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 !خوشگله چه ببین اینو بابا
 ! کشید جیغ یدفعه مامان که ببینه رو عروسکم تا برگردوند سرشو بابا

  باش مواظب... مهـــــــدي -مامان
 وندر دیگه سمت به رو ماشین بابا.  میومد سمتمون به داشت جلو از اي دیگه ماشین.  رفت صورتم رو از لبخند

 .  ،نخوریم یومد مى رو به رو از که ماشینى به تا
 پچ صداي تو ، میکردم صدا رو بابا که من وجیغ بابا گفتن ابوالفضل یا و زد مى صدا رو بابام که مامان صداي
 .شد گم ماشین شدن

 بــابـــا-
 صورتم جلو آبی لیوان. رفت نمی کنار چشمام جلو از صحنه اون. میزدم نفس نفس. پریدم خواب از شدت به

 .بود شده بیدار جیغم صداي از کنم فکر. میکرد نگام لبخند با داشت. بود ،محدثه شد گرفته
 .گرفتم تشکري با رو ولیوان زدم روش به غمگینی لبخند
 ؟ بازم: وگفت نشست کنارم
 .هکن روعوض بحث کرد سعی محدثه ، سکوت کمی بعد. دادم تکون سرمو فقط

 داري؟ بیلیط چند ساعت فردا -محدثه
 ؟نه؟ نیستی که تو صبح 10:30-

 .نام ثبت واسه دانشگاه میرم بعد میرسونیم رو تو اول.  نیام خواهرم بدرقه میشه مگه ، بابا هستم– محدثه
 فداتم -

 مخلصیم -محدثه
 نکنی پیدا خوابگاه ممکنس بِریا اگه ؟اصال دیوونه میشد تنگ برات دلم خیلی ؟ رفتی نمی کاش اصال- محدثه

 وقت اون میري داري االن تو کمتر شایدم کالسا شروع تا مونده روز شش پنج... که
 اما، باشد مشکل یکم ممکنس موگوي راست ؟اره خوابگاه.  شد می نگت راتبِلم د خیلی نمم نرم، که نمیشد-

 خوام نمی. بده ازار رو کسی وجودم خوام نمی ،دیگه محدثه میدونی...رِمبِ یِدبا جوارایی ه یِ عنى ها یِ.  میرم بازِم
 نمی باشم سربار  خوام نمی. شهر این از برم خوام می. کنن نیگام ،ارزش بی موجودي یه عنوان به اون و این
 ..خوا

 توق هیچ تو میشدن؟ ناراحت ،چقدي میشنیدن وبابا مامان االن اگه میدونی! میزنی تو حرفیس چه این-محدثه
 دس؟کر ناراحتت ؟کسی نیستی راحت اینجا یعنی.. نیست مهم که اونم و این.  ونیستی نبودي کسی سربار

 مدخو میدونی...  خانوادمین شما. خوبس خیلیم بودن شما با واقعا. راحتم خیلیم من... حرفیس چه این  بابا  نه-
می جالتخ در خودم رو خرجیم خوام می. بشم مستقل خوام می... که اینس منظورم نشیا ناراحت تو.   شمک 

 سال یک این تو چه. نزاشتن کم برام هیچی از عمووعمو زن وگرنه.. بگیرم پول عمو از که سختس برام یکم. بیارم
 ازت نم. نشد فرصت دیگه فردا شاید ، بیگم بهت چیزي یه بزار محدثه.  بود زنده عزیز که زمانایی اون حتی ،چه
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 ديپری خواب از من جیغاي خاطر به گاهی که شبایی ، ساال یه این تو وقتا بعضی که این بابت خوام می معذرت
 هم اینا موع به حتی که منونمم. ببخش ،منو خوام می معذرت واقعا.. نیاوردي روم به بارم یه ،حتی نزدي ودم

 .نگفتی چیزي
: پشتم به زد گریه وبا کرد بغلم محکم یدفعه.  گفت نمی وچیزي میکرد نگام فقط حرفام شنیدن از بعد محدثه
 !!!! ندارم تو مثل خواهري که خوشحالم خیلی من... اي دیونه خیلی
  !بیرون زد چشام جملش ادامه با اما ، شنیدم اشتباه کردم فکر اولش

 .بمونم بیدار شبا عمرم کل بودم مجبور ، داشتم تو مثل خواهري اگهچون  -
 .خنده از کرد غش یهو ، دید زدمو حیرت قیافه وقتی
 .کرد جمع خندشو که کردم نگاش چپ چپ

