند ثان 
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 د؟یخوریناهار م  _

 هر دو سرشون رو باال کردن و قبل از سهند رضا 

 ن قرار داد یکه سر ا ین اوضاعیجواب داد : واال با ا

 یلی م..من خیوم حوصله ندارچ کدیش اومد هید پیجد

 کم یسهند و صابر  ی شم اما اوضاع برایمتضرر نم

 سخت شده 

 شده مگه؟  یدم: چیرو به سهند پرس  یبا نگران

 دوارم حلیام  یعنیشه...یتکون داد: حل م ی سهند سر

 ... بشه

 یدونم ک یکه نم ی دم..مرد یپشت سرم رو شن ی صدا

 انقدر ک ویستاده بود..انقدر نزدیتمام قد پشت سرم ا

 کنم؟ یتونم کمکی محکم : من م

 سهند سرش رو بلند کرد و نگاهش کرد...اصال 

 شنهاد رو انقدر صادقانه و محکم از ین پیانتظار ا
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 ... پندار نداشتم

 هم  یشه مشورتیخوب م یلید خیراستش رو بخوا _

 ... میبا شما داشته باش 

 د باعث شد جا یکه با ی زیشتر از چیجواب سهند ب

 گوشم  ی م ناخودآگاه به سمت الله بخورم...دست

 بازوم ی آروم دستهاش..از پشت رو یلیرفت...که خ

 ... نشست

 م...خانم ها ید دفتر من صحبت کن یاریف بیپس تشر _

 ... می ستیبرن...که ما دعوت ن ییخواستن جایم

 د دعوتینگاهش کرد : جدا؟ مگه با یسهند سوال

 م؟ یبش

 ی هر دو یک ب بود ؛ ازیش از اندازه عجیز بیهمه چ

 ک گروه بودن؟ینها در یا

 که بلوز یدر حال ی با نمک یلیخ ی حنا با چشم غره  
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 هر سه شون رد ی د از جلویکش ین می کوتاهش رو پائ

 بلند رضا رو به همراه داشت ی خنده  ی شد که صدا

 ... ت صورت سهند شدیه باعث اخم و جدیدر ثان یول

 کرد و رو به پندار که هنوز دستش  ی تک سرفه ا

 بازوم بود کرد : پس اگر شماهم وقت داشته  ی رو

 .. دی باش

 ... امید تو دفتر من االن میشما بفرمائ  _

 به سمت گوش من خم شد : مراقب خودتون یو کم

 ... کن ی د و در ضمن...کمتر دلبری باش

 خونه اش  ی ن رو خاموش کردم و به پنجره ی ماش

 ارکن  یکه االن کم ی رنگ یآب ی نگاه کردم به پرده ها

 گهیرفته بودن.از اون شب به خودم قول داده بودم د

 25ن محله نگذارم و فقط یبه ا یهرگز پام رو حت

 پندار گونه من رو ی لیده بود که خی ساعت طول کش
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 ... ن پالک بکشهیا یابون و حتین کوچه و خیبه ا

 ن خونه رو فشار دادن و یسخت بود زنگ ا یلیخ

 گفت یار مدوباره با زن عمو مواجه شدن...پند

 داشت هر طور که هست یو مامان سع ی حساس شد

 نکه مامان از یمن رو ازش دور نگه داره...با وجود ا

 نداشت اما تمام مدت  یش اطالعی اتفاق سه روز پ

 ست خودم رو در معرض ین ی ازیداد که ن یاخطار م

 راحت یلیتونه خی قرار بدم که م ید و کالم زنید

 ... تم کنهیاذ

 . اده شدمین پ ین از ماش زنگ تلف  ی با صدا

 سالم _

 به خونه؟  ی دیرس __

 ... دستم جا به جا کردم : آره ی تلفن رو تو

 صدام حس ی رو تو یعالقگ یتونست بی م یبه راحت
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 کنه 

 دونم ...من با مادرمیم ی قرار نبود تا در خونه بر _

 صحبت کردم..هر چند ته ذهن و دلش اصال اون 

 چ وجه یبه ه ی...ولیکنیست که تو فکر مین ی زیچ

 ی طیچ شرایدم اتفاق اون شب تحت هیاجازه نم

 با  یواضح تر از هر وقت یلینبار خیتکرار بشه..ا

 مامان صحبت کردم...بعد از دکتر هم اگر سختت 

 ن چند وقت که مامانم هست یارش خونه..ایست بین

 م یکم بهت استراحت بدی

 زنگ گذاشتم : حنا ی انگشتم رو رو

 رش تو خونه تنگ شدهحضو ی منتظرشه..دلمون برا

 ین حنا خانم شما خرابکاریکرد : ا ی خنده ا

 ... د جواب بده حاال حاال هایامروزش رو با

 باز  یکینکه جوابش رو بدم در با تیقبل از ا
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 انتظار داشت برم باال؟ نفسم رو پر صدا  ی عنیشد..

 رون دادم یب

 شده؟ ی زیچ _

 کار کرده حنا؟ یست...فقط چین یز خاص ینه چ _

 .. سکوت کرد  یسمت آسانسور رفتم ...کمبه 

 گم یبار آخر م ی رو برا ی زیک چ یخزان... _

 یطیچ شرایه ی شنو ی...م یطیچ شرایفقط...تحت ه 

 ا جواب ی یتلفنت رو خاموش کن  ی حق ندار

 .. ندارم  ین مسئله شوخی...سر ای ند

+++ 

 ه داد: دردسر شدمیتک یصندل  یسرش رو به پشت

 ... براتون

 : بهش زدم ی کردم و لبخند  یهمطب نگا  یبه شلوغ

 عمه خانم..مگه به ی ریگیل نمیچند روز ما رو تحو
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 ... متینین بهانه بب یا

 نه؟  ی از زن عموت دلخور _

 ی کپ ی نگاهم رو ازش گرفتم و دوختم به تابلو

 وار زرد رنگید  ی آبرنگ رو به روم رو

 ت یاطراف حواسم رفت به جد ی اهوین هیمطب...ب

 یروزها ی ه البته از همه برخورد رفتار زن عمو ک

 که ازش بخاطر داشتم بهتر بود ی گه اید

 ست یمهم ن _

 مهم  یلیاون بچه خ ی تو مهمه...برا ی برا _

 ه؟ یسخت نبود بفهمم منظورش از اون بچه ک

 دیلرزیت همه جاش میاون شب از عصبان  _

 تیخواست اذ یا نه؟ دلم نمیخوام بشنوم یدونستم مینم

 دختر ی ...امان از پچ پچ ها شده باشه اما...ته دلم

 ... ته دلم ی بچه 
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 ... من اصال_

 :زانوم گذاشت ی د وسط حرفم و دستش رو رویپر

 فردا نباشم  ید امروز هستم ولیمن شا

 ... بابا عمه ی ا _

 گم... تلفنت رو که ی م  ین چینه ...گوش کن بب  _

 ...من شاهد بودم مثل مار به ی خاموش کرده بود

 مادرش برخورد کردنش رو دنش رو...با یچیخودش پ

 ی کرد پشت درهای اگر فکر م یخودم شاهد بودم حت

 دن ازیاتاقشه...بعد از رفتنت همه فهم ی بسته 

 .چشمهاش تا چه حد خودش روکنترل کرده ی رگها

 کار نکن خزان؟ یکار بکن چ  یتونم بگم چی من نم

 م طلبکاریم که حاال بخوایبرات نکرد ی ماها کار

 نیشتر از ایمون ب ی...بدهکارمی ت بشیوارد زندگ

 ن بچه رفته رفته و روز به روز کهیحرفاست اما..ا
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 ی نطوریتو رو شناخت...باهات دم خور شد...ا

 ... گرفتارت شد

 داشتم از تک ین انداختم..شرم خاص یسرم رو پائ

 ... عمه ی تک کلمه ها

 ؟ کجاست اون یکه چ ین انداختی حاال سرت رو پائ _

 ه از پدر بزرگش یمثل هد ن پسر رویکه ا یخزان

 گرفت؟

 اون خزان اگر عقل داشت عمه...حرف عمه  _

 ... کردی مهنازش رو همون موقع گوش م

 د یموهام کش ی دستش رو آروم رو

 نهیپندار به تو مثل نگاه کردن تو آ ی دن عالقه ید _

 ...زن عموت همیاست...شفاف و بدون سخت

 من...تو  یعروس گل گل یه...عموت هم...حتیبنیم

 ؟یکار کن یچ ی خوای م  ینی د ببی....فقط باینی بی هم م
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 کار کنم؟ نگاهش کردم..به  یخواستم چیواقعا م

 مارش که رگهاشیب  ی سش..به دستهایخ ی چشمها

 رون زده بود...به صورتش که حاال ورم نداشتیب

 ... اما زرد بود و خسته

+++ 

 فم ی ک ی ن شونه ام گوشم گذاشتم و از توی رو ب یگوش

 ی جه یبود از نت  یر آوردم : دکتر راضچ رو دیسوئ

 ... ن مدتشیا ی شهایآزما

 م از تویتونیرون داد: چه طور می ر نفسش رو بیام

 ... میم؟؟ بخدا شرمنده اتیتشکر کن

 ن رو روشن کردم : چه حرفا...واقعا چهی ماش

 .... حرفا

 رو قطع کردم ...عمه  یبعد از تعارفات معمول گوش

 پندار ی دن به خونه ی...تا رس داریمه بیخسته بود و ن
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 ن رو پارک کردم از یماش   یحرف نزد...وقت ی کلمه ا

 دن چراغ خاموش خونه تعجب کردمید

 ! دنیستن؟؟ قاعدتا نخوابیخونه ن _

 یی د رو در آورد : دختر دا یفش کلیک ی عمه از تو

 دن یخواستن برن دیض بود میزن عموت مر

 ه...بنده خدانجا فاصله دارینکه با ایمثل ا  یلیاون...خ

 ... د نرسه یگفت شا

 ن دندون هام گرفتم..با توجه به ینم رو بیلب پائ 

 تنها گذاشتن تو  یعنیعمه  ی صورت زرد و خسته 

 خونه درست بود؟

 ... ما ی م خونه یپس بر _

 فم رو برداشت وین رو روشن کنم که کیخواستم ماش

 که  ی دونیاده شم...میا کمک کن پی در رو باز کرد : ب

 کنهی شما فکر م ی ام خونه یه؟ االن بی چه طورمدلش 
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 ... ه سر رفته یش ییدختر دا  ی ناراحت شدم تا خونه 

 ... آخه عمه_

 ... اده شم...داغونم خزانیا کمک کن پیآخه نداره...ب _

+++ 

 هدف وسط  یمبل نشست...دست به کمر و ب ی رو

 کار کنم؟ ید چیدونستم واقعا بایستاده بودم..نمیخونه ا

 گرسنه بود..اما واقعا دوست نداشتم در عمه حتما

 خودم متلک ی خچال رو باز کنم و دوباره برای

 ... بخرم

 شستن دست و صورتم ی مانتوم رو در آوردم و برا

 ... رفتم ییبه دستشو

 ی د کاریده بود...بایکاناپه دراز کش ی عمه رو

 ی خورد و با شکم خالید داروهاش رو میکردم...بایم

 رون هم براش خوب یر بشو ی شد...غذاهاینم
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 قه ام رو فشار دادم و وارد آشپزخونهینبود...شق 

 دادم که چرا از یر لب به خودم فحش میشدم...ز

 ... خودم نرفتم ی م خونه یمطب مستق 

 خواستم بازیزر رو نمیخچال و فریدر 

 کنم...سرگردون وسط آشپزخونه بودم...که عمه رو

 دم یوار گرفته پشت سرم دیدست به د

 پندار...با  یاثبات جا و مکانت تو زندگ ی برا _

 ش یاز پ  ی زر کاریفر ی سادنت رو به رویوا

 ن آشپزخونه رو تویل ای...همونقدر که وسای برینم

 ...همون قدر حق بهت داده شده که ی انتخاب کرد

 ی ازشون استفاده کن

 ... خوادیاما عمه واقعا دلم نم _

 ام کمک؟ یمن ب _

 تمیاذ یل یزر رفتم : خیبه سمت فر  یعصب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ادیز یلید..خیکن یم

 ش مانع شد که دوباره ینخود ی خنده  ی صدا یول

 ... اخمهام در هم بره

 ز آشپزخونه اش داشتم ساالد درستیپشت م

 نی اول ی که برا ی همون بار یبیقا به عجی کردم..دقیم

 ... ده بودمشیبار تو راهرو د

 چاقو رو رها ی ب بود که لحظه این اتفاق انقدر عجیا

 .... کردم

 مرغ رو خاموش ی ر قابلمه یو چشمهام رو بستم...ز

 زنگ بلند شد...اگر زن عمو  ی کردم که صدا

 نکه وارد خونه یکردم و قبل از ایبود..در رو باز م

 کردم...اما یبشه حتما از راه پله ها خونه رو ترک م

 ک لنگه پا...در رو باز کردم یخودش بود..خسته و 

 قا یستادم...دق یو سر گردون..وسط آشپزخونه ا
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 یا چه حس و حالی د بکنم و یکار با  یدونستم چینم

 داشته باشم؟

 ... مامان...عمه_

 مبل رها کرد و دستش رو به  ی فش رو رویک

 غذا  ی که بخاطر بو  یقیکرواتش بند کرد نفس عم

 لبم از تک تک حرکاتش  ی رو ی د...لبخندیبود کش

 دنم بهید و با دیاومد..سرش به سمت آشپزخونه چرخ

 بامزه جا خورد که نتونستم لبخندم رو پنهان ی قدر

 کنم 

 !! خزان_

 ظرف ی دستم بود رو رو  ی که تو ی هدف یب ی چاقو

 رمیپس من م ی گه اومدیزه تو دیساالد گذاشتم : چ

 .. ست یعمه تنها ن 

 ... غذا حاضره..فقط عمه گرسنه است 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ن رو گفتم و خواستم از کنارش رد شم که جلو یا

 ه ابروشیته نگاهش بود و  یطونیستاد...لبخند ش یا

 باال رفته بود 

 کجا خوشگلم؟ _

 ... یعن یخونه...عمه آخه تنها بود... _

 ی دستش رو دراز کرد به سمت صورتم و تار مو

 صورتم رو کنار زد: اصال فکرش رو هم نکن  ی تو

 ... یغ کنیرو ازم در  ین لذتیبذارم همچ

 ن یم پائی نیب ی غه یت ی آروم از رو  یلیشصتش خ

 ن طور مدهوش شدنم..ازیمد..ناخواسته بود ااو

 پر لمسش..از نگاه پر خواهش و ییخوش آمد گو

 ... شادش

 ن خونهینکه عطر خودت با عطر غذات وسط ایا _

 یال بود..االن واقع یه خین مدت یمن ا ی ده..برایچیپ
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 نیا ی ریزود بگ یلیشده..امکان نداره بذارم ازم خ

 ... ال رویخ

 ن پا و اون پا کردمیا یختم و کمن اندایسرم رو پائ

 به چونه ام زد تا یک یکوچ ی با نوک انگشتش ضربه 

 شه یسرم رو باال کنم : تا من دستهام رو بشورم م

 ام؟یخودم ب  ی ا خسته ای؟ ین یز رو بچیلطفا م 

 باشه...زن عمو و خاله ات  یفکر نکنم فکر خوب _

 ... د بهتر باشه من برم خونهیرسن و خب شایاالن م

 ب شلوار خوش دوختیدو دستش رو تو ج هر

 م...مامان یخوریرنگش کرد: باهم شام م  یبادمجون

 رسن..و در ضمن من پسریگه مینا دو ساعت دیا

 ستم دوست دخترم رو آورده باشمین   یرستانیبچه دب

 ... خونه بترسم که مچم گرفته بشه 

 نیطنت واضح ته کالمش ایدست خودم نبود که از ش
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 فت : باور کن در اون صورت گریطور خنده ام م 

 ... مادرت خوشحال تر بود

 ی در هم کرد: من تو نوجوون یاخماش رو مصنوع

 ... کردمینکارا نمیزن داشتم خانم خانما...از ا

 نم یگه همچیخب د یلیا بخندم : خ یدونستم داد بزنم ینم

 ... سالت بود  51 ی بچه نبود

 ...صورتت خام بود..با اونیول ی تو کوچولو بود _

 شه بافته ات یهم  ی اه رنگ و موهایپر و س ی ابروها

 ... تیرنگ ی راهنها یو البته پ

 هر دو دستم رو پشت کمرم قالب کردم و نوک ناخن

 ک کف آشپزخونهیقرمز رنگ پام رو به سرام ی ها

 ... بچه بودم و خام...و یل یدم : آره خیکش

 ن ید : و جسور..و مهربون....و همیوسط حرفم پر

 نم؟یا بچی ین ی چیز رو می مقدر خوشگل..حاال 
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 نت رفتم : همهیپشتم رو بهش کردم و به سمت کاب

 ... ن بودیفات بابت همین تعریا

 ... د : و باهوشششیبلند خند ی با صدا

 که به ین بشقابیر لبم گفتم و اولیز ی بلند ی مسخره 

 ز گذاشتم یم ی دستم اومد رو رو

+++ 

 با لذت غذاش رو خورده بود...آرام و با 

 نه...انگار که بخواد طعمش رو حفظ کنه..مرغینطما

 عمه پخته شده  ی که کامال برا ینمک  یآبپز ب

 پر رنگ بود که خجالتم  ی بود..لبخند عمه به قدر

 ر وقت بودن من رویداد..با اصرار به خاطر دیم

 نش کرده بودی سوار ماش

 عمه تنهاست  _

 نایک ربع..در ضمن خواب بود مامان ای د یفقط شا _
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 ... رسنیاالن م

 نم یآخه ماش _

 ام دنبالت و عصری؟ صبح م یشه انقدر غر نزنیم _

 ی دارینت رو بر میم ماش یایم

 م رو دریفم متعجب گوش ی م تو کی گوش  ی بره یبا و

 ریز یش بامزه بود..فضول یرکیر ز یآوردم...نگاه ز

 کردم ییلب گفتم و سالم بلند باال 

 ست خزان جانیسهند بود : بد موقع که ن

 ن خاطر بهتیتو؟ نگرانت شدم به هم ی...خوب نه _

 ام داده بودم...چه خبر؟ یپ

 کرد و وقت گذاشت..فردا  ی ادیز یلیپندار کمک خ _

 کنه...اصال برداشت یل خودمون هم صحبت م یبا وک

 یط کارش نداشتم..به احترام یازش تو مح ی ن طوریا

 ... شه و البته شناخته شده بودنشیکه بهش گذاشته م
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 و ی به مرد کنار دستم نگاه کردم که جد یر چشمیز

 ی همه  یکرد ولیم به رو به رو نگاه می مستق

 ... ش من بودید پ یحواسش و گوشش شا

 ... شه پس انشااهللیحل م _

 ... خوام راجع به حنا باهات صحبت کنمیخزان م _

 ی ابروم رو خاروندم : هر وقت خواست ی گوشه 

 م اما یم صحبت کنی نیبش

 ... وونه کنهیار کنه تا من رو دک   یدونه چیم _

 مهرداده...در ی لبم اومد: انتقام ماجرا ی رو ی لبخند

 ...شما رابطه ی ضمن تو هنوز با حنا صحبت نکرد

 .. می کنیا صحبت م ید سهند جان...حاال بیندار ی ا

 ... تماس رو قطع کردم یمفصل یبا خداحافظ

 . سهند بود_

 تفکر به ه داد و می انگشت اشاره اش رو به لبهاش تک
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 افهیزد: امروز ق  یره شد و لبخند پهنیرو به رو خ

 ... بامزه بود یلیاش خ

 ... بلند رضا ی شد سر خنده   یعصب _

 ذارهیحنا با اصرار دست رو نقطه ضعف سهند م _

 رتشید بپذیخوادش باینه و سهند اگر میمدل حنا ا _

 طونه ی گفتنش راحته و انجام دادنش سخت ...حنا ش _

 ی کنه...سهند هم خب از خانواده یم و توجه جلب

 .. هیار معتقدیبس

 حنا دلبره _

 ... ی طونه...تو دلبریاشتباه نکن..اون ش _

 گونه ام گذاشتم و سمت پنجره  ی دستم رو رو

 ... دمیچرخ

 خزان   یکشیشه خجالت میباورم نم -

 دم و فقط نگاهش کردم....دستش رویبه سمتش چرخ
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 مشتم در آورد   ی آروم دراز کرد و مانتوم رو از ال 

 که  ییه خانم و آقایم خزان...مثل ی ا شروع کن یب _

 هم ی م...برایرون بریباهم تازه آشنا شدن...باهم ب

 ... میم...به هم زنگ بزن یوقت بذار

 بود که آرزوش  یسکوت کردم...مرد روبه روم مرد

 ن مرد اگر پنداریرو داشتم...پندار بودنش به کنار..ا

 ی لیاهاش نداشتم هم باز خب ی نبود..اگر خاطره ا 

 رو فتح کنه  یتونست قلب هر زنیراحت م

 ..بهشی ن االن جوابم رو بدیازت انتظار ندارم هم _

 ت فکر کن و بعد بهمی فکر کن..به بودن من تو زندگ

 د دوباره یخب جواب رد نده..چون با یجواب بده..ول

 دمیبه دست آوردنت تالش کنم و قول نم ی از اول برا

 ... یاز دستم نفس بکش یونن دفعه بتیا

+++ 
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 یل یدستم گذاشت : بخور خ ی وان شربت رو جلویل

 خوشمزه است

 به ساعت کردم : قرار  یدادم و نگاه یسرم رو تکون

 ... دارم سهند جان ساعت دو

 ز در هم قفل کرد : گفتنش یم یدستهاش رو رو

 ... هیگه ایسخته..به تو گفتنش سخت تر از هر کس د

 ملسش واقعا ینیریردم و شاز شربت خو یقلپ

 .. دلچسب بود : من خزانم سهند

 .. خزان بودنت سخته ی برا _

 رو به خاطر نسپاردم که االن ی چ جمله ایمن ه  _

 ... باعث بشه صحبت کردنت با من سخت بشه

 تونم ین انداخت : نمی زد و سرش رو پائ یلبخند خجل

 خودم هم باور کنم

 نکه دلت سر خورده؟ یا _
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 دونم اسمش رو یشتر بهم فشرد : نمی و بدستشهاش ر

 رو به ی چ چاره ایبذارم..من االن واقعا بدون ه یچ

 روتم

 نه خواهرش  ید با خودش حرف بزنیبا _

 تو حرف خودش و دلش رو بهتر از من  _

 روز واقعا ی...بخدا سخته برام خزان..دیفهمیم

 شدم   یعصب

 ن شربته...ترش ویقا مثل همی..حنا دقید بشینبا _

 ن و ملس یریش

 یرو یداد که لبخند کمرنگ  ید تکونییسرش رو به تا

 لبم آورد

 که من ته ذهنم داره ییزهایچ ی جاها با همه  یلیخ _

 ا خواهد یکردم زنم مثل دنیشه فکر میمتفاوته..هم

 .... ست..رفتار پخته ویبود...منظورم حجابش ن
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 دینجا بایسکوت باال آوردم : ا ی دستم رو به نشانه 

 موفق ی ه رابطه یدگاهت از ی.....اگر دیاستپ کن

 ...حنا نپختهی اید به سمت حنا بینه..اصال و ابدا نبایا

 طونه..حنا خودشهیست..شاد و سرحال و شین

 دونم؟ینم ی کنیخدا فکر م ی دونم...محض رضایم _

 ... ده ی بنده...بهم فرصت نمی من رو م  ی حنا دست و پا

 و نداده؟ با خودت رو راست یفرصت خواست  _

 ... که بهت فرصت بده یباش...تو ازش نخواست

 ه دادم و نگاهش کردم..به یم تکیصندل   یبه پشت

 قا وسط دفتر کارش با خودش انقدریخودش که دق

 قه و چشم در چشمیر بود....دست به یدرگ

 ی تو  یآدم ی خوایکه م  ی ریم بگ ید تصمیسهند با _

 ت ی زندگ ی ت باشه که با تمام چهارچوبهایزندگ

 رو یچ چالشیبدون ه یا نه زندگ یشه و متفاوت با 
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 ؟ی دیح میترج

 بدون چالش یکردم زندگین فکر میمن تا قبل از ا _

 ... یاست ولین کار دنیمنطق بهتر ی از رو

 نبار لبخندم پهن تر شد : از دور هر دومون عاقلیا

 نم که هر یب یبه وضوح دارم م یم ولیرس یبه نظر م

 تمثل سقوط آزاد رو دوس یما زندگ ی دو

 ... جانی و پر ه ی زیم..بدون برنامه ریدار

 من فدات بشم یاله _

 مامان پشت تلفن باعث شد بغض کنم  ی ه هایگر

 ؟یکنیه میآخه مامان جان چرا گر _

 د یچ یپ یش تو گوشی نی دم بیبلند باال کش ی صدا

 ... هردوتون تنگ شده ی دلم برا _

 سرم مرتب کردم ی شال رو رو

 ؟ی اینم م چرای ماهم به شدت دلتنگت _
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 دو روز  یکیشب حرف زدم..یبا عمه مهنازت د _

 م انشااهللیایگه مید

 مامان از ی نه زدم : وایآ ی به خزان تو   یلبخند پهن

 ن خبر بهتر هم هست؟یا

 خزان؟ _

 دست و پام رو جمع کنم : جانم  یلحنش باعث شد کم

 مامان جان؟

 خوب   ی لیم و فکر کنم خید باهم حرف بزن یاومدم با _

 ه؟یوع راجع به چموض یبدون

 ز توالتیم ی انگشت اشاره ام رو رو

 یانگشتم تو نور آفتاب برق  ی دم...انگشتر بلند رویکش

 ی عنیزد : من..

 ... ن وسط له بشهیذارم دختر ایمن نم _

 ی رنگم خورد و الک با صدا رو یانگشتم به الک آب
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 .. ز افتاد : من خوبم مامانیم

 ذارم دوبارهیمن برات آرزوها داشتم و دارم..نم _

 ... تیان راحت تو زندگیب

 ... کنم مامانیف میز رو برات تعر یمن همه چ _

 ز رو یبا خودم فک کردم ...واقعا همه چ ی ه ایچند ثان

 ن روزهامیا ی کردم؟ لبخندهایف میمامان تعر ی برا

 بزرگش رو؟ ی تهایرو؟ آرامش رفتار پندار رو؟ حما 

 لسهرو؟ صحبتهاش در ج ی ط کاریتش در مح ی موفق

 کار سهند رو که من رو مدهوش ی روز براید ی 

 ش بود رو؟ییتوانا

 مامان ی وقت بود که از پندار برا یلین خینه...من ا

 د انقدر نگرانش کردهین شایحرف نزده بودم و هم

 ... بود

 وار نگاه ید ی سرم رو بلند کردم و به ساعت رو
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 ا ما باهم صحبت یکردم : باشه مامان جان شما ب

 ... میکن یم

 رهیز گذاشتم و دوباره به خودم خیم ی دستهام رو رو

 باتر شده بودید زیدم...شایدینه میکه تو آ یشدم..خزان

 ... د یچسب یشتر میکه به دل خودم ب 

 فم رو چنگ زدم ویم خورد کیکه گوش  یبا تک زنگ

 .... برش داشتم

+++ 

 فم رها کردمیک ی د رو توی در رو بستم و کل

 ... رفتمیم  یمن با تاکس _

 و   ی ر...بله واقعا روز خوب و ابریسالم صبح بخ _

 ... هینیدلنش

 ن جمله ها رو براتیقا همی لبم اومد : دق ی رو ی لبخند

 .... کنمیتکرار م
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 ... یخودم ی م زد: پر روی نیبا انگشتش به نوک ب

 ما؟ ی اد خونه یخواد بیم ی عمه پس ک _

 جاش بده مگه؟ _

 بلند  ی دام رو جمع کردم که باعث شد با صین یب

 ... بخنده

 دن شماره اخمی م دوباره زنگ خورد و با دیگوش

 کردم بدون جلب توجه رد تماس بزنم یکردم و سع

 ی واضح توجه به حرکت انگشتها یلیدم خیکه د

 ... منه

 ن مدت شناختیاخمهاش در هم رفت...ا یاما کم

 ی ت هایکه حساس ی ازش داشتم..از پندار ینسب

 نین چند یها رو در تمام ات ین حساسیخاص داشت..و ا

 . نشون داده بود ی چ سانسوریروز واضح و بدون ه

 انگشترم قشنگه نه؟  _
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 روشت در عوض یزت قشنگه...حت یشما همه چ _

 کردن بحث

 ! بحث؟_

 ز من ...سکوت همیست عز یشه بحث با کالم ن یهم _

 یین حرفهایک جور بحثه...باهوش تر از ای خودش 

.. 

 .... فهممتیدم : نمه دایم تکیصندل   یبه پشت

 .. که مهرداد چه خبر ین مرتیاز ا _

 ... یچیه _

 ی چیکه ه _

 .... شمیمنظورت رو متوجه نم _

 ره شد...ادامه ندان بحث یسکوت کرد و به جلو خ

 از حرفهاش یلیتونستم تحیترسناک تر بود...اصال نم

 .... داشته باشم
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 ... پندار_

 یشیت نمیامروز عصر عمه خونه تنهاست..اگر اذ _

 گرده یما...مامان امروز ظهر بر م ی برو خونه 

 ... خونه

 ... برم خونمونیخب عمه رو م _

 ک ترهیما نزد ی ش داره از خونه یفردا وقت آزما _

 ی د بریادت رفته بای ی ستیتو هم فردا صبح خونه ن

 کارخونه؟

 ن حرفهاش بود که دوست نداشتم یته تمام  ی زیک چی

 م دن هم نداشتیاماجرات پرس

+++ 

 پندار ی خوام برم خونه ین رو برده...میحنا ماش _

 عمه تنهاست 

 قه صبر کن یبه ساعتش انداخت : دو دق  یا نگاهیدن
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 ... متیرسون یاد م یصابر ب 

 بعد ی قه  ید تکون دادم و چند دقیتاک ی به نشانه  ی سر

 ... م ین شدیبا اومدن صابر سوار ماش

 .. گذاشتیا میصابر سرحال بود و سر به سر دن 

 سخت ی لبم اومد..رابطه ا ی از رابطشون رو ی لبخند

 ان و بخصوصیو پر چالش و پر از دخالت اطراف

 ... دیرس یا به آرامش میدن ی مادر صابر که با صبور

 بود یعصبان یلیسهند امروز خ _

 : به جلو خم شدم یجا به جا شدم و کم  یصندل ی رو

 چرا؟ 

 ن مهرداد مزاحم شما شده؟ یخزان ا  _

 ... نهیا انداختم از آی به دن یر چشمیز ینگاه

 چه طور؟_

 زنه نه؟ی به تو زنگ م  _
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 ! چشمهام گرد شد: از کجا؟؟

 ی م رو رویه دادم و گوشیم تکی صندل  یدوباره به پشت

 صبح ی شماره  یعن یلبهام گذاشتم..امکان نداشت..

 ص داده بود؟ یم رو تشخین گوشیاسکر ی رو

 مشکل نین حرکتش : من ایداشتم از ا یحس خاص

 هم  یکنم..اصال مشکل بزرگیرو خودم حل م

 ت کردم ..و یست..ازش شکاین

 خودت حلش ی و نداره خزان...تو اگر تنها بود  _

 ی حضور پندار تو ی تونی االن...نم یول ی کردیم

 ... ی ریت رو در نظر نگیزندگ

+++ 

 ... ومدیتبدار به نظر م یحال بودو کم یعمه ب

 ؟م دکتریبر  یستیعمه اگر خوب ن _

 داد : نه  یتکون  ینف ی سرش رو به نشانه 
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 خوشگلم...خوبم 

 ازدهیکردم حدود  ی نگرانش بودم...به ساعت نگاه

 زدم؟ید بهش زنگ میومده بود..بایبود و هنوز ن

 اد؟ یخوابت م _

 .. اد...منم برم خونهی..پندار ب یلیخ _

 وار گرفت : منمیاز جاش بلند شد و دستش رو به د

 م یم تو اتاق بخوابیا بریاد...بیخوابم م یلیخ

 ... د برم خونهی؟ نه عمه بایچ _

 دوساعت بخواب تا  یکی ه؟ ینجام مشکل تو چیمن ا _

 ... ادیب

 خسته و له بودم  ی اصرار عمه دلچسب بود..به قدر

 .. تونستم مقاومت کنمیکه نم

 نین تخت عمه گذاشتم..از ای بالشت پائ ی سرم رو

 نید انبو ی د یجد ی شد...تجربه یب تر نمیعج
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 وار دورتر از یک دیقا یدق ی ادیز  ی تجربه...سالها

 دهیچیز پیده بودم..امشب اما همه چیاتاق پندار خواب

 .. تر شده بود

.+++ 

 مطلق اتاق باعث  یکیه باز شد...تاریچشمهام به ثان

 اد یص ندم با یاطراف رو تشخ ی ه ا یشد چند ثان

 دن عمه در خواب و حس ینکه کجام و با دیا  ی آور

 ر از جام بلند شدم..ساعتیکه روم بود مثل ت ییپتو

 داد...دست یصبح رو نشون م 1مچم ساعت  ی رو

 ومده بود هنوز؟ین  یعنیم زدم..یشون یبه پ یمحکم

 در اتاق رو باز کردم و وارد سالن شدم..به خاطر 

 نم رویریج رفت..لب زیگ یعم سرم کمیحرکت سر

 نوک پا وارد سالن ی ن دندونهام گرفتم و رویب

 مبل کنار و بسته بودن در  ی فش روی دن کیدم..با دش
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 ختم ی خودم ر ی برا یوان آب یدم که اومده...لیاتاقش فهم

 خونه ی و مدهوش اتفاقات امشب بودم...موندن تو

 ی ه دادم..اینک تکی اش...وارد آشپزخونه شدم و به س 

 یوان رو کمیا زن عمو...ل ی..اگر مامان بفهمه و ی وا

 نک گذاشتم یس ی پر صدا تو

 خزان؟ _

 قلبم گذاشتم  ی دم و دستم رو روی کش ی ن بلندیه

 ... نت ی به کاب ی ه داد ی؟ عمه خوبه؟ چرا تکیخوب _

 دم.. و به پشتین کشیپائ یشرت نامرتبم رو کم یت

 .. دمیسرم چرخ

 نکش به چشمش یموهاش در هم و نا مرتب بود...ع

 ه پاش بود که بندهاشی یورزش یبود و شلوار راحت 

 شرت یادش رفته بود تیانگار  یزون بود ولیآو

 ار یکه بس ی ع چشمم رو از مردیسر  ی لیبپوشه...خ
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 ن دندونهامیه پسر بچه ها بود گرفتم و لبم رو بیشب

 ... گرفتم

 : دمیه بعد بود که دوباره صداش رو شنیچند ثان

 خزان 

 نامرتب  یلیشرتش رو خ یسرم رو بلند کردم..ت

 ده بود یپوش

 یعنی؟ ی دار شدیب _

 ... دهیچرا رنگت پرن یبش _

 ... دمیبد از خواب پر _

 ی مرتب کنه...ول  ید تا کمیبه موهاش کش یدست

 چشمم ی ش رو از جلو یه پ یتونستم پندار چند ثانینم

 هی که چند ثان  یکلیطون و خوش هی دور کنم..پسر ش 

 که ی ه پسر بچه ای چشمم بود..اصال شب ی ش جلویپ

 وکرد نبود...الغر یتو استخر پدر بزرگ شنا م 
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 یبود و خوش پوش یعضالن ی نبود..مرد یاستخون

 ... بود که حاال خوابزده و پر سوال رو به روم بود

 : کانتر آشپزخونه نشست ی رو به رو ی کاناپه  ی رو

 د تایکم تب داشت..طول کشیدار بودم یدم عمه ب یرس

 بخوابه

 شلوار ی دم ...دکمه یم کشی شونیبه پ یدست محکم

 نیدر ا ییدن با لباسهایوابکرد و از خیتم م ینم اذیج

 ش متنفر بودمی حد تنگ و با آرا

 دونم چرا خوابم برد؟ینم _

 بهم انداخت...خسته و خوابزده بود اما  یاجمال ینگاه

 خواب  ی ر چشمهایآشکار و بامزه اش ز ی نظر باز

 ... شدیآلودش پنهان نم

 ک سرد آشپزخونه رویسرام ی برهنه ام رو ی پاها

 ام شد که با دست به کنارش جمع کردم..متوجه  یکم
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 اشاره کرد

 ن؟ یا بشیب ییخ کرد چرا سرپایپاهات  _

 ی ها ی رگین تی...ب یکین نزدیب بود ایب و غریعج

 ون خونهیقا می شب و حضور پر رنگش...دق

 وارکوب سالن مربع یاش...نور کمرنگ و تنبل د

 کرد..کنارش نشستم و با دست یشکل رو روشن م 

 سمت چپم مرتب ی نه شو ی آشفته ام رو رو ی موها

 کرد یکردم..تک تک حرکاتم رو با دقت نگاه م

 ؟یانقدر خوشگل یشیدار م یب ی شه وقتیهم _

 : دمیر کرد به سمتش چرخین موهام گیانگشتام ب 

 ؟یکنیمسخره م

 ... گمی م ی نه جد _

 بلند ی بود ناخنها یو خارج از هر شوخ ی لحنش جد

 ن تار تار موهام یرنگم رو ب  یصورت
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 وخاستی...حرکات دستم نرم و آروم بود..دلم مدمیکش

 دونستم تا چهینم  یر اومده ولیبپرسم چرا انقدر د

 دم و دریکش یق ی ن حق رو دارم..نفس عمیاندازه ا

 کردم ین و چند عکس العمل رو برررسیذهنم چند

 تنش در کنارش پر ین طور آرام و بیاما نشستن ا

 شم و  ن بود که بخوام از جام بلندیکشش تر از ا

 .... برم

 د ویموهاش کش ی دستهاش رو محکم دوباره تو

 ش جا به جا کرد..انگار منتظر ین یب ی نکش رو رویع

 بود کن شروع کنم

 ... ؛ من خوابم بردی ر اومدیامشب د _

 ه آدم روشنیفم رو با ی د تکلیق نگاهم کرد: بایعم

 المیو خ ی نجا بودید...تو ای طول کش ی کردم که کمیم

 نکه راجع به تماسیدونم چرا جا ایمراحت بود و ن
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 چرا  یکن یح میوقفه توج ی ب ی ح بدی رد کردنت توض

 نجا خوابت برده؟یا

 جا به جا شدم..انقدر از اتفاق صبح  یسر جام کم

 نگذشته بود که متوجه منظورش نشم و در دلم دعا

 به مهرداد یف روشن کردن ربطیکردم اون تکلیم

 ... نداشته باشه

 ش کرد که هر دو دستشی تر عصبانش یسکوتم انگار ب

 ی خم شد...پاها ی زانوهاش قفل کرد و کم ی رو رو

 یر چشم یتکون داد و دوباره ز یده اش رو کمیکش

 نگاهم کرد : خزان خانم...منتظرم 

 ؟یآخه منتظر چ  _

 ن مسئله من یاعصاب من..سر ا ی خزان نرو رو  _

 ندارم بارها هم گفتم..چرا من خبر نداشتم از  یشوخ

 شه ؟یمزاحم تو م نکهیا
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 نبود یز مهمین مسئله آخه چیا _

 به اتاق عمه  یبا نگاه ید ولیبا پر یاز جاش تقر

 ن طور منیا یتونی ن آورد : فقط تو میصداش رو پائ

 ارو یمهم نبود؟  یچ یعنیخزان... یرو کالفه کن

 رت آورده و بهت حملهیاومده تو دفتر تو و تنها گ

 .. کرده

 د اون آدم یکنیزرگش م صدام رو کنترل کردم : ب

 یمثل اون فقط با ب   ییه..آدماینیب یخودش رو گنده م

 شن یآدم م یمحل

 ی ن آدم با سکوت و ب یر خانم خوشگل من...ایخ _

 ... شهیم ی بدتر جر یمحل

 شد..پر کشش تریک قدم جمالتش نرم تر میهر روز 

 تو  یتوت فرنگ ی ن تر..مثل گاز زدن بستنیریو ش

 که ی و پر لذت. طور ی تابستان لحظه ا ی گرما
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 اعتبار ساقط  ی جمالت قبل و بعدش از درجه  

 .. شدنیم

 به سمتم خم شد : منتظرم ید کمیسکوتم رو که د

 بهت گفته بود؟ ییزهای...چه چی ح بد یهنوز توض

 چندبار زنگ زده بود

 ت کردمیمن رفتم و ازش شکا _

 امروز یعنیدونم...ی دستهاش رو به کمرش زد : بله م

 ... رار گرفتمان قیدر جر

 رون داد : واقعا که...واقعا کهینفسش رو محکم ب

 ؟یهست  یچرا انقدر عصبان یشه بگیم _

 ازت یگرد پر تعجب نگاهم کرد : مرس ی با چشمها

 ... واقعا ممنونم

 کاناپه کنارم نشست : امروز فکر کنم قشنگ ی رو

 ه..سهند دوست داشتیمتوجه شد که منظورم چ
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 ن مسئلهیمن ا ی برا یولخودش باهاش مواجه بشه 

 که بهت حمله شده  ی ن تو بودیمهم بود ..چون ا

 بود...من االن با قانون و اگر نشه بعدا با مشت به 

 ه؟ یا دست کیکنم دنیم یمزخرف حال ی اون پسره 

 نین دندون هام گرفتم ای نم رو محکم بیریلب ز

 ن یب بود و این گفتگو عج یب بود...ای موضوع عج

 ... حس

 قت خودم رو پرتابیه دادم و در حق یل تک مب  یبه پست

 .. چشمهام رو بستم ی ه ای کردم و چند ثان

 .. میدار  ی مهمتر  یلیپندار ما مسائل خ _

 مسائل مهم تر؟_

 دادم  ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 ن مسائل مهم تر؟ دوست داشتنت مهم یهستن ا یچ _

 ن یت من هم از همی ن عصبانین مسئله است و ایتر
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 ن وسط مهم تر باشه؟یتونه ایم یداشتنه...چدوست 

 ی د یره بسته قرار میه دا یتو من رو با جمالتت تو  _

 بسته؟ ی ره یکرد : دا یکم عصب ی ی تک خنده 

 ن یبگم بهت؟ به ا  یمونم چیم یخزان...خزان...گاه

 نگاه براقت...دل پر تپشت و ذهن باهوش و زبون

 زتیت

 ام رو از ن رو گفت و دستش رو دراز کرد و موهیا

 بلندش ی شونه ام به عقب هول داد...انگشتها ی رو

 نه یس  ی قفسه  ی ه...نفسم توین موهام موند..چند ثانیب

 نه یام حبس شد...انگشت اشاره اش آروم و پر طمان

 .. دیکشی م یکیکوچ ی ره هایر گوشم دایز

 ؟ی دی م یجواب من رو ک _

 .. بود ی به شدت جد یلحنش حاال پر از خواهش ول

 دن..تو ین اتفاقها جدیدونم پندار ای وز ..نممن هن _
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 ی ده...حت ینطور نگاه کردنت جدی....االن ای دیجد

 دهیدت به من جد ید

 نکه من براتیا  یست...ولید نیدم به تو جدید _

 ... دم درستهیجد

 ی تمرکز کنم وقت ی زیچ ی تونستم درست روینم

 ر گوشم ویره وار انگشتش ز ی حرکت آروم و دا

 هیشتر شب یکردم...بی رو حس م شاهرگم ی درست رو

 ساله با   10 یتنها و ملوس بودم تا زن ی به گربه ا

 پر از سئوال یذهن

 ک تر شد..حاال کلماتشیک بود و نزدیخم شد..نزد

 ی بودن که به شماره م ییفقط کالم نبودن...نفسها

 آروم به  یلیگه اش چونه ام رو خیافتادن..با دست د 

 ه شانس یسمت خودش چرخوند : من فقط ازت 

 .. خوامیم
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 ر چونه ام رو لمسیقا زیف دقیظر  یلیانگشتش خ

 کرد

 ی قا وقتی ...اونم دقی دی ن شانس رو بهم نمینگو که ا _

 ... ی کنینگاهم م ی پر از آرامشت دار  ی ن چشمهایبا ا

 شه صداش انقدر خش داشت؟یهم

 ؟یه خواستگار بهم فکر کن یمثل  ی ام خواستگاریب _

 ره وار ی م و داسرم رو بر خالف حرکت نر

 زها هستیچ یلیدادم : هنوز خ یانگشتهاش تکون 

 ی زها رویچ یل ید حل بشه پندار من...خیکه...با

 کنم یدوشم حمل کردم..هنوز هم حمل م

 ا اصال بذارشون رو دوش ین...یخب بذارشون زم _

 ... من

 ین حرکات لعنتیتونستم در مقابل ایچه طور م

 دندون هم ن یوارش سکوت کنم...لبم رو محکم ب
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 گرفتم که با شصتش آروم آزادش کرد

 ... یکن ی، چشمات رو برام گرد م ی گم دلبری بهت م _

 خودم رو  ید...کمیلبم کش ی شصتش رو نرم رو

 لبش اومد و ی رو  یدم...که لبخند نرمی عقب کش

 ره شد بهم یمنتظر خ

 هی...اگر  ی دی ن شانس رو بهم میتو فقط بهم بگو ا _

 یلیتونم خ یشم..اونوقت م ت داشته با ی تو زندگ یاسم

 که تو ذهنم هست رو انجام بدم  ییزایچ

 تونم االن ذهنم ینه...پندار من اصال نم ی خواستگار _

 . رو جمع کنم

 با دست آزادش موهام رو پشت گوشم زد : باشه 

 اون باشه...فقط  ینه...هروقت تو بگ ی خواستگار

 تا خودم رو بهت اثبات کنم؟  ی د یبهم فرصت م

 ... ج بودمیشدم..نفسم حبس بود و گ از جام بلند
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 ب یج ی انگار متوجه ام شد که دست هاش رو تو

 ستاد: تو دو تا از یشلوارش گذاشت و رو به روم ا

 ن مدت بهم یم رو ایزندگ ی ن حسها یبزرگتر

 نیقا وسط ایدن خزان ملوس و خواب آلود دقی..دی داد 

 ؟ فقط بگو چه یدون یباتره میز ی زیخونه از هر چ

 نم؟ قدر صبر ک 

 ی پشتم رو بهش کردم و به سمت اتاق قدم

 حرفا  یلیگفتن..خ ی زها داشتم برا یچ  ی لیبرداشتم..خ

 خورد اما دست خودم نبود کهیپس ذهنم وول م 

 برام جذاب تر و نگاهش پر  یصداش از هر زمان

 کشش تر بود

 ... دم ی ن فرصت رو بهت میمن ا _

 نیا ر نگاهش نبودنم ید زین جمله...شایناخواسته بود ا

 به سمتم برداشت..بلند  یقدر جسورم کرده بود...قدم
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 شونه هام حس  ی نرم رو یلیو بعد لبهاش رو خ

 ... کردم

 ... ن شونه هایا _

 سرم ی رو یو بعد لبهاش محکم و پر کشش و طوالن

 زی ن موهام شگفت انگی قرار گرفتن...حرکت لبهاش ب

 بود

 ی ست...جایبار ن ی ر و باهوش..جا ینظ   ین سر بیا _

 ... خانم ناز من  ی زیکه ازش لبر ی شق و مهرع

 .... یدستهاش محکم دورم حلقه شد : مرس

 ..بود 1بود و ساعت  یتخت خال ی عمه رو  ی جا

 د فقط سه ساعت یدم. شایآشفته ام کش  ی به موها یدست

 ی تونسته بودم بخوابم و تا خود صبح با حسهام کشت

 تونستم تو یدونستم چه طور میگرفتم و حاال نمیم

 طونش نگاه کنم به اون یاه و براق و شیس ی شمهاچ
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 ق نگاهم ینجور موارد به شدت عمیکه ا  ینگاه

 ر رو یخاک احساسم رو ز ییک جورهایکرد یم

 . کردیم

 ی دن صدایرون رو نگاه کردم و باشنین در بیاز ب

 عمه پشت در دعا کردم ی ها ییدن دمپایدوش و د

 ونهز آشپزخیخودش سر کارش رفته باشه اما پشت م

 رش خمینظ یب ی نشسته بود با کت و شلوار الجورد

 دستش  ی چا یتب لتش و فنجان  ی شده بود رو

 نم رو حسی د نگاه سنگید کردم که شایترد یبود...کم

 زد که ی کرد که سرش رو بلند کرد و لبخند پهن

 ن بندازم و به سمت آشپزخونهی باعث شد سرم رو پائ

 د یکش یر میت یبرم..معده ام کم 

 ... ر خوشگلیخصبحت ب _

 اخم کردم : عمه رو ببر یصداش کم ی ح تویاز تفر
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 د دوشیرم برم خونه بایه آژانس بگی شگاه منم یآزما

 ... کار دارم  یرم و کلیبگ

 رفتنم  ی دستش رو دراز کرد به سمت کمرم تا جلو

 یره...خودم رو کمی نک آشپزخونه رو بگیبه سمت س

 ال بپره ح بایدم که باعث شد ابروش با تفری عقب کش

 ! جان؟_

 قا یاد : دقیلبم ب ی رو ی لحن متعجبش باعث شد لبخند

 ! جان؟

 : ش رو محکم فشردی نیب ی کرد و باال   ی بلند ی خنده 

 دستور اولتون اجرا شده..عمه خانم رو بردم

 دار شد . بنده هم با یکم زود بیشگاه اون یآزما

 ... دمیاجازتون اصال نخواب

 ت چرا؟ نه نگاهش کردم : اونوقیدست به س

 بهم بله داده بود ی ه خانم دلبریچون  _
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 ن انداختم : پس من ی کالمش سرم رو پائ  یاز گستاخ

 افه ام داغونه یرم و قید دوش بگیرم شده...با یبرم د

 ی قه حاضر شیتو چهل دق یرسونمت...اگر بتون یم _

 یفرصت صبحانه خوردنم دار

 شه یرم مینه د ی وا _

 پر از حسش  ی ن کلمه هایخواستم از بیشتر م یو ب

 ز بخورم و برمیل ییک جورهای

++++ 

 د در رویم رو از دور گردنم باز کردم و با کلیروسر

 بزنن ی باز کردم...حنا و عمه که رفته بودند تا دور

 مبل رها کردم و  ی فم رو روی ومده بودن..کیهنوز ن

 ی تلنبار رو ی شسته شده  ی به حجم ظزفها  ینگاه

 ... دمیام رو کشخسته  ی انداختم و پاها ییظرفشو

 ه دادم و با فشار چشمهامیتک ی سرم رو به پشت
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 لبهام اومد...از صبح زنگ زده بود و ی رو ی لبخند

 ده بو در آخریکرده بود. از کارم پرس یاحوال پرس

 شام دعوتم کرده بود و با رد کردن دعوتش  ی برا

 .فردا ناهار بقول خودش وقت گرفته بود ی برا

 سرحال و دوست ی امزده به نیقا شب یرفتارش دق

 .. شناختمی که من م  ی بود تا پندار یداشتن

 عمه و باز شدن در  ی بلند خنده  ی دن صدایبا شن

 ... نکه زنگ بزنن در رو باز کردمیآسانسور قبل از ا

 زیعز ید : خسته نباش یدنم صورتم رو بوسیعمه با د

 عمه

 نیقربون ا ین ما دو تا رد شد : حاال هیحنا از ب

 مزه برو عمه خانم زبونم رو براش در یب ی دختره 

 آوردم و دستم رو دور عمه حلقه کردم 

 ی برتت ددر برات بستنیکه م  یآره مهناز خانم اون _
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 ن برو یخره منم..بعد قربون اینوتال م

 یکه به زبون آوردم حنا رو یپر حرص ی باعمه 

 دادم  یخام بر سرم سوت ی خودش زد : ا ی گونه 

 ش رو باز کرد : من ی رمبل نشست و روس ی عمه رو

 ن دل خوشیا ین سهند خان شما به چ یدونم اینم

 خورهیس نمیکرده نخود تو دهنش خ

 !!! سهند_

 نکهیخوره..مثل ایس نمیگم که نخود تو دهنش خیم _

 ن ففل نمک خانم صحبت یامروز اومده شرکت با ا

 ... کرده

 یگرد من سرش رو کم ی توجه به چشمها یو بعد ب

 ن آورد : مثل تو که شازدهیو پائخم کرد و صداش ر

 ی ما رو خوشحال کرد ی 

 ن دو نفر دهن لق تر هم هست؟یاز ا _
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 ی تکون  ینف ی طنت سرش رو به نشانه ی عمه با ش

 . داد

++ 

 دستش رو کنار ی نپا و اون پا شد و قاشق تویا یکم

 تابه گذاشت یماه

 د از عمه بشونم؟ حنا خانم یمن با _

 ف کنم ی نذاشت برسم خونه برات تعر _

 ه دادم : خب؟ینت پشت سرم تکیبه کاب 

 موهاش رو پشت گوشش زد : برام از خودش گفت

 که ی زیمقدمه...از خواسته هاش از هر چ یب یلیخ

 بهش اعتقاد داره

 و تو؟_

 ی د...بهم گفت هر وقت خواستی نپرس ی زیاز من چ _

 م تو هم از خودت بگو چون منیواقعا هم رو بشناس
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 ودم شناختمشدم که خ ییجذب حنا

 یش کرده بود...بغض خاص یخجالتش بامزه و خوردن

 د : حنا یچیگلوم پ ی تو

 بچه هاست...و  ین هفته دورهمیا  ی پنجشنبه  _

 نوبت ماست 

 ادم رفته بودیکامال  ی وا  ی ا _

 شلوغه..من کارها رو  یلیست تو سرت خیمهم ن _

 نم و ازیخوام بشیخوام دعوتش کنم...من نمیکنم..میم

 یجیده و به نتای...تا حاال خودش دخودم بگم

 خوام بازهم برسه یده..م یرس

 دعوت ین دور همیچ وقت بچه ها رو تو ایمن ه  _

 نکردم

 خوامیباهم فرق دارن...من م  یلیدونم..چون خیم _

 کنم یم ینه من چه طور واقعا زندگیسهند بب 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ی گفت ی براش از حست بعد از عروس _

 نه من امروز فقط سکوت کردم_

 ی هوا به گوشه   یگه ب یدستش رو بار د ی وقاشق ت

 برسه که یجید اون هم به همون نتای تابه زد : شایماه

 دم یمن رس 

 ی کنیشونه اش گذاشتم : اگر فکر م ی دستم رو رو

 ت ی ن موقعی شه چرا اون و خودت رو تو اینم

 ؟ ی دی آزاردهنده قرار م

 رون آشپرخونه رفت یازم فاصله گرفت و به سمت ب 

 مثل سهند نه گفت؟ ی نه به مردآسو یکنیفکر م :

 دیشه دیکه با چشم م ین همه اختالفی با وجود ا یحت

 و حس کرد؟ 

 ی دستم به تلفن رفت و برگشت...صدا ی دو سه بار

 آشپزخونه کالفه ام کرده  ی بلند آواز خوندن حنا تو
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 رون آوردم : بچه محلهین در بی بود، سرم رو از ب

 ! کوچ کرد

 نیشتر ای: از نصف ب دیبلند خند ی عمه با صدا

 ها خوش صدا تره ی دیجد

 ... ر عمهیلش نگیتحو _

 حنا اما هنوز در حال چهچهه زدن و درست کردن

 . فردا بود  ی ه برایساالد الو

 سخت نبود و کال کار  یلیبود که گرفتنش خ یمیتصم

 کیشتر از ید بیکردنش شا  یقه بود اما عملیدو دق

 نکار روید ایبا باالخره یده بود...ولی ساعت طول کش

 . کردمیم

 :بود ی ش از اندازه جدیآروم و لحنش ب  یلیصداش خ

 ... سالم خانم

 ؟یهست ییسالم...جا _
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 م که هنوز البته شروع نشده یدار  ی ه جلسه ای _

 نجا؟ یا ی ا ی فردا شب م _

 ستادم و منتظر شدم یوسط فرش اتاقم ا

 زم؟ یشده عز ی زیچ _

 لب و ی رو ن طور نرمیدست خودم نبود که لبخند ا

 یه دور هم یدلم نشست : دوستام مهمان ما هستن 

 ی ایب ی د بخوایساده است و من گفتم شا

 که داخلش یداد داره از اتاقیقدمهاش نشون م ی صدا

 شهیدور م یبود کم

 ایمن باشم؟  ی شده بود: دوست دار ی نبار جد یلحنش ا

 خوام که باشم؟یمن م   یکنیفقط فکر م

 : اممم...دوست دارم که ن دندونم گرفتمیناخنم رو ب 

 ی باش

 یلیرون داد و حاال لحنش خیآروم ب  یلینفسش رو خ
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 ... زمیحتما هستم عز ی اگر تو بخوا ی تر شد :پ ی جد

 .. رمیمن وقتت رو نگ _

 رم، راجع به یگیجلسه که تموم شد باهات تماس م _

 مشکل سهنده 

 شه؟یحل م _

 ... شمیالش نم یخیشه..تا حل نشه که من بیالبته که م _

 ؟یهست ی نطوریمسائل ا ی راجع به همه  _

 هیحساس ترم...اونم  یلیخ یلیه مسئله خیراجع به  _

 ... دعوتم کرده یخانم خوشگله که فردا مهمون

+++ 

 نش یدلم تحس ی گه تویک بار دینگاهش کردم و 

 شه بود لبخند به لب و خوشیهم  ی کردم ...حنا

 ند ن بلیآست یو بلوز صورت یمشرب با شلوار مشک

 و یاما دوست داشتن  یده تر از هر وقتیکم پوش ید یشا
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 : شونه ام گذاشت  ی ا دستش رو رویبا و راحت..دنیز

 کمکت کنم؟ 

 دادم و نگاهم رفت  ی تکون ینف ی سرم رو به نشانه  

 ریبه سهند که کنار صابر نشسته بود و نگاه ز

 ن سبک یحنا بود...ا ی و پر از حسش رو یرکیز

 اده باب طبع صابر اصال انقدر س  یها حت یمهمان

 د با یکه شا یینبود ؛ حضور هر سه شون در جا

 ی متفاوت بود نشانه  یفرهنگ و اعتقاداتشون کم

 ... ارشون به ما بودیاحترام بس

 به   یهم بود...نگاه ی گرید ی من اما دل و ذهنم جا

 تعجب یکم 8دن ساعت  یساعت انداختم و با د

 .. کردم

 در  ی قا از جلویقزنگ د ی دن صدایحنا اما با شن 

 فون رفت یآشپزخونه به سمت آ
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 .. گفتم  یادت نره چیحنا خانم  _

 خوب منظورم رو گرفت که اخم کرد و بعد رو  یلیخ

 .... ستادیسالم دادن ا ی در برا ی باز کرد...و جلو

 شه خوش لباسیدنش لبخندم پهن تر شد...مثل همیبا د

 ی ستاده بود با جعبه گل ب یو آروم رو به روم ا

 .... دهیارک ی پر از گلها  ی ریظن

 دیگرفتنش دراز کردم..حضورش جد ی دستم رو برا

 ی بود و توجه همه رو به خودش جلب کرد...جعبه 

 کانتر آشپزخونه گذاشتم و دست رو به  ی گل رو رو

 .. دمید رنگم کشیشلوار سف

 یخوش اومد  یلیسالم خ _

 ... تکون داد و به سمت سهند و صابر رفت ی سر

 مبل  ی متداول رو  ی ها یالم و احوال پرسبعد از س

 یکنار صابر و سهند نشست ...روبه رو یتک
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 .. آشپزخونه

 ا نسکافه؟ی ی دم : چایر لب ازش پرس یز

 ... آب لطفا_

 وان پر از آب رو حنا ازم گرفت...رفتارش مثل یل

 تخس بود که بهش تذکر داده شده  ی دختر بچه ا

 .. به به حنا خانم _

 ییهم که شده خوش آمد گوحفظ ظاهر  ی حنا برا

 ه تذکر بود تا تعارف و باعث خنده یشتر شبیکرد که ب

 د شدی بلند سع ی 

 بچه تو چرا اخالقت انقدر گنده؟_

 دست خودم نبود که ناخودآگاه چشمم به سهند 

 افتاد...دستهاش رو دور فنجانش محکم کرده بود و

 ش از اندازه در هم رفت یب یاخمهاش کم

 ... خواد بچهیرت میشم بص من قند و عسلم...چ _
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 خاص خودش وارد آشپزخونه  ی و بعد با طناز

 دنید و فهمیرسینگران م  یا هم به نظر کمیشد..دن 

 ... لش اصال سخت نبودیدل

 بهم  ی نگاهم اما به پندار که افتاد..چشمک با مزه ا

 زد 

+++ 

 خزان؟ _

 چرخوندم یسرم رو به سمت عل

 عمه خانمت بهترن؟ _

 بله...امشب پسرشون اومده خونهبه لطف پدر شما  _

 پسر عموم هستن  ی 

 ی ر یمارستان عکس بگیاز ب ی ایه روز بی یتونیم _

 یغاتیکار تبل ی برا

 وان شربتم نگاهش کردم : چند یل ی با خنده از باال 
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 ؟ی دیم

 ات فکر کن یکم به معنوی...ی ماد ی ا _

 ات قسط بانک رو بدمیها آره با معنو  _

 ستیزبون که ن  _

 یاد داریرو به  ی د : روزیبلند خند ی سحر با صدا

 ؟ یکه از خزان نخورده باش

 همه رو بلند ی خنده   ی مظلومش صدا ی نه واال 

 حواسم به پندار بود...به پندار ی کرد..من اما همه  

 .. کردیکه با آرامش نگاهم م ی ساکت

 بعد با  ی قه یبه سمت آشپزخونه رفتم و فقط چند دق

 نه شد دستش وارد آشپزخو ی تو یوان خالیل

 ؟یخوب _

 دادم که لبخندش رو  ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 پهن تر کرد
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 سهند باشم  ی خواست جای چ دلم نمیه _

 نیدونم اصال ایرون دادم : نمینفسم رو محکم ب 

 ا نه؟ یبود  یدعوت کار درست

 ر یخ یاحساس یبله...ول ینگاه کن یمنطق _

 نه نگاهش کردم: و فرق منطق و یدست به س

 ؟ احساس 

 ه خانم یگه شما یک شد : مثال منطق میبهم نزد  یقدم

 ییحرفا ی ه سریاحساس  ی...ولیمستقل ی ساله  10

 ارم بهتره یزنه که به زبون نیم

 ره شدم : منم احساسم یطونش نگاه خی ش ی به چشمها

 ... ینجا باش یباعث شد تو ا

 بزنه سهند وارد آشپزخونه ینکه بتونه حرفیقبل از ا

 ومد ینم شد...سرحال به نظر

 زم؟ یگه برات برید ییه چایسهند  _
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 دونمیخواهرت قصد شکنجه دادن من رو داره م _

 نه...تویست...حنا همینجور نیا یدونی خودت هم م _

 ... یدونستی هم م

 هر  یک کم مراعات من رو بکنه وقت یتونه یم _

 بهش  ید بهش عالقه داشته و حتیم سعیدونیدومون م

 ... شنهاد دادهیپ

 نکهیقبل از ا یرون دادم ولیپر حرص بنفسم رو 

 کمرم قرار  ی بدم...دست پندار آروم رو  یجواب

 ی تونیک کرد: تو نمیگرفت و سرش رو به گوشم نزد

 ی که داره رو بفهم یحسادت

 ؟یفهمیو تو م _

 ... با تا مغز استخونیتقر _

 یمهمانها رفته بودند و درست مثل خانواده ا

 ی ه ور یلبخند  ی ارم..پند یک دور هم نشسته بودینزد
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 ... فکر بود ی زد حنا اما کامال تویبه حنا م ی بامزه ا

 هست یباال انداختم و از جام بلند شدم : کس ی شانه ا

 ه بخواد؟ یمثل من شام درست نخورده باشه دلش الو

 ارم یحنا در سکوت از جاش بلند شد: من م 

 پندار ییدوباره همراه با لبخند به گل اهدا ینگاه

 ه از نگاهش دور نموند..پشت سرم وارد انداختم ک

 ؟ یآشپزخونه شد: دوستشون دار

 یاد؟ بعد هم گل خوشگلی از گل گرفتن بدش م یک _

 .. نیمثل ا

 ب منتظرمیگره کرواتش رو شل کرد و دست در ج

 فردا باهم ی حوصله داشته باش یکنیستاد : فکر میا

 رون؟یم بیبر

 مش ر و خانیز گذاشتم: امیم ی سبد نون ها رو رو

 ... کمیاومدن و البته حنا 
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 عمه...پسرش و  یان ولیم بیگ یبه حنا و سهند هم م  _

 مراقبت ازشون  ی فه یعروسش هستن و فعال وظ

 اوناست  ی بعهده 

 پاشنه دارم رو در  ی دم و کفشهایکش  یقی نفس عم

 آوردم 

 ؟ پاهات ی م رو به روم نشست: مجبوریصندل ی رو

 داغون شده

 م کن م گفتن بکش و خوشگل یاز قد _

 ی تو از اول خوشگل بود _

 ... گذاشتم  یش دستیپ ی دستم رو رو ی تکه نون تو

 ر چونه اش بهم ینگاهش کردم که دستهاش رو ز

 .. قالب کرد: بپرس

 ره..پندار بود و ید که ذهنم درگیفهمیدم از کجا می نپرس

 ... قشینگاه عم
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 شه ش یره شدم به چشمهاش که انگار پشت شیخ

 ن روزها یدن انکش شفاف تر شده بویع

 ... یعنیاون موقعها..هم به نظرت ... _

 ... دن سخت بودیچه قدر پرس

 : نکش رو عقب دادیقالب دستهاش رو باز کرد و ع

 ن پر کرده که اون روزها هم به ی تموم ذهنت رو ا

 ا نه؟ی ی با بودینظرم ز

 !! نه_

 فرنچم رو به  ی مکث کردم و ناخن ها ی ه ایچند ثان

 هید پاین شا یدم هم آره..ایدم: شای شم کیش دست یپ ی لبه 

 ذهن من باشه   ی و اساس همه 

 ی اما همه  ی با بودیشه از نظر من زیتو هم _

 اتفاقات اطرافمون انقدر نپخته و خام بود..انقدر 

 استفاده ی برا  یدخالت شد که من و تو هرگز فرصت
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 م ی ما نداشت ی از کلمه 

 میبچه بود یلیخ _

 و من  ی بود ییهازیه چیاد...تو غرق یز یلیخ _

 ... غرق خودم

 یوفتاده بود چیکنم اگر اون اتفاقها ن ی فکر م یگاه _

 شد؟یم

 ی نبود ی د تو هرگز زن موفق و تو چشم امروزیشا _

 یخطها ی نگاهم رو به حرکات دوار انگشتم رو

 چی دوختم: اون وقت فکر کنم ه  یش دست یپ ییطال

 وقت برات جذاب نبودم 

 م ی د..راحت مستقنبو  ی حس بد ی حرفم ذره ا  ی تو

 به سالن انداخت و ی ه و مطمئن نگاهیحاش  یگفتم..ب

 یزش رو به سمتم چرخوند: گاه یبا نبودن حنا نگاه ت

 .. خواد داد بزنمیدلم م
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 ه ابروم رو باال دادم : اون وقت چرا؟ ی

 چهی د االن دوتا یم شایآره اگر ما ازدواج کرده بود _

 ...مثل هزاران مید هزاران مشکل داشت یم...شایداشت

 ا...اما من بدون شک به زنم یدن ی گه یزن و شوهر د

 ی م وفادار بودم همونطور که تو زن زندگیو زندگ

 یو هست ی بود

 گم یمن دارم از عالقه م _

 خودم ی من همون روزها هم به حد و اندازه  _

 که بلد بودم...من بودم  ی دوستت داشتم..در اندازه ا

 ا مثال اون گردنبند ی...کردمیکه برات لباس انتخاب م

 ... داشت یکه سنگ آب ی ده ایارک

 دستم خشک شد...نتونستم دهان بازم ی چند لحظه ا

 ... رو ببندم : پندار 

 ه داده بودندیبهم هد ی دیاون گردنبند رو به عنوان ع
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 انبار ی تو ی ن سالها ته جعبه ایو در تمام ا 

 اجبار  ی کردم از رو یکه فکر م ی زیبود...چ

 دهش ی دار یخر

 کردمیپندار من...فکر م _

 ی تم به تو تمام نشدنی من انتخابش کردم..حس مالک  _

 هید ین سالها...درسته گام اول رو شایبود در تمام ا

 یی جورا

 .. به اجبار_

 که سختش بود تا تمومش کنه رو با شوک و  ی جمله ا 

 ... ل کردمی ن ته ذهنم تکمیریحس تلخ و ش

 که اصالنطور نبود یا ید...ول یآره..شا _

 ن قدر بلد بودم...مخالف صد ینخوامت...فقط هم

 یی درصد ازدواج زود هنگام بوده و هستم...لباسها

 .. د همه اش انتخاب خودم بودیخری که عمه برات م
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 پس چرا؟؟ _

 بار بهم تذکر داده ی ن انداخت: بارهایسرش رو پائ

 ک بشم و در ینزد  یلید بهت خیشده بود که نبا

 .... کنارش...مادرم

 ییزهایخم شد چ یحالت محکم و راست نشسته ام کم

 ... د بودیدم جد یشن یکه م

 ... دنمید ی ومدیچ وقت ن یتو چرا ه _

 پشت  ی زیش رو فشار داد..احساس کردم چیشونیپ

 کنه به سکوت یه است که مجبورش مین قضیا

 ! به سمتش خم شدم : پندار  یکم

 توو یچ کسیزد: ه ی جیسرش رو بلند کرد و لبخند گ

 ... گهی تو نم یا اسم من رو به قشنگیدن

 بود و هر لحظه ی مرتفع ی سرسره  ی قلبم انگار رو

 زیم و ترس لی ن حال پر از بی پر نشاط و در ع
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 ... نی خورد به سمت پائیم

 ن بود اون روزها..کنده شدن ها ... در یدرستش ا _

 کردم دوباره و دوباره وارد  ین سالها سعیتمام ا

 برات نداره ی زیتم و تکرارش چت بشم..گف یزندگ

 تین حس که فقط من اذین سالها با ایدر تمام ا ...

 دیکرده بودم و حس و حال پندار برام جد یشدم زندگ 

 ن دستم گرفتم...گلوم یوان آب رو بیب بود..ل یو عج

 ... دن داستان اون گردنبندیخشک بود از شن

 .. بخشمیما رو هرگز به خاطر اون روز نمین _

 ز گذاشتم ..دستش رو آروم دراز یم ی رو رووان یل

 ... بزرگش گرفت  ی ن دستها یکرد و هر دو دستم رو ب

 ن بود : با مادرم صحبت کردم..به یلبخندش غمگ

 کنم یشونم صحبت م یمحض اومدن مادرت با ا

 ! پندار_
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 از  ینه...ول ی خواستگار  ی دونم گفتیجانم...م  _

 و بازتر یاد...برام عزیخوشم نم  یپنهان  ی رابطه 

هر  گه باشم  ید  ی مثل دخترهاکه بخوام باهات    ین هستیارزش تر از ا 

 ان هستنیوقته درجر یلیخ چند پدر و مادرم

 من هنوز _

 ش؟ ی؟ اصال داری تو فکره اون گردنبند _

 ه ید قربان مادرت برام هدیروز ع ی دیبعنوان ع _

 ... آورد...فکر کنم فقط چند وقت بعدش بود که

 شم ویدنش ناراحت میمن از شنادامه اش نده...هم   _

 تو هم از گفتنش 

 اد گرفته بودم ازت متنفرم باشم یسالها  _

 ی من همه  یول

 دوستم داشته   ی ن کردم چه طورین مدت تمریا

 .. یباش



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 خم کردم..  یپلک زدم و سرم رو کم  ی چندبار

 ی : هر حرکتت..هر نگاهت برا

 خرم...بهت قول یمن پر از نازه...منم همه اش رو م

 ی د من رو به بازارت راه بدی م...فقط تو بادیم

 ندادم؟_

 ید: خانوم خودمیچیپ گوشم ش تویصدا

 ین حسین بهترید ای بخشه و شایما رو نمیگفته بود ن

 نیکه ا یتونست بهم بده اما...انگار از زمانی بود که م

 یلیاورد خین حرفها دلم رو به درد میاتفاقها و ا

 مای دن نیکه با د ی گذشته بود..صد سال انگار از روز

 شده بودم گذشته بود. هر چه قدر  یاون قدر عصبان

 ا هریا حس و ین رابطه و یهم که خواسته بودم ا

 بروز ی برا یگذاشت، فرصتیکه پندار روش م یاسم

 لمس نبض من ی ورا  ی زیق چیداشته باشه اما حقا
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 .. بود

 نک یس ی حنا رو تو ی مه خورده ین ی وان چایل

 دم... پاهاش رو یخودش گردن کش گذاشتم و به دنبال

 که خوب ی کاناپه جمع کرده بود و به برنامه ا ی رو

 ره شده یشه خیازش متوجه نم ی زیچ چیدونستم هیم

 بود

 ؟ مگه یحاضر ش ی خوایکنارش نشستم : حنا نم

 رون؟ یم ب یست بریقرار ن

 سرش رو به سمتم چرخوند، چشمهاش خسته به نظر

 ومد یم

 ؟ ی دیشب خوابیاصال د _

 ! دوستت داره یلیخ _

 دستم ناخودآگاه به سمت موهام رو اونها رو از 

 مفهممیچشمم عقب زدم : من..منظورت رو ن ی جلو
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 ..تو هم دوستش یفهمیمنظور من رو خوب م _

 ستین نیا ی ن جمله ام اصال به معنای...حاال ای دار

 تو ی ها  یکه بگم منم قراره ببخشمش بابت تمام سخت

 تاب یلقه کردم و کمدستهام رو دور زانوهام ح

 ده؟ ینکش  یش سختیتو زندگ  یعنیچ کس یخوردم : ه

 ست ین یقلی م و صی صاف و مستق یچ راهیه

 ز نخوردهیت ل یاسک ی ش روی چ کس تو زندگیحنا...ه 

 بره جلو

 ایز براشون فراهمه...یها هستن همه چ یلیچرا خ _

 ا فقط بر حسبیا اومدن و یبه دن ی تو کشور آسوده ا

 ... بشون شدهینص یخاص ی خانواده قانون احتمال 

 می دار یلبم اومد: االن بحث اجتماع ی رو ی لبخند

 ؟یا عاطف یم؟ یکن یم

 ن رویزانوش گذاشت : بحث ا ی چونه اش رو رو 
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 ... شهیم که نمیکن یم

 سهند؟_

 داد  ی د تکونییتا ی سرش رو به نشانه 

 ایشه ی م  ین یکه بب ی ن آدم فرصت دادیتو اصال به ا _

 نه؟

 ؟ ی ندار فرصت دادتو به پ _

 ه لباسیم یکنه حنا...ما داریفرق م یل یبحث ما خ _

 ها یلیهم خ ین گسستگیاز هم گسسته رو که تو ا

 ه لباس توید یم..شما داریکن ینه مینقش داشتن وصله پ

 ی لیبهتره..خ یلید..خیدوزیرابطه تون م ی برا

 ... زترهیتم

 ... ستینه! ن _

 بهت گفت؟ یزیشب چید _

 ... ز بودیهمه چ ی ا یواست نگاهش گوخیگفتن نم _
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 ؟ یز؟ مطمئنیک ابروم رو باال بردم: همه چی

 ن یباب طبع ا ی کار باز سهند رفتار ی ک جای

 ... دخترک لوس و طناز انجام نداده بود

 رون؟ به پندار بگم قراریاد با ما بیب یخوایاالن نم _

 رو باهاش کنسل کنه؟

++++ 

 و لبخندش رو به سر تا پام انداخت  ی پندار نگاه

 م ها! تمام یراه بر  یلیپنهان نکرد: خانم حنا قراره خ

 اخمات  ی نطوریمدت قدم زدنمون قراره شما ا

 زون باشه؟یآو

 کردم؟ یمن با شما آشت _

 من هم شد  ی بلند پندار باعث خنده   ی خنده 

 م ی ا صلح نامه امضا کنیب _

 داد : من بدون در  یتکون  ینف ی سرش رو به نشانه 
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 .. کنمی نم ی چ کارین منافعم هنظر گرفت 

 ... میشما توش جا بد ی برا ی ه منفعتیم  ی تونی خب م _

 حوصله موهاش رو داخل شالش کرد: پس  یحنا ب

 اد؟ یچرا نم

 طنت خواست ید و با شیپندار باال پر ی ه ابروی

 دادم و با  ی جوابش رو بده که آروم پهلوش رو فشار

 ابرو اشاره کردم که ادامه نده 

 در اطرافمون  یتوجه به بحث و هر اتفاقی پندار اما ب

 برام زد...آفتاب تند روز جمعه دوست یچشمک

 و  ینسبتا طوالن  ی برنامه   ی و ملس بود برا یداشتن

 ده بود یکه پندار چ یمفرح

 ادیرتر بید ید کمیسهند گفته بود مهمان دارن و شا _

 ستادنمونین همه منتظر اینم ایبی نم ی ازیمن ن _

 شون انقدریشما با ا  ینم از کدوی رو....اصال نم
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 ی کنیکه برنامه باهاش هماهنگ م ی شد یمیصم

 ن دوتا یخونه ب ی هر دومون دلمون تو  یاز وقت _

 ... ر کردیخواهر گ

 نه حبس شد ؛ حنا انگار یس ی ما تو ی نفس هر دو

 مورد حمله قرار گرفته باشه ، پندار رو نگاه 

 م یم از شوک خارج بشی نکه بتونی کرد..اما قبل از ا

 که برام ی. حس یاز عذرخواه  ییاید با دن یسهند رس

 ... ناشناخته بود

 .... جلوتر حرکت کرد و سهند پشت سرش یحنا کم

 ... پندار اما خودش رو کامل بامن هماهنگ کرد

 ش بود...من امایب شلوار ورزشیهر دو دستش تو ج

 ست قدم از ما جلوتر بودن یکه ب ی ش دو نفرینگاهم پ

 ! ر باشه و نه بشنوه سختهیآدم دلش گ _

 بود ی نبود کامال خبر یجمله ام سئوال
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 شما؟ ی دی نه شن یاز ک _

 شتر خنده دار بودیخته بود بیکه تو کالمش ر یحسادت

 تا نگران کننده 

 : درختها بود ی رو ی وه هاینگاهم به تک و توک م

 ی رابطه ها نوبرانه ان...ترد و دوست داشتن یبعض

 ... افتادهو جا  یمیها قد یو بعض

 ر پاش رو با آرامش به جلو پرتیز ی زه یسنگ ر

 یمیمن با تو هر دوشه...نوبرانه و قد ی کرد: رابطه 

 گن جمع تناقض ها ی ن میبه ا _

 ... سخت داشتن ی گن دلبری ن میزد : به ا یلبخند پهن

 ... ستم پنداری من سخت ن  _

 ست یحنا هم سخت ن _

 .... ل داشتمیمیه ایشونه ام رو باال انداختم : امروز 

 ن طوریره شد به چشمهام..ایخ ی ادیز یلیبا دقت خ
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 د و دقتش دوست یصحبت از اتفاقات روزانه برام جد

 بود  یداشتن

 رفته یهست تو هلند که پذ یعکاس ی ه دوره ی _

 ... ک ماههی  ی ه دوره یشدم..