 .ببینم رو اهویت چشاي این اخري دم داشتم، دوست خیلی خودم جانی کردم شوخی-
 بخواد دلت خیلیم که اولندش: ،گفتم بود صورتم رو کوچیکم ولبخند رفتم می غره چشم که جور همون

 .،دریاست نیست اهو که  دوما.  باشی داشته خواهرکابوسی
 ثلهم میکنیا تعجب وقتی تازشم. گفتم چشاتو مدل ،نگفتم رنگشو که دوما. کردم شوخی که اولندش -محدثه

 .میشی ها گربه
 .دیگه زدم وحش باغ بوگو بارکی یه-
 !اره-

 منم. تخت تشک روى وپرید تختش سمت به دوید که روش روبریزم داشت اب هنوز که ابی لیوان خواستم
 .بخوابم عزیز ي خونه تو شد اگه رو شب از ساعات اخرین این تا ورفتم شدم بیخیال
 ؟ راستی: وگفت اورد بیرون پتو از سرشو محدثه

 !هوم-
 نگفتی؟ رو سوما: داد ادامه شیطون لبخندي با محدثه

  میخندیدیم، دو هر که همونطور
  ؟ سوما– گفتم

 !نخوردما هنوز رو اب وگرنه کوچولو خانم بخواب بگیر سوما ، اها-
 
 ! برداشتم جونم محدیث بله-

 بولق همینجا نمیشد دختر آخه: وگفت کشد دل ته از، نفسى  ام برداشته را پخته عصر که را کیکی دید وقتی
 محدثه؟ مثل شی

 انتهر دانشگاه تو کسیه هر آرزوي این بعدشم ،برم قربونت دیگه زدیم حرف قبال اینا مورد در من مادر- محدثه
 .بخوند درس
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 بشه. حاضر تا رفت اتاقش طرف به ،میکرد غرغر که طور وهمین داد می  تکون را سرش  حالیکه در عمو زن
 ه.برس داص  اتاق به تا میزد حرف بلند داشت .رسید گوشم عموبه بلند صداي

 !میشدها دیر ،بریم بیاین حاضري اگه بابا یلدا-
 .میام االن چشم-

 به  طورى صداش بزنم. این که امد نمی خوشش هم عمو . میزد صدا خودش دختر مثل ن روم همیشه زن عمو
 خودشان دختر مثل من با طوري فرشته دو این .جونم کنم حس که بزن صدا ور اسمم میگه که خودش قول

  ...بهتر شاید حتی کنند می رفتار
 ؟ پس بري خواي نمی تو محدثه! بري خواي نمی تو حاالخوبس  میدي؟ طولش چقدي خانم: زد داد بلند باز

 ،اومد.میشد نزدیکتر اتاق به داشت که حالی در محدثه صداي
 بابا اومدم- 

 .گرفت قرار در چارچوب تو بعد کمی
 ؟ چی یعنی حرفا واین مستقل میگفتی؟ چیزایی یه تیداش دیشب ،نرفته یادم تا یلدا راستی-
 .باشم وقت نیمه کار دنبال ،کردم وریست راست رو وکارام رسیدم وقتی میخوام. اره-

 کردي کرف ؟حتما بیکاري این تو بود کجا کار ،دوما .کشتت بفهمد بابا اوال ،دختر توفکرشی؟ واقعنی ؟نه– محدثه
 ها؟؟ شی واینا خدمدتکار بري ورمانا فیلما تو این مثل خواي می نه یا ها؟ داري بِرش برسی تو ریختن کار

 .بود دار خنده واقعا بود زده کمرش به را دستش یه که ایستادنش ومدل زدنش حرف حالت .کردم کوتاهی خنده
 نیمه وبحثمون شد سکوتم باعث جون محدیث صداي....ك اوال... یکم باش اروم ؟ اس چی چی خدمتکار.. بابا نه-

 .موند تموم
 وعم. رفتیم حیاط وبه شدیم همراه جون محدیث با.  بعدا میزنیم حرف تلفنی که فهموند بهم واشاره چشم با 

 .داد جاي ماشین وپشت گرفت را چمدانم
 ختس خیلی برایم شد کشیده عزیز ي خانه به نگاهم. بستم را ودر انداختم خانه به را نگاهم اخرین ناراحتی با

 ...ولی شوم دور ازانجا که بود
 از جون محدیث ماشین تو. شد دیر بریم بیا ،بگیري آبغوره خواد نمی دیگه خوبس: وگفت کشید را دستم محدثه