 ؟یک ی شد : برا ی صورتش کامال جد

 .. گهیحدودا شش ماه د _

 ه؟ مت به رفتنیو تصم _

 م کردم ویکوتاه ورزش ی ب مانتوی دستهام رو تو ج

 .. هیمهم ی آرام گفتم : دوره  

 ... درسته_

 .. یارعالید: بسی دستش رو به دور دهانش کش

 که دست خودم نبود یجوابش باعث شد با تعجب

 تو صورتش نبود.نه  یبیز عجی نگاهش کنم...چ

 ا ناراحت یو  یخوشحال بود و نه عصبان
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 خوشگل؟  یکنینگاهم م ی ن طور یچرا ا _

 زهاین چیزا و ا ید برم دنبال وی...بایچیه _

 فیتکل ی نکه بریشه قبل از ایباشه حتما...فقط م  _

 م؟ی ز رو مشخص کنیهمه چ

 ب یوار و عج ی موذ  یخت...ترس ی ک لحظه ریدلم 

 . دیچیذهنم پ ی که خودم هم منتظرش نبودم تو

 شم یمنظورت رو متوجه نم _

 دلم تنگ زنم باشه...نه ه ماه یخوام تو اون یم _

 دارم به دستش  یکه فقط دوستش دارم و سع ی دختر

 .... نی ارم ...همیب

 ن و خودش یبش بود و سرش پائیج ی حنا تو  ی دستها

 زد و از صورت ی وقفه حرف م یساکت..سهند اما ب

 نشون دریب ی زیقا چه چید دقیشد فهمیش نمیجد

 .. انهیجر
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 ی چا برام ین یس ی گل قرمز رو ی پندار از قور

 د اما بعد ازیچیم پ ینی ب  ی ده تویجوش یخت عطر چایر

 د عطریو پندار وارش شا یر پوستیز ی خواستگار

 نداشت  یتیانقدرها هم اهم ی چا

 به  یرو به طرف گرفت ول ی د رنگ چایفنجان سف 

 شلوار  ی آب رو ی قطره ا ین ی س یسیل خیدل

 زود لکش محو  یلیرنگم افتاد که خ ی خاکستر

 ... درهمش کردم به صورت یشد..نگاه 

 ؟ ی هنوز هم وسواس دار _

 هنوز هم؟؟ مگه قبال هم داشتم؟_

 ن سوال رو ازم یابروهاش رو باال داده ا

 نسبتا خنک رو قورت دادم ی از چا ید...کمیپرس

 د بشقابها رو برات خشک یست بای ادت نی یداشت:

 م حتما؟یکردیم
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 تو یعنیصورتش اومد:  ی رو ی لبخند دوست داشتن

 من؟ ی برا ی کردیخشک م بشقابها رو

 گذاشتم: عمه دوست نداشت تو ینیس ی فنجان رو رو

 یلیتش زن عمو هم ازم خیآشپزخونه کار کنم...واقع

 کردن ..اما یم ییرایشتر ازم پذیگرفت..ب یکمک نم

 و با جمع ناهار ی ومدیکه از دانشگاه م یگاه

 ا شامت رو خودم آمادهیناهار و  ین یس ی خوردینم

 کردمیم

 مملو ی زیصورت قابل وصف نبود...چ ی حالت تو

 ب و سخت ازیغر ید هم درد ...حسیاز حس و شا

 ... دردآور ید کمیشا ی مرور

 :کرد یش دست یپ ی تو ی خودش رو مشغول خرما

 ... دونستمینم

 ی دونستیزها هم بود که تو نمیچ  یلین خی بب _



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ادهیدونستم تعدادش انقدر زی که من نم ییزهایچ _

 م یتونیم ی کنم چه طوریر مبا خودم فک یکه..گاه 

 م؟ی صورتت نگاه کن ی انقدر راحت تو

 شیپ ی دستش رو رو ی تو ی ن رو گفت و خرمایا

 به درد  یلیش خییرها کرد: برم حساب کنم..چا یدست

 ه یم یستن الاقل برینا هم که بخورش نینخور بود..ا

 ... رستوران بهتر

 کرد که یانقدر متعجبم م  یعکس العملهاش گاه

 ... کنم یدرست در ذهنم حالجتونستم ینم

 فقط چند لحظه از رفتنش گذشته بود که حنا از سهند 

 حوصله یب یدر حال صحبت با تلفنش جدا شد و کم

 ار ویاخت یتخت کنارم نشست..شالش رو ب ی رو

 یرو ی از موها ی د و دسته ا یجلو کش یشاک یکم

 به سهند یر چشمیشونه هاش رو عقب فرستاد...و ز
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 نگاه کرد

 ! ؟حنا_

 داره واقعا؟  یشه اصرار به چیگم نمی بهش م _

 ؟ یشه؟ چه اصرارینم یچ _

 ت حال من رو بکن منیه قدم رعایگه تو فقط  یم _

 ...عوض کردنیه قدم یکنم...چه ی همه کار برات م

 ه قدم؟یشه یمن م 

 عوض کردنت؟ _

 توجه به من  ی و تند بود...حنا اما ب یشاک  یسوالم کم

 ک دونهیتخت نشست... ی هاش رو کند و رو یکتون

 ج یدهنتش گذاشت : سرم گ ی از خرماها رو تو 

 ... رهیم

 حنا؟ فکر کنم یکنیت میچرا انقدر خودت رو اذ _

 گهیشه نشده دیسهند هم به خواستگار ساده ؛ اگر نم
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 به سهند کردم که ی پشت سرم نگاه ی با تک سرفه 

 ین حقیهمچ یکرد..ولینگاهم م   یشاک

 از دهها خواستگار یکی تش سهند همینداشت...واقع

 تونستم یاگر من م یتونست نه بشنوه..حت ی حنا بود و م

 ... رت آبروش قسم بخورمیبه شرف و غ 

 از حنا نخواستم ...جز ی زیب بود : من چی دست به ج

 ! نی دنش همی ت کردن در لباس پوشیرعا یکم

 خود من..بعد فقط  یعن یدن من ین! لباس پوشیهم _

 کمتر  ی خواین مست سهند..تو از میلباس ن

 کنم..کمتر صحبت کنم  یبخندم..کمتر شوخ

 ن یهمچ ی باال رفته نگاهش کرد: من ک ی سهند با ابرو

 د مشکل دارم چونی زدم؟ فقط گفتم من با سع یحرف

 ن رو همهی دونم چه قدر بهت عالقه داره..ایم

 یت کن یدونن..من فقط ازت خواستم فاصله رو رعایم
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 .. نیهم

 ی ش دستیپ ی ما رو روخر ی حنا پر حرص هسته 

 رونیب  یش دستیگه اصال از پ ی پرت کرد..طور

 فرش کرم رنگ ی سوخته  ی لکه  ی قا رویافتاد و دق

 ... سفره خونه افتاد

 زهاین چیا من رو در حد ای یدونیتو! واقعا نم _

 ! سهند؟  ینی بینم

 یک شد : چیبهش نزد یب قدمیعج یسهند با بهت

 تو حنا؟ ی گیم

 از خودت  ی زی؟ چه چی کرد یتو چه درخواست _

 من ی برا ی ده به خودت اجازه داد یکه نرس   یگفت

 ت رو ثابتی؟! اول برادر ینی از بکن نکن بچ یستیل

 شد..از اولیراثت میارث و م ی بعد دعا ی کردیم

 که ذات  یگیم  ییزهایک بند از چی ی ر داریمس
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 ... منه..درون منه

 نم..همونیتونستم حس نهفته در نگاه سهند رو بب یم

 از گذشته رو به پندار ی ه ایکه هر وقت من ال  یحس

 ی دن عالقه یدم....حاال فهمیدیدادم درش مینشون م

 .. سهند به حنا سخت نبود

 ... ید خصوصید بخوایشا _

 کامل کردن جمله ام رو نداد..دستش ی اما حنا اجازه 

 وجود یز خصوصیچ چیزانوم گذاشت : ه ی رو رو

 .. نداره

 ره به یتوجه به اطراف خ یو بسهند اما پر خواهش 

 کرد : حنا جان..قبل از هریبود که نگاهش نم ییحنا

 ح بدم یتوض ی اگر به من فرصت بد یمیتصم

 ک ساعت راه رو فقط سکوت یدادم..من االن  _

 حت ی...و توضی ح بدیکردم و اجازه دادم تا توض
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 ... ستیکه در من ن ییزهایبود از چ ییست بلند باال یل

 ک تر شد: خودت هم خوبینزد یم سهند کالفه قد 

 ...من هرگز نخواستم ی کنیبزرگش م  ی دار یدونیم

 یگیازش م ی که دار ین حسیتو رو عوض کنم...ا

 اد کهیشه از خودم بد بیکنه..باعث میت میمن رو اذ

 کنم..من فقط ازت خواستم کمتر جلبیتت میدارم اذ

 یتوجه کن

 شت از جاش بلند شد و کفشها ین بار با عصبیحنا ا

 ییرم دستشوید : میرو پوش

 ... کنمی ت میهمراه _

 ده بود از سهند یکه کامل نپوش  ییحنا اما با کفشها

 ... گفت یمحکم ی دور شد و نه 

 خواستم...گند یرو نم یمیار قدین ینگاه ا  یدرماندگ

 یزیچ ی ن خرابکاریزده بود و گفتن نداشت..اما ا
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 ... ر سهند باشهینبود که صد درصدش هم تقص 

 ومدن پندارهم یبه در سفره خونه انداختم و ن  ینگاه

 ب بود یعج

 ن بحث در حضور من ید اید نباید شای سهند ببخش _

 ... افتاد یاتفاق م

 تخت با فاصله از من نشست و ی سهند کالفه رو

 .. ساعتش داد ی ر به صفحه یدستش رو گ

 گفتم..تو همی گفت..بهت می بهت م یدر هر صورت _

 ستمی...من خواستگار ساده نی ستیطرف ن یهر چند ب

 ی ستیپاهام رو جمع کردم: اصال خواستگار ن

 خنکم هم جو رو عوض نکرد  یشوخ

 گه اعتقادات من رویهستم؟ تو که د یپس چ _

 ی دونیم

 نید که ایرس یجیا به نتایدن یحنا تو عروس _
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 ج هم هستیش حاصل اون نتایبدخلق

 بهش ی؟ کسیجید: چه نتایبه سمتم چرخ یبا شگفت 

 ی عنیستادم...یگفت؟ من که با فاصله ا ی زیچ

 کنه...تو خوبیتش مین اذین فاصله..ایهم _

 دونه که حنا تو خانوادهی دونم حنا هم می..منم می دونیم

 که ارتباط  یستی ن  یوفته و تو هم کسیتو جا نم ی 

 ی ت رو قطع کن یخانوادگ

 من خواهرم و پدر و ی ؟ خانواه یگیم ی دار یچ _

 ندارن  ینا مشکلمادرم هستن که با ح

 ا حنا بایاما آ ی واقعا ندارن؟ پدر تو آدم روشنفکر _

 پدرت ی تونه تو خونه یکه االن تنشه م ین لباسیهم

 ش رفتار کنهیت اجتماعی با توجه به شغلش و موقع

 ن نوع یگه چرا؟ تو مگه سالها با همیخزان تو د  _

 مادربزرگم رفت و آمد  ی دن خونه یلباس پوش
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 ؟ ی نکرد

 بودم که کنار  یداشتم...من کسمن فرق  _

 کردم..بعنوان همراه چه یم یمادربزرگت زندگ 

 دونم پرستار...دوست...حنا قراره عروس اون یم

 ... یلیفرق داره ...خ یلین خیخانواده بشه..ا

 ی کنیرون داد: فکر میسهند نفسش رو پر حرص ب

 01سال سن ،  12نها رو ندونسته اومدم جلو؟ با یا

 خوام بندازمش توی و بدون فکر مسال ازش بزرگترم 

 ی من تو زندگ ی ان؟ خانواده یپا یدردسر ب

 کنن یمن دخالت نم یخصوص

 ه نگاه به یست..ی االن اصال بحث خانواده هم ن _

 متوجه  ی حنا که بنداز یامروزتون..ناراحت ی گفتگو

 ی شیحرفم م

 شه..درسته؟یت میخواهرت بامن فقط اذ  یگی م یعنی _
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 ... نبود نگاهش کردمکه دست خودم  یتو سکوت

 زه یبه سنگ ر ی ا زجاش بلند شد و ضربه ا  یعصب

 د بهت اثبات کنم که حنا بایر پاش زد : پس بایز ی 

 ... شه و منی من خوشبخت م 

 من فقط نگرانم که نشاطش گرفته بشه _

 !! خزان_

 ... نگاهش کردم ی نه و جدیدست به س

 قا بخوامی شه دقیمن به نشاط حنا محتاجم...مگه م _

 ... رم که خودم گرفتارش شدمیرو ازش بگ ی زیچ

 نها رو به من نگو..به مخاطبت بگو..من از یا _

 براتون ی ده ای فا یشم ولیدنش خوشحال م یشن

 تو  ی خواید باور کنه...تو نمی نداره...حنا اما با

 ... ت بشهیکه اذ ی قرارش بد یطیشرا

 رونیحنا و پندار باهم از در سفره خونه ب
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 ... گه بودید  ییاما انگار محو جااومدن...سهند 

 حرف به سمت در حرکت کرد و سهند با  یحنا ب

 که  ییبلند خودش رو به حنا رسوند..حنا  ی گامها

 ص ین فاصله هم قابل تشخیصورت در همش از ا

 ... بود

 م؟ بجزیکجا بر ی ستاد: دوست داریپندار کنارم ا

 فست فود البته 

 کارشون...و نگاهم رو از اون دو نفر گرفتم : سخته 

 ی د نشدن یشا

 ی باشه نشدن ی اگر توش عالقه ا  ی ریچ مس یه _

 ... ستین

 و درخشانش ی سرم رو بلند کردم و به صورت جد

 هست به نام مادر من و ی ریه مسینگاه کردم : چرا.. 

 .. ادیبه نظر نم یشدن  یل ین خیمادر تو...ا
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 شونه ی شالم رو رو ی دستش رو دراز کرد و دسته 

 ام

 .. تنده یلی: آفتاب فکر کنم خ انداخت

 گم پنداریم ی جد _

 کار کنم  یدونم چیشما بله رو به من بگو...خودم م  _

 .. مادرم_

 خزان..اگر مطمئن ی و باسواد یمادرت زن منطق _

 اره یپشتت هستم ..نه نم یبشه من در هر صورت

 مادر خودت؟ _

 ... ان بوده و هستیمادر من در جر _

 ته دلم ییزهایچ کیباهاش همگام شدم ...

 ینگاه پندار و حت  ی به سادگ ی زیچ چید..ه ی جوشیم

 ... زیچ چیسهند نبود...ه 

 ی ر چونه اش زده بود و با غذاش بازیدستش رو ز
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 بشقابم گذاشتم ،پندار ی کرد..چنگالم رو گوشه یم

 ن دستش گرفته بود و با آرامش ویوان دوغش رو بیل

 احلسهند مر ی ن زبان ممکن براید ساده تریشا

 معامله ی که برا یطیش روشون و البته شرایپ ی قانون

 ... دادیح میجور کرده بود رو توض

 م وی دور چشمش...نشستن مستق ی نهایتک و توک چ

 ه دار و صورت محکمش اعتماد جلب یفک زاو

 ت ین نکته در موفقیتر ی دید کلیکه شا ی زیکرد...چیم

 ه توجهش روینگاهم در ثان   ینیش بود..سنگ یشغل

 د و بدون قطع جمله اش یکرد که به سمتم چرخجلب 

 زد.دست خودم نبود  یدوست داشتن ی با سهند لبخند

 دور ی دم و خودم رو سرگرم کلم هایخجالت کش

 ... بشقابم کردم

 ناراحت به حنا  یکرد و نگاه ی سهند تک سرفه ا
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 انداخت: چرا غذاهاتون دست نخورده است؟

 خورمیمن دارم م _

 یخوای گه میز دی: حنا جان چ جواب حنا قانعش نکرد

 سفارش بدم؟ 

 داد که سهند رو  ینه تکون  ی حنا سرش رو به معنا

 بست  ی ه ایثان یکالفه تر کرد..چشمهاش رو برا

 خواستیم یتزا پپرونیمن دلم پ  _

 نی ن جو سنگ یشکستن ا ی شتر برای دروغ نبود اما ب

 شد: آره حتما ی ه جدیبود...نگاه پندار در ثان

 ی د غذا یخواهر من نبا یعنی؟ یارکار د یشما چ _

 مورد عالقه اش رو بخوره؟

 م تهران درجا زنگ یحنا رو به من کرد: بذار برگرد

 .. ارنیدبش برامون ب  ی تزایزنم دوتا پیم

 ام ینجا من مینکش رو عقب زد: بعد از ایپندار ع
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 ... شما ی خونه 

 :آرام کرد یسر به سر گذاشتن با حنا جو رو کم

 بهتره   ی این یا! شما ول یبگم ن  تونمیمهمان رو نم

 ! رم: حنایخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 کرد ی نگاه م  ییبه حنا یدوست داشتن  یسهند با نوازش

 شده  یواقع ی ه به حنایشب یقه رفتارش کمیکه در دق

 ... بود

 ره شده بودیبامزه به پندار خ یلیو خ  ی مدع یحنا کم

 طرف صحبتش انگار من بودم : مامان فردا یول

 ... ادیم

 متفکر به  یلیمنظورش انقدر واضح بود که پندار خ

 ه داد: منتظر اومدن زن عمو یش تکیصندل یپشت

 . هستم

 تکون داد انگار که به هدف زده باشه : من ی حنا سر
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 .. گردمی ه تلفن بزنم و بر میبرم 

 جمع کردم و یز گرد رستوران کمیر میپاهام رو ز

 دم ، پندار اما یپوزش به سمت پندار چرخ یبا کم

 خوردیآرام وخونسرد دوغش رو م

 ی افه  یسهند دستهاش رو در هم قالب کرده بود و ق

 به خودش گرفته بود  ی کامال شکست خورده ا

 بلند رستوران ی سهند سرش رو به پنجره ها

 مخمل قرمز ی ره شد به پرده هایچرخوند و خ

 ست ید نیرنگش : با من شا 

 ... ستین ی زین چیهمچ _

 وانشیسهند داد ..ل ی به جمله  یواب محکمپندار ج

 دایز گذاشت: راه حرف زدن باهاش رو پیم ی رو رو

 . کن

 بشقابم زدم و به  ی خ زده یچنگالم رو به تکه گوشت 
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 یلیط خیط االنتون شرایسمت دهانم آوردم : شرا

 حرفها تو ذهنش یلیه سهند ازت دلخوره..و خیخاص

 . تلنبار شده

 یراه و روشحرف زدن  ی برا یهر زن _

 ی چیهمشون بپ ی ه نسخه رو برای یتون یداره..نم

 کمینم کجا موند..یرون داد: برم بب یسهند نفسش رو ب

 .. محوطه اش خلوته ی ادینجا زیا

 از ینه و با اخمیز دست به سیبا دور شدن سهند از م

 ره نگاهش کردم یدم و خیبه سمتش چرخ یسر شوخ

 به صورتش شوخ ی نگاهم کرد و لبخند  ی ه ایچند ثان

 زم؟یاومد: جانم عز

 _؟یعن یمن تک بوده  ی االن نسخه 

 ر موضع ندادن من ییدن تغید وبا دیبلند خند ی با صدا

 سرش رو به سمتم خم کردو دستش رو دراز کرد و
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 ... یدستهام رو از هم باز کرد: حسود خواستن

+++++ 

 ا سخت مشغول کار بود...حنا خونه مونده بود تایدن

 اومدن مامان آماده کنه..دست خودم ی خونه رو برا

 وجودم رو گرفته  یدار همه ین دینبود که استرس ا 

 که  یام کوچکیپ یازش نبود حت ی ح خبر یبود. از ص

 ... ن روزها به شدت بهش عادت کرده بودمیا

 نی از آخر یبابائ ی ه یآتل ی که برا ییعکسها ی پوشه 

 کارم چاپ کرده بودم رو در دستم گرفتم تا سراغش

 رون یا از در شرکت بیاز دن یم..با خداحافظبر

 پام به سمت دفترش رفت و بر ی اومدم..چند بار

 .. م گرفتم حالش رو بپرسمیگشت تا آخر تصم

 دوشم جا به جا کردم و زنگ در  ی فم رو رویک

 یی با خوش رو ی دفترش رو به صدا در آوردم.مهد 
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 در رو به روم باز کرد و تعارف کرد تا داخل بشم

 ؟یجناب طلوعهستن  _

 دیف ببریتو دفترشون هستن تشر _

 د؟ید بهشون اطالع بدیخواینم _

 م به دفترشونید مستقیفرمودن هر وقت شما اومد _

 تون کنم ییراهنما

 ن خبر اومد با زدن تقه یلبهام با ا ی رو یلبخند نرم

 .. گفت و وارد دفترش شدم ید محکمی بفرمائ ی ا

 ش دفترشکه عطر ی قهوه ا ی مه خورده یفنجان ن

 ی ن هایزش بود و آستیم ی رو برداشته بود رو

 نیراهن مردانه اش رو تا آرنجش باال زده بود و ایپ

 شتری عضالت و بند ساعتش ب یدگیشد تا کشیباعث م

 ... ادی به چشم ب

 رو به روش بلند کرد و ی پرونده   ی سرش رو از رو 
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 ... ی دنم متعجب شد: خزان جان..خوش اومدیبا د

 زش رفتم : سالم..گفتم یو به سمت م ار جاش بلند 

 ... یعنی

 .. بهت بزنم ی رون دادم : سرینفسم رو ب 

 سرخ یومد و چشمهاش کمیبه شدت خسته به نظر م 

 یلیش جا به جا کرد: خینیب ی نکش رو رویبود...ع 

 ؟ قهوه؟ ی زم...چای عز  ی خوش اومد

 ... یرم دفتر بابائیچ کدوم دارم میه _

 گه با اون کارینشد د اخمهاش درهم رفت: مگه قرار

 ؟ ینکن

 کنم؟یگفتم باهاش کار نم ی ..من کینه...تو گفت _

 کالمم رو نتونستم پنهان کنم: ازش ی تو یبدجنس

 ... ادیاصال خوشم نم

 روبه ی پرونده  ی نکش رو روی ن رو گفت و عیا
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 روش گذاشت

 !!شده؟ پندار ی زانوم گذاشتم : چ ی فم رو رویک

 افتاده؟ ی..اتفاقی ایسرحال به نظر نم

 ی بابتش ب  یو کم ی زد: موضوع کار یلبخند آرام

 .. حوصله ام

 شده  یه مدلیکم رنگ و روت ی؟ ی ناهار خورد _

 کنم سرماخوردم...بله ناهار هم یکم احساس می _

 ز یدم که چیزم قول میعز ی خوردم...موضوع کار

 ... ستین یخاص

 ی زش گذاشتم : کار یم ی دستم رو رو ی تو ی پوشه 

 ... اد؟ من اگر بتونم ی از دست من برم

 :ن دستهاش گرفتی دستش رو دراز کرد و دستم رو ب

 ..اگر مربوط به کارمی ن کس به منیک تر یتو نزد

 ... ی شدین نفر تو خبردار مینبود صد درصد اول
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 ن پندارینبود..ا ین آدم کار سخت یدوست داشتن ا

 تونستیآب م ی و آرام..مثل قطره ها یدوست داشتن

 ... دلم نفوذ کنهن ذهن و یزم ی تو

 ی عکسهام رو ببن ی خوا یفکر کردم : م ی ه ایچند ثان

 ی ه پرونده یاره.بدون شک از ی ؟ فکر کنم سرحالت ب

 ... جذاب تره ییقضا

 .. نمی ن طوره ...ببیزد: البته که ا ی لبخند خسته ا

 ن عکس و به سمتش یپرونده رو باز کردم و اول

 گرفتم 

 چه نوزاد ینی بیکوچولو بود پندار! م  یلین خیا _

 ... هیو خوردن یدوست داشتن

 بدون توجه به سکوتش ادامه دادم : گوشت دستهاش

 ی کین یگرفتم...ای ازش عکس م یخورد وقت ین میچ

 ... به سرش زده یونین چه پاپ یرو بب
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 سکوتش باعث شد چشم از آلبوم کودک رو به روم 

 ... د فکر کنمیبردارم و نگاهش کنم : اوممم..ببخش

 قشنگن  یلیخ یلیدستم گذاشت : خ ی رودستش رو 

 ؟ ی کردم چرا ادامه ندادیخوشگلم..داشتم گوش م

 ز دراومدم : بچه ها براتیم ی ده رویاز حالت خم

 ستن؟یجذاب ن

 داد ینه تکون ی سرش رو به نشانه 

 نیشه؟ اینگاهش کردم : مگه م  ی با تعجب شگرف

 دلت نخواد؟  یرو نگاه کن یخوردن  ی نوزادا

 زش ی که به م  یگاهم کرد..به من متعجبن  ی ه ایچند ثان

 ..دادمی ه زده بودم و عکس نوزاد نشونش میتک

 چشمهاش وجب به وجب صورتم رو که باهاش چند

 از بودیکرد..نگاهش پر از ن یفاصله داشت ط یسانت 

 م ؛امایچ وقت به بچه فکر نکرده بودم تو زندگیه _
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 ن طور عطر موهات یا یکنم...وقتیاالن که نگاهت م 

 خواد یده..آره دلم بچه م یچیم پ ین یب تو

 کمین بار یمحکم بغلش کردم...نفسش بغض داشت ا

 دن و حسیومدن ندیشه به نظر میتر از هم یطوالن

 ی ش ساتن آبی نکردن حس ناب مادرانش..روسر

 ی ز خورده بود و موهایموهاش ل ی رنگش از رو

 به یومد..دستینا منظم به نظر م یمش کوتاهش کم 

 از صورتش فاصله یدم و کم یش کشنامنظم  ی موها

 .. گرفتم تا نگاهش کنم

 مورد نظرش یکه منتظر بستن  ی حنا مثل بچه ا

 ت بهش یشد تا نوین پا و اون پا میستاده باشه ایا

 از مامان و نگاه پر حرفش فاصله یبرسه...کم

 جان باز یپر ه ی اون مو فرفر ی گرفتم و راه رو برا

 ... گذاشتم
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 رفته بودم مامان ؛ مادر اد گیسال بود که  یلیخ

 در یاگر خون مشترک یماست حت یمشترک هر دو

 ان نباشه.. چمدون مامان روگوشه یرگهامون در جر

 م متوجه چند یگوش ی بره یاتاقم گذاشتم که با و ی 

 تماس از دست رفته از پندار شدم 

 سالم _

 ف کردن هریجانش در تعریحنا و ه ی ن سرو صدایب

 یو اندک ی جد ی صدا   یربط یبا ربط و ب ی مسئله 

 ه سکون و خالء بودیدلخور پندار مثل 

 شدم یداشتم نگرانت م _

 وفته؟یمن ب  ی تونه برای م یتو خونه آخه چه اتفاق _

 ی ستی؟ تو معموال خونه نی از کجا بدونم خونه ا _

 زش : مگه ی ر ی خنده ام گرفته بود از غرها

 یوارهایپشت د ی ست و چهاریحرمسراست که ب 
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 بسته باشم 

 ر یصداش باز شده بود: آخ فکر کن منم ز ی کمحاال 

 نم انگور بخورم یپر طاووس بش ی بار بادبزن ها

 ! پندار یرم : چندش یخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 ی گم ا ی با خودم م یرون داد : گاهیب  ینفسش رو کم

 ه اتاق ی..من که ی تو دفتر خودم کار کن ی ایکاش ب

 دارم  یخال

 ! ما؟ین ی جا _

 یچ کس نبودیه ی ز دلم...تو جایعزخودت   ی جا _

 ... یخودت رو داشت ی شه جایچ وقت..همیه

 ... د برم براش ناهار بذارمیمامان اومده با _

 :ته صداش رو حس کرد یشد اون ناراحتیحاال م

 درسته به زن عمو سالم برسون 

 !! پندار؟_
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 ! جانم_

 و مشکل  یستیدلخور اومدن مامان ن  ی مطمئن _

 ه؟ یکار

 کم یزم...اسمش یست عزین ی وراسمش دلخ _

 اوله  ی برگشتن به نقطه  ی استرس برا

 اول بر ی وفته ما به نقطه یکه ب یهر اتفاق _

 . میگردینم

 د بخش من به یام  یکم ی ن جمله ین اولید ایشا

 ... رابطمون بود

 خوامینم ی مکث کرد: االن وقت ندار ی ه ایچند ثان

 ستم یرم اما...من از تو مطمئن ن یوقتت رو بگ 

 ترسم هری قشنگه اما...م ی لیگفتنت خ "ما   "خزان...

 ش مادرتیزم برو پی...ولش کن عزیکیز کوچیچ

 م ی کنیمفصل صحبت م 
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 یکیز کوچیومد : هر چیمامان وحنا هنوز م  ی صدا

 نکه مادرت من رویکه؟ ایپندار؟ واقعا مسائل ما کوچ

 ... ا مادر من که یکه؟ یخواد کوچینم

 ... دمیکش یقیعم آب دهنم رو قورت دادم و نفس

 ک حاال برویکوچ ی لیکه....خینها همه اش کوچیا _

 دم خودم درستشی ش مادرت...من به قول میپ

 ... کنمیم

 ی گفت که باعث خنده یبلند اسمم رو م ی حنا با صدا

 .... شهیر نمین دختر پیپندار شد : سهند با ا

 ... میدین ما اصال دختر به سهند می تو بب _

 غ نزننن ی: حنا انقدر جدوباره صدام کرد 

 ... حنا ی اد زده بود به جایگوش پندار فر ی با تویتقر

 شمی ر نمید: منم پیبلند خند ی با صدا

+++++ 
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 مامان ی برا ی نه ای ش زمی به خودم قول داده بودم پ

 ن موهام حرکتیشد..دستهاش که بی آماده کنم اما نم

 شد نتونم یقش باعث م ین طور سکوت عمیکرد...ایم

 بگم...پندار به من اعتماد نداشت و من  ی زیاصال چ

 ن بود که راه رویا  ی د برایر اون...شایچ کس غ یبه ه

 .. کرده بود ی با تمام اشتباهاتش درست تر از من ط

 .. قم توجه مامان رو جلب کردی نفس عم

 یزانوش چرخوندم و به چشمها ی سرم رو رو

 ... براقش نگاه کردم 

 .دفترش رو بهر کرده خزان..یگلوت گ ی تو ی زیچ _

 ی شده..تو مطمئن  ی ه جوریدفترته...نگاهت  ی رو

 ؟یکنیف میمن تعر ی ز رو برا یهمه چ

 ش رویانگور ی دستم رو دراز کردم و گوشواره 

 .. گم یز رو به تو میشه همه چیلمس کردم : من هم
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 شه کهین م یز شامل ایچشمهاش رو تنگ کرد: همه چ

 الش رو س ک یامروز پندار به من زنگ زده بوده...م 

 ... دمیاالن د 

 خ شدم وینتونستم تعجبم رو پنهون کنم...سر جام م

 ؟یموهام رو پشت گوشم زدم: چ

 قا یخوام بپرسم دقینه نگاهم کرد: من هم میدست به س

 ؟ یچ

 ... د خواستهیدونم شایمن..من نم _

 .. د خواسته بگهیشا _

 :مه گذاشت و از کنارم بلند شدیحرفش رو ن

 ن همهین همه خواهان..ایاسالته  10خزان... 

 یکه برگرد ی چ کدوم رو قبول نکردیخواستگار...ه

 اولت؟  ی سر جا

 یکه زمان  ی ماریخواستم بیقبول نکردم چون نم _
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 ی سرم بکوبن..خانم ملک ی گرفتارش بودم رو تو

 ست؟یادت نی

 شعور  یصداش باال رفت: اون ب ین بار کمیا

 ستن ین طور نیه ایبود..بق

 رو تحمل ی زین چیهمچ ی ادرچ می مادر من؛ ه _

 کنه ینم

 .. نم کهی بی ن میبگو خودم انقدر خودم رو پائ _

 ی کن یحرفش رو خورد و دوباره رو بهم کرد: فکر م

 بود که  ین کسیره؟ اون اولیپذیزن عموت تو رو م

 ک درصدیکرد.اگر  یبهت انگ زد و پشتت رو خال

 دیره تا آخر عمر بای که تو رو بپذ یشانس داشته باش 

 ؟یمتیبه چه ق   یشه بگی ..م ی لک بخورمت

 ی سر جام نشستم و چشم دوختم بهش .حنا تو

 .. کردیچهارچوب در پر استرس نگاهمون م
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 د و هر یچ یگوشم پ ی بار تو ی بارها  یمتیبه چه ق

 ی اومد...مرد یچشمم م ی ر پندار جلویلحظه تصو

 ی ن مدت تونسته بود احساسم رو طور خاصیکه ا

 ن حس و یر زمیبود و ته ز قلقلک بده...انگار گشته

 و خاک خورده دختر  یمیقد ی حالم تو صندوقچه 

 دا کرده بود و دستیرو پ ی شه ای عاشق پ ی بچه ا

 ... دامنش ی نهایچ ی قا روی گذاشته بود دق

 ی پندار مرتب تو ی مامان نداشتم...صدا  ی برا یجواب

 د داشت بگذارم خودش با مامان ی سرم بود که تاک 

 ه کالم ساده از من یمنتظر  صحبت کنه...مامان اما

 .. بود

 ندارم ی من با زن عمو کار _

 د تو خانوادهی..چرا نبای به خدا که بچه ا ی بچه ا _

 که مادرش منتت رو بکشه؟ یباش ی ا
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 ... د اصالیاشتباه برداشت کرد _

 ن سالها تو رو ید : تمام ایپر حرص وسط حرفم پر

 به اون  ی دم...که دوباره بر نگردیچیصد ال پ

 ی نه که کسی ف تر از ایتو ضع ی ه یزها...روحرو

 ... کنه ی ن طور باهاش بازیا

 پشتش رو بهم کرد و وارداتاق شد...حنا  یعصب

 تکون داد و به سمتم اومد: اصال ازش خوشم ی سر

 د دارهیکه با ی زیش از اون چیاد اما..مامان ب ینم

 ... دهیعکس العمل نشون م

+++++ 

 ا قرار بود چندهوش و حواسم به کار نبود...حن

 ی بانک ی ا دنبال کارهایاد و دنیگه ب یساعت د

 ی نش تو ی ومده بود...ماشیب بود که هنوز ن ی بود...عج

 ی ک بار براینگ نبود و در دفتر امروز فقط یپارک
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 ... می هم نداشت  یتلفن ی باز شده بود و تما ی آمادن مهد

 ه دادم ، سرم دردیتک ی صندل ی سرم رو به پشت

 در سرم رو ی دن صداید...با شن یشک یر میکرد و تیم

 ب شده یافه اش عجیدم که قیچرخوندم و حنا رو د

 کرد و  ید و سالمیجلو کش یبود...شالش رو کم

 یسع یکه وقت ی زد.کار یل و لوسیدل  یلبخند نسبتا ب

 ... دادیرو پنهان کنه انجام م ی زیکرد چیم

 ؟یحنا خوب _

 ... آره بابا خوبم_

 ؟ی خوریم یی: تو چاز گذاشت یم ی فش رو رویک

 ن حرفها یز بلند شدم..بهتر از ایاز پشت م

 ی اتفاق یکس ی شناختمش : راستش رو بگو برا یم

 افتاده؟

 داد اما چهره اش داد  ینه تکون ی سرش رو به نشانه 
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 ن صورتیپشت ا ی زیپنهان کردن چ ی زد برایم

 دونستمی م شده..استرش گرفته بودم اما میخونسرد قا

 ی حرف زدن..حنا کس ی داره براقه  یاج به دق یاحت

 .. رو پنهان کنه ی زینبود که چ

 . دیساعت طول کش  5قا ی قه اما دقین دقیا

 حنا چته؟_

 خ کرده بود اما یش  ی...چایسرش رو بلند نکرد حت

 ا نه...اصال من یدونم بهت بگم ی لب نزده بود : نم

 .. دینبا

 کنم..دارهیدم : دارم سکته م یوسط حرفش پر یعصب

 شده؟  ینم چی شه بگو ببیحالم بد م

 نش رویدمش که داره ماشیراهرو د ی از پنجره  _

 گم یکنه...پندار رو میپارک م

 دهانم گذاشتم : پندار؟  ی دستم رو رو
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 یداد: فکر کرده بودن من رفتم..ول  یسرش رو تکون

 زدن...صداشون ی داشتم تو راهرو با سهند حرف م 

 ستادن ید بخدا قصد گوش ایناخواسته به گوشم رس

 نداشتم 

 ! حنا؟_

 ... دنت اومدهید ی بود سه بار برا ی بستر یپندار وقت _

 ا دور سرم یز گرفتم ...دنیم ی دستم رو به لبه  

 ! ؟ ید : چیچرخیم

 ا گفته بودیده بودم..مامان گوی بخدا...خودم اگه نشن _

 ... اد رو در رو صحبت کنن....منیامروز پندار ب

 کردمیحساس مه دادم...ایز تکیم ی دستم رو به لبه  

 که توش با یدار نشدم..خوابیشب بی هنوز از خواب د 

 پدربزرگ گوجه سبز  ی اط خونه یپندار تو باغ ح

 .... میکندیم
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 ... گفتم ید مینبا _

 آب رو به دستم داد و کنارم نشست ، بغض  یوانیل

 مشخص ین از صورت درهمش به راحتیداشت و ا

 بود

 ی الم رو کمن دندانهام گرفتم وشیوان رو بیل ی لبه 

 : شمیکردم دارم خفه میباز کردم احساس م

 ؟ی دیدرست شن  یتومطمئن

 ! درهم نشست : آره ی کاغذها ی قا روی زم دقیم ی لبه 

 ! ی وا _

 ابراز  ی دا کردم برایبود که پ ی ن تنها کلمه ایا

 متفاوت بود با هر آنچه که یلین خیدرونم...ا ی حسها

 تور که سوخت مو ی زین سالها ساخته بودم..چیا

 ومد...انگار یشرفت کردنم بود حاال به نظر پوچ میپ

 .. وجود نداشت
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 حنا پاهاش رو درهم قالب کرد و شروع کرد به تاب

 نسبت بهش  ید چه حسیدونم االن بایدادنش : نم

 ا چرا یو  ی دی دونم اصال چرا تو نفهمی داشته باشم..نم

 ... اصال

 بوده؟ یلشون چیرون داد: دل ینفسش رو پر حرص ب

 اسمش یزها خبر نداشتم ..حتیچ یلی چند من از خهر

 ... دونستمی نم یرو به درست

 ی دونستم...رسمش رو هم...ولی من اسمش رو م 

 کی فقط  ی دم من از اون مثال نامزدیامروز واقعا فهم

 ... ریدونستم و الغی اسم م

 آب و یر بیه کویگلوم خشک شده بود و ذهنم مثل 

 .. در پس ذهنم گرفت یشکل نم ی زی چ چیعلف بود..ه

 د و در رو بازین پری که به درخورد حنا پائ ی با تقه ا

 ی دن پندار تو چهارچوب در با لبخندیکرد...با د
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 ن انداختم...حنا شالش ی روشن سرم رو ناخواسته پائ

 داد یچ وقت نمیکه ه یمرتب کرد و با سالم یرو کم

 .. بلند به سمت آشپزخونه رفت ی با قدمها

 نیچرا امروز ا  ین فسقلید: ایپرپندار باال  ی ابروها

 شده؟  یمدل

 تونستم درست ی دادم...نم یمعنا تکون یسرم رو ب

 ن کارم داشتم ویا ی برا یلی نگاهش کنم...دل

 ن طور مغزمیکه ا یخواست هر سئوال ینداشتم...دلم م 

 از جوابها یرون پرتاب کنم و از طرفید بیجویرو م

 تش صور ی تونستم توی دم و خب...واقعا نمیترس یم

 شه بود اما ید مثل همینگاه کنم...آرامش نگاهش شا

 یرو از رو یک جور خستگیشد یخوب م یلیخ

 کم یگذاشت :  یصندل ی فش رو روی د..کیصورتش د

 ؟ چتونه شما دوتا؟ یده.خوب یرنگت پر
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 خودم یکردم کم یز گذاشتم و سعی م ی وانم رو رویل

 کنه..عمهیکم سرم درد میرو مرتب کنم : خوبم..

 خوبه؟

 ی قا کنارم نشست..پا ید و دقیا رو کشیز دن یم  یندلص

 یک وریراستش انداخت و  ی پا ی چپش رو رو

 قیز گذاشت و عمیم ی نشست..دست چپش رو رو

 نگاهم کرد: عمه خانم هم خوبن..خوشگل ما چه 

 طوره؟

 ده بود...پندار اون سالها رو تصور کردم..پسریفهم

 نطور شکل یه دار صورتش ایکه خطوط زاو یجوان

 ز اطراف یر ی بدون خطها ی نگرفته بود..پندار

 قش...پسر بچهی کنار شق یخواستن ی چشمش و تارها 

 ن مردیز...با ایمارستان نفرت انگیپشت در اون ب ی ا

 فرق یلین روزها خیخوش فکر و آرام ا
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 ... ساده نبود یک احوال پرسیداشت...سئوالش  

 رد وا  ی چا ی وانیبدم...حنا ل ینکه بتونم جوابیقبل از ا

 پندار گذاشت  ی شد و جلو

 طنت یپندار بدون بهم زدن ژست خاصش با ش

 ! رم و خبر ندارمیمینگاهش کرد : نکنه دارم م

 ه سر برمیفش رو برداشت : من یحنا بدون جواب ک

 ... امی بانک و م

 : دیبا بسته شدن در پشت سرش ؛پندار به سمتم چرخ

 استفاده کنم؟ یقرون وسط ی ا از شکنجه های ی گیم

 مرد قانون رو باش_

 دونم چهید: نگرانم نکن خزان..میبلند خند ی با صدا

 اما با من  یقدر در بروز مشکالتت سفت و محکم

 ... ن طور نباشیا

 ی خشک شده  ی ر دادم به قطره ی با نوک ناخنم گ 
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 ز افتاده بود..در یم ی بود رو  ی چسب که چند روز

 وقفه یقه تالش بی سکوت و آرامش و سر صبر ده دق

 : ه دادیرو نگاه کرد و سرش رو به دستش تکام 

 ... کنمیخزان جان من گوش م

 اشک  ی سرم رو بلند کردم..از پشت هاله  

 دن اشکهام گم یدمش...دست و پاش رو با دیدیم

 ... کرد

 دنم؟ید ی بودم اومد  ی بستر یوقت _

 به ی زیا چی یجا خورد..انقدر واضح که انگار کس 

 ن ن خزایده باشه : من..ببیسرش کوب

 ک کلمه است پنداریجوابش  _

 ! ن انداخت : آرهیسرش رو پائ

 دم به سمتیهام رو محکم کشیاز جام بلند شدم و چتر

 شهیعقب: باورم نم
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 انقدر ناراحتت کرده؟ یچرا؟ چ _

 تم رو پنهان کنم: چرا منی تونستم اشکها و عصبینم

 ا یت..خدایخبر نداشتم؟ اصال من رو تو اون وضع

 به سمتم اومد، هر دو بازوم رو  از جاش بلند شد و

 هیچ  ی ن همه اشک براین دستهاش گرفت: خزان! ایب

 آخه؟ 

 ؟ یچرا نگفت _

 چند  یصورتم خم کرد..در سکوت ی سرش رو تو

 ی ر نگاهم کرد : چینظ  ی ب یبا نوازش ی قه ایدق

 گفتم؟ یم

 صداش خش دار شده بود

 چه قدر برام مهم  ی د یدی..تو که م ی اومد ی گفتیم _

 ... بود

 .. بود ی زیمن مهم تر از هر چ ی آرامش تو برا _
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 ده بودیچ ییم پی نیب ی عطرش تو

 حضور من اون موقع برات خوب نبود..دکترت،  _

 .... مادرم؛ مادرت...همه

 نگاهش شدم : همه مهم بودن جز خودم؟  ی ره یخ

 ست جز خودهیچ کس مهم نبود و ن یاتفاقا ه _

 ما دونستم ایل اون کارت رو نم یخودت...من دل

 د ...به یدونست شای دونست ...مادرم میمادرت م

 ...حضور من رو صالح ی دکترت گفته بود 

 ... نهیب یدن..مادرت االنم حضورم رو صالح نمیند

 احساس کردم ضربان قلبم کند شده...نوازش آرام 

 نیترسناک داشت...ا یخاص ول یانگشتهاش رخوت

 نیا ی د همه یچ کدوم خوب نبودن..شایجمله ها ه

 ی من برا  یدونسته تونسته هضم کنه ولیکه م   سالها

 تر  یطوالن یل یخ یاز به زمان ین مسئله نیهضم ا
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 ... داشتم

 ... فهمم...داغونم پنداریمن نم _

 یچشمهام رو بستم و دو قطره اشک از چشمهام رو

 ر شد... یگونه هام سراز

 نیده ات برم..چرا ا یکش ی ن چشمهای آخه قربون ا _

 ؟ ی د ی؟ اصال از کجا فهمی زیریاشک م ی دار ی جور

 نه که یچشمهام رو باز نکردم : از هر جا! مهم ا

 .. دونستمیتاحاال نم

 رون؟یم بین دوتا دستش گرفت: بریصورتم رو ب

 نه  ی چشمهام رو باز کردم و سرم رو به نشانه 

 تکون دادم 

 ... یشیهات م ین بچگیع  ی کنیبغض م  _

 ...منظورم اون موقع هاست؟ ی دیمن رو د _

 که اومدم...گفتن  ی ز دلم...هر سه باریدم عزیند _
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 چ کدوم از ماها روینمت..مادرت هی اجازه ندارم بب

 خواست..البته دستور دکترت همیاطرافت نم

 .. بود...حق داشت مادرت

 ی ومدیدنم ن ینکه دین سالها فقط به خاطر ایا ی همه  _

 ... ازت متنفر بودم 

 ؟ یزد: االن چ ی لبخند پر درد

 نک نگاهیاه رنگش پشت عیشت و سدر ی به چشمها

 ن اشکها : االن برام همونیکردم..دست خودم نبود ا

 ... کردمینگاهش م  ی واشکیوار یکه از پشت د ی پندار

 تینرم و رضا ی واضح لبخند ی اشاره ام به خاطره ا

 شده  یر به صورتش آورد..مثل آدمینظ یب ی خاطر

 سبز رنگ  ی دن به مقصدیبود که بعد از سالها دو

 ... ده باشهیرس

 ن سالها موج احساسم یشد که در تمام ا ی مرد
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 که ساحل امن  ی براش پر جوش و خروش بود...مرد

 ی د و من چاره اینوردیاحساساتم رو در م ی همه 

 ... م نداشتمیانگار جز تسل

 من در تمام یدم که سپر تدافعین لحظه فهمیدر هم

 د رنگ و ی سف ی ن سالها از جنس کاغذ بوده، کاغذیا

 از ی آرام و قطره ا ین بارش حتی خط که با اول یب

 احساس پندار نرم شده ؛ خورده شده و رفته 

 بود...حل شده بود انگار... چشم گرفتن از نگاه 

 که به عقب بر یروز و فاتحش سخت بود...هر قدمیپ

 ده بودمی وقت بود فهم یلیکه خ یداشتم با آرامشیم

 کرد و دوباره فاصله یمخصوص خودشه جبران م

 ام رو یر لبیرسوند. پندار معترض زیرو به صفر م 

 پر ی با لبخند ی خودخواهانه و دوست داشتن یبا جانم

 کرد بهیداد و بازهم تالش میجواب م یاز حس خوش
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 فاصله   یقدم یچ عنوان اجازه نده حت یه

 شتر فکر یکرد بید کمکم م یکه شا ی رم..فاصله ایبگ

 ل به یتبدر کرده بود...ییز در لحظه تغیکنم...همه چ

 ت من شده بودیذهن  ی ورا  ی زیچ

 کار کنم؟  ید چیاالن من با _

 رونیفکر از پس ذهنم ب ی ن سوال نا خواسته و بیا

 صورتم رو کنار ی رو ی آشفته  ی اومد مو

 .مزد

 که دست  ی زیدم..چی ال کشیخ یاز سر آسودگ ینفس

 د که دستهاش روی نفسم رو شن  ی خودم نبود...صدا

 شه امروز فقطیر کرد: مپشت گردم و کمرم محکم ت

 بعد از ی خودم و خودت باشه؟ مثال من جلسه  ی برا

 ... م ی ظهرم رو کنسل کنم..باهم باش

 مادرم؟_
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 مونه..ها؟ین سال نامزدیفکر کن اول _

 نفسم رو فوت کردم

 ... به نظرم ادامه نده خزان_

 نتونستم خنده ام رو کنترل کنم ازش فاصله

 کرد  ی گرفتم...اخم بامزه ا

 ... گه بخندیه دآر _

 قا رو بهید و دقیرو کش ینشستم...صندل یصندل ی رو

 ن اعتراف یروم نشست: من دوستت دارم خزان...ا

 من باشه  ید برات قابل باورتر از اعترافات قبلیشا

 .. میه کم قدم بزنیم یحاال هم پاشو بر...

+++ 

 ی ن شلوغیک به عصر بیر آفتاب نزدیزدن ز قدم

 یگه ایش گذشته بودم طور دکه بارها از ی ابانیخ

 رنگ و ورانگ حال ی بود..گذشتن از کنار مغازه ها
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 .. داشت  ی گه اید  ی و هوا

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم : به نظرت به 

 یلیکار کنم؟ خ ید چیم؟ من االن بایبگ   ینا چیمامان ا

 .. جمیگ

 گه باهم صحبت ید ی زهایخوام امروز از چیم _

 ... میکن

 اشاره کرد: فکر کنم با یکیکوچ ی فه  با دست به کا 

 ... یه فنجون قهوه موافق باشی

 .. تند قهوه سر حالترم کرد ی بو

 ی بر ی خوایم یم...مثال تو کیزیخوام برنامه بریم _

 ا نه؟یم  یریبگ  یعروس ی خوایم..می هلند؟ قبلش عقد کن

 ؟ ی ذهنت دار ی شتر تویب ی زیاگه آره چه طور چ

 م؟ البتهیرو بزرگتر کن باشه خونه  ی از ین  یکن یفکر م

 م..اما ی کم صبر کنید یبزرگتر با ی د خونه  یخر ی برا
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 ه بزرگترش رو فعال رهنیم ی تونیم ی اگر بخوا

 ؟ یا اصال اون محله رو دوست داریم..یکن

 دم..تازه سرش رو بلند کرد ویسکوتم رو د یوقت

 ی زی؟ چه چیکنینگاهم م  ی نطورینگاهم کرد : چرا ا

 من هست؟ ی االن تو جمله ها یبیعج

 ز یم ی رو یر قابل باور بود..کمیبمباران کلماتش غ

 ن حرفهاست؟ی خم شدم: پندار؟ االن واقعا وقت ا

 همسن و سال ما با توجه به  ی زن ومرد  ی برا _

 ن یقا موقع همیم دقینکه قبال نامزد هم بودیا

 نها که مشخص بشه من همراه با یحرفاست...ا

 رسم خدمتتون یخانواده م

 ن یز به ایچ چی م رو مشت کردم: هلرزان ی دستها

 زها وجود یچ ی ه سری کنم یست..احساس مین  یسادگ

 د با مادرمی...من بای داره که تو فراموششون کرد
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 .. صحبت کنم

 به   یگیاصال از اون موقع نم ی زینه! چ _

 .... نکه چرا من اومدم ویمادرت...ا

 د بدونم چرا ؟ ید بدونم پندار...بایبا _

 کردمیم ی منه...اگر پا فشارره  یگوش کن...تقص _

 بار   1د یبار با  1 ی د به جایدمت...شایدی د میشا

 خوام بگم یدها وجود داره ....میشا  یلیومد...خیم

 من همون سه بار هم  ی دم : برایوسط حرفش پر

 دم تو واقعا من رویفهم یمن ک ی دونیه...میکاف

 ؟ یدوست دار

 تکون داد  ینف ی سرش رو به نشانه 

 د خوش بختیبا حم ی کردیفکر م یکه گفت   یزمان _

 .. شمیم

 خواد اسمشیه داد: االن دلم نمیتک ی صندل  یبه پشت
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 دم که یدی ه میرو بشنوم...من خودم رو محق تنب

 کردم و گرنه اشتباه نکنیحضور اون آدم رو تحمل م

 در من نبود...االن که ییها ین جانفشان یزم..همچیعز

 ندارم یاصال سر اومدن اسمشم شوخ

 ... ستم خنده ام رو کنترل کنمتونینم

 خنده ام اخمهاش رو از هم باز کرد: قهوه ات رو

 م..بلکه ذهنت باز یگه راه بریکم د یم یبخور..بر

 ی درست برا ی ه برنامه ی  ی بشه..کمک کن

 میازدواجمون بکش

 ی اد درخواست ازدواج داده باشیادم نمی _

 ؟ی ستین ی جد _

 می دلال به صن یخ یگردش ب ی توجه به چشمها یب

 یه دادم و پاهام رو دراز کردم : چرا اتفاقا جدیتک

 ... میجد
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 نگاهم  یر چشمی لبخند عمه از من پنهان نبود...ز

 که ی پف داشت و درد یکه کم ییکرد با چشمهایم

 صورتش خوند؛ نگاهش اما سرحال  ی شد از تویم

 بود و پر حرف...ساعتها در کنار مامان نشسته بودن

 رو مرور کرده بودند یاتخته بودند خاطریاشک ر

 ه داده به کانتریر چانه تکیاد نداشتم..دست زیکه به 

 که همسر یآشپزخونه هر دو رو نگاه کردم...زن 

 که از مرگ یوطن رفته بود و برگشتن ی جوانش برا

 که هرگز نه در خانواده ی بدتر بود و ازدواج مجدد

 د نبود در مقابلییبلکه در شهر محل اقامتش مورد تا

 پر مهر که برادرش رو به خاک سپرده بود و یزن

 فرزندان برادرهاش غصه خورده ی عمر برا  ی همه 

 .. بود

 ز ذهنش رویچ چی روزها که ه یپدرم خوب بود..گاه
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 ن جمعهیکرد..مثل همون روز جمعه ..آخریر نمیدرگ

 آقا جون نشسته  ی که بود...کنار حوض خونه  ی ا

 چرخوند ، ین دستهاش گرفته بود میب  یبود، پرتقال

 ده بود که براشیپدربزرگ رو پوش یشلوار راحت

 ی عصر و خنک ی ش هوای بزرگ بود..در گرگ و م

 بلند  ی اط..صدای ح ی نم خورده  ی کهایباد و سرام

 که بهش ی ه و بعد حمله ایهمسا ی شه  یشکستن ش

 ... ب زدی دست داد و ناخواسته به من آس

 بغض گلوم رو گرفت.دستم ناخودآگاه به سمت 

 حوض خورد و  ی رفت که اون روز به لبه  یآرنج

 اه رنگ پر درد پدرم ویس ی د و بعد چشمهایب دیآس

 ی زیگه نبود...تا سالگردش چیکه د ی بعد ی هفته 

 نمونده بود...آب دهانم رو محکم قورت دادم و   یباق

 ... دمین کشی راهن قرمز رنگم رو پائین پ یآست
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 خزان؟ _

 ده رو به سر کر ی سرم رو بلند کردم.مامان روسر

 .. روم بود

 ده؟ ی؟چرا رنگت پریخوب _

 ؟ ی ریم ی خوبم...کجا دار _

 ... گفتم بهت که_

 حنا تو  ی ن آورد : عمویخم شد و صداش رو پائ یکم

 ه سر برم وینجا یکه به ایشده.نزد ی مارستان بستر یب

 ی خرم کوکو سبزیم ی سر راه سبز ی ام...برگشتنیب

 .. برات درست کنم 

 پاشنه ی ام اومد.مامان کفشهالبه ی رو یلبخند آرام

 ام مهنازیدستش گرفت : من زود م ی دارش رو تو

 جان

 تکون داد و با رفتن مامان با دست به  ی عمه سر
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 ن گفتگو فراریشد از ایش زد..نمیمبل کنار ی رو

 رو ی کرد..هر چند قصد فرار هم نداشتم...صندلها

 مبل رو به  ی م رو درآوردم و چهارزانو رو یفرش

 . دردناکش رو دراز کرد  ی پاهاروش نشستم.

 چه خبرا؟ _

 ن یحرفها بود سرم رو پائ یلین دو کلمه خیپشت ا

 انداختم که موهام صورتم رو قاب گرفت 

 ؟ی دیش رو درست نمیگفت جواب خواستگاریم _

 گه؟ یز رو میهمه چ _

 کرد من اونجا بودم یشب با مادرش صحبت م ید _

 مضطرب نگاهش  یسرم رو بلند کردم و کم

 ......اشک جمع شده کردم

 چشمهاش رو با پشت دست پاک کرد : من  ی تو

 داره به رنگ یجوابم رو گرفتم..اونم گرفته که حت 
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 ... کنهیاتاق ها فکر م

 ... ندادم یمن..هنوز جواب  _

 ... نگاهت مشخصه ی از اضطراب تو  _

 زنگ متعجب نگاه کردم..امکان  ی دن صدایبا شن

 ... نداشت مادرم باشه

 ر واقعا تعجب کردم...در رویو قاب تصودنش تیبا د

 ک و دست گل دوست یاز ک ی باز کردم..با جعبه ا

 در بود..فقط ی کرم رنگ جلو ی وم هایلیاز ل یداشتن

 پی ت ی ه کت و شلوار کم داشت برای

 ی ر آبینظ  ی..هر چند شلوار کتان بی خواستگار

 دست ید آب یاسپرت سف ی راهن مردانه یش و پینفت 

 ... تاز داماد نداش یکم

 ی راهن قرمز رنگم نگاهیبرهنه ام و پ ی به پاها

 لبهاش اومد: سالم خوشگلم ی رو یکردم...لبخند پهن 
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 زیم ی سرم رو تکون داد و جعبه و دسته گل رو رو

 ! گذاشتم : پندار

 زد  یمبل چشمک ی نشسته رو ی به عمه 

 ست؟یزن عمو ن _

 ... تکون دادم ینف ی سرم رو به نشانه  

 .. اومدم صحبت کنم_

 د با ی ست..من بایست..جاش نیپندار ..االن وقتش ن  _

 .. مامانم اول صحبت کنم

 ... من و تو جداست ی ماجرا _

 خاص خودش  ی به سمت مبل رفت و با خونسرد

 خوام با زن عمو صحبت کنم...راجعینشست : من م

 به خودم

 بشر ییپر رو یلید : خیبلند خند ی نبار با صدا یعمه ا

 ! تو
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 ت نکن..مامانم یخم شدم :پندار اذبه سمتش   یکم

 حوصله نداره...من هنوز خودم باهاش صحبت 

 ... نکردم

 به اتاق خوابم کرد...عمه چشمهاش ی با سر اشاره ا

 ... د باز و بسته کردییتا ی رو به نشانه 

 : مه باز گذاشتمی همراهش وارد اتاقم شدم..در رون

 پندار

 ی طورنیپر از حض به سرتا پام انداخت : ا ینگاه

 ... ی خوشگل تر

 ... قه گوش کنیکنم پندار دو دقیخواهش م _

 یرو ی خوایشنهاد ازدواج میتو گوش کن...پ _

 چشمم اما ی شرط و شروطتت رو ی چشمم...همه 

 ... د اولش با مادرت صحبت کنمیبا

 دست راستم رو به کمرم زدم و با دست چپ موهام 
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 هاممو  ی ره یرو باال نگهداشتم...چشم چرخوندم تا گ

 رون دادم ی دا کنم..نفسم رو پر حرص بیرو پ

 ن موهامیبه سمتم اومد و دستم رو از ب ی با قدم بلند

 ؟ ی خوریم ی نطوریرو ا  یحرص چ  ی آزاد کرد: دار

 ... ک کلمهیا نه؟ فقط ی ی من و قبول دار

 کرد و دستم رو از یمنتظرش نگاه ی به چشمها

 دم..جوابش از یکش ی قی کمرم برداشتم...نفس عم ی رو

 ! ومد : دارمیته دلم م

 من  ی ن برای تر و آرام شد: هم یلبخندش دوست داشتن

 ... هیکاف

 ... اما_

 مادرم از پشت ی نکه بتونم جواب بدم صدایقبل از ا

 ... در اومد: خزان

 چرا  ید داره ولی دونستم کلین اتفاق بود...میبدتر
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 نیبودم که در بدتر ی متوجهش نشده بودم؟ مثل بچه ا

 به عقب یچش گرفته شده باشه...قدم حالت ممکن م

 خونسرد به سمت مادرم یلیبرداشتم..پندار اما خ

 . د : زن عمو سالمیچرخ

 یصندل ی فش رو رویر لب کرد و کیز یمامان سالم

 ین اتفاق نمیردم و ایمیخواست میگذاشت..دلم م 

 . افتاد

 خوام با دخترم تنها ید میرون باشی قه بیک دقی _

 د به یها هست که بازیچ ی ک سریصحبت کنم 

 . ح بدهیمادرش توض

 نگران عمه از  ی بگه که صدا ی زیپندار خواست چ

 رون اومد...به سمت در رفت ..چشمهام رو بستم ویب

 کردم به مامان نگاه نکنم  یسع

 ن؟ که خودشیپائ ی ارید خودت رو بین طور بایا _



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ؟ تویاونم بدون هماهنگ ی اد مثال خواستگاریب  ییتنها

 ن؟ خزا ی انقدر

 ی نینه ام سنگیس ی قفسه  ی رو ی زیکردم چیاحساس م

 ... کنهیم

 شیمامان از جا پروندتم...گره روسر  یعصب ی صدا

 شل شده بود 

 ... خوام با دخترم تنها صحبت کنمیم _

 : شدی ده میقا از پشت سرم شن یمحکمش رو دق ی صدا

 بخواد به شما ییست که خزان به تنها ین ی زین چیا

 خزان  ی ن اصال مسئله یام..انجیح بدم..منم ایتوض

 ... منه  ی ست..مسئله ین

 گه قرار گرفتنشون رویهمد ی ن طور رو به رویا

 خواستم..تواضع رفتار پندار جو رو آروم تر کردهینم

 که درش ی قتیکرد...حق یر نمییقت تغیبود اما حق
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 ک طرف بود و پندار در طرف یمامان در 

 پام رو  ی ره بودن...انگشتهایگه..هر دو به هم خید

 ی قفسه  ی که تو یداخل جمع کردم..درد وحشتناک

 . ب و نا آشنا نبودیده بود..عجیچینه ام پ یس

 انداخت و گره  یمامان به صورت مسمم پندار نگاه 

 محکم تر کرد..با دست اشاره  یش رو کم یروسر

 ... یصندل ی کرد به نشستن پندار رو

 به من انداخت: زن عمو اگر اجازه  یپندار اما نگاه

 یرسم ی خوام هم جنبه یم..م یرون صحبت کن ید بیدب

 خب  یداشته باشه و هم عمه شاهد باشن...ول ی تر

 ... در حضور خزان...

 از دخترم ندارم..و در کنارش یز پنهان یمن چ _

 ستم...فکر کنمیشما ن ی ساله که من زن عمو یلیخ

 ... اد آورده باشهین رو به یبارها مادرت ا
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 از  ی ره شدم..ذره اینگران به صورت پندار خ

 من ی شه زن عمویآرامش صورتش کم نشد: شما هم 

 اگر ازدواج مجدد داشته ید حت ی مونیم  یباق

 یز پنهان یدونم چ ی د...خزان دختر شماست ...می باش

 .. ستین

 دوباره و صد باره به قد و باال و ی مامان نگاه

 براق پندار انداخت و با دست به ی صورت و چشمها 

 د...پندار با آرامش اول تعارف کردرون اشاره کریب

 پر از آرامش  ی رون بره و بعد لبخندیکه اون از در ب

 ... به من زد و چشمهاش رو آروم باز و بسته کرد

 دونستم..اما بدجورین آرامش از کجا بود نم یمنشاء ا

 پندار خونسرد ی تونستم به اندازه ی خواستم میم

 ..بلکه ش نبودی خالیکه اصال از ب ی باشم..خونسرد

 ی تماما از تسلطش به تک تک کلماتش ناش 
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 که به خودش و حسش ی د اعتمادیشد...تسلط و شایم

 ... و البته حس من داشت

 ه جوجه اردک وارد سالنیپشت سر هردوشون مثل 

 مبل  ی س رویخ ییکه عمه با چشمها ییشدم..جا

 ... منتظر نشسته بود

 و  بسته شد...نگاه نگران پندار یچشمهام از درد کم

 ا ی؟ ی جواب گذاشتم : چا  یشده اش رو ب یر لب چیز

 شربت؟ 

 ... نیتکون داد: بش ی ع سریسر  یلیمامان خ

 هردوشون نشستم...دستهام رو ی مبل رو به رو ی رو

 عضالت پام زودتر  ی مشت کردم و دعا کردم گرفتگ

 . رفع بشه

 .. ر جانیان : من یعمه نگران بود و گر

 یل یناز جان...من خبه عمه انداخت: مه ی مامان نگاه
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 زنم...دختر من یحرفا دارم راجع به بانو بزنم نم

 ... یست....دختر دست گل من قراره تا کیچه نیباز

 مهین ی جا به جا شد و جمله  یکم یصندل ی پندار رو

 یزن عمو؟ من ب  یچ یتمام مامان رو ادامه داد: تا ک

 ی ن همه سال کوتاهیبه خزان کردم؟ تو ا یاحترام

 جاها  ی لیاد داشتم...خیدونم...اشتباه زیم ماد داشتیز

 خودخواهانه ازش گذشتم...اون روزهم تمام تالشم 

 ن ماه ویح بدم...چندین رو براتون توضین بود همیا

 ن رو به خزان همیدارم هم ید سال که سعیشا

 ته ذهنتون ی فکر ی نه یکاش بدون اون زم ی بگم...ا

 ... دیریم بگیراجع به من هم تصم

 د در مقابل رفتار آرام ویکش یق یفس عممامان ن

 تونست عکس العمل نشون بده ی پندار سخت م یمنطق 

 پندار کرد : پسرم..االن ی ه هایبه هد ی با سر اشاره ا
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 نکارت درسته؟ یا

 د: من یقه هاش کشیآروم به کنار شق  یپندار دست

 اومدم به شما سالم کنم و خوش آمد بگم...منظور من 

 تو ذهن شماست..انقدر ست که ین  ی زیاصال اون چ

 .. ستمیگه به سنتها نا آشنا ن ید

 به من   یه داد و نگاهیتک  یصندل  یمامان به پشت

 ادم نرفته یهاش  ییخزان...تنها ی ه هایانداخت: گر

 ی هدف بودن ها یخودم...ب  ی ها ییمن هم تنها _

 د دارم ازینجا هم شایخودم رو فراموش نکردم..ا

 گه من چند سالمم  یکنم...ولیم ینظرتون خودخواه

 یی! نه اصال توانای! نه حقوقیبود؟ نه شغل

 .. ..از نظر خودم تمام تالشم رو کرده بودمیصیتشخ

 خانواده ات؟ ی...ولی باشه تو تمام تالشت رو کرد _

 ن یر جان...ایسر جاش جا به جا شد: من یعمه کم
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 ... ما باشه  یکوتاه ی د پاسخ گویبچه که نبا

 باشه که بانو به من  ییانگ ها ی پاسخگو یپس ک _

 که همه جا یو خزان چسبونده؟ شما به من بگو...اون

 ن خاطری وانه بود...به همینشسته گفته دخترشون د

 .... ایشه؟ یپاسخگو م یم رو کیپسش داد

 مامان چشمهاش رو بست و من مدهوش نگاهش 

 کردم

 دختر من شبها خواب  ینجا...وقت یکه اومد ا یا اونی _

 من نگاه کرد و گفت دخترت هم ی انداشت..تو چشمه

 ... مثل خودت وفا نداره

 به صورت پر درد پندار یر چشمیز ینگاه

 زانوهاش مشت کرده  ی انداختم...دستهاش رو رو 

 ... خوامیبود: من معذرت م

 شد تویپر صالبت و محکم گفته بود اما درد رو م
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 کلمه هاش حس کرد، واقعا ی تک تک واج ها

 م ویم؟ هممون حق داشتبگ ید چیدونستم باینم

 ... میم نبودیگناه بود ی م..همه بی نداشت

 کنن زن عمو..اجازهی ان با شما صحبت م یمادرم م _

 د من از خودم بگم..از حسم به خزان..از هر یبد

 خزان فراهم کنم  ی تونم برایکه م ی زیچ

 نداشته باشه  ی ازیت شده که نیترب ی دختر من جور _

 ن ی...من مادر رو بب فراهم کنه ی زیبراش چ یکس

 براش نکردم..اونه که  ی ن من کاریپندار جان..هم

 پناه منه..پناه حناست 

 ... پناه من هم هست_

 م بهی به صورت محکمش که مستق  یبا تعجب نگاه

 ... ن جمله رو گفته بود کردمیره ای صورت مامان خ

 اج دارم..همهیکه به خزان دارم احت  یمن به حس _
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 ن فاصله یا درست ایغلط ن سالها داشتم...یا ی 

 ... شتر کردهینمون حس من رو پخته کرده...ب یب

 ن و لبخند به پنداریمامان در سکوت و عمه با تحس

 .. نگاه کردند ومن در خجالت و بهت

 ...حس تو به خزان  ی وجود داره ورا ییتهایواقع _

 ی داشته باشه که توش خانواده  ید ازدواج یخزان با

 .... داشته باشن رنش..دوستشیشوهرش بپذ

 من و ی دور از خانواده  ی من و خزان در شهر _

 م...هر دو در یکن  یخودش قراره زندگ ی خانواده 

 م..منیم تعادل رو برقرار کنیتونیم که میهست  یسن

 ر کنه یخزان رو دلگ ی زیدم چیهرگز اجازه نم

 ت و مردم اون شهریمادر ی د به خانواده یخوایم _

 ؟ ی ازدواج کرد د چرا دوباره با خزانیبگ

 نینکه من در تمام ایپندار در هم رفت: ا ی اخمها
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 ی ارم کافی سالها خواستم نامزدم رو دوباره به دست ب