 پیاده همه و رسیدیم ترمینال به بعد کمی  .میدادیم دلداریش محدثه و ومن میگفت هایش دلنگرانی
 .امد سمتمان وبه گذاشت بیرون ماشین پشت از را ام چمدان احتیاط با عمو  .شدیم

 .بزنیا زنگ داشتی وکسري کم دخترم: عمو
 . میخرم نباشدم نباش نیگران عمو چشم-

 .باشیا خودت مواظیبی ،نکُنُما سفارشت دیگه پس:جون محدیث
  گفتم بوسیدم دورا هر 
 .پیشتان بیام زود زود میدم قول که نمیرم همیشه واسی. اخه نگرانی تو چقدي ،عزیزمن چشم-
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  دادم ادامه عمو به رو
 .باشین خودتون مواظب .داره ضرر قلبش واسه ،کندها زاري گریه نزاري عمو-
 گفت گوشم دم اروم ،کردیم بغل همدیگرو .میکرد گریه داشت ،کردم نگاه محدثه به
 کابوسیم خواهر واسه دلم خیلی نگیریا جدي دیشبمو حرف..... بیا زود زود ،ها  مکه حاجی حاجی نري ببین-

  .کن بیرون سرت شدنواز خدمتکار فکر بعدشم..میشد تنگ
 خواهر واسه دلم منم. موگوي هی هم تو ،بشه خدمتکار خواست کی حاال ،بابا باشد: وگفتم پشتش به زدم

 .باشه باشی بقیه خودتو مواظب خیلی بده قول بهم. میشد تنگ کوچولوم
 وگفت داد سرشوتکون

 .موضوع اون مورد در میزنم زنگ بهت حتما .باش خودت مواظیب هم تو -
 .کنیم حرکت  موخوایم ،.جانمونینا عزیز مسافران: امدم دمخو به راننده شاگرد صداي با

 مرا گریه با جون ومحدیث  بوسیدم را سه هر دوباره .کند حرکت میخواست ماشین و بود رسیده رفتن وقت دیگر
 .مکرد پیدا را صندلیم وشماره  شدم اتوبوس سوار ام طوالنی خدافظی بعد .کشید اغوش به بار چندمین براي

 عموو میکرد گریه  عمو زن .کردم می نگاهشان پنجره از ،نشستنم بعد  .بودم تنها که بود این پی اي وي خوبی
اى بر باید .میرفتم باید ،نبود اي چاره ولی بودم ناراحت هم من میکرد ارامش داشت بود کرده بغض که حالی در

  !!من ننبود از شوند راحت شهر این هاي ادم تا ، میشدم دور شهر این از مدتى
 
 کوچکی صداي هر وبا بود سبک خوابم .پریدم خواب از ماشین توقف با که بود برده خوابم زمانی چه میدانمن

 م.میشد بیدار
 .دمب تحویلتون ساکاتونو تا باشین منتظر پایین  لطفا ،رسیدیم تهرون به عزیز مسافرانی -راننده شاگرد

 صفهانیا با فقط ولی ،بودم فهانىاص هم من که این با .نشست صورتم روي محو لبخندي زیبایش لهجه شنیدن با
 ودب کاري مشغول هرکسی که بزرگ ترمینال یه .کردم اطراف به نگاهی شدم پیاده. کردم می صحبت لهجه با ها

 گوش را پر مى کرد. مردم همهمه وصداي
 . میشد تاریک داشت کم کم هوا .کردم نگاهی غریب شهر این ي تیره اسمان به ،کردم بلند سرمو

 نیم دبع. گفتم تاکسی راننده به را داشتم که خوابگاهی وادرس شدم تاکسی سوار، ساکم گرفتن تحویل بعد
 حساب را کرایه .کرد توقف خوابگاه جلوي راننده و شدیم خالص بر سر حوصله وحشتناك ترافیک ان از ساعت
 ضرتح دختران خوابگاه بود نوشته ان روي که بود شده نصب کوچک تابلویی  .برگشتم خوابگاه سمت وبه کردم

 . رفتم اونجا مسئول سمت به و شدم وارد،) ص(معصومه
 بخیر شبتون سالم-
 بکنم؟ میتونم کمکی چه  .بخیر هم شما شب  سالم -
 !اومدم نام ثبت براي من -
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 ؟عزیزم اخه انقدر کردي دیر چرا جدیدي؟ ورودي -
 .بیام دیرتر شدم مجبور که اومد پیش کاري یه بله- 
 هترهب ولی. باشه جا هم جا اون نکنم فکر چند هر، زینب حضرت خوابگاه بري باید ،تکمیله ظرفیت که جا این-