 ست؟ ین

 مامان و پندار ترسناک بود..داشتن  ی دوئل صحبتها

 و حاضر اونجا یکردن که حیصحبت م  یاز من

 تنم رو ی که همه  ی نشسته بودم...با عرق سرد

 باال  یه از درد معده به درست ک یگرفته بود و نفس

 مامان آشنا شده  ی ومد...امروز من با عمق حرفها ینم

 مان یبودم و در کنارش..دوباره و ده باره به پندار ا

 . آورده بودم

 یگربه وار و لوس خودش رو کنارم جا داد، روتخت

 ژامهیچروک خورده بود...با پ  یر هر دومون کمیز

 ی دختر بچه ه یفر درهمش مثل  ی و موها یخرس ی 

 راهنم رو عوض یبود...پ یساله دوست داشتن 2

 قه ام ی دراز کردم..شق ینکرده بودم ، پاهام رو کم
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 . زدیهنوز نبض م 

 ست...عمه هم بهیمامانت حالش اصال خوش ن _

 د یم نخندیشوخ

 مادر تو هم هست_

 ین جمله رو تنبل وارانه گفتم و سرم رو رویا

 اتاقم..تو  ی ک نفره یتخت  ی بالشت گذاشتم...رو

 رو با  یوان آبیم.لیر آباژور نشسته بودیدل گ یکیتار

 دونم ید رنگ به سمتم گرفت: بخور می قرص سف

 ستیحالت خوش ن

 آب قورت  یدم و قرص رو با کمیکش یپوف

 ی دم.دستهاین بار به بالشت کوبی دادم...سرم رو ا

 انگشتهام گذاشت:اوضاع ی دش رو رو یسف ی ده یکش

 خوب نبوده انگار 

 ی ارم، بودن اون روزهای مامان ب ی تونستم به رون _
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 ... د بهشی توپ  یلیدونم.مامان خیپندار رو م

 کنم اونم کم آورده باشهیفکر نم _

 رمیکمرنگم رو بگ  یلی لبخند هر چند خ ی نتونستم جلو

 . ه درصدیفکر کن  :

 :ه دادیوار تکیر پاهام انداخت و به دیپاهاش رو ز

 ه؟ ین جوریچرا اوضاع ا

 ر سرم قالب کردم: اوضاع تو چهیم رو زدستها

 ؟ید برفیه مگه سفیطور

 رون...همراه با یامروز سهند من رو دعوت کرد ب _

 ا یدن

 ر ندادم: و من چرا خبر ندارم؟ ییشنم رو تغیپوز

 رم کردن تو دفتریچون غافلگ _

 و خب؟_

 ا راجع به مهردادیازم قبل از اومدن دن _
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 رگولیختن نقطه ود...منم کامل و بدون جا اندایپرس

 ا برام از خانوادشون گفت..از یح دادم..دنیبراش توض

 ط کلیدگاه و شغل پدرش و از همه مهم تر ازشراید

 خانوادشون

 بغض ی ر سرم برداشتم و به چشمهایدستهام رو از ز

 که دارن  یهست یکردش نگاه کردم: تو چرا مثب کس

 ه نه ی یکاف ی خوایکنن؟ اگر نمیمجبورش م

 مهرداد رو نشون   ی سهند رفتارها ی کنیم...فکر  یبگ

 ده؟ یم

 چیکنم بعد از سهند ه یسرش رو تکون داد: فکر نم

 اون دوستم داشته باشه...من خنگ  ی کس اندازه 

 ... نم تو نگاهش امای بی ستم...مین

 که حاال یتوجه به روتخت ی از جام کامل بلند شدم و ب

 رم آزاردهنده جمع شده بود نشستم و موهام رویز
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 ستم حنا خودت یموافق ن ی گوشم زدم: با فداکارپشت 

 یه مدتیبعد از  ی ...فداکار ی دونین رو خوب میهم ا

 هیستم..بعد از ی ر هم موافق نییشه منت...با تغ یم

 تو باال  ی شیشه..گم میخودت تنگ م  ی دلت برا یمدت

 ... یزندگ ی ن هایو پائ

 گه اشتباه کردم ی ..می ر کنییخوام تغیگه نمیم _

 د اون روز تو کوه درست یکردم..با اونطور مطرح

 ... دادم منظورم رویح م یتوض

 دونم واقعا..واقعا یرون داد: نمینفسش رو پر حرص ب

 ... دونمینم

 گه روش فکریکم دیته ذهنمه..بذار  ی زیه چیمن  _

 ... باشه ید نظر خوبیکنم...شا

 هست؟ با توجه به شغل پدرش؟ یراه یگ یتو م _

 مادرش ی سالها خونه ن شغل من ی پدرش با هم _
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 خت رفت و آمد کردم و جز ین سر و ریقا با همیدق

 تو  یدم..ولیازش ند یچیمحبت و احترام هم ه

 ن فرق دارهی..ا ی شیعروسش م

 ؟یبکن ی خوای کار م یتو چ _

 ... خود کچلم ندارم ی برا ی نسخه ا _

+++ 

 ی د؛ کتاب تویر رو پر حرص کنار قابلمه کوبیکفگ

 خونه گذاشتم و به سمتشز آشپزی م ی دستم رو رو

 ت یرفتارهاش پر از عصب ی دم..از صبح همه یچرخ

 پندار ی ها یو حرف بود: مهناز تا صبح از خوب 

 ... دونمی گفت..انگار خود من نم

 کرد؛ یمثبت از پندار م ین بار بود که اعترافیاول

 ی ن روزهای و کم حرف ا یمرد دوست داشتن

 بود و  یامها و تماسهاش در حد احوال پرسیمن..پ



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ریجمالت غافلگ ی برا یبزرگ یمن رو در دلتنگ 

 ... کننده اش گذاشته بود

 ؟ ی تو چرا سکوت کرد _

 و "کلمات"کتاب  ی دستم رو روس کتابم گذاشتم...رو

 ن کلمات گم شده ان دریبا خودم فکر کردم چه قدر ا

 ن لحظه هایا

 زها رویچ یلیبگم مامان؟ من خ ید چیدوست دار _

 پلها رو تو ذهنم یلیاساس همون خدونستم و بر ینم

 ... خراب کردم

 ده نگاهمیرنگ پر  یمکث کرده و کم ی ه ایچند ثان

 د: بهت گفت؟یرو به روم کش یکرد...صندل

 الت راحت یتکون دادم: خ ینف ی سرم رو به نشانه  

 ن که من یکنه..ایزها صحبت نمین چیاون هرگز از ا

 نکه چرایست مامان...ایدم مهم ن یاز کجا فهم
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 ست؟ یدونستم مهمه...نینم

 نیبا وجود لحن آرامم انگار ا ید حتینگاهش لرز

 من بد تو رو  یکن یکرد : تو فکر میتش میبحث اذ

 و ی مار وار بهش وابسته ایگفت بیخواستم؟ دکترت م

 ی ه پناه عاطفینه که دنبال یبخاطر ا ین وابستگیا

 .. گفتی ..می بود

 الم بغضش رو نتونست کنترل کنه: تو بهش تو ع

 ودکترت  ی چرا اونکار رو کرد ی ون گفته بود یهز

 دن دوباره اش لطمهیگفت اعتماد بنفست با دیم

 نکهیا ی ن همه سال حرف خوردم فقط برایخوره.ایم

 بودم من آخه؟  ی دورت کنم..چه مادر

 ه یم بلند شدم و محکم بغلش کردم..گری از پشت صندل

 سوخت که جبران یم  ی زیکرد..ته قلبم چیتم میاش اذ 

 دهی به قلبم کش یاتصال  ی نبود...انگار رشته ها  یشدن
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 ..من بخدا یز و دوست داشتنیه مادر عزیشد: یم

 خواستم یدم..فقط مینپرس  یمنظور خاص  ی برا

 کردم ترک شدم..چون تالششیبگم..من چون فکر م

 دم انقدر ازش متنفر بودم که خب ی چ وقت ندیرو ه

 ... ن تنفریا

 ی ون ور سکه رون آورد: ایسرش رو از آغوشم ب

 گم مرد..چونین مرده...م یحد تو به ا یب ی عالقه 

 افه و تویخوش ق ی ن روزها فقط پسر عمویپندار ا

 ا نامزد بچه سال ویست...و یچشم اون روزهات ن

 ه مرد جا افتاده ویاون سالها.. ی کم بچه ننه ی

 گم..درست یدونم اما..بازهم م یجذابه...م 

 .... ح دادیوضست...تالشش رو برام به واضح تین

 قا رو به روش نشستم: من به یدم و دقی رو کش یصندل

 ی چ کس حتین همه سال ه یگم مامان..اما...ایتو نه نم
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 .... نتونست به در قلبم بزنه..پندار اما ی تقه ا

 توجه به  یپر اشکش نگاهم کرد..ب  ی مامان با چشمها 

 یگاز م ی رو یکه از غذا ی نسبتا سوخته ا ی بو

 نبود ی..بغض خودم هم پنهان شدناومد نگاهش کردم

 نمش هم یکردم نبیم  یکه سع ییهمون روزها :

 ر و رو ین شکل ممکن خاک دلم رو زیتر یطوفان

 نبار گره زده..اونیکه ا یاتصال  ی کرد...رشته یم

 وجود نداره...من  ینبار وابستگیزده مامان...و ا

 ... کنمیمارگونه از پشت پنجره نگاهش نمیب

 که با من راجع ی گرفتاره...هر بار  یلیاون اما خ _

 فهمم چه طوری شتر میکنه...بیبه تو صحبت م 

 گرفتارته....مادرش ؛خزان..مشکل من مادرشه 

+++ 

 مومد..اما از صبح یصحبت مامان و عمه م ی صدا
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 در قانع کردن مادرم داشت و من چشم دوخته یسع

 پندار  ی امهایبودم به پ

 ار ست پندار، دل بده به کی نونت حالل ن _

 دیفرستاد: دلم که دست شماست..ذهن رو با ی خنده ا

 ؟یگه است..خوبید ی ه جایبدم به کار که اونم 

 ... خوبم. با مامان راجع به تو صحبت کردم_

 ! خب؟_

 باال رفته و ی ه ابرویتونستم تصورش کنم..با یم

 وارش ینک لعنتیبراق پشت اون ع ی جد ی چشمها

 کنم..هر چند هنوز شنهاد پندار فکرید به پیگفتم با _

 ... دمی نشن یدرخواست

 ن دندونهام گرفتم و منتظر جوابش یناخنم رو ب 

 نبار تلفنم زنگ یقه نگذشت که ای شدم...چند دق

 ره شدم یخورد..با تعجب به اسمش خ



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ؟ ی چرا زنگ زد یستیتو مگه تو جلسه ن _

 بود: جهنم جلسه...تو واقعا ی ت جدینها یصداش ب

 آره خزان؟؟ یاز به فکر کردن دارین

 داره؟  ی رادیاز باشه ایاگر ن _

 دونم...چه ی رون داد: آخه من نمینفسش رو محکم ب

 د یگه بایکار د  یح بدم..چی د توضیبا ی طور

 ... ن خزان...منیبکنم؟..بب 

 ... دوستت دارم پندار  یلیمن خ _

 ینه حبس شد...من از اعترافینفس هر دومون در س

 که ی زیچدن ی که دست خودم نبود..و اون از شن

 تونستم نفسهاشی انگار اصال انتظارش رو نداشت..م

 ... ام دنبالتیکنم...میرو بشمارم:جلسه رو کنسل م

 ! پندار_

+++ 
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 ؟ ی چرا تلفن رو قطع کرد یشه بگیم _

 به  ین رو بستم...نگاهی ن رو گفتم و در ماشیا

 صورتم...به  یصورتم انداخت..به تک تک اجزا

 ... د رنگمی ر سف یچشمهام و بعد به شال حر

 ... ، سئوال نپرس خزان ییم به جایم بریخوایم _

 ن ی مشتاقش نگاه کردم و دستم رو ب ی به چشمها

 م یاز داشتی د نیانگشتهاش گره کردم...هر دومون شا

 ... میامروز فقط به خودمون دو تا فکر کن

 کن..با تعجب فقط  ی تو یدنش به در باغی چیبا پ

 نجا؟ یه اینگاهش کردم...: خبر

 که احتمال ی ه و مردیدن سهند، حنا،طالیدبا 

 ا و صابر که لبخند به لب نگاهم یهمسرش بود، دن 

 با با یدهانم گذاشتم و تقر ی کردن دستم رو رویم

 ! گفتم : پندار؟ یاد کوتاهیفر
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 کوچولو و دوستانه  یه مهمون یاده شو خوشگلم..یپ _

 ی ها جعبه  یها و روبوس ی ن شادی است...و من ب

 ن یزم ی رو رو یرنگ یوب ار بزرگ چیبس

 که با شمارش بچه ها باز کردم و  ی دم...جعبه اید

 ازش خارج شد و یرنگ  یدهها بادکنک دوست داشتن 

 که حدس زدن یکیکوچ ی به آسمان رفت و جعبه 

 سخت نبود..دل من اما مثل همون یلیمحتواش خ

 ی ن نورهایک باغ ب یکه تو آسمون تار  ییبادکنکها

 نه ام پروازیس ی فسه درخشان درخت داشت از ق

 ... کردیم

 ه؟یک شد: حاال جوابم چیسرش به گوشم نزد

 براق و پر از  ی دم..به چشمهایبه سمتش چرخ

 که نگاهش  یخواهشش نگاه کردم..به حس مخمل

 داشت ...به خودم که قلبم در پرواز بود..دستم به 
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 رون آوردمیده ام رو بیر شالم رفت و گردنبند ارکیز

... 

 س شدن...صداش محکمی...چشمهاش خنگاهم کرد

 ن تاربه تار صداش بود: ازیفش ب ی بود اما حس لط

 ؟یک

 ش از جعبه درش آوردم و یپ ی از همون هفته  _

 ... ن جاستیهم

 ا بود، برقیه روین چند روز مثل  ی اتفاقات ا ی همه 

 ی نگاهش پشت دلبستگ ی دایپ  یسش و وابستگینگاه خ

 دم. مامان اما یدیکردم و میوقت بود حس م یلیکه خ

 یی این چند روز رویت آشکار اید تنها واقعیشا

 ض و صورت ورم کرده در راهیبود..عمه با تن مر 

 کرد ویمامان صحبت م ی مارستان و استراحت برایب

 شه ینبود...مامان هم یخوب ی سکوتش اصال نشانه 
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 ن منطق دفاع یمنطق پشت هر جمله داشت و از ا

 دفاع ی برا ییجا  ن بود کهیا  ی کرد..سکوتش برایم

 کرد..رفت وینداشت و احساسش بر منطقش غلبه م

 شد خودش رو مامان با دقت ویپندار باعث م ی آمدها

 دارانه نگاه کنه..اما با رفتنش.مامان پشت یخر یگاه

 گردوندی کرد که برش میرو مرور م ییزهایذهنش چ

 ... اول ی سرجا

 شتر شده یحنا تو فکر بود..رفت و آمدش با سهند ب

 ن رفت و آمدهاش پر نشاط ویشتر موارد ایود..ب ب

 بود تک و یبامزه و دوست داشتن ی ه ها یهمراه با هد

 نم مثل من به نشدها فکر یتونستم بب یتوک اما م

 ... کنهیم

 سرم رو ازطرح رو به روم باال آوردم و موهام رو

 بود و   یسرم بستم..دستهام آبرنگ ی با کش محکم باال 
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 صبح بود 1بخش...ساعت گوشم لذت  ی تو یقی موس

 ... بردیو خوابم نم

 ی د با کمیم رو به دست گرفتم و گفتم شایگوش

 ییزهاین ور و اون ور و خوندن و چیدن ایچرخ

 هجو راحت تر بخوابم که باالفاصله  یسبک و گاه

 ؟ ی داریه ابروم باال رفت: چرا بیامش اومد..یپ

 خوشگل؟ ی داریشما چرا ب _

 زدمیداشتم طرح م  _

 کردم...همهیشرکت سهند کار م  ی رو پرونده منم  _

 . ن هفته حل بشهیز البته مرتبه فکر کنم تا آخر ا یچ

 یهست یگاهیقا تو جایلبم اومد: االن دق ی رو ی لبخند

 ... یکه اون سالها آرزوش رو داشت

 ره باال آرزوهاش متفاوت ی...آدم سنش که م ی دونیم _

 شن یم
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 ... م مایندار ی د نکن...سنیانقدر رو سن تاک _

 رییتغ ی زیچ ی ساله ا 01ه عروسک یتو که  _

 ... د شدهینکرده..من اما موهام سف 

 کنم؟ یدا میاعتمادبنفس پ  ی ادیز یگینم _

 دم ویتخت دراز کش ی مکث کرد...رو ی ه ایچند ثان

 ر سرم مرتب کردمیبالشتم رو ز

 اعتماد بنفست رو من گرفته بودم؟_

 د شدم وم خشک شد..بلنیگوش ی صفحه  ی دستم رو

 نشستم..چراغ رو خاموش کردم و دوباره و دوباره

 ... جمله اش رو خوندم

 که بهت  ییبهای..آسی جواب ند ی حق دار  _

 ... اده کهیق و زیم...خواسته ، ناخواسته انقدر عمیزد

 که  ی زیگردنبندم گذاشتم..تنها چ ی دستم رو رو

 ش یجرات کرده بودم استفاده کنم..آشکار پ



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ... کشو بود ی م تو یدوست داشتن مامان...انگشتر 

 ز دست بهی؟ همه چیکن یب صحبت میاز کدوم آس

 ته ذهنم ییه روزهای..ی دست هم داد...تو مقصر نبود

 ن دارم تویقیاما االن واقعا  ی تو بود یمقصر اصل

 زها صحبتین چی..از ای دیب ندیخودت هم کم آس

 داره؟  ی ده ایکردن چه فا

 ...خزان تو ی زنیف منه که تو برام حریده اش ایفا _

 مانع  ییزهایه چیاما هنوز  یستین  یدختر کم حرف

 ... یشه باهام راحت باشیم

 که اشاره کرده بود دردناک  ی انقدر نقطه ا

 گفتن  ی برا ی زیبود که چ یبود...انقدر واقع

 .. فکر کردم ی ه ای نداشتم...چند ثان 

 که ی شه ایه عروسک شیکردم..شدم مثل یاحساس م

 شدم اماینه..معذب میبی م یبه راحت پندار درونش رو
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 ی برم...پاهام رو تویگفتم لذت نمیدروغ بود اگر م

 حاصل از  یک و روشنینه ام جمع کردم...تو تاریس

 م نگاه کردمیرنگ  ی .به انگشتهای نور گوش

 راحت بهت  یلیمن باهات راحتم...از حسم خ _

 ؟یکن ین طور فکر میگفتم...چرا ا

 از همه اتفاقات اطرافت  یم عادت کنی د عقد کن یشا _

 ی برام حرف بزن

 یلیسال تنها بودم و باعث شده نتونم از خ یلیخ _

 ... ف کنمی راحت تعر

 ؟یمن اگر ازت خواهش کنم چ  _

 ! دونم چرا بغض کردم : باشه ینم

 ن چت کردن رو دوست ندارم.اما به تو شجاعتیا _

 وقت ها...رو در رو تو فقط با اون یلیده خیم

 .. ی کنیرت نگاهم مینظ یب ی چشما
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 ی زن یقشنگ حرف م یلید چون تو خیشا _

 .. ادیتو من رو ول کن..نونم از زبونم در م _

 کوتاهم رو پشت دستم خفه کردم: من رو ی خنده 

 .. نخندون ملت خوابن

 ... ادی مامان فردا م _

 خ شدم: کجا؟یسرجام س

 دیز بایاد تا با مادرت صحبت کنه...همه چیم _

 ینکه ک یم...ای زود عقد کن یلیخوام خی...مبشه یرسم

 ین که ک ین کن اما..اییه سقف رو تو تعیر یم زیبر

 رو یمن و حلقه دستت کن  ی اد تو شناسنامه یاسمت ب

 .. ن کنمیییاجازه بده من تع

 ش رو ندارمیپندار! آخه واقعا من آمادگ  _

 رو؟ عقد کردن رو؟ امکان نداره  یچ یآمادگ _

 دمیروز د ین دیطول بکشه....هم نیشتر از ایبذارم ب
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 ادیخواد بیبرادرش م ی گفت برایخانم دکتر داشت م

 د ازیکنه....هرچند بهش گفتم دار ی ازت خواستگار

 د یگه چند نفر باید ید؟ ولیزنینامزد من حرف م 

 ان؟ یچشمم ب ی جلو

 ت و استرس حاصل از اومدنین عصب یب

 بهتر کردن ی ن جمالتش برایدونستم ایمادرش..م

 نداشت  ی ریتاث یمنه، ول حال

 ن وسط رد و بدلیکه ا ییترسم از حرفهای من ، م _

 ی کس ی خواهد شد...وگرنه من اگر برام خواستگار

 نت کنمیگزیرو جا ی تونستم کسیا اگه میمهم بود...و 

 .. که

 ن حروفید ای ن حرفها رو شایجسارت گفتن ا

 تال به من داده بودندیجید

 ...دستم رفت به سمت م زنگ خوردیباالفاصله گوش
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 که تونست بر  یجواب دادن و ندادن...اما با جسارت

 سبز فشار ی دکمه  ی خجالتم غلبه کنه دستم رو رو

 نی خواب آلود..ا یدادم...صداش خش دار بود و کم

 نجاید االن ایکرد: تو باین برابر میتش رو چندیجذاب

 ... ی بود

 هیوار خنک پشت سرم تکیخنده ام رو خوردم و به د

 دادم و در سکوت فقط بهش گوش کردم...به 

 باتر بود...و به یز یحرفهاش که از هر نوازش

 ی شب از هر نور  ی خفته   یکین تاریصداش که تو ا

 ی بود که پنهان کردن یباتر...ته دلم اما وحشتیز

 ... نبود

 بود که نشون ی قه ای شربت دست حنا تمام سل ی نیس

 یتودرخشان  ییداده بود.من اما رنگ آلبالو

 دم پاهام رو محکم دوریدیستال رو نمیکر ی وانهایل



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 .انشون مشخص نشهیهم گره زده بودم تا لرزش ع

 شد. عمویده نمید یچ گونه نرمش یتو صورت مامان ه

 ش زنیپ  ی کرد که سالهاینگاه م  یبه زن  یر چشمیز

 .ر خانم شده بودیکرد و االن منیداداش خطابش م 

 رنگش روزرد  ی نگ ساده یاون ر ی که جا یزن

 به  ی گه ایاز مرد د ی ن و نشانیتک نگ ی حلقه ا

 نیکردم.نشستن ایدستش بود. عمو رو خوب درک م

 تا ینسب  ی مادرم بعد از اون گذشته  ی جا روبه رو

 جدا شدن ی نکه مادرم رو برایبا توجه به ا  یطوفان

 دونست یاز برادرش و ازدواج مجدد خطا کار م

 بود با تمام  آسون نبود. زن عمو رو به روم نشسته

 که داشت و نداشت. به رخ  ییجبروت و طالها

 چ وقت یما ه ی که الاقل تو خونه  ی زیدن چیکش

 ییدار نداشت. مامان کنار عمه نشسته بود. جایخر
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 گازش یدوار باشم عمه بتونه کمیشد ام ید م یکه شا

 ره. پندار خونسردانه و آرام و با اعتماد بود یرو بگ

 یره یکه تو دا  ینگدان جی ن میومد ایبه نظر م

 ل شده یمن تشک ی بنفش رنگ خونه   یراحت ی مبلها

 . ته استیبراش فرمال

 د یل کنید میبفرمائ _

 ی که در اون سکوت آزاردهنده نشانه  ی جمله ا 

 در خرج کردنش  یبود که مامان سع ی مهمان نواز

 آشپزخونه با استرس اشاره  ی داشت. حنا از تو

 هاشیه بازن مسخریکرد و همیر گلو میز ی چاقو

 نیشد بتونم خودم رو کنترل کنم. قبل از ایباعث م

 کردم ین رو در رو شدن رو تصور میا  ی اگر روز

 دن و گفتن همهیاد کشیدم در حال فریدیخودم رو م

 ن سالها جمع کرده بودم. اما حضور یکه ا ییحرفا
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 شد دعا کنم همهیپ پندار باعث م یر و خوش ت یدلپذ

 ی از مامان جبهه  ر بشه. زن عمویز ختم بخیچ

 ی نکه اون بود که به پایا ی د برایداشت شا ی کمتر

 نگ النگو هاشینگ جریمامان اومده بود. با جر

 ز گذاشت و با سر به عمو اشاره یم ی وان رو رویل

 جنگ  ی که مامان خودش رو برا  یکرد.اصل مطلب

 ی ن رو از جا به جا شدنش رویباهاش آماده کرد. ا

 . مدیمبل و صاف نشستنش فهم

 . دی دونیر خانم غرض از مزاحمت ما رو میمن _

 من  ی ر خانم اما شما برایشما شدم من ی من برا _

 ... د خان داداش...هر چندیهنوز داداش هست

 ریمامان بدون شک ت  ی هر چند در فضا رها شده 

 ر یکمانش رها شد اما ت ی بود که از چله  یاول

 در هم عمو رو پشت ی بود که چهره  ی کارساز
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 داشت...دستهاش رو در هم گره زده عمو و  سرش

 . به انگشتهاش نگاه کرد ی ه ایچند ثان

 آزار دهنده اما  ی ها  یلید خیارند و شایحرفها بس _

 ک روز و دو روز ی پسر ما مال  یداستان سر سپردگ

 ست که من بخوامی ن  ی ست. سن و سالش هم طورین

 وقته با ما  یلیمش رو خیبه جاش صحبت کنم...تصم

 د بر اساسییمهر تا ی ون گذاشته اومدن ما برایدر م

 . مشهیسنتها به تصم

 پاش مرتب ی رو یراهنش رو کمیمامان دامن بلند پ

 ده بود کهیز کلمه هاش رو عمه فهمی غ تی کرد..انگار ت

 ی مامان گذاشت و رشته  ی زانو ی دستش رو رو

 حرفها رو دستش گرفت 

 ا یش، ی پ ی ک هفته یرفع کدورتها فقط  ی اگر برا _

 د یش خودتون دور هم جمع شده بودیک ماه پ ینه 
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 ن دو تا بچه مثل یا ی خواستگار  یرسم ی حاال جلسه 

 ما بزرگترها اصال  ی دون جنگ نبود. لج و لجبازیم

 به  ی نجا کشوند.اگر اصراریاز اولش کار رو به ا

 ازدواجشون تو اون سن کم نبود، سه سال بعد اصال

 نی که االن با ابودن   یین جایقا همی پنج سال بعد دق

 . دنیمشقت و آزار رس

 ی ن انداختم و چشم دوختم به کفشهایسرم رو پائ

 یشلوار پارچه ا ی رنگم...به خط اتو یپاشنه دار آب

 تر شدن جلسه یرسم ی که به دستور مامان برا

 یحرف ی ن انداختن براین سر پائیده بودم. ایپوش

 . از خجالت هم نبود ینداشتن نبود..نشان

 .. ان..گذشته ها گذشت ج یآبج _

 ب و دور از ذهن یغر ی زن عمو به قدر ی ن جمله یا

 انی از ب یبود که ناخودآگاه سرم رو باال آوردم...حس
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 د یکه با ی د براش گذشته این جمله نداشت. شایا

 نداشت. هر چند  یبگذره و کال گذشتن مفهوم

 ی ن جمله انگار جمله مورد عالقه یاما ا ی مصنوع

 . مادرش رو نگاه کرد یلبخند آرامپندار بود که با 

 د ید باید شایرو پس گرفت  ی که انگشتر نامزد  یزمان _

 ... د یگذاشتیم  یگذشتن گذشته ها باق ی کم جا برای

 نه حبس شد. زن عموآدم متلک خوردن ینفسم در س 

 م نبود. اما واضح بود که ی اون هم انقدر مستق

 ایرم ین جمالت مامان رو بگ یا ی تونستم جلوینم

 شی ز بیش همه چی پ ی خواستم...دفعه یتره بگم نمبه

 چیاز اندازه ساده و راحت به دست اومده بود و ه

 ت نداشت یاهم ی ن رابطه ذره ایکس براش ا

 . باشه ی گه این بود که طور دیانگار...حاال قصدم ا

 ن وسط اتفاق افتاد کم نبود ، منیکه ا ی اشتباهات _
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 م کم گذاشتم و برادرزاده ا ی دونم چه قدر برایخودم م

 . ادین مدت تالش کردم تا از دلش در بیبابتش ا

 بودم که عمو حاال با  یده بودم اما راضیند  یمن تالش

 .ز بسته بودینسبتا ت یجواب ی جمله اش راه رو برا

 که پدر و پسر به وضوح نقشه اش رو داشتن ی زیچ

 زن عمو و  ی دو جانبه  ی ر هایبستن راه برخورد ت

 ... مامان بود

 ی د: خزان. تو برادر زاده ام بود یعمو به سمتم چرخ

 هیکه  ی زیعروسم...دخترم..چ یحاال قراره بش

 د ثبل ازینداشتم و حسرتش رو داشتم...تو با ی عمر

 .... یز خواسته هات رو بگیهر چ

 من دور موندن از هرگونه تسنج  ی خواسته ها

 کردن ی اعصاب بود و البته معاف کردنم از باز

 یکه ازشون دلخوش چندان  ییکسا  ی تر برانقش دخ
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 ... ن جمله ها فعال گفتن نداشتنیا ینداشتم...ول

 ن خوشگل خانم یا ی داداش ؛ آقا پسرت خواسته ها _

 . دونهیرو خوب م

 :طون عمه همراه شد با لبخند پهن پنداریلحن ش

 .. چشم من جا داره ی خزان رو ی خواسته ها

 ، در مقابل کرد یزبون چربش مامان رو هم نرم م

 هر چند کوتاه و  یکرد اما نگاهیپندار سکوت م

 انداخت یک هم به سمت زن عمو نمیکوچ

 عمرش  ی ست؛ همه ی اد نیدختر من ز ی خواسته ها _

 ی زینکرده...جز احترام و عالقه چ یاده خواهیز

 نخواسته 

 دیدونم شایکنم زن عمو؛ مین م ین رو تضمیمن ا _

 عرف  یلین مجلس خیصحبت کردن من تو ا

 گفتن  ی برا ین ما حرفی کال عرف ب یست...ولین
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 که افتاده.من احترام به  ینداره با توجه به اتفاقات

 ساله بودم در 50 ی کنم...وقتین میخزان رو تضم

 ن کنم...االن یرو تضم ی زینبودم که بتونم چ ی تیموقع

 که بخواد خزان رو  ی زیهر چ ی تونم. جلوی اما م

 ... ستمی ا یآزار بده اول از همه خودم م

 درست انتخاب شده اش به ی لحن محکم و کلمه ها

 به  یبه جا بود که تنش جمع رو کم کنه...نگاه ی قدر

 ب شده ین وسط غ یکه ا  ییآشپزخونه انداختم به حنا

 کردم اما جرات ی نگاهش رو حس م ینی بود. سنگ

 . م نگاهش کنمینداشتم مستق

 کنه یدونم پندار دخترت رو خوش بخت میمن م _

 همراه یدوست داشتن یعمه با بغض ی جمله ن یا

 . بود

 نیم ...ایر ها رو گردن پندار بندازیم تقص یتون ینم _
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 ... ر تر از همه هستن و بودنیتقص یدو تا ب

 دوش  ی داشت بار رو از رو  یعمه نرم و آروم سع

 ی پندار برداره و بگذاره رو دوش بزرگتر ها حت

 رش تونست منکی که مامان هم نم ی زیمامان...چ

 کینجا انقدر یبشه...اومدن زن عمو براش به ا

 پندار یدلش بود که وقت ی خنک کننده  ییجورها

 داریزنگ زد و گفت مادرو پدرش به قصد د

 نکرد...اما سکوت زن عمو  یان...مخالفت خاصیم

 ی نبرد  ی ب بود..خودش رو برایمامان هم عج ی برا

 ب با ین بار رقیتن به تن آماده کرده بود...که ا

 ن باعث یاست تمام بدون اسلحه اومده بود و همیس

 ن از طرف مامان زن عمویش از ای ب  ی رهایشد تیم

 ... کنه  ی باز ی رو برنده 

 ییزهایستم مهناز...من دنبال چیمن دنبال مقصر ن _
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 ی داشته...به دنبال سختید م یهستم که دخترم با

 ... هاش...به دنبال

 که  ی زیکه هستم..به هر چ ی زیمن از به هر چ _

 ... کنمیتجربه کردم افتخار م

 یدن گذشته حتیرون کشیگفتم...ب ید مین جمله رو بایا

 که مامان داشت من رو  یانیپا  یبه خاطر مهر ب

 نیکرد...نگاه پندار پر از نوازش و تحسیک میکوچ

 ی نم چرا در تمام جلسات کار ی تونستم ببی شد...حاال م

 ی رور ینظ ی ب یتیریبرگه برنده با پنداره...مد

 ی ن حمله یقت با ای اطرافش داشت...در حق ی آدمها

 ط سخت قراریسکوت..مامان رو تو شرا ی گازانبر

 موندن...و یم یداده بود...جمله هاش همه عبتر باق 

 ... کردیرو به نفع پندار م  ی ن بازیا

 ی خواستگار ی د ما براین کنییه وقت تعیشما  _
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 ... میایاز عروسمون ب یرسم

 کیم...یاز به زمان داریم ما ن د فکر کنیمن با _

 من حل نشده است و تا آخر  ی هست که برا ییزهایچ

 مونه...پندار پسریم  یعمرم هم حل نشده باق

 ت شما ازیندارم..ترب  یچ شکین هیه...من تو ایخوب

 ک ین پسر درست بود...بهتون تبریا ی اول برا

 دخترم  ی د براید که من هم با یگم...اما قبول کنیم

 نکه دوباره و دوباره حرمتش ی ...به انگران باشم

 .... شکسته نشه

 د من یکن یشه زن عمو...فکر م یدختر شما زن من م  _

 دم حرمت زنم شکسته بشه؟ یاجازه م

+++ 

 دش سادهیسف ی پر از رزها یدسته گل دوست داشتن

 بود....مامان خودش رو تو اتاق حنا ی و دوست داشتن
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 می ام گوش یپ ی دن صدایبا حبس کرده بود...با شن یتقر

 :ام ساده اما پر حرفش رو خوندمیبه سمتش رفتم و پ

 دمیکه تا حاال د یبود ی ن دخترینکه خوشگل تریا

 ز روینکه...من همه چیک طرف...قسمت مهم ای

 .... نمونده ی ادیدونم راه زیکنم....م یدرست م

 قا نگاه ی د، نگاهش دقیبا بلعیات رو تقریا تمام جزئیدن

 ن بار باهم یاول ی بود که برا اون سالها  ی ایهمون دن

 که گذشته ام رو کامل و  ین کسیم.اولیشد یمیصم

 ف کردم.اون روزها هم دست ینقص براش تعر یب

 دستم چند ضربه زده بود ی ن طور رویپر مهرش هم

 که نخواسته بودم  یاتیو بدون وارد شدن به جزئ

 .ه داده بود و پا به پام اومده بودمیبازتر کنم بهم روح

 داشت از ییحتهایا تجربه تر شده بود. نصحاال ب

 .آورد یلبم م ی رو ی همسر خوب بودن که لبخند
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 ومد یسرش انداخت : حنا ن ی به ساعت باال   ینگاه

 چرا؟ 

 . دیهمراه مامان رفتن خر _

 یب ید تکون داد و موس رو کمییتا ی به نشانه  ی سر

 م یایز جا به جا کرد: تا مامانت هست ب یم ی هدف رو

 اسم و رسمشون یب ی ن جور رابطه یا سهند؟ ی برا

 . ستیدرست ن

 دستم رو مثل  ی شل کردم و برگه  یشالم رو کم

 زیر ی صورتم حرکت دادم رقم ها  ی بادبزن رو

 شد ویکاغذ مدام عقب و جلو م ی نوشته شده رو

 کنم مامانم االن تحملیزد: فکر نمیتمرکزم رو بهم م 

 . گه رو داشته باشهید ی ه خواستگاری

 ست، هست؟یپندار ن یمادرت به سخت ی براسهند  _

 د یا...حنا پدرش در قیست دن یفقط مادرم که ن _
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 ! ا نه؟یان باشه ید در جریاته..اونم بایح

 شب با یموس رو رها کرد و از جاش بلند شد: سهند د

 ... بابام حرف زد

 چی ا مشخص نبود...مطلقا هیاز صورت دن ی زیچ

 . ح بدهیوضز...و انگار قصد هم نداشت خودش تیچ

 خب؟_

 ! نی؟ همید مطمئنیبابا فقط ازش پرس یچیه _

 مشخص  یلیته نگاهم خ ی نگاهم کرد...انگار ناباور

 به جلو خم شد: باور کن فقط  یبود که کم

 ن که با ماها کار ینکه خواهره تو ا...این...ایهم

 ... بابا ی برا  ینینا همش تضمیکنه..ایم

 نه؟ ینخواست خودش رو بب _

 .. شام ی ...گفت دعوتش کن براچرا _

 ن خوب بود ویآب دهانم رو قورت دادم...ا
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 براش  ییکه انتها ی زیچ ی ا براینبود...پدر سهند و دن

 .. گذاشتیا مخالف بود هرگز وقت نمید و یدینم

 ا خان داداشت؟یده تره یچیمن پ  ی ماجرا _

 سرمون جا ی م و رو یما حنا رو دوست دار _

 که وجود داره  ییکن تفاوتهاداره..تو رو خدا فکر ن

 . کنهیش ما کم م یخواهرت پ ی از ارزشها ی زیچ

 ما  ی از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم : برا

 .... ن طوریهم هم

++ 

 یدستم رو به دست چپم دادم...غذا ی تو ی ظرف غذا

 که  ی زیمورد عالقه اش رو درست کرده بودم...چ

 ز شدن توسط عمه بهم تقلبش رو رسونده بود..با با

 . خواستم تا بهش اعالم کنه اومدنم رو ی مهد

 آشفته به نظر یدن صدام باز کرد..کمیدر رو با شن
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 ن هاش رو تا آرنجش باال زده بود ویومد..آستیم

 لبش ی رو ی دنم لبخند بامزه ایکروات نداشت...با د

 ! اومد و با اشاره به دست پرم گفت: چه عجب خانم 

 رو پهن تر کرد..همراهشده اش لبخندم یخانم کش

 کال گفتم  یعنیوارد اتاق شدم: برات ناهار آوردم.. 

 م؟ یباهم ناهار بخور ی د بخوایشا

 ! د؟ینگاهم کرد: شا یدوست داشتن یبا نوازش

 ! نه خب..حتما_

 د و ظرف رو ازم گرفت و به یبلند خند ی با صدا

 داد  ی دست مهد

 هست؟ یچ یبدون ی خواینم _

 .. هرینظ  یکه هست ب یهرچ _

 .. رینظ یب ی ایه الزانی _

 ؟ یتنگ کرد: تقلب گرفت یچشمهاش رو کم 
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 ی چرم ی دم...و صندلیبلند خند ی نبار من با صدایا

 .. دمیزش جلو کشیک میرو تا نزد

 . تم کردیخودش هدا ی به سمت صندل

 ... ساستیرئ ی نجا جاینه ا _

 ! گهید  ییس تویرئ _

 ستا ین خبرا نیتو دفتر من از ا _

 ... انمیز دل...در جریانم..عزیدر جر _

 از حد یب یشد...خستگیقطع نم ی خنده ام لحظه ا

 ی ب یین حس رهایا ی تونست جلوینگاهش هم نم

 پر از ی ر رو داشته باشه..انگار سالها کوله بارینظ

 خود رو با خودم حمل  ین و بیسنگ ی زهایخرده ر

 از حرفها و حس ها و بغض  ی کرده بودم...کوله بار

 ن چند مدت حضورش ذره ذره سبک تریا ها که در

 ... شده بود
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 دوباره به کاغذها  یم نگاه یرو به روم نشست و ن

 انداخت

 ؟  یکار داشت _

 یاتفاق نم یلیشه هست....اومدن تو خیکار که هم _

 ... افته

 یک طرفه از حس ناب ین مدت یگفت من ای راست م

 نید امروز اولیکه داشت استفاده کرده بودم...و شا

 دم رو برداشته بودمق

 .. نجام ین به بعد هر ساعت ایاز ا _

 من حواسم تا یورشکست شم...تو باش ی خوایم _

 ... شهی ساعتها جمع نم

 طنت نگاهش کردمی ر چونه ام زدم و با شیدستم رو ز

 !!؟ی جد :

 م قفل کرد ویچرخدار صندل ی ه ی ر پایپاهاش رو ز
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 فتم وگ یکوتاه و آروم ی د..وایرو به جلو کش یصندل

 ده شدم...دستهاش رویبه سمتش کش  یهمراه با صندل 

 بامزه نگاهم  یطنتیره گذاشت و با شیدستگ ی رو

 . ی جد یلیخ یلیکرد: خ

 نکش یع یشه یش ی تونستم خودم رو رویم

 به پندار حس یکیخجل شد...نزد ینم...لبخندم کمی بب

 ن رو حس یکرد...ایم ییو حالم رو سوار ترن هوا

 بدجنس بهم لبخند  یکم و ی ک وریکرد که یم

 ... زدیم

 که ی دستم رو آورم به سمت موهاش بردم..کار

 ن ی اه رنگش که بی س  ی انگار دست خودم نبود..تارها

 کوتاه بسته  ی ه ید چشمهاش چند ثانیموهام لغز

 یش رو نرم ط یشونیپ ی شد...شصتم خط کوچک رو

 شده؟ ی زی..چی کرد : خسته ا
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 دوباره؟ میای ب یک

 از نظر من؟ _

 جان زد: از نظر مادرزن ی لبخند

 دادم : سکوت کرده یمعنا تکون یسرم رو ب

 ... دوباره

 ن چند روز کاریا یلیرون داد: خینفسش رو محکم ب

 حتما شده آخر شب دوباره  یاد..ولیز یلیدارم..خ

 .. ام تا باهاش صحبت کنمیم

 .. ادیخواد بی سهند هم م _

 :کرد  نگاهم ی ابروهاش باال رفت و با حالت با مزه ا

 ین باجناق ما بگو ...ذهن مادرت رو از رویبه ا

 اصل موضوع منحرف نکنه 

 م؟ ییاصل موضوع ما _

 ی خونه  ی ا ینکه که شما ب یاصل موضوع ا _
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 ... ش من یخودت..پ

 به ی لحن منظور دارش انقدر واضح بود که ضربه ا

 شونه اش بزنم...اما بازهم فاصله نگرفت..انگشتهاش

 از شالم شد و لبخندش آرام  رون اومدهیب  ی ر موهایگ

 ن رو بفروشم ی د ماشیتر: با

 ؟ یچرا؟ پول الزم دار _

 داره ساختمون یمیاز دوستان قد یکی _

 ش فروشیسازه...پول الزم داره واحدش رو پیم

 م ینی م ببیه...بریکنه..هم جاش و هم متراژش عالیم

 م؟یبخر

 تو که قشنگه  ی خونه  _

 م سه نفر یشیم زود ی لیخ یدو نفر آره...ول ی برا _

 که پشتش ی دن منظورش سخت نبود...منظوریفهم

 خط به خط پاراگراف به پارگراف حرف بود و به
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 ... ک دفتر شعر حسی ی اندازه 

 ن مدتیتونم من دنبال فروش باشم.ایکمکت کنم؟ م _

 فروشمشیست...من برات میدستم ن  یخاص ی پروژه 

 هم به نام زدنش...که وقتت  ی ا امضا برایفقط تو ب

 .. تلف نشه

 ی موهام متوقف شد و پر از حس ی انگشتهاش رو

 چه قدر خاص و چه قدر یدونی ب نگاهم کرد: میغر

 ؟ یزیعز

 ز یحرفها و حرفها و کلمه ها و روزها...همه چ

 که  ی زین وسط تنها چیسخت و ا یگذشت و گاه یم

 دار زن عمو  یب بود سکوت معنیش از اندازه عج یب

 ...اما ی چ شکیه  یب بود؛ خوشحال نبود. واضح و

 ن بار عمویزها بود. ایچ یلیخ ی سکوتش جلو برنده 

 ن وصلتیا ی ن تالش رو برایشتریو عمه بودند که ب 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 نرم   یجانیمن ه  ی که اسمش برا ی کردند. وصلتیم

 ی طنت و برایپر از ش ی پندار لبخند ی داشت و برا

 . حلقه زده شده در چشمهاش یعمه اشک

 کرد ویم یراضمامان رو  یسکوت زن عمو گاه

 ن مثال کنار اومدن یش از ای. نگرانیعصب یگاه

 بود که مخالفت  یشتر از زمانی د بیشا ی مصنوع

 د. من اما انقدر غرقی شنید و میدی مش رو میمستق

 پندار بودم که   یساده و دوست داشتن ی محبتها

 م بستهینوجوون ی دوره  ی قا به اندازه یچشمهام دق

 ن همهیریتلخ و شبا و یسخت و ز ی باشه. تجربه ها

 ده بودم و انداختهی چیپ ی ن سالها رو تو بقچه یا ی 

 اط پر دار و درختی ن ذهنم و تو حیر زمیبودم ته ز

 شد تک وین باعث میزدم و همیتوجه پندار قدم م

 اینم و یاطراف رو نب ی ها یدگیتوک ترکها و لب پر
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 ... نمینخوام که بب 

 رو ی زیتلفن پر آب و تاب و با دست چ ی مامان پا

 کرد که بدون شکیف میتعر یی دانا ی آقا ی برا

 ی من و پندار داشت. مجله  ی م با مسئله ی مستق یربط

 به عمه  ی ز گذاشتم و نگاهیدستم رو کنار م ی تو

 . کردیانداختم که پر فکر نگاهم م

 شده مهناز بانو؟  یچ _

 گهید  ی ه حمله یاز به یمادرت نرم شده...فقط ن  _

 زنم ی...منم زنگ م ی نیریو شداره که اونم دسته گل 

 م..با ی نجا باشن...بله برونش کنیبه بچه ها آخر هفته ا

 ه لباس مناسب بخر یحنا برو 

 به مامان کردم که کنار   یدم و نگاهیکش یگردن

 :ستاده بود و حواسش به کوچه بودی اتاق ا ی پنجره 

 بدون مامان؟ 
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 ده و زخمیکش یسخت یشتر از هر کسیمادرت ب _

 نه با یبی م یشتر از تو...ول یب یت خورده است...ح

 ا امکانین دنیه ایچ کس تو یچشمهاش ودلش که ه

 ن شازده بتونه خوشبختت یا ی نداره اندازه 

 خواد دوبارهینکه بگه م یا ی شم برایاومد پ  یکنه...وقت

 دم که چه قدر ذهنش و دلشید یاد سراغت...میب

 ین طوریکه االن ا ی ن پنداریگرفتارت شده اما ا

 که تو  ی کنه..حاصل دست خودته...بذرینگاهت م

 ... یکنیدرو م ی و االنم دار ی کاشت

++++ 

 کدومش قشنگ تره؟ _

 انتخاب ی..االن قراره چی دیتو که حلقه رو خر _

 م؟ یکن

 ... عقده ی ن حلقه یبود ا ی نامزد ی اون حلقه  _
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 گرد نگاهش کردم: عقد؟ ی با چشمها

 د وین پر زرق و برق کنار کشی تریسرش رو از و 

 :ک تر شدیبهم نزد یاطرافش کم ی ن حجم صداها یب

 ... ی ه سال نامزدینه پس...

 .. د کهیاومد  یبله برون ی روز برایشما تازه د _

 مادرت جواب مثبتش رو داد _

 ... یبه طور ضمن  _

 ... کرد: من تو هوا زدم ی بامزه ا ی تک خنده 

 شد..زن ی صورتش جد یتلفنش زنگ خورد و کم

 نگاه کرد و بعد ی ه ای عمو بود..چند ثان 

 ی تونستم صداش رو بشنوم..گله گذاری برداشت...م

 ن مدت پشت سکوت آزاردهنده اش پنهانیکه ا ییها

 ... شدیده میکرده بودو حاال به وضوح شن

 بلند بود و  یش کمی گوش  ی فاصله گرفتم...صدا یکم
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 شد بشنوم...نگان از حلقه ها گرفتم وین باعث م یهم

 .. ورت دادم حس تلخ ته گلوم رو ق

 با قطع کردن تلفن دوباره ی...ولیکالفه شده بود کم

 لبهاش اومد: چرا از  ی ش روی لخند دوست داشتن

 ... یفاصله گرفت  ین جواهر فروشیتریو

 ... داره یدن مراسمین حلقه خریتو شهر ما ا _

 یزیدم و چه چیقا شنیانقدر باهوش بود که بدونه دق 

 ده کبار اجرا شین مراسم یگم:ایرو م

 :نگاهم کرد ی بش کرد و جدیج ی دستهاش رو تو

 ... اونبارم همه بودن داماد نبود

 از  ی زیچ یه و شوخ بود...ولیجمله ام بدون کنا

 هینگاهش کم نکرد: مادرت حق داره... ی ت تویجد

 زیخواد همه چیکنه و میپسر داره که داره ازدواج م

 .... بر اساس اصول باشه...مثل مادرمن 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 ی چ انعطافی ه یو ب ی ک تر شد و جدیبهم نزد یکم

 باشن؟  ی خواینگاهم کرد: واقعا م

 ی لینه...اونها هم فکر نکنم خ ی راستش رو بخوا _

 ت وجودین واقعیاز کنار هم بودن لذت ببرن...اما..ا

 ... دارن  ییداره که هر دوشون آرزوها

 تراکت سالن   ی سرم رو خم کردم و با پا برگه 

 ... به جا کردم جا یر پام رو کمیز ییبایز

 ی ره گاهیما جلو نم ی که با حسها  یز زندگیهمه چ _

 .. د وارد بشهیمنطق هم با

 د و ذهن راحت یشد ی من با عالقه   یکن یتو فکر م _

 ن مدت مادرم رو کنار گود نگه داشتم؟یجاها ا یلیخ

 میتوجه بود یسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم...ب

 ن : نه! البته که پر شور اطرافمو ی به رفت و آمدها 

 ... نه
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 دستش  ی دستش رو دراز کرد و انگشتهام رو تو

 ... حرف  یگرفت..ب

 که تو ذهنت  یفقط نگاهم کرد: اون  ی ه ایچند ثان

 ... مطرحش هم نکن  یهست رو حت

 گرد شده بهش نگاه کردم و  ی با تعجب و چشمها

 ی خاک گرفته  ی شتر به سمت شمشادهایخودم رو ب

 که با  ی موتور ی راه رو برا دم تای ابون کشیکنار خ

 شلوغ ی اده رویخواست تو پ یم ی صدا و طلبکار

 دا کنه باز کنم...پندار هم همراهمیخودش راه پ ی برا

 ده ی کنار شمشادها کش ی مانیمکت سی به سمت ن یکم

 . شد

 از بحث و حرف ی ریجلو گ ی برا  یبگ ی خوایم _

 ریگم امکان نداره زیم...منم م یبرگزار نکن یمراسم

 یپف دار یبرم...تو لباس عروس ی ز ین چیمچبار ه
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 ... یپوشیرو م یکه دوست داشت 

 ... تو_

 د یدیکه اون سالها م  یلباس عروس ی از مجله ها _

 ن و براق و با ی پر نگ ییراهنهایپ ی شه رویادمه..همی

 . موندیپف دار باز م ی دامنها

 که  ی گفتم..به مردین مرد مید به ایبا ی زیچه چ

 عالقه ی و باهر جمله ا  یطیتونست تحت هر شرایم

 .... نشون بده یاش رو انقدر واضح و دوست داشتن

+++++ 

 یی ن رعد و برقهاید حلقه اصال جذاب نبود...ب یخر

 زن عمو ی شد...چپ چپ هایسرمون زده م ی که باال 

 د و مامانیرسیمت میبه نظرش گرون ق ی زیچ یوقت

 و منظور دار برداشت یکه رو دشمن ی زیکه هر چ

 ک یز کوچیم یدستم رو رو ی .جعبه ها کرد..یم
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 آب خنک رو  یوانیشرکت گذاشتم...و ل  ی آشپزخونه 

 ... دمیک نفس سر کش ی

 ه داده به چهارچوبیب سمت چپ و تکی دست به ج

 ه ابروش یکرد و یسمت راست..نگاهم م ی با شانه 

 نگاهم   یو خسته بود و شاک یکامل باال بود..عصبان

 کردیم

 باز کردم و نفس  ی رو کمنک شالم ی ه داده به سیتک

 ... دمیکش یقیعم

 !! خب_

 خب؟ یمتعجب نگاهش کردم : چ

 ... کردی باال داده نگاهم م  ییهنوز با ابرو

 ؟یرو دوست داشت یکه برداشت یاصال حلقه ا _

 .. معلومه که دوست داشتم_

 گه همراه با خانواده اشید ی چ عروس و دامادیه _
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 اون معده کنه خزان..اصرار امروزت جزید نمیخر

 هم ی گه ایحاصل د ی کنیپنهانش م  ی که دار ی درد

 برات داشت؟ 

 که آرزوش ی زیتونستم بذارم به چیآره داشت...نم _

 تونستم بذارم زن عمو باهاتیرو داشتن نرسن..نم

 ... تلفن انقدر بد حرف بزنه ی پا

 : بازوهام گذاشت ی ک شد دستش رو رویبهم نزد

 ی...من و تو....متوجه بعد ازعقد فقط منم و تو خزان

 !! گه نه؟ید

 م...تو وضعت از یزوله کن یم خودمون رو ایتون ینم _

 ... دوست داره یلیمن بهتره...مادرم خودت رو خ

 .. از مادرم ته ذهنت غول نساز_

 ته ی تونستم دلخوری دا کنه...میخواستم ادامه پینم

 ر یفقط سرم رو ز یچ جواب یه  یکالمش رو بفهمم...ب
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 که باعث شد نفسش رو ی ردم...کارچونه اش جا ک

 ر لب بگه : طلسم یرون بده و زیپر از آرامش ب

 ... من یدوست داشتن

++++ 

 حنا پر سر و صدا و پر حجم و پر لبخند و پر متلک

 ی ز و درشت به پندار وارد دفتر شد....موها یر ی ها

 ی تو ی زد و حلقه رو چند بار ی آشفته اش رو کنار

 هم نداره ین برد: وزنیائ باال و پ یدستش به مسخرگ

 .. ی درآورد ی س بازیها..داماد خس

 همراه با خنده به کل کل پندار و حنا  ی سهند با تعجب

 دستش جا به جا  ی ش رو تویوان چاینگاه کرد و ل

 ... کرد

 چشمش برداشت : خواهر ی نکش رو از رویپندار ع

 ... خانومتون خودشون انتخاب کردن
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 ! مگه ؟ یداشت ی گه ایدون جنگ انتظار دیتو اون م _

 د: اصالین جمله رو با لبخند گفت و به سمتم چرخیا

 شد؟ی ک میکه شل ییرهاین تی...ب یتمرکز کن یتونست

 ن حرفها در مقابلیمعلوم بود پندار از مطرح شدن ا

 ست...از نگاهش مشخص بودین ی سهند اصال راض

 بود حنا جان و من خودم خواستم  یخوب یلیروز خ _

 شه دستم باشه..فردا ی ف باشه تا همیم ظرعقد ی حلقه 

 ... م لباس بخرمید بری ایا میهم تو و دن

 قی شرکت عق  ی ن کارهایحنا از جاش بلند شد: بذار ا

 دن ازیام بهت نشون م یست کنم م یرو راست و ر

 .. انتخاب کردم یخودم چ ی مزون برا

 یگفت و به دفترش رفت تا چک ی پندار هم با اجازه ا

 دم و درست رویرو کش  یمن صندلرو امضا کنه و 

 سهند پر از فکر و نسبتا سامت نشستم : چه ی به رو
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 ! خبرها داماد ما؟

 ز گذاشت : هنوز یم ی وانش رو رویزد و ل ی لبخند

 م؟یندار یکه نسبت 

 بر گالس آشپزخونهیفا  یصندل ینه به پشتیدست به س

 یعقبش کم ی ه هایپا ی کردم تا رو یه دادم و سع یتک

 تابش بدم 

 ! ها ی افت یم _

 توجه به تذکرش نگاهش کردمیب

 خوب جلو ییزهایه چ یترسم یم _

 م ی نره...نخواد..نشه..نتون

 عالم فکر  ی هایمنف ی همه  ی رو  ی از حاال دار _

 ... یکنیم

 ک کلمه بهشیکم باهم بحثمون شد...فقط یامروز  _

 که با  ییده روزایش رو جواب نمی گوش یگفتم وقت
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 د یکش یی...موضوع رو به جاهارهیرون میدوستاش ب

 . ده بودیکه اصال به ذهنمم نرس 

 ی لوس و دوست داشتن  ی حنا

 خم یز کمیم ی رو صاف کردم و رو یصندل

 یحلقه ها رو کم ی رها شده   ی شدم...با دست جعبه 

 نکه ته یا از ایده بود و یعقب زدم : به ذهنت نرس

 ؟ی شد  یذهنت رو خونده بود عصب

 ! داد: خزانرون ینفسش رو پر حرص ب

 ... لبم آورد  ی رو ی ن لبخند یبه هدف زده بودم و هم

 حنا استرس شام با خانواده ات رو داره...اون هم _

 ترسه از خواسته نشدن ها و نشدن ها و نتوانستنیم

 . ها

 ... من پشتشم_

 ست؟یاون پشتتت ن یکنیپس تو فکر م  _
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 که دوستش دارم دوستم ی ک دهم اندازه ای _

 ما  ی رابطه  ی ها ی دونم...سختی رو من ینداره..ا

 یا حت یشما  ی رابطه  ی ها یفرق داره با سخت یلیخ

 ... ا و صابریدن

 د یایم...بیباهم فرق دار یما آدمها به طور کل _

 ت یو محرم ییه آشنایبعد ا زعقد ما... ی خواستگار

 ل ینکه فک و فامید...بدون ای کوتاه داشته باش

 ی نطوری...اییتا م..چهاریریه سفر باهم میبدونن...

 دونم تویشه...م ی رتون میزها از هم دستگ یچ یلیخ

 عالقه ات رو بهش یلیبه خاطر اعتقاداتت خ ی تونینم

 .... و خب..خواهر من ی نشون بد

 ! د؟یخلوت کرد _

 ظاهر جمله اش هم نتونسته ی خته شده رویر یشوخ

 آشکار ته لحنش رو پنهان  یبود دلشکستگ
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 نیقلبم تکون خورد...اته  ی زیکنه...احساس کردم چ

 حنا تلخ کرده ی رو انقدر برا ی زیخلوت کردن چه چ

 که ته نگاهش بود کام دلم رو تلخ یبود؟ اون حسادت 

 که دهانم کامل خشک شد...از جام بلند  ی کرد..طور

 شدم 

 ز منی خودت بر ی برا ییه چایم..ینه خلوت نکرد _

 ... میو برگرد ییم تا جاید بریو پندار با

 ! مگه قرار نشد بهت عکس مزون روخزان؟ _

 ! نشون بدم؟

 .. ام خونهیشب زود م _

 یرهایکرده بودم...پر از ت ی رو سپر یروز سخت

 ک شده بود ویکه از هر طرف به سمتم شل یپنهان 

 که ته نگاه حنا ی ز یچ یکرده بود..ول یخسته و عصب

 ... تم کرده بودیز اذیشتر از همه چیبود ب
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 ه دادم و ین پندار تکیماش ی صندل ی سرم رو به پشت

 نگاهش کردم با لبخند نگاهم کرد و گذاشت تا جمله

 هام کامل تموم بشه

 پندار؟ یعنیحسادت کرده  _

 کنم یمنم حسادت م _

 د شماها؟ی؟ بچه شد یچ _

 شالم رو ی ستاد؛ دسته ید و ایرو کش یترمز دست

 ه مرد جاهل هستیدستش گرفت : خب ته دلم   ی تو

 ی چ کسی به جز من آرامش ه ی گه حق نداری که م

 جز یباش یچ کسیکمک حال ه ی ..حق نداری باش

 ه مرد کروات زده هست کهیچه کنم که  یمن...ول

 با مردم یز دلش رو گاهیمجبوره دل و ذهن عز

 ... گهیک شه دیشر

 یخته بود و هیتخت ر ی رو رو  ی نگاهش به لباسها 
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 کرد یشد و نگاهش میعقب جلو م

 دندونهاش گرفت: اصال ن یانگشت اشاره اش رو ب

 ا لباس من رو حساب کرد ینکرد دن یکار خوب

 نه گذاشتم و به سمتش یآ ی برس دستم رو جلو

 . قت سهند حساب کردیدم : در حقیچرخ

 نبود یکار خوب _

 ه بده که دوست یرو بهت هد ی زیخواست چ _

 اد اما یمنم خوشم نم  ین سبکیا یه ی...از هدی دار

 براش سخته که به هر انقدر سر و کله زدن با تو 

 ... زنهیبه دست آوردن دلت چنگ م ی برا یراه

 ومد یشه شادش نمیکه اصال به صورت هم یبا اخم

 .. نگاهم کرد: آره معلومه من چه قدر براش سختم

 ن جمله اش یشناختمش که بدونم پشت ایانقدر خوب م

 د، دستمیر کشیچه قدر منظور هست..دوباره سرم ت
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 ن طرز حرف زدنتیا ی شه بگیرو مشت کردم: م 

 ؟یچ یعنی

 زون کرد:الک ها رو یاش رو آو  یراهن گل بهیپ

 ... محضر فردا بزنم ی ار طرح ناخنهات رو برایب

 .. ره شدم بهشینه خیدست به س

 تخت زانو ی رون داد و لبه ینفسش رو پر حرص ب

 یزیه چیچشمهاش  ی له یبه زانوم نشست...تو ت

 ت ینها یز بیه چی...یه ناراحتیه حرف ؛ ید..یلغزیم

 ... دم ازشی ترسی آزار دهنده که به شدت م

 کنه یآدم حسابم نم یاصال قاط _

 ؟ی وونه شدی؟ دیچ _

 شه در حال ینم من...همیگه از چشمتون همینه د _

 رو ندارم  ی جد ی و خنده که ارزش حرف ها ی شا

 . چونه اش رودوباره جمع کرده بود 
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 به  د؟یبه ذهنت رس  ی ن مزخرفات چه طوریا _

 .. که  ی خاطر اون روز

 از یچ حرفید: تا حاال هیع وسط حرفم پریسر یلیخ

 ن رابطه به من یکارش ،از ترسهاش نسبت به ا

 کنه باهام درد دلیانقدر آدم حسابم نم ینزده...حت 

 ... رهیگیکارش مشورت م ی کنه...با تو برا

 دونمیمه کاره رها کرد میا نیجمله اش رو تموم کرد 

 کلمه هاش انقدر واضح بود که خم شدماما درد پشت 

 دوست  ی ن خواهر کوچولویو محکم بغلش کردم ا

 ... م رویداشتن

 پندار  ی کنیازش فاصله گرفتم : تو فکر م یکم

 ذاره؟ تو زنیون میمشکالتش رو چه قدر با من درم 

 دلش یکه سهند حت ی...کسی سهند ی مورد عالقه 

 ی شاد نیخواد ا یره بشه...نمیم بهش خیاد مستق ینم
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 ... رهیت رو ازت بگیدوست داشتن

 از یکمتر شده بود ول یته نگاهش حاال کم ی ناباور

 ... این نرفته بود : با تو راحت تره...با دنیب

 ف هم قرار یا رو هم ردیمن و دن  ی خودت دار _

 ...حسش به تو امکان یست ین یکی ...تو با ما ی دیم

 ... من ی بایباشه آخه ز  یکینداره با ما 

 ز رو...چونیگم..همه چیزم رو بهش میمه چمن ه _

 شهیکنه...با دقت..با آرامش..همیقشنگ گوش م یلیخ

 ه راه حل...وابسته شدن یگفتن...  ی داره برا ی زیچ

 ... ست...امایبهش سخت ن

 ...چرا ی خواد رو داریکه اون م ییزهایتو هم چ _

 ؟یانقدر در مقابل سهند خودت رو باخت

 ر ی..دست هاش رو زتخت رها کرد ی خودش رو رو

 زون از تختش رو محکمی آو ی سرش قالب کرد وپاها
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 ن خونه یاز ا  ی تکون داد : دار

 اد...وید داره میه عالمه آدم جدی...پندار..سهند..ی ریم

 خودم رو  ی شد اشک هاش رو..بغض گلویباورم نم

 ... لوس ی داد : دختره یهم محکم فشار م

 .. میر دارکا یگه کلیار دیاصال پاشو الکها رو ب _

+++ 

 دستم رو با  ی و کرم رو یز صورتیر ی شکوفه ها

 ده یق کشینفسهاش عم یده بود و گاهیمهارت کش

 بودن که  یبود..مامان و عمه مهناز هر دو در سکوت

 دیاز شب قبل از عقدم انتظار نداشتم...فردا شا  یلیخ

 عمرم ی بود که در سالها ییزهایت تمام چیغا

 کرده بودم ازش یکه سع  ی زمان یخواسته بودم..حت 

 زیمتنفر باشم و شده بود و نشده بود.اما همه چ

 ... ساکن و ساکت بود ی ادیز
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 اسمش رفت و بعد وارد اتاق شدم و  ی دستم آروم رو

 ر نور گمرنگ آباژور نشستم و یدر رو بستم..ز

 .. منتظر صداش شدم

 بلند و باال و پر از عشق   یکه سالم یسرحال ی صدا

 داشت

 . سالم_

 ی شیبعد از ظهر م  2وشگل خانم فردا ساعت خ _

 ... خانم خودم

 ... شام رستوران رزرو کرده ی مامان برا _

 اینجا و یم ایومدینبود واقعا م ی ازیبله بهم گفتن ن _

 ... میچوندی پ یه رو م یاصال بق

 اج یو پر از حس احت ی ن حرف زدن پر انرژیبه ا

 .... داشتم

 .. م خبیچونیبپ _
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 .. خزان بانو ی فتادنه بابا راه ا _

 سرحالش حالم رو دگرگون ی دم...صدایبلند خند

 .. کردیم

 یدونیم  یمن ی ه یشه خزان...تو هدیهنوز باورم نم  _

 .. گهید

 ... یتو هم آرامش من _

 ی ن طوریسکوت کرد: نه واقعا ا ی ه ایچند ثان

 یفردا بر ی شه..از حاال گفته باشم...حق ندارینم

 ... خونتون

 که یی مونم؟ با توجه هب حجم مهمونهاام کجا بیب _

 ... رسهید..به هر متر مربع سه تا آدم م یدار

 ما فردا تو یاوفف آره...مامان و خاله انتظار دارن ن _

 ی مراسم باشه..با خودش صحبت کردم که بهانه ا

 اد یاره و نیب
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 ..ا_

 با همه  ی آنا و دار  یپول ی د: اگر شدیوسط حرفم پر

 ا یورد من کنار به مین ی...با ای ایکنار م 

 تونستم نداشته باشمت...هنوز صورت مثل یستم..مین

 اد...و من ی دت تو خوابم میگچ سف 

 م؟ من قصدیحرف بزن  ی بهتر ی زهایشه از چیم _

 ... تو نظر بدم ی ندارم راجع به مهمون ها

 ! طون شد : آره چرا که نهیصداش ش

 ی رم: برو پیخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 ... رهیجمالت به کدوم سمت مدونم یکارت...م 

+++ 

 نه گذاشتم و به سمت دری آ ی تلفن رو جلو

 لبم بود..مامان آروم وارد  ی برگشتم..لبخند هنوز رو

 لبهاش  ی اتاق شد و در رو پشت سرش بست..رو
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 ی بود؛ پر از مهر... و تو ی لبخند دوست داشتن

 .. کردیم یق سواریقا یه غمیچشمهاش...

 کنه....تا ته یلت متختم نشست : خوشحا ی لبه 

 ... زنهی چشمهات برق م

 شونه اش ی کنارش نشستم و سرم رو آروم رو 

 ... گذاشتم

 بچه بودم با پدرت ازدواج کردم اما واقعا یلیخ _

 ی زیچ چیمشترک ه یدوستش داشتم..از زنگ

 ..و خب بعد ییدم...جز درد نبودنش...جز تنهاینفهم

 ا یاشتم..دنگذی د تنهات میش... نبایماری هم نبودنش و ب 

 دونم بهت یا بگن که حق داشتم..ته دلم م یو  یا بگیدن

 ی ن روزها هیزها...ایچ یلیزا بدهکارم..خیچ یلیخ

 آرزوها داشتم اما پندار رو یلیگم برات خیبا خودم م

 ین آدم همون آرزوهایگم به خودم خب اینم م یبی که م
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 منه..جز

 مادرش_

 بعد جزطنت ته کالمم زد: از فردا به یبه ش ی لبخند

 ...اگریبکن ی گه ایچ کار دیه ی احترام حق ندار

 .. یت کنید رعایبا ی عروسشون باش ی قبول کرد

 بغض ته کالمش باعث شد من هم بغض کنم 

 دیسالت بود با 01 یرو وقت ی راه رسم شوهر دار _

 10دادم که چون مخالف بودم ندادم...االن یادت می

 ی به من ندار ی ازیسالته و ن 

 اج دارمیبه تو احت یطیشرامن تحت هر   _

 ز و یموهام گذاشت: دخترک عز ی دستش رو رو

 ت پندار اگر باشه یمن...تو زندگ  یدوست داشتن

 اما خودت رو هرگز فراموش نکن یمحور زندگ

 من   ین حرفها کرده زندگیکم خودخواه تر از ای _



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 رو مامان 

 اون پسر ی عالقه  یکن یفکر م  ینم هنوز گاهیب یم _

 ست...تو ین یول یقش هستیکه ال  ی ش از حدی بهت ب

 خوب  یلین ر خیو پندار ا یین هایق بهتریال 

 هست که تا آخر عمرت  ی زیک چیدونه...فقط یم

 چ وقت از عالقه اشیگوشت کن...ه ی زه یآو

 هیبه عالقه اش تک  یلیچ وقت خیسواستفاده نکن..ه

 ...و تو با یشتر کنیکن عالقه اش رو ب ینکن..سع

 ... یتونیت مو ظرافت ییباین زیا

 د : پاشو پاشو آبغوره یراهنش چکیپ ی اشکم رو

 ا و حنا هماهنگ کردم..عمه مهنازتیره...با دن ینگ

 ن جا یا هم امشب ایرون..تازه دن یم بیبر دار زنونه بر

 مونه یم

 : گرد نگاه کردم ی سرم رو بلند کردم و با چشمها
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 ! ؟ بدون صابر؟یچ

 : نترسمامان به حالت چندش صورتش رو جمع کرد

 ... رهیمیصابر نم

 امیدم و رفتن مامان براش پیبلند خند ی با صدا

 شترم شد یب  ی که باعث خنده  یامیزدم...پ

 هیستم...یبه مادر زن جان بگو..من مثل صابر ن  _

 رمی دم...منم با بابام دارم میشب هم خانومم قرض نم

 .. استخر

 .. پندار_

 جان_

 ... ت دارمشتر از اون موقع ها دوستی ب  یلیمن خ _

 ن جمله رو بهش بدهکار یگفتم...اید مین رو بایا

 سخت تر یلیمکث کرد: امشب خ ی ه ا یبودم..چند ثان

 ... گذره ی کردم میکه فکر م ی زیاز چ
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 شتر به دنبالید بیداشت...شا یچشمهاش برق خاص

 که تو ی زیقا همون چیآرامش بودم ته چشمهاش دق

 کیه به یشتر شب یعمق قلب خودم بودم.اما نگاهش ب 

 ی ه ایار هدیبس ی که بعد از تالش  ی برنده بود..کس

 افت کرده باشه.من اما انگار رها یدر یدوست داشتن

 ش ازی وزن و البته ب یشده بودم در آب..سبک و ب

 . م لبخند بر لبیدر زندگ یهر زمان

 یک سرد زن عمو و بیروح و تبر ینگاه ب  یحت

 ن یااز  ی زیما هم نتونست چیواضح مادر ن یمحل

 شتر ازیش بیر و زن گل گلیر کم کنه.. امیحس دلپذ

 ا هر چند یکردن و در کنارش دنی شلوغ م  یهرکس

 گرفت. مامان محکم بودیک بار در آغوشم م یقه یدق

 ی ادش داشتم..مثل زمانیکه به  ی گه ایمثل هر وقت د

 آه..فقط  یاشک..ب  ی ستاد..بیمار شدم و پشتم ایکه ب
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 ی..حنا ساکت و کمد.یت کرد و دو یستاد و حمایا

 . ب بودیبود که عج ی جد

 دستش رو از پشت کمرم بر  ی پندار لحظه ا

 مچم برق  ی رش روینظ  یب ی ه  یداشت..هدینم

 ده ام... دسته گلیزد..دست بند ست گردنبند ارک یم

 دستم جا به جا کردم تا بتونم دست ی کم رو تویکوچ

  دار انداختبه پن  ی رم. و نگاه جدی دستم بگ  ی حنا رو تو  ی دراز شده  

 ... ی پ بودیف که از اول هم خوش تیح

 کرد : خواهر زن جان با من  ی پندار تک خنده ا

 ... ید خوب رفتار کنیگه باید

 ..خواهرم رو یکن با من خوب رفتار کن یتو سع _

 ... برم یدارم م یبر م

 گه...خواهر شما..خانمیکرد: نه د ی پندار اخم بامزه ا 

 ... سمیخس  ی لیمنه...منم خ
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 م گفتن از مرد یا صورتش رو جمع کرد: از قدحن

 . زبون باز بترس

 ستاده بود یقا پشت سرش ای ا که دقیمعترض دن  ی حنا

 ر ییک درصد موضعش رو تغی یهم نتونست حت 

 ... بده

 ی کرد...در شلوغیعمه مدام اشکهاش رو پاک م

 ی که در فضا یین بوهایاطراف و ب ی زهایم

 کردم و به مردده بود..سرم رو بلند یچیرستوران پ

 ذهنم ی همسر تو ی کنار دستم نگاه کردم..واژه 

 ی ذهنم برا ی د...خاطرات سالها بود تویچیپ یم

 کیکوچ ی ساخته بودن..محله ا ی خودشون محله ا 

 ن خاطرات قدمیم، در ای زندگ ی چ..آدمهایچ در پیاما پ

 عطر  ی د...بوی چیپی پاهاشون م ی زدند...صدایم

 ... کردیحضورشون مشامم رو پر م
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 د یجد ی ن محله خانه ایحاال قرار بود در ا 

 ی برا ی که حوض نداشت...پنجره ا ی بسازم..خانه ا

 ی شه شکستن ها ی ش ی نداشت...صدا ی چشم انتظار

 پدرم رو نداشت...جمع و جورتر بود..مدرن تر

 .. دیبود..محکم تر بود شا

 ی کنیفکر م یک کرد: به چیسرش رو به گوشم نزد

 عروسک؟ 

 ... به تو_

 ق و پر فکریث کرد..گوش کرد..عممک

 م؟ یکنه...بریمعتقدم شام چاقمون م _

 قا؟ یپر رنگ شد: کجا دق یلبخندم کم

 ! جمع کرد: شانس منه بخدا یصورتش رو کم

 ... رمیخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 ... ن کاله خوشگلتی..با ای شکل پرنسس ها شد _
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 ن یسر ا یلینگ دار؛ مامان خی پرنسس پرس _

 گ غر زدنیپرس

 بود که به من نشون داد  ی زین چینگ اولین پرسیا _

 ... یستی...خزان اون روزها نی ر کردییتو تغ

 ... د یپچ پچ نکن _

 کرد و سرش رو دوباره به سرم ی پندار خنده ا

 ن و سهند چه ین من سر ای ک کرد: تو فقط ببینزد

 ... ارمیم ییبال

+++ 

 د..عمو کردم بهتر برگزار شیشام از اون چه فکر م

 راحت یاصرار داشت من هم همراهشون برم..ول

 ی کاف ی نبودم...عمه مهناز و خانواده اش به اندازه 

 کردن و واقعا یک پندار رو اشغال میکوچ ی خونه 

 موند...زن عمو در لفافه و با ینم یمن باق ی برا ییجا
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 نشست مادر و حنا رو یبه دل نم ی که ذره ا یتعارف

 زود توسط یلیکه خ یوتناهار دعوت کرد..دع ی برا

 کرد تا باهاشون همراه ی مامان رد شد و اشاره ا

 ... بشم

 نا انتظار دارن من امشب بدون تو برگردمیا یعنی _

 نا بهتره بخدا ید از ایزیخونه...