 !بپرسی بري
 !ندارم رو جایی االن؟ برم صبح بمونم جا این شب نمیشه ؟ کنم کار چی االن من پس -

 .بمانم را شب ، خانه نماز در شد راضی خواهش کلی وبعد کرد نگاهم یکم
 روي اش گوشه ودر بود فرش یک .اي پنجره هیچ وبدون بود چکیکو جاي .شدم خانه نماز وارد و کردم تشکري

 به یندلنش پیانوي وصداي ام گوشی ویبره صداي با نشستم اي وگوشه رفتم. بود شده نصب مهر جاي یک، دیوار
 محدیث نواز ودل ارام صداي .دادم رارق گوشم روي و کشیدم را سبز ایکون .بود جون محدیث. کردم نگاهی ان

 پیچید گوشم در اش داشتنی دوست ي لهجه ان با جون
 ؟ بِدي من به خبري یه نباس ؟زنی نمی زنگی یه چرا پس ،مادر کوجایی دخترم الو-
 !ببخشید .بزنم زنگی یه نکردم وقت، رسیدم االن من دهشرمن خوبی؟  جونم محدیث سالم-

 پیش مشکلی راه تو نکنه چه؟ یعنی رسیدي؟ االن کردي حرکت صبح از ؟؟ موگوي چی چی - جون محدیث
 ؟اومد

 .بودم رسیده عصري وگرنه نشد وقت بگیرم جا وتا خوابگاه اومدم االن که اینه منظورم، نه -
 .بخوابم تونستم نمی، بودم نیگرانت دل .تیسالم به پس اها - جون محدیث

 واست رممیگ محدثه از امارتو نکنیا هم مریه گریه .نیست نیگرانی جاي ،ببخوا وبر راحت خیالی با بشم قربونت-
 .نیس خوب

 .باش خودت مواظب پس باشی. نکند خدا:  گفت ناراحتی باصداي
 .خوش شب، برسون سالم هم بقیه به همچنین هم تو عزیزم چشم-
 .دخترکم بخیر شب-جون محدیث 

 .برد خوابم که کردم فکر انقدر .کشیدم ودراز کردم راقطع گوشی
 طرف به بودم شده خسته خیلی .کشید طول نام ثبت هاي کار ظهر وتا رفتم دانشگاه سمت به 6 ساعت صبح

 وبه خواستند را عذرم هم جا ان از ومتاسفانه رفتم بودم گرفته معینی خانم از را ادرسش دیشب که خوابگاهی
 . نداشتند ظرفیت کدام هیچ ولی رفتم جا چند عصر تا .فرستادند دیگري جاي

 رداشتمب را وسایلم. بروم هتلی به توانستم اگر و بردارم را وسایلم تا برگشتم اولی خوابگاه به امید ونا خسته
 .کرد متوقفم معینی خانم صداي که بروم وخواستم

 میري؟ داري کردي پیدا جایی سالمتی به دخترم: معینی
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 خمار جوري این چشات وقتی میگفت همیشه که عزیز قول به "میافتاد هم روي خستگی از که چشمانی با
 میگفتم همیشه ومن بده بهت موخواي يچ هر میخواد دلش ادم کی میده چهرت به معصومی حالت یه میشد
 ؟ عزیز میشم بد یعنی
 ظرفیت کجا هیچ معینی خانم نه: گفتم "شی می وخوردنی داشتنی دوست خوشگلم نه میگفت اونم

 !نمیدونم ،جایی هتلی میرم االنم  نداشتن
 بري ساعت این نیست خوب بعدشم؟ بري راه همه این میخواي چطور. میکنی غش خستگی از االن که تو-

 نیک پیدا جایی که وقتی تا روزي چند یه میتونی میخواي اگه هم تو میبندن رو جا این دراي االن حتی. بیرون
 !؟بمونی خونه نماز تو

 دراز و گذاشتم سرم زیر  کیفم رو برگشتم خونه نماز به ودوباره کردم .تشکرپیشنهادش از شدم خوشحال خیلی
 .کشیدم

 کردم که تالشی همه اون چی؟ دادم عزیز به که قولی ؟ چه ام اینده پس  گردم بر اگه. کن کمکم خودت خدایا 
 خیلی ترمش هر قیمت ماشااهللا که گردان خود هاي خوابگاه. ندارم جایی بمانم هم