 بلند ی د و با صدایواضح عمو شن  یل یجمله اش رو خ

 ن باعث خجالت من تا مغز استخوانید و همیخند

 .... شد

+++ 

 ن یبا همی و دوست داشتم...نگاهش وقتشوقش ر

 دسته گل دوست   یدتم...وقت ید عقد دی سف  ی مانتو

 .. رنگ رو به دستم داد یآب ی رزها یداشتن

 ... شه یباورم نم _
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 چند لحظه ی د و چشمهاش رو برایکش  یقی نفس عم

 خید تارید نباید : شایبست و دوباره به سمتم چرخ ی ا

 .. سپردمیرو بهت م یعروس

 نش جا به جا شدمی ماش یصندل ی م و روزد ی لبخند

 شه..توی دم : من هم باورم نمیبه سمتش چرخ یو کم

 ن رابطهیا ی پاره شده  ی تافته  ی کرد یو سع ی اومد

 ... یوند بزن یرو بهم پ

 ود یرنگش  یطوس ی قه یجل ی ر دکمه یانگشتش که گ

 رو به سمتم آورد و انگشت حلقه ام رو بهش گره 

 ن طو ر؟ یزد: مثال ا

 رو ی زیمکث کرد: اشتباه نکن..ما چ ی ه ایثان چند

 فرق یلین دوتا باهم خیم..ای م...از اول بافتیگره نزد

 .. دارن

 یک کالهم رو کمی دستش رو دراز کرد و تور کوچ
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 .. عقب زد: من مست چشمهاتم

 نییگونه ام پا ی رو یانگشتش آروم و دوست داشتن

 ک جوریکرد..یره نگاهم میاومد ...خ

 اهش ته چشمهاش بود که خوندنش ...خوی گرسنگ

 من سخت  ی ن لحظه برای الاقل االن و در ا 

 دستش گذاشتم..و صورتم رو ی نبود...دستم رو رو

 . شتر به سمتش خم کردمیب

 ... کنه خزانیتت میداره اذ  ی از عصر ی زیه چی _

 ز نبود اما یته دلم جا یقیصحبت کردن از غم عم

 داشته باشه  یدم برداشت اشتباهیترس یم

 من خاطرات یدون یکردم..م  یبابا رو خال ی جا _

 ... یعنیدارم ازش...بخصوص..اون.. یتلخ

 فهممتی ن هر دو دستش گرفت : بگم میصورتم رو ب

 به؟یبرات عج
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 که ی زیهر چ یتونیدم تو میوقته فهم ی لینه..خ _

 ... یمروبط به منه رو بفهم

 انقدر اخم و تخم کرده بود که انگار آورده بودنش _

 ... ختم

 ی ا بود..مهم نبود...رفتارها ین غلظت هم نبود و یبه ا

 ز و درشت زن عمو امروز در محضر برامیر

 ی ت بود...من دستهاید کم اهمیکه با ی زیشتر از چیب

 ی پندار رو داشتم..نگاه پر خواهشش رو..صدا

   یدوست داشتن

 اد بود که نداشته هام یحس...داشته هام انقدر ز

 .. ادیبچشمم ن

 ی دسته   ی حنا رو از رو ی رها شده  ی روسر مامان

 زها تهین چیا ی اد آورد یمبل برداشت و تا کرد: با 

 . اه نکنین بچه رو سیدل ا
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 ه؟یخاک ی ن اصال رو کره یاه بشه؟ این دلش سیا _

 ! هیریتو کهکشان راه ش

 محکم تر از ین بار حتیک شد و ایمامان بهم نزد

 و ی دی.دونم..ی د: دخترک نازنیمحضر در آغوشم کش

 ... سر خط  یبرگشت

 ... ست مامانم یسر همون خط ن _

 ... نجایاد ایشب ب ی کردیکاش اون بچه رو دعوت م _

 حنا کش دور موهاش رو باز کرد: از حاال داماد 

 ... دارهیت رو بهش نشون نده...دور بر میدوست

 تختم دراز ی توجه..رو یبه کل کلشون ب 

 بود..دستم  یقعا نبود...وایدم..خواب نبود..رویکش

 ام یپ ی دن صدایده شد..با شن یلبهام کش ی آروم رو 

 . م رفتیدستم به سمت گوش

 یتر از همه  ی بهت بگم..تختم بزرگتر و خال _
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 !! به؟ یاد عجی عمرم به نظر م ی سالها

 نیعمق کلمات ا  ی به اندازه   ی زیچ چی ب نبود..هیعج

 بیازهاش عجی در هنگام صحبت از ن یمرد...حت

 ... نبود

 ی دوباره به آشپزخونه انداختم...ستاره  یاهنگ

 ن انگشتهام یگوشم رو ب ی الله  ی شده رو یخالکوب

 ی ن حضور ... برایقم کرده بود به ا یگرفتم..عمه تشو

 پندار... چهار روز بعد از یاثبات حضورم در زندگ

 ا یعقد بعد از رفتن مهمانهاش..فقط در رستوران و 

 ت حالیرعا ی ابر ی ده بودمش..کاریدفتر و شرکت د

 که رفته  ی شتر مادرم...مادرید بیا شایزن عمو و 

 از  ییرایپذ ی م براینبار ما به خونه اش بریبود تا ا

 ... سهند  ی خانواده 

 .زدیز آشپزخونه بهم چشمک میم ی د هنوز رویکل
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 دن یمرتب کردم و با شن  ینم رو کمیشلوار ج

 لبم اومد و ی رو یدر لبخند پهن ی د تویدن کلیچرخ

 حضورم ی برا یچ شکید که من هی چیذهنم پ ی تو

 ی قیمتعجب مکث کرد و نفس عم یندارم... کم

 پهن  ی مبل گذاشت و با لبخند ی فش رو روی د...کیکش

 ی دنم به سمتم اومد..بیبه سمت آشپزخونه اومد و با د

 ی قا رو ی د...و لبخند دقیحرف و محکم در آغوشم کش

 . رنگش بازتر شد ی کروات دود 

 ... یکنیرم می غافل گ ی نطورین باره ایدوم _

 د بهم ی دستهام محکم دور کمرش حلقه شد : خودت کل

 ... ی داده بود

 دیخودت رو با ی د خونه ی: کل

 .. گهید ی داشته باش

 که همراه یژنیدم ..انگار اکسیکش یق یعم ی لینفس خ
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 . کردیه هام رو بهتر نوازش میپندار بود ر ی با بو

 .. قط تو رو بغل کنمشام ف ی دم جایح م یفکر کنم ترج _

 پر از  ی دم و به چشمهایسرم رو عقب کش یکم

 دلم داره ضعف یطنتش نگاه کردم : من ولیش

 ... رهیم

 که ییه نکته رو به من بگو..اون غذایشما اول  _

 ! نبود؟ ی انا مال جنابعالیظهر اومد دم شرکت که اح

 .. رش خنده ام گرفت: بودیمچ گ ی از چشمها

 ...با ی گفت : مگه بچه ا یت خزانیبا تعجب و عصبان 

 ... ناسور...آخه ی ن معده یا

 نگذاشتم به غرغرهاش ادامه بده...چشمهاش چند

 زود جمله  یلیخ یمتعجب و گرد شده بود ول ی ه ایثان

 ... در انتقالش داشتم گم شد یکه سع ین محبت یهاش ب

 :دیکش  یقی م چسبوند و نفس عمیشونیش رو به پ یشونیپ
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 ... ست ندارمرژت رو دو ی مزه 

 ... زود قطع شد یلیبلندم اما خ ی خنده 

 کرد و غذاش رو ینگاهم م ی دوست داشتن یبا لذت

 . خوردیم

 ؟ یکنیفکر م  یبه چ _

 چنگالم رو کنار بشقابم گذاشتم و ظرف ماستم رو

 ی خواستگار ی سهند برا ی دم : خانواده یجلو کش

 ره اونجا...منم ی مامان....حنا فردا م ی رن خونه یم

 ... د برمیبا

 رم؟یما بگ یط هواپیشد: برات بل ی صورتش جد

 ر کوتاه؟ین مسیا ی برا _

 ... یدوست ندارم تنها تو جاده باش  _

 ؟ی ایمگه تو نم _

 ... وانش نگاهم کردیل ی ده از باال یباال پر ی با ابروها
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 اصرار داره که یعن ی..ی خواست تو باشیمامان م _

 ... یتو باش

 کی رفتم..یمن بدون پندار نماصرار نکرده بود اما  ..

 شد..پندار همسر من بود و یز مرتب م ید همه چیجا با

 نکه چه قدرین مراسم واجب اما ایحضورش در ا 

 بره که همسر زن عموش بود  ی بخواد تا منزل مرد

 !! تامل داشت ی جا

 ا حضوریوانش رو آرام کنار بشقابش گذاشت : آیل

 من واجبه؟

 ده و دوست یکش ی دستم رو دراز کردم و دستها

 دوست ی ن به حلقه ایش رو که حاال مزیداشتن

 ...دامادین دستهام گرفتم : توهمسر منیبود ب  یداشتن

 ... یشه نباشیبزرگ خانواده..دوست سهند...مگه م

 ینکش نگاه کردم...شادی براقش پشت ع ی به چشمها
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 نگاهش بود اما انگشت ی ش هنوز تویقه پ یچند دق

 دیوازش گونه چرخدستم ن ی شصتش که آروم رو

 ی باورم نکرده باشه...در سکوت یلی د خیدم شایفهم

 فردا یام..ولیم ی آرام نگاهم کرد : اگر تو بخوا

 تونم فردا با پرواز بفرستمت. پس فردای تونم..مینم

 ... میام و شب برگردی خودم صبح ب

 رنگ و  یآب یر بشقابیآروم از سر جا بلند شدم...ز

 نرم یلیکنار زدم و خ یش رو کمیبا خال یبشقاب تقر

 ی پاش نشستم.امروز از هر حرکتم ابتدا کم ی رو

 ی اقم براین همه اشتیکرد ؛ خودم هم از ایتعجب م

 ... لمسش در تعجب بودم اما دست خودم نبود

 : وفتمیدستهاش رو محکم دور کمر حلقه کرد تا ن

 نم؟ یسنگ 

 موهام حرکت داد و  ی ش رو روینی ب یچ حرفیه یب



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 .. کرد که باعث شد بخندم ی خر خر بامزه ا

 ر شگرف و یچه تاث یدونیتو خودت خوب م _

 .. خزان   ی من دار ی رو یقیعم

 ن موهاش لغزوندمی دستم رو ب

 ... تونم بگمیمن به تو نه نم _

 ... ده بود : پندار باور کنیپس فهم

 رو باور کردم امروز که برام با ارزش ی زیمن چ _

 تو به ی ه است..من عالقیتو دن ی زیتر از هر چ

 نیخودم رو امروز درک کردم و اصرارت به حفظ ا

 ... یرم ولیگی ام...هتل میرو...من م  یزندگ

 گوشم  ی بگم که الله  ی زیدهانم رو باز کردم تا چ

 برمی ن انگشتهاش گرفت: زنم رو هم با خودم میرو ب

 ... از حاال گفته باشم

 ن چند روز به یکردم در ایهر چه قدر فکر م 
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 دت کردم...حضورم در منزل مامان نسبتمون عا

 کبار یب بود که بخوام هر چند وقت یانقدر عج

 پندار و نگاه  ی درهم و جد یبرگردم و صورت کم

 خواستم مدام و مدام مطمئن باشم که ی کنم. انگار که م

 ... و ملموس  ین قدر واقعیهست..هم

 ش جا به جا ینی ب ی نکش رو رویبا انگشت اشاره ع 

 ر پارک کرد ویتاخ ی ه زد با کمک ییکرد و با راهنما

 خم شد  یکم

 گه؟یدرسته د 25نم پالک یا _

 ل به یدل یدادم..ب  ید تکونییسرم رو به نشانه ش تا

 افتادم که بعد از اون همه عناد و لج  ی ن روزیاد اولی

 ومدن به ین ی ازدواج مامان برا ی که در سالها  ی باز

 ن جا همراه با مامان ازینجا بخرج داده بودم.ایا

 و  یو سر خوردگ ی اده شدم...پر از دلخوری ن پی ماش
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 که استفاده  ییدر کنارش مست از داروها

 کردم...سرم رو تکون دادم تا اون روز از ذهنم یم

 نی که جا داشت داخل ماش ییبپره ...پاهام رو تا جا

 . عقب چنگ زدم ی صندل ی فم رو از رو ی دم و کیکش

 کردم یمفکر  یبیت بهم نگاه کرد..به طرز غریبا جد

 اد آوردن اون یتونه اضظراب به یچشمهام م ی از تو

 روز رو بخونه

 دادمیداشتم خزان...هرگز اجازه نم ییمن اگر توانا _

 ... ی بود ی که انقدر ازش فرار  ی ایب یینجایبه ا

 بغض داشت: من یب کم یعج یلیزدم که خ ی لبخند

 یلینجا اومده بودم خیاگر از اول همراه مادرم به ا

 ن یه..ایمرد خوب ییدانا ی شده بود...آقا زها حلیچ

 شهیچند روز که تهران بودن کشفش کردم باورت م

 ن همه سال بهش اجازه دادم تا راهش رو یبعد از ا
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 ارتباط گرفتن باهام باز کنه؟ ی برا

 ن یدستش رو دراز کرد و انگشتهام رو محکم ب 

 دستش گرفت...دستم رو باال برد و آرام و زمزمه

 قرمز رنگم رو ی ناخنها ی دانه دانه وار با لبهاش 

 . لمس کرد

 ما،  ی اگر ها وجود دارن در رابطه ها یلیخ _

 و حس ی ما...من به هر آنچه که حس کرد ی رابطه 

 یجه اش داشتن توا..روزیم حاال که نت یکردم راض

 د کم کم یشا ی نطور ی...ایکنم زنمیسه بار تکرار م

 ر دور بهسال انقد 05ن یکه تمام ا ی زیباورم بشه..چ

 ... ومدینظر م

 جمع یلم کمیموبا ی دن صدایلبخند پهن و گرمم با شن

 دن اسم یم رو برداشتم و با دی شد..با دست آزادام گوش

 ی بلند تو  یلیخ ی ع جواب دادم...صدایسر یلیحنا خ
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 بلند پندار رو همراه  ی د و قهقهه یچی ن پیماش ی فضا

 . داشت

 ر پنجره یعفتت رو الاقل از ز ین حرکات منافیا _

 یا باال مردم از گرسنگ یاتاق من جمع کن..پاشو ب ی 

 .. بابا

 نکه فرصت حرف زدن بده قطع کرد اما یو بدون ا

 ه بعد دوباره زنگ زد و دوباره بدونیفقط سه ثان 

 داد زد: به اون داماد ما  ی به من تو گوش یچ شانسیه

 ه وقت؟ به خواستگارایاد باال..در نره ی هم بگو ب

 ... میختش رو بدیحداقل پز ر

++++++ 

 ا پندار؟ پاهاش رو بهم گره زدهیمن معذب تر بودم 

 زبان گذاشته بود...درینسبتا بلند م ی ر صندلیبود و ز

 و پدر سهند  ییدانا ی قا به صحبتهاش آقایظاهر عم
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 زیقا به چه چی دونستم دقیکرد در باطن اما نمیگوش م

 یکم ییدانا ی کنه...برخورد اولشون با آقایفکر م

 سخت بود..پدرم در یبغض دار و کم یب..کمیعج

 آورم جلو یلیمن نبود. مامان خ ین مراحل زندگیا

 دامادش ی که انتظار نداشتم رو ی اومده و با لبخند 

 که  ی زیده بود و خوش آمد گفته بود...چیرو بوس

 شونه ی دار بر روین دین ایسنگ یاز بار عاطف  یکم

 . من کم کرده بود ی ها

 بی خجالت زده برام عج یو کم ی جدنطور یا ی حنا

 هام  یکه در فضا بود از نگران یت یمیبود..اما صم

 ومدهیا و صابر نیکرد.دنیخواهرم کم م ی نده یآ ی برا

 ی ا مسموم شده بود...سهند با دستمال کاغذیبودند...دن

 نمونده بود مدام یهم ازش باق ی ادیز زیگه چیکه د

 هند با کرد و مادر سیش رو پاک میشونیپ ی عرق رو
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 ا بسته بود هر چند یقا مدل دنیکه دق ی اون روسر 

 کردینگاه م  یکبار با عالقه و لذت به عروسیقه یدق

 ... هر روزه نبود ی ه حنایکه اصال شب 

 با شما خوشحال  یید چه قدر از آشنایدونینم _

 که در  ییشدم..خزان دختر گل ماست..تمام سالها

 ما و ی  ن خانوادهی رفت و آمد داشت ام ی خانواده 

 . ار مورد احترام بودیبس

 مش به بودن من در کنار یر مستقیغ ی از اشاره 

 یز پنهان یلبم اومد..من چ ی رو ی مادرشوهرش لبخند

 شهیمادر سهند هم یدم ولی کش ینداشتم..خجالت هم نم

 بود..پندار  ین حد با مالحظه و دوست داشتنیدر هم

 آروم دستش رو پشتم گذاشتم و انگشتهاش رو  یلیخ

 . سفت کرد یکم

 مادرم با عالقه از داماد بزرگش حرف زد..پندار 
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 نیسرش رو به سمت گوشم خم کرد: االن ا یکم

 ن طور تعربفیکه زن عمو داره ازش ا ی داماد

 گه؟یکنه منم دیم

 . کردم تا خنده ام رو کنترل کنم یبه زور سع

 پرسم..اگر من انقدر خوبم پس چرای نه واقعا م _

 ... پدرم رو درآوردن 

 ت ی ش به وضعی هر چند همراه با شوخ ی اشاره 

 ن ینکه خودم هم از ایمراسم خودمون با توجه به ا

 دلخور بودم.کامم رو تلخ تر کرد. اما با  یتفاوت کم

 کردم تا جمع و جورش  یلبخند هر چند کوتاه سع

 من داشت  ی مو فرفر  یکنم..خواهر دوست داشتن

 از بعد یشتر از هر کسیشد که بیم ی همسر مرد

 رو یثیچ حرف و حدیه ی پندار قبولش داشتم و جا

 . گذاشت ینم  یباق
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 محکم یلیآخر دست پندار رو خ ی سهند در لحظه 

 نشون رد و یب ی ن دستهاش گرفت و چند جمله ایدر ب

 . آورد یلب همگ ی رو ی بدل شد که لبخند پهن

 نش انداختی با و پر نگیبه انگشتر ز  یم نگاهی حنا ن

 ار بود قبول نکنن اما رفتار پرکه اولش قر ی ه ایهد

 برنامه  ی پدر سهند همه  ی ت گرانه یمهر و البته حما

 نشونی ب  یتیر داد. قرار شده بود محرمییها رو تغ

 باشه تا رفت و آمدهاشون خارج از اشکال برا 

 ی چ کس جز حلقه یه یاعتقادات سهند باشه ول

 ت خبر نداشته باشه تاین محرمیکوچک خانواده از ا

 ذهن حنا کمتر بشه...با بسته شدن  ی و اگرهااماها 

 ل خودش رو به آغوشم یدل یب  یدر حنا با بغض 

 ... دمیانداخت ، دستم رو آروم پشتش کش

 ن سهند رفت...برمیخم شد : بالخره ا یپندار کم
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 . ژامم رو بپوشم یپ

 . دییحنا سرش رو بلند کرد: حاال خوبه باهم آشنا

 ل یه...باجناق هم فامشی ن نمی ان ماشیم گفتن ژیاز قد _

 شیح دادم پیکل کلشون که بلند شد...ترج ی صدا

 ... مامان به آشپزخونه برم

 گاز رو کم ی قرمز رنگ رو ی ر قابلمه  یمامان ز

 گفتم بره کباب بخره برنج گذاشتم  ییکرد : به دانا

 دونم پندار دوست دارهیم

 . ه دادم : مبارکشون باشهینت کنار گاز تکیبه کاب 

 متعجب یبود که مامان کم ی زیه چید یاتو لحنم ش

 دت رو عوضیسف یشمینگاهم کرد : اون بلوز ابر

 . شهیکن...تو آشپزخونه لک م

 لباس عوض یه ی خودیگه بیم هتل دیم بریخوایم _

 . نکنم
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 زیدست مامان خشک شد و ت ی تو یر چوبیکف گ

 ه؟یها چین مسخره بازیخود...ا ی نگاهم کرد: ب

 . انگار شده بود  یواقعا عصبان

 ... مامان شما_

 انین دوتا پسر بی..اونم دامادم...قراره ایتو دخترم _

 ن یدستم..داماد پسره آدمه...من با ا ی بشن عصا

 که هر لحظه نگاهش تو نگاهته که وقت اخم ی پسر

 تونم مشکل داشته باشم؟یمگه مشکل دارم؟ م  ینکن

 ... د هتل؟ چه غلطایبر

 د لباسهاتون رویریبه جلو هلم داد : م یبعد کم

 ! د. چه حرفا؟یای د میکن یعوض م

 ک مامان رفتم یبه سمت سالن کوچ ی چ حرفیبدون ه

 یها رو از رو ین یریستال شین کریو ظرف سنگ

 گذاشت و  ی ش رو کناریز برداشتم...پندار گوشیم
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 گرفتن ظرف دراز کرد: من  ی دستش رو برا

 ی دم...من برایبرم...حرفات با مادرت رو شنیم

 کنم..خودتیم ی ن رابطه هر کاریدن ادرست کر

 ... یدونیم

+++ 

 ییدانا ی مون همراه با نشاط آقایشام دوست داشتن

 رفت...حاصل عمرشیچشمم نم ی از جلو  ی لحظه ا

 راد یدا کردن ایکرد که پیازدواج م ی داشت با پسر

 که  یفرنگ ی تفاوت ها یدرش سخت بود. با تمام

 که مامان یسخت به رختخواب ینشون بود. با تعجبیب

 مامان بهم  ی که در مدت اقامتم در خونه  یتو اتاق

 رها شده ی اختصاص داده شده بود نگاه کردم...موها

 شونه ام رو عقب زدم ی رو

 تو؟ یگلدار رو به دستم داد: چرا مبهوت ی ملحفه 



 

 

شما!  یق مجاز ین رفین و آخریرمان بوک:اول  

@Romanbook_ir                                  انار  

 . رم اتاق حناینجا باشه...من میخب پندار ا _

 .. امروزا  ی وا!!! تو رسما خل شد _

 لشت رو به دستم داد: بخواب صبح زودبا حرص با

 ... م کوهیم صبحانه بر یخوای دارت کنم، میب

 سر ی قرمز رنگ باال  یبا رفتن مامان کنار پشت

 ی رختخوابها نشستم که پندار وارد اتاق شد...دکمه  

 نکشیخونسرد باز کرد و بعد ع یلیراهنش رو خیپ

 . دیگذاشت و چشمهاش رو مال ی رو کنار

 کجاست؟  خزان مسواک ها_

 بار   ی ن سالها بارهایگلدار اتاق که ا ی کنار پرده 

 ستاده بود ...متعجب نگاهم یعوض شده بود ا

 یاد یساده و همراهش ز ی ادیز زیکرد...همه چیم

 مادر زنش و ی شه خونه یده بود.پندار انگار همیچیپ

 مامان رو بار  ی موند و من انگار خونه  یشوهرش م
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 ... دمیدیاول م

 زانوهاش رو به ی د و رو یباال کش ی شلوارش رو کم

 شده؟ یروم نشست: خوشگل من چ

 .. بهیعج یلیز خیهمه چ _

 یی جا یب یزم..شوخیخوام عزیمن عذر م _

 ی به شوخ ید حتیکه اصال نبا ی سه ایکردم...مقا

 ... ر کردمیدرگ  یلیکردم...ذهنت رو خیعنوانش م 

 م یشونیشدم...پیدمش لوس میدیدست خودم نبود...م

 هی آرام به سر شونه اش تک یلیرو خ

 .. دیبلندم لغز ی ن موهایدادم...انگشتهاش ب

 ؟یر گوشم زمزمه کرد: آرومیبعد ز ی قه یچند دق

 مثبت پلک  ی سرم رو بلند کردم و به نشانه 

 هتل؟ میبر ی زدم.. دوست دار

 نه _
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 معذبم دوست  یلینکه خیخوبه...چون منم با وجود ا _

 ... رمیبگده ین تالش مادرت رو ندیندارم ا

 . یمرس _

 ونم..امروز مدامیتشکر ها مد یل یمن به تو خ _

 بار بازهم عاشقت   ی سه کردم و تو ذهنم بارهایمقا

 ستم..با منطقم..با عقلم یشدم...من فقط با دلم عاشقت ن 

 در دل ی نیب یها رو م ی هستم که کاست   ییهم عاشق تو

 . ستیشماتت ن ی و ذهن و زبونت ذره ا

 به صورت دوست یدست سرم رو بلند کردم و

 ش رو دوباره ی محکم مربع ی دم...چانه یش کشیداشتن

 بلندش و نگاه پر  ی و دوباره کشف کردم..مژه ها

 ه یه اش حاشینفوذش رو : من تو رو دارم پندار...بق

 . است

 ده بودم...لبخند بر لب...استکان یخوابش رو د
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 ی به دست، کنار حوض خونه  ی ک چایکمربار

 ی ست سالگیه بیکه شب ی ساله ا 51  پدربزرگ...پندار

 به دست داشت و انار رو به سمتم ی هاش نبود. انار

 مهر تا مغز استخوانم  یز بود..خنکیدراز کرد...پائ

 .... لبم آورد ی رو ی بود و لبخند

 ... جونم_

 ی ه ایع چشمهام رو باز کردم...چند ثانیسر یلیخ

 ت زمان ویاد کجام...موقعیادم بید تا به یطول کش

 ک و روشنیکان از دستم خارج شده بود...تو تارم

 ه داده بهیدم..تکیدی اتاق صورتش رو م ی مه ینصفه ن

 کرد..انگشت یژرف نگاهم م یچپش با محبت ی بازو

 یر ابروم رو طیشصت دست راستش مدام مس

 ... یمثال زدن  ی کرد...با صبریم

 .. ر خوشگلمیصبحت بخ _
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 زدم حاال دستش ی خواب به انار تو ی که تو ی لبخند

 تنبالنه ی با لمس حضورش پهن تر شد...خرخر

 شتر به بالشت فشار دادم...کهیکردم و سرم رو ب

 صورتم خم شد...چشمهام گرد شد و نفسم حبس ی رو

 ی برا ی ه فکرید یبعد ازم فاصله گرفت: با یشد...کم

 .. تو بکنم یذات  ی ها ی ن دلبریا

 شب هر لحظهیداد...از دیاعتراض نم ی برا  یفرصت

 که خواسته بودم حرف بزنم...ساکتم کرده ی ا

 سبک، پر حرف، پر عشق و لذت  یبود...سکوت

 ... گونه ام گذاشتم ی بخش...دستم رو رو

 کنن به یخمارت کار خودشون رو م ی چشما _

 ... هات اضافه نکنیدلبر

 د و به گردنبندم یگردنم کش ی شصتش آروم رو 

 ... که آرام رها شده بود ی ده اید...به ارکیرس
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 ... پاشو خانومم_

 ... هنوز که کامل هوا روشن نشده _

 .. شده  1هستن..وگرنه ساعت  یاتاق مخمل ی : پرده ها

 با گفتنش یرون برم...ولیدم از اتاق بیکشیم خجالت

 ا رو از خودمین حس دنیر تریخواستم دل پذینم

 . رمیبگ

 ...بعد از مدتها ی دم...تو هم بودیخواب بابام رو د _

 ومد...همون حس خنک و دوستیز مییپا ی بو

 ... یداشتن

 بود : برو حاضر  یلبخند مامان دوست داشتن 

 رون صبحانه رو هم تو کوه ی م بیکم بریشو...

 .. میبخور

 ز گذاشت : پندار یم ی رو ی چا یفنجان ییدانا ی آقا

 رو یین چایخان تا خانومت حاضر بشه...شما هم ا
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 .. کم گلوت باز بشهیبخور 

 : دیم به سمت اتاق پندار به سمتم چرخقبل از رفتن 

 ... جلسه دارم  ی زم...ساک رو هم بردار...عصریعز

 دادم که با نگاه  ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 که در تمام یراض  ی س مامان مواجه شدم..نگاهیخ

 ... ده بودمین سالها کمتر ازش دیا

 صبحانه  ی کرد: برایوار نگاهم میه زده به دیحنا تک

 . شهیهم م  ی م نکشخط چش

 ... چ جوره راه نداره ی شه، ه ینه نم _

 ی ومد ید میشب بایلبهاش رو دوباره جمع کرده بود: د

 . خواستم باهات حرف بزنم یاتاقم...م

 نه گذاشتم و نگاهش یآ ی خط چشم رو دوباره جلو

 شده؟ ی زیکردم : چ

 .. روز ازدواج کردما ینشده؟ من د _
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 هاش رو از حرص بلند نخندم...لب ی نتونستم با صدا

 ر دندونش گرفت: مرض...خنگ...چرا انقدر بلند یز

 ! خب؟ ی خندیم

 ؟یگ یساده رو م ی ه نامزدی؟ یازدواج کرد _

 ی بیب غریعج ی ست...من واقعا حسهایساده ن  _

 .. دارم

 ... داشتم  ی من نداشتم...من حس رها شدگ

 ب بد؟یا عجیب خوب؟ یعج _

 دلگه؟! اصال ولش کن تو برو ور یب دیعج _

 ... شوهرت

 نه تکون بخوره که دستش رو یخواست از کنار آ

 ی لین رو خیست..خودت این ی چ اجباریگرفتم: ه

 ی دونیخوب م

 هست که کار دلمه...من دوستش ی ه اجباریچرا  _
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 یلیفرقهامون خ ییه جاهایترسم یدارم خزان...اما م 

 . بخوره تو چشمم

 تخت نشوندم: تو فکر  ی دم و رویدستش رو کش

 کنه؟یت نمیمن رو اذ  ی زیما چ ی تو رابطه   ی کنیم

 خود ی ا حتیسه کنه..یزها داره مقایچ یلیپندار خ

 ه جاش با یلنگه...یه جاش می ی من...هر رابطه ا

 است رفتار یر و سیه جاش تدبیره...یصبر تو جلو م

 م یبره...برگشت یز رو جلو میشه موتور و همه چیتو م

 نجا خوبم...اویگذاری سفر م ی ه برنامه  یتهران 

 تونه ین سهند تا چه حد میچشمهات رو باز کن..بب 

 کوتاه  ی تونیانعطاف نشون بده...تا چه حد تو م 

 باز...باشه؟  ی بسنج..با چشمها ینها رو ولی...ای ایب

 .. : برم رژ بزنم

 م تو رو خدا مارو نخوریایرفت: االن میم رونیاز اتاق ب
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 یمخاطبش پندار بود بدون شک...با لباس ورزش

 صورتش ی ر شده بود، توینظ ی رنگش ب یسطو

 ... اخم بود یکم

 ... ی گرسنه موند یلیشده؟ خ ی زیچ _

 ن انگشتهاشیگوشم رو ب ی به سمتم خم شد و ستاره 

 تو رو انقدر سرحال و یگرفت: گرسنه بمونم ول

 ... ارزه به نظرم ینم...اوممممم...میخوشگل بب 

 .... به بازوش زدم: زبون باز  یکیمشت کوچ

 ... گرسنه ان  یلیم..همه خیه زنگ بزنم وبریمن  _

 دادم و به سمت ید تکونییتا ی سرم رو به نشانه  

 .... برسم رفتم

 مبل برداشتم که صداش رو  ی فم رو از رویک

 سم اما ناخودآگاه پاهام ی خواست گوش وایدم.دلم نمیشن

 ... خ شد ین م ی به زم
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 شما فقط   نجام مادر من..ما بایمن ا یدونست ی شما م _

 و  ی زنگ بزن یتونستی م...میلومتر فاصله داریک 11

 ...شما مگه چند تا عروسیزن من رو دعوت کن

 ؟ یدار

_.... 

 دیمادر من نذر شماست...عروستون رو با _

 .... دیخودتون دعوت کن

_... 

 به در ی خواست ناراحت باشه...تقه ایدلم نم

 :زد و صحبت رو کوتاه کرد یزدم...لبخند مصنوع

 گه هم بر یرون و دو سه ساعت دی م ب یریم میا دارم

 . می کنیم تهران...بعدا با هم صحبت میگردیم

 :ش رو فشار دادی نیب ی تلفن رو قطع کرد و باال 

 نذر فردا سرش شلوغ ی کم برایمامانم سالم رسوند...
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 ... بود

 ... زنمیزدم : بهشون زنگ م یلبخند زورک

 ! دستش رو دور شونه ام حلقه کرد: نه

 .. با تعجب نگاهش کردم

 ی ایم  یکنیم تهران شما چمدونت رو جمع می برگشت _

 .... مینها هم نداریشه و ا یخودمون....نه و نم ی خونه 

 ... مینکرد یما هنوز عروس  _

 تمیگفت و به سمت در هدا ی مسخره ا  ی نه بابا

 خودمم باورش یآورده بودم که حت  ی کرد...بهانه ا

 امروز و  ی ن مرد...برایا نداشتم...تعلق خاطر من به

 ..مثل یمیشه دار بود...مثل طرح اسلیروز نبود...رید

 ... ده شده بودیمن تن یروزه...در من و زندگ یرنگ ف

 عطرش گذاشتم، ی شه یعطرم رو کنار ش ی شه یش

 ی و سورمه ا ی به تضاد رنگ صورت یاز دور نگاه
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 از حضور ی روز لبم اومد. نشانه ا ی انداختم و لبخند 

 ره ویت یآب یروتخت ی رو یاتاق خوابش ، شالمن در 

 یقرمز رو ینه...و الکیکنار آ ی شه عطریش

 ی کوچک از حضور من در اتاق یی..لکه هایپاتخت

 . پندار بود یکه تماما تحت حکمران

 ی دوشم انداختم و کتان  ی کرم رنگم رو رو ی مانتو

 دستم گرفتم...پشت به من  ی د رنگم رو تویسف ی ها

 راهنش رویپ ی راهرو دکمه   ی دق ی نه یرو به آ

 در گذاشتم و دامن گل ی ها رو جلو  یبست...کتونیم

 بلوز کرم ی قا رویدم تا دقیبال کش یرنگم رو کم  یبه

 یک جلویکوچ  ی نه یره...تو آیر مانتوم قرار بگیز

 ن یپر نگ ی به صورتم انداختم تا از حلقه  یدر نگاه

 انداخته بودم مطمئن  یشگینگ همیپرس ی جا یبزرگ

 ن یس ایبرام مهم بود.رئ ی ن قرارداد کاریبشم.ا
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 ک یکه معتقد بود  ی شناختم..مردیشرکت رو خوب م

 ی که اول از همه خودش نمونه ا  یطراح موفق کس 

 خواستم بهش اثبات کنم یاز طرح هاش باش و من م

 ن مد، ساده و یمن مدرن، طبق آخر ی ها یطراح

 . خوش رنگ و لعاب هستند

 صورتش و  یم اما گرفتگزد یدنش لبخند پهنیبا د

 ..فکر برم ی تو یکه بهم انداخت باعث شد کم  ینگاه

 فش نشونیکرد و خودش رو سرگرم ک ی تک سرفه ا

 ... داد : سردت نشه با دامن

 ی مرتب پارچه  ی له هایبه دامنم انداختم..به پ  ینگاه

 شونه ی تکون دادم و موهام رو رو ی براقش و سر

 ... رمین دارم می هام مرتب کردم : نه خب با ماش

 ... ر لب گفتیز یو خشک ی جد ی درسته 

 یدم و پام رو رویرو کش ی ز ناهار خوریم  یصندل
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 ه دادم و منتظریپام انداختم و چونه ام رو به دستم تک

 ... نگاهش کردم: اصل حرف رو بزن

 ... ی خوشگل شد ی ادیز _

 ن باعث شد اخم یه بود و همیحرفش پر از کنا

 ب بود : من یش از اندازه غریم بن پندار برایکنم..ا

 ... ین رو بارها گفتیشه خوشگلم..خودت ایهم

 خونسرد جوابش رو دادم و نگاهش کردم...اما از

 هیکردم یومد : فکر میموضع خودش کوتاه ن

 ... باشه ی قرارکار

 ن بود اگر بهت ی جز ا ی زیاخمهام در هم رفت: چ

 ... گفتمیم

 .گاهم کردد و در سکوت نیش کشی شونیبه پ  یدست

 قا ی پشت نگاهش رو دوست نداشتم...دق ی حرفها

 د انتظار داشتم از دهان پندار یکه از سهند شا ی زیچ
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 . لم نبودیباب م یلیرون اومده بود و خیب

 ..خواستم تمومش کنهیترسناک بود جمله اش و نم

 کردم با عوض کردن یدم و سعیبه گلوم کش یدست

 آمده بود که به وجود یل ملتهبیدل  یب ی حرف فضا

 ده ین رس یگه ماش یرو جمع و جور کنم : فکرکنم د

 باشه 

 فش رویک ی گه ایچ حرف دی ه یتکون داد و ب ی سر

 یبازوش گذاشتم : دار ی برداشت. دستم رو رو

 کم یمهمه... یل یکه برات خ ی سر جلسه ا ی ریم

 ... خوش اخالق باش

 ... خزان_

 .. جمله اش نگاهش کردم ی منتظر باق

 ه یام دنبالت طالیر بیز جلسه تماس بگ...بعد ایچیه _

 ... میر گفتن باهم شام بخوریو ام
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 ی که برنامه رو به سمع و نظر من رسوند یمرس _

 ... شده بودم و دست خودم نبود  یاز رفتارش عصبان 

 .. بهت بهم نگاه کرد یبا کم

 خوام برم خونه؛ کار یمن بعدش م یدر هر صورت _

 .. دارم

 که نگهم داشت :اخم  خواستم از کنارش رد بشم

 .... یش یاصال و ابدا خوشگل نم ی کنیم

 نگفته بود ی زیدر هم رفته بود ؛ چ  ی خودیصورتم ب

 ... منطق بشم یبود تا ب  یه کافیاما اسم طال

 : فاصله گرفتم  یم ازش کمیگوش ی دن صدایبا شن

 .. نمتیبی ر شده...مید

++ 

 ز گذاشتم و قرار داد رو یم ی فنجان قهوه ام رو رو

 ی بزرگ و دوست داشتن ی ضا کردم..پروژه اام
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 ...با مسئول ید ماکارونیتول یک کمپانی ی برا

 هم سن و سال خودم بود دست ی غاتشون که دختریتبل

 . مرد روبه روم تکون دادم  ی برا  ی دادم و سر

 م؟ یرین بگی براتون ماش _

 ... له هستینه تکون دادم : وس ی به نشانه  ی سر

 دن تعدادیوردم و با دفم در آیک ی م رو از تویگوش

 داشته ید چه حسیدونستم با یاز تماسهاش نم ی ادیز

 ونیرون در میب ی تازه   ی دم هوایباشم..با نفس کش

 ستاده بودندیستگاه ایکه کنار ا ییها یتاکس یشلوغ

 کاغذ و  ی که بو یروزنامه فروش ی از کنار دکه 

 تم افتادم یاد عصبان یداد رد شدم...دوباره یگار میس

 نی هم ی قا تویپشت در دق ی موقع قرار کار که ی زیچ

 چی که براش ه یتیابون جاش گذاشته بودم...عصبان یخ

 ... نداشتم یل منطقیدل
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 دن اسمشید و با دیدستم لرز ی م دوباره تو یگوش

 ا ندادن...دستم به ید کردم در جواب دادن و یترد

 بغل گوشم  ییسبز رفت که صداش جا ی سمت دکمه 

 ... نجامید : ایچیپ

 سرم رو به سمتش چرخوندم.تو نگاهش خنده بود اما

 ادیدنش یکنترلش کنه.با د ییک جورهایداشت  یسع

 رفتار کودکانه ام افتادم و نتونستم لبخندم رو پنهان

 کنم 

 ... بار بهت زنگ زدم  51شتر از یب _

 .. جلسه داشتم_

 ی اون ادا  یشه بگی رون داد: مینفسش رو پر حرص ب

 ود؟ب یش چی ظهرت معن

 خواستم جوابش رو بدم که دستش رو دور شونه هام

 . رون آوردیبش بیچش رو از جی حلقه کرد و سوئ
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 که ینی کال ماش ی اورد ینت رو در نمیکاش ماش  _

 . گذاشتن دست آدم تو حنا رو داره  یآمادگ یبفروش

 .. ن اشاره کرد: سوار شویبا حفظ اخمش به ماش 

 د لطفا ینکن ی تتون دلبر ین جدیحاج آقا با ا _

 ن رو باز کردم و نشستم ، از رفتارمونیدر ماش

 . خنده ام گرفته بود

 به ی گند رو زد ی گه خنده هم داره..ظهریآره د _

 ... یاعصاب من و االن خوشحال

 ه تذکریالم یمن حق نداره به ع  یعنیخم شد:  یکم

 ک هم بدم؟یکوچ

 نه باال انداختم  ی نه ابروهام رو به نشانه یدست به س

 تاسف تکون داد : شانس منه  ی به نشانه  ی سرکه 

 ...به خصوص با ی ادیکم زی...ی خدا...خوشگل شد

 نگیش چشمهات و اون پرسیاون آرا
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 ی مرس _

 ؟ یمرس یچ _

 گهیفت دیتعر _

 ی عنیام...یمن بر نم ی کید: از پس تو ی کش  ی پوف بلند

... 

 ادهیدستم رو دور بازوش انداختم : نفوذم روت ز 

 اعتراف کن 

 ... ار خزانیدر ن ی بازموش  _

 خنده ام بلند شد : هنوز ی ن اصطالحش صدایاز ا

 ؟یگ ین جمله رو میا

 د و توی م کشیشونیپ ی رو ی به موها یدست آروم

 .. سکوت نگاهم کرد : بچه ها منتظرن خزان 

 صاف نشستم و سرم رو  یکردم و کم ی تک سرفه ا

 ... دادم یباشه تکون ی به نشانه 
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 اد سرمنشاء اخالقیم یگوش ی خ رویبه تار  یبا نگاه

 یو فشار رو ی ن حس خفگیامروزم افتادم...ا

 ... ادآور اون روز خاص بودینه...یس

 ؟ ی کرد یچرا ظهر قاط  ی هنوز نگفت _

 :کردم لبخند بزنم یدم و سعیبه سمت صورتش چرخ

 ن ی ر منتظره بود برام فقط همیحرف ظهرت غ

 زنم ی رو ی تیره منتظره است که حساسین غیا _

 شته باشم دا

 زنم...تمام کلمات قبل و بعد جمله ات یگ یاصال م _

 ... کنمیرو فراموش م

 د: حسابمونیم رو کشینیدستش رو دراز کرد و ب

 ... ی شد یخوردن ی ادیتو خونه...امروز ز ی باشه برا

 زانوهام خم شدم همراهم نشست  ی رو

 ز انداخت و بعدیم ی م رویبه تقو  ینگاه
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 زانوهاش  ی م...رودیخداش رو شن ی ا  ی جمله 

 و یهمراه با عذرخواهنشست و 

 بود که مثل آرام بخش وارد خونم  ییقربون صدقه ها

 ان شده بود که حاال یشد...زخمهام انقدر جلوش عیم

 که حاال  یدم سرم رو بلند کنم....با دلیکشیخجالت م

 که پر و منگ بود...به قفسه  ی شده بود و سر یخال

 موهام ی هنوز هم رو ه دادم...لبهاشی نه اش تکیس ی 

 ... بارون ی بود...مثل قطره ها

 دونم چه قدر یمشتم بود..نم ی شرتش هنوز تو یت

 مثل فرو یگذشته بود که حاال آروم بودم ..آرامش

 چیرفتن در آب...گوشهام گرفته بود انگار که ه 

 ... دم یشن یقلبش نم ی نوازش گونه  یجز صدا ی زیچ

 رو قاب دستهاش به سمت صورتم اومد و چونه ام

 ی که صورتم رو مخف ییکرد..مجبورم کرد از جا
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 ام...چشمهاش سرخ بود...فقط یرون بیکرده بودم ب

 حرفها  یل یکه خ یکرد...در سکوتینگاهم م

 ر... ی نظ  یب یپر از عشقنگاهش  داشت

 تو  ی م به اندازه ی..در تمام طول زندگ ی چ زنیه _

 ی که اندازه  ییدونم مردهایچشمم رو نگرفته و نم

 دارن  ی زنهاشون رو دوست ندارن...چه طور من

 بود به حال دل ید حواسم میکنن. با یم  یزندگ

 ... کتیکوچ

 ... می خواد ازش صحبت کن یدلم نم _

 . صدام گرفته وخش دار بود

 ی ه ای، چند ثان 

 کیه زخمه...زخم ینگاهم کرد: دوست داشتنت مثل  

 ا حسشیش و ی نیب یکه هر بار م یقهرمان 

 ... شهیپر از غرور منه ات ی ...سی کنیم
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 نیاول ی ر کرده بودم...برایشون گیحقوق ی ن بحثهایب

 رو باهم دارن  ی دم که پروژه ایشنی بار بود داشتم م

 نین اخمهام رو درهم کرد..ذات ای کنن و همیکار م

 نکه من ازش خبرینداشت اما ا ی راد ی ا ی همکار

 کرد. بخصوص حضور دختر جوون ی تم مینداشتم اذ

 کرد ویه مدهوش به پندار نگاه نمک ی افه ایخوش ق

 ف اول از هریخرخون رد  ی ن دانشجوهایع

 یه حرفیومد مثل ی که از دهن پندار در م یاصطالح

 .. داشتید با طال نوشت تو ذهنش نت بر م یکه با

 ک کرد: حوصلتونیبهم نزد یر خودش رو کمیام

 ن بحثها خسته یل از ا یسر رفت نه؟...من هم اوا

 دت کردمشدم اما کم کم عایم

 ام : نه...از یکردم تا از حالت بغ کرده ام در ب یسع

 ... کم خسته امیام و یم ی کار  ی ه جلسه ی
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 دمیلبورد ها دیدسش چرخوند: رو ب ی وانش رو تویل

 .. کارهاتون رو فوق العاده است

 بشقابم گذاشتم..و به ی زدم و چنگالم رو تو ی لبخند

 ریبود...ز ه دادم. پندار کنارم نشسستهیمبل تک یپشت

 بازهم به دختر نگاه کردم...سخت نبود  یچشم

 خین همزمان شدنش به اون تاریدن احساسش و ایفهم

 ش یقلبم رو ن ی بد ی ک جورهای یلعنت

 ها براش حضور من و یدونستم مثل بعضیزد...میم

 نداشت..بخصوص که  یتین اهمیتاهل پندار کمتر

 اد اهل نشون دادن حسش به من الاقل در یپندار ز

 ... جمع دوستانش نبود

 میکه دورش نشسته بود ی ز گردی ه از کنار میطال

 دیر دراز کرد: ببخشی گرفتن دست ام ی دستش رو برا

 .. زمیعز
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 و بعد ادامه داد : غذات چرا دست نخورده است 

 خزان جان؟ 

 ن سالها هر باریپشتم عرق کرده بود...تمام طول ا

 خی ام م..دست و پی دیرس یخ مسخره مین تاریکه به ا

 براق ی شد...چشمهایک هفته حالم بد میکرد و تا یم

 اسمش هم در یه و حضور اون دختر که حتیطال

 ش فشار اون ین نشده بود باعث افزای ذهنم ته نش

 خاطره آزادهنده شده بود و اعتماد بنفسم رو الاقل

 ... رسوندیش خودم به صفر میپ

 غذات ی خوایزم..میبه سمتم خم شد: عز یپندار کم

 م؟ یو عوض کنر

 نه ام حسیکه تو قفسه س  یکردم با وجود درد ب یسع

 ه یاز چ یدونستم ناشیکه خوب م ی کردم..دردیم

 یقشنگ  ی لبخند بزنم : خوبه..اتفاقا خوردم من...فضا
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 ... نجایهم داره ا

 آره  ی د: وایجان به سمتم چرخیه با لبخند و هیطال

 ... دوست دارم یلینجا رو خیون ا یمنم دکوراس

 ر از پنداریبغ یب بود که همگید عجیوت من شاسک

 ایو  ی خواستم خجالتی در شکستنش داشتند...نم یسع

 خودم رو  یکردم کم یبد اخالق جلوه کنم...پس سع

 یه سع یبشم که طال یجمع و جور کنم و وارد بحث

 تی پندار و جد ی داشت با من راه بندازه بشم...اخمها

 کنه واضح خواست پنهان ینگاهش هر چه قدر که م

 ... ن حرفها بودیتر از ا

+++ 

 به  یلید خوب هم نبود..اصال خینبود و شا ی شب بد

 نداشت...حال درون من از  یان من ربط یاطراف

 .... خ بد بودیتار یادآورد یظهر و  یهمون بد اخالق
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 انداختم که پندار اصرار  ی به خونه ا یاجمال ینگاه

 ازدن یکه بدون پرس ییماست...جا ی داشت خونه 

 ن ینجا اومده بود...من خانم ایک راست به ایمن 

 شتر از روش نگذشته یب ی خونه شده بودم...چند روز

 به چشمم ی شه دار از هر نسبتیق تر و ریبود اما عم

 ن یقا همون سال همی ومد...اون روزها..دقیم

 کردم قراره همسر پندار یروزها....هرگز فکر نم

 بود باهام کرده  یکه امروز سع ی ه ایبشم....طال

 رش بهم لبخند یدوستانه برخورد کنه حاال در کنار ام

 کرده بودم...بغض ی زد و من...اون شب چه حماقتیم

 تخت جمع ی ته گلوم نشست..خودم رو رو  ی بد

 رو ی زیتلفن چ ی پندار که داشت پا ی کردم...صدا

 بعد قطع شد...در رو باز ی قه یداد چند دقیح م یتوض

 از  ی و هاله ا ی اشتندوست د ی کرد و با خودش عطر
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 ... نور هال رو آورد 

 ؟ی داریب _

 بعدش چراغ رو ی گفتم و چند لحظه   یر لبیاوهوم ز

 چشمم رو بهم فشار دادم : چرا  ی روشن کرد...کم

 ؟یکنین میهمچ

 که توش ینه نگاهم کرد: از سوء تفاهمیدست به س

 ... ار خزانیهستم درم ب

 ؟یبلند شدم و نشستم : چ

 کیکه ته ذهن منه رو  یمزخرفگفتم اون فکر  _

 ... ن ببر یاز ب ی جور

 وونه شده بود؟ید

 فهمم یمنظورت رو نم _

 صورتم ی آشفته ام رو از رو  ی ن رو گفتم و موهایا

 . کنار زدم
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 جادیدر من ا یقا رفتارت چه حسیدق ی خوام بدونیم _

 ی از سکوتت ؛ از نفسها ی کنه...انتظار داریم

 کنه..از دونهیرد مت دییه جایده یقت که نشون میعم

 قا بفهمم چته؟ آره؟ی ت دقینیب ی عرق نشسته رو ی ها

 حال و اوضاع ی ب بود ولینگاه دلخورش برام عج

 نین حرفها بود: االن ایخته تر از ایم بهم ریذهن

 ؟ی چ یعنیلحنت 

 ه اعتراضیه اعتراض ساده کردم...یظهر فقط  _

 ن تمامی...حسادت کردم...و بب ی گه ایمثل هر مرد د

 من  ی رسوند ی ول شب با اخمت به چه مرحله اط

 ی شدن دوست نداشت یقا همه متوجه م ید دقیرو..با

 بود انقدر ی نود ی قه  یدق ی ن برنامه ینکه ای؟ ای ایب

 بهت برخورد؟ 

 ر قابل باور بود...بلند شدم و جلوش یبرام غ
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 ن طور باهام صحبت ین بار بود ایاول  ی ستادم...برایا

 :ش انتخاب نکرده بودرو برا یکرد و زمان خوبیم

 ست؟ ین صحبت ها نیاالن وقت ا

 :خواستم از کنارش رد بشم که جلوم رو گرفت

 تخت ی ذارم تمام شب گوشه یم..نمیزنینه...حرف م

 ی و بهم محل نذار یمچاله بش

 هر کلمه ات  ی مثل اون دختره برا ی انتظار دار _

 آب بشم؟

 !!! ناباورانه نگاهم کرد: خزان؟؟

 قا یت : آره خزان ؛ دقی ن عصبیدست خودم نبود ا

 دیبا یخ لعنتیقا دو روز قبل از اون تار یامروز...دق

 .... تو تخم چشم من  یه رو بکنیطال

 . ت دستش رو پس زدم یدستش رو دراز کرد با عصب 

 ی ه؟ از حتیا طالیناز یاالن مشکل کجاست؟ پر _
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 . ادین سبک شرمم مین دوتا به ایاسم بردن ا

 ک دستش رو یدم که محکم از کنارش رد ش یعصب

 گه اش به یاز پشت دور کمرم حلقه کرد با دست د

 که  ییه زد..ناخودآگاه بود اشکهایچارچوب در تک

 .... ختمیریم

 یخی از چه تار ی ده به گوشم بود : داریسرش چسب

 ؟ یزنیحرف م

 نیدست خودم نبود..ا یعصب ی ه ین گریخم شدم..ا

 ییادهایقا فریبهانه دق  یل و ب یدل یزدم بیکه م ی ادیفر

 .... ماین ی بود که اون سالها نزده بودم بعد از جمله ها

 !من رو باور نداشت: خزان یده بود...جنون آنیترس

 ... کنمیز دلم...خواهش میخزان عز 

 ز انداخت و بعد یم ی م رویبه تقو ی ...نگاه

 زانوهاش  ی دم...رویخداش رو شن ی ا  ی جمله 
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 نشست  

 بود که مثل آرام بخش وارد خونم  ییقربون صدقه ها  و  یبا عذرخواه

 ان شده بود که حاال یشد...زخمهام انقدر جلوش عیم

 که حاال  یدم سرم رو بلند کنم....با دلیکشیخجالت م

 که پر و منگ بود ی شده بود و سر یخال

 حرفها  یل یکه خ یکرد...در سکوتینگاهم م

 آروم به سمت سرم خم  یلیداشت...سرش خ

 شد 

 ر... ینظ  یب  ی..پر از عشق

 تو  ی م به اندازه ی..در تمام طول زندگ ی چ زنیه _

 ی که اندازه  ییدونم مردهایچشمم رو نگرفته و نم

 دارن  ی من زنهاشون رو دوست ندارن...چه طور

 بود به حال دل ید حواسم میکنن. با یم  یزندگ

 ... کتیکوچ
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 ... می خواد ازش صحبت کن یدلم نم _

 . صدام گرفته وخش دار بود

 شد از جاش بلند 

 کردم چشمهام یه دادم و سعیسرم رو به بالشت تک

 اتاق  ی ن پرده ی ز از بیکه برنده و ت ی رو از نور

 شد. موهام یاومد محفوظ نگهدارم اما نم یرون میب

 خته بود درستیبالشت ر ی ده رویچ یدر هم پ یکم

 ی ک دست و در جاهایصاف و  ییمثل خودم...جاها 

 . دهیده و گوریچی در هم پ ی ادیز

 ه و دردیک شب گریسرم حاصل   ی و خمار ی منگ

 ختن زهر بود. قبل از عقد فکر یرون ریدل و ب

 ن طور یختم اما ایرون ریکردم هر آنچه بوده بیم

 .بود که گفته نشده بودند یبود جمالت  یینبود. حرفها

 ش کنارم نگاهمیخال ی دم و به جایکش  یقی نفس عم
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 کرد..دستهام رو از دو طرف باز کردم. در تمام 

 رهام نکرده ی ه ا ی...ثانی قه ایدق  یطول شب حت

 ر گلوش گذاشته بود و خودشیقا زیبود..سرم رو دق

 عطر  ی ده بود...جز بویچیز دورم پیعز ی مثل چتر

 رفت ویباال م  یضربان قلبش که گاه ی تنش و صدا

 رو ی زیچ چیومد اجازه نداده بود هین میپائ  یگاه

 ... حس کنم

 د نبود من درن حرفهاش گفته بویب ی ک روز ی

 ده ویتر نشون م یکنارش تختش رو بزرگتر و خال

 . کردمیدم و حس میفهمیب حرفش رو میاالن عج

 در رو نوک پا باز کرد...دوش گرفته و حاضر  ی ال 

 لبش اومد ی رو ی بازم لبخند  ی دن چشمهایبود. با د

 ق نبود، چشمهاش خسته بود و نشانیهم عم  یلیکه خ

 پنج ساعت خواب من ن رو داشت که اون چهار یا
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 تخت نشست و ی رو هم تجربه نکرده...کنارم لبه 

 ت گونه دستش ید حمایا شایهمسرگونه، عشق گونه و 

 . دیموهام کش ی رو، رو

 ؟ی بهتر _

 د روزانه یومد. شایبه نظر م  ی د سوال ساده ایشا

 چند نفرشون یدن ولیپرسی ن رو از هم میصدها نفر ا

 بود؟ چند درصدن سوال براشون مهم یواقعا جواب ا

 دن؟یپرسین سوال رو میچشمشون رقصان ا ی ن ین

 د نبودییهم تا یلیکه خ ی دییتا ی سرم رو به نشانه  

 زدم : قبول   ی د. لبخندیچیم پی نیب   ی رش تویدل پذ  دادم.. عطر  یتکون

 .. یپیخوش ت  یلیست تو خین

 ... بود ی گه اید ی ذهنش جا

 ... یرتریتو عز _

 ... یکنیخت ترش مس ی د برم سرکار و دار یبا _
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 ... یکنی نکه خوبه....سخت ازم دل میا _

 ... با التماس نگاهم کرد: نکن

 کردمیکه حسش م  یدم و با بغضیخودم رو باال کش 

 : م گذاشتیشونی پ ی ش رو رویشونیرام شد...پ یپذ

 ... م و حاال یرو گذروند یدوران سخت

 ... می م..خوش بختیو حاال خوشحال _

 هش رو ازمازم فاصله گرفت و نگا

 د یبازوم کش  ی گرفت..انگشتهاش رو آروم رو

 نگران سر جام جا به جا بشم یسکوتش باعث شد کم

 م؟ یست ین :

 ... شبتیتو...با حال د یمن هستم...ول  _

 ... سرجام نشستم : پندار من رو نگاه کن

 ؟ ی وونه شد یتونستم بغض نگاهش رو باور کنم : دینم

 وونهیتم..دارم دخیشب تا حاال بهم ریآره...از د _
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 میشم خزان...با تو چه کار کردم من؟..چه کار کردیم

 ما؟...  

 ن یا ی به تو نداشت...همه    یچ ربطی: ه

 شبینداشت...حال د یکردم داره..ولیسالها فکر م

 آخه؟  یمن رو چرا به خودت گرفت

 : برسونمت خونتون؟ 

 ؟یکن یرونم م یب ی گرد نگاهش کردم: دار ی با چشمها

 طونی ش ج ترم کرد: یگ

 لت رو جمع کن..با حنا هماهنگینشو...وسا

 ... می چند روز...استراحت کن ی م شمال..برایکن...بر

 کرد؟ین گفتگو فرار میچرا از ا

 رت شده نه؟ید _

 .. نه_

 دن به یرس ی ن انداخت : من برایپائ یسرش رو کم
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 ر نکردم نه؟ یتو د

 ن ابروهام خورد: ما االن زن ویب  یمحکم ی گره 

 ... دارم پنیشوهر

 شب ته ین بار از دیاول ی سرش رو بلند کرد و برا

 ی د..دستش رو رویشد دیرو م ینگاهش نشاط کوچک

 ....حال یز منیگونه ام گذاشت : آره ....تو همسر عز

 .. شبتید

 د دوباره و ده باره داشته ین حالها شایمن از ا _

 ... باشم

 نازیوفته...در مورد پرین اتفاق بیذارم دوباره اینم _

 ... هم

 خواد تو اتاق خوابم اسم یبا اخم نگاهش کردم : دلم نم

 ... ادیگه بیزن د

 ن یدندونش گرفته بود و هم ی زبونش رو گوشه  
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 ی کرد ، فوتیتر م یصورتش رو بامزه تر و خواستن

 .... ناخنم کرد تا خشک بشن ی ز رویر ی گلها ی رو

 میریم با شوهرامون م ی دار ی جد ی شه جدیباورم نم _

 ... سفر

 رم : واال من عقد کردمیخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو

 ... شدم  یخونه زندگ  ی ستم دارایتو معتقد ن ی اندازه 

 رنگ ینگاهم کرد و الک صورت یچپ چپ با نمک

 ی ه ایمن تک ی گذاشت : تو فکر کرد یعسل ی رو رو

 دم؟ انقدر احمق به نظر ی مثل سهند رو از دست م

 ام؟ یم

 ؟یبه خودشم گفت _

 به گردنش داد : نه پر رو ی جاش بلند شد و قراز 

 ... شهیم

 یل ید خیه دادم....حالم شایمبل تک ی سرم رو به پشت
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 ..خوب نبود...اما حسم نرم بود...تمام طول شب

 بدون سر زنش...پر از یتیتش رو داشتم...حمایحما

 بود  ین آبی بود...هم  ین کافیو آرامش....هم ییبایز

 ... سوزوندیلها ته دلم رو من سایکه تمام ا یآتش ی رو

 :ه داده به چهارچوب در اتاق خوابش نگاهم کرد یتک

 ؟یتو خوب

 ا حرف ی د با دنیز برداشتم بایم ی م رو از رو یگوش

 ... زدم : خوبمیم

 شیدیبخش ید م یکنم...نبای هنوزم فکر م  _

 نم با ی بیکنم...م یکنم..نگاهش که می اما...نگاهت که م

 د خوشحال ی شا اون ی چ کس هم به اندازه یه

 ... ی شدی...خوش بخت نمی شدینم

 م نقش بسته بودیگوش ی که رو یدن اسمیلبخندم با د

 یدکمه  ی رو ی جمع شد...زن عمو...دستم چند بار 
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 م گرفتم یپاسخ دادن رفت و اومد تا در آخر تصم

 ... دکمه رو لمس کنم ی سبز

 ی چ حس خاصی د..هیچیگوشم پ  ی صداش که تو

 . ن اتفاق بودیبهتر یحس ین بید ا ینداشتم...و شا

 مانه باشه رو با آرامش یداشت صم  یکه سع یسالم

 ...نه مثل عروس وی جواب دادم..حال و احوال عاد

 کیدر  یل که زمانیک فامیمادر شوهر...نه مثل 

 ک یکردند ...مثل یم  یاط مشترک زندگیخانه و ح

 ک آشنا..از عمو گفت و ازیا فقط یه..همکارو  یهمسا

 پشتش ی زیکه انگار چ یکی..سالم علدیپندار پرس

 ی سر زدن به خانه ا ی برا ینبود...و در آخر تعارف

 ... من باشه ی رایپذ یلیکردم خیکه فکر نم

 ق تنها یعم یکرد و من رو با تعجب  یخداحافظ

 هیرو به لبم تک یتخت نشستم و گوش ی گذاشت...لبه 
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 ن تماسیتونستم حدس بزنم پندار پشت ایدادم...م

 داره اما...قصد نداشتم به  یل و احوال دستحا یتلفن

 تخت انداختم و چشمهام ی ارم...خودم رو رویروش ب

 رو بستم...تالشش من رو هر روز وابسته تر و 

 .... کردیعاشق تر م

 خوشگل؟ یکنیفکر م  یبه چ _

 دمینه ام کشیس ی ابر رو تو ی دم و بویکش  یقی نفس عم

 د بهش وقت بود از ته دل بو یلیکه خ ی و با لبخند

 نگاه کردم : به تو

 . طنت نگاهش بلند شدیخنده ام از ش

 م تهران؟ یجدا؟؟!! برگرد _

 ... مسخره_

 . نبود یشب نبودنت هم حس خوبین دیهم _

 . نبود یمنم حس خوب ی برا _
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 م؟یریگی نم یپس چرا عروس _

 پر ی ه دادم و به جاده یتک ی صندل ی سرم رو به پشت

 ییه نقشه ها ید ی: شا کردم ی سرسر ی چ و خم نگاهیپ

 م دارم؟یعروس ی برا

 ی ت باشه ا یته لحنم رو نگرفته بود که با جد یشوخ

 . گرفت

 که در توانم باشه رو برات فراهم  ی زیمن هر چ _

 . کنمیم

 ان؟ یدونم..اوممم.. دارن پشت سرمون میم _

 نه کرد و اخم کرد : بله...و خواهریبه آ  ینگاه

 ... راه انداخته هم  ییگرامتون چه دست سر و صدا

 .... گهین مدل حنا شد دیسهند عاشق هم _

 ... ن مایومد تو ماش ید میحنا با _

 کردم : حنا!! اون سهند رو شوهر  ی بلند ی خنده 
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 دونهیخودش م

 تکون داد: سرتق ی سر

 ... م هتلیم بریتونستیلبش رو خاروند : م  ی گوشه 

 یم اشکال یسهند هست ی پدر  ی الینکه مهمان ویا _

 رو  ییراین پذیخوان از عروسشون بهتری؟ مداره

 .. داشته باشن

 ساده ام کرد که ی از جمله  یقا چه برداشتی دونم دقینم

 در سکوت  ی قه ای فکر رفت...چند دق ی تو یکم

 لبش نگه داشت و بعد تک  ی شصتش رو گوشه 

 نجا خنکهینگه دارم ؛ ا ی کرد : دوست دار ی سرفه ا

 ... فکر کنم آش بچسبه

 ادهیدادم و پ ید تکونییتا ی نشانه  سرم رو به 

 دم تا عضالت گرفته ام رو بازیم...خودم رو کشیشد

  کنم...
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 زدم ی ش لبخندیدم و به صورت جدیچرخ

 سهند  ی که حنا از دستها یحنا و سهند در حال

 زون بود به سمتمون اومدن یآو

 ی شنهاد خوبیستاد : پیپندار ا ی حنا با لبخند رو به رو

 چ کجا نگه ین شمر هم هیبود و ابود واقعا گرسنم  

 . داشتینم

 جلو یسهند آروم شال در حال افتادن حنا رو کم

 ؟ی گرسنه ا ید: تو مگه گفتیکش

 بش گذاشت : انقدر سرگرمیج ی پندار دستش رو تو

 ن کلمه هاش گم شده ین بیگه بوده اید ی صحبتها

 .. بوده

 به پندار بده که سهند با لبخند یحنا آماده شد تا جواب

 : و لحن آروم مخصوص خودش گفت یدوست داشتن

 ... کنمیحنا اگر صحبت نکنه من دق م
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 پشتش رو به پندار ی روزیپر از پ ی حنا با نگاه

 کرد...با جمع کردن لبهام خنده ام رو خوردم : حنا

 نیپرحرف و قبال سهند ا یاد بهش بگ ی بدش م یلیخ

 .. تجربه رو داشته

 شتر از هم یت بشناخ ی فکر کنم ...من و تو برا _

 ... م سفریگه اومدید

 ی اد زد:حاال چیتراس رستوران فر ی حنا از رو

 داماد جان؟؟  ی خوریم

 ادش بده انقدر الاقل داد نزنهی کاش شوورش

 دوست ی مبل جمع کردم و به صدا ی پاهام رو رو

 نم  ی بو یا گوش کردم...خونه کمیدر یداشتن

 گذاشت یبلند حنا که سر به سر سهند م  ی داد...صدایم

 .. رهین حس خوب رو از من بگیتونست ایهم نم

 د یسف ی خواد مانتوینکه فردا میا  ی داره از حاال برا _
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 ... کنهیبپوشه با سهند بحث م

 ... ادیسهند کوتاه م  _

 اد؟یکه کوتاه م  خوبهره شد و گفت:یبه چشمام خ

 نی منتظرش نگاه کردم..احساس کردم ا  ی به چشمها

 است...موهام رو پشت ک سوال سادهی ی ورا  ی زیچ

 چ وقت بهش فکر یدونم..هیگوشم فرستادم : نم

 ... ی ایشه کوتاه مینکردم...تو هم هم

 ... ن طور نبودیل ایاوا _

 ... مینجا نبودیچ وقت االن ایما ه  ی ومدیاگر کوتاه م  _

 نم یاتاق بش یک و روشنیمه تارینکه تو نیا

 ی بود از سالهام یلید خیام

 کردمتیمآرزو د نداشتم ؛ یمن ام  _

++++ 

 ی که رو ییبا پشت دستم تالش کردم تا تکه مو
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 صورتم افتاده بود رو کنار بزنم...دستهام به خاطر 

 زغال و ی ف بود...بویدن گوشتها کث یخ کشی به س

 ی دوست داشتن ی ا در کنار هم..همراه با سبزیدر

 در کنار حضور پررنگ یو همگ یال همگیاط ویح

 شهیت گر و نگاه همیاو لبخند حم ی و دوست داشتن

 ... ف خود بهشت بودیمراقبش توص 

 دست چپش گرفت و با دست راست ی خ ها رو تویس

 ... صورتم رو آروم کنار زد ی تار مو

 سهند گوجه ها رو از دست حنا گرفت: شما ساالد

 رو درست کن 

 .. هنوز زوده_

 : ستآشپزخونه نشحنا رو کانتر 

 ن و ما رو ینجا بشیپس شما ا

 ... تماشا کن
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 پر سر و صداشون گرفتم  ی نگاهم رو از عاشقانه ها

 ... اط شدم یو همراه با پندار وارد ح

 و گذاشت...تو فکر بود و دریباربک ی خ ها رویس

 ن احساسی ماش ی کنار سکوتش بعد از جمله ام تو 

 ... کنهیت میداره ذهنش رو اذ ی زیکردم چ

 .. کم لوسنی _

 اظهار نظر نیچیاز جمله ام تعجب کرد..انتظار هم

 .. رو نداشت یحیصر

 ن یم همیکردید تو اون سن ازدواج میما هم شا _

 ... میکردیکارها رو م

 سر  ین رو گفتم...کمیدستهام رو پشتم گره کردم و ا

 فاصله یگداخته کم  ی جاش جا به جا شد و از زغالها

 م...عروسکیکردیگرفت: اون سالها اگر ازدواج م

 نی چیسهند و حنا همم..در ضمن  یکردید م یبا ی باز
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 ... هم با ما ندارن یفاصله سن

 ماسک سرد صورتش افتاد  

 ... بلندم سرحال ترش کرد  ی خنده 

 یمون کمینکه عروسیا ی مت براین تصمیتو ا _

 .... به ی از یا ن یله...یوفته..مادرم دخیعقب ب 

 ؟یکالفه سر جاش جا به جا شد : به فکر کردن دار

 ؟ یفکر کردن به چ _

 یرو طوالن ی نامزد ی ...چرا مردم دوره   دونمینم

 شتر هم رو دوستیه هم عادت کن...بیکنن؟؟ یم

 ... داشته باشن

 ی برات کم گذاشته باشم..به اندازه  ی زیخوام چینم _

 ...اون شب..که اونطور حالت بد شد..ازی دی کش یکاف

 ... زی خودم..از همه چ
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خوام..دنباله  یس میم لباس از پاریعروس  ی برا  دیشاال گفتم  یخ  یب 

 دسته گلم  ی خوام گلهای د میداشته باشه..شا ی متر 2 ی 

 .. زاستین چید ایباشه...شا  یلوفر آبین

 گرفت انگار یطنت کالمم رو نمیش

 د رنگش یسف  ی دن حنا که مانتویو با د 

 دن نوشابه همراه با سهند یخر ی ده و برا یرو پوش

 ی برنده  ی زد: راست گفت ی رفت لبخندیرون میب

 ... حنا بوده شبیبحث د

 که ی هردوشون تکون دادم و فاصله ا ی برا یدست

 امروز  یکمیجاد شده بود رو دوباره پر کردم : یا

 ... ی لوس شد

 .. نی خزان...من دوستت دارم ..هم _

 نجاین...قبل از اومدن به ایمنم دوستت دارم ...هم _

 رتر از یم دیخوام عروسیبا مامانم صحبت کردم..نم
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 خوام با پندار صحبت کنم...من یمحنا باشه...گفتم  

 یعروس  ی تم دنبال کارهایبرگش یدوست دارم وقت

 .. کوچولو یه عروسیم..ی باش

 باور یاقینگذاشت جمله ام رو تموم کنم با اشت

 کیبه سمتم برگشت : امکان نداره کوچ ینکردن

 ؟؟ یچ یباشه...پس دامن پرنسس

 هگیکردم...شادتر از هر زمان د  ی بلند و شاد ی خنده 

 ... ی ا

 یپر از خاک و سنگالخ ییاز سرباال  ی ادیز ی سالها

 زان و خسته...و حاال سر یم...عرق ریرد شده بود

 بنفش رنگ ی کاغذ ی ن گلهای قا بیدق ین زندگ یا ین یپائ

 یکودک  ی که سالها ییشروع شده بود...به رنگ گلها

 ... ما رو شاهد بودن یو نوجوون

 چ وقت وجود نداشته انگار یه اون دوزاده سال   :نانیحکم و پر اطمم
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... 

 نجایبه اطراف چرخوند: به نظرت ا یسرش رو کم

 د داره؟؟ ید

 ... انیپا

 !زانیسپاس و درود به شما عز

  :در گوگل با سرچ کردن  یو خارج  یران یا  ی ن رمان هایدانلود بهتر  ی برا

 دانلود رمان 

 ای

  دی ان جددانلود رم
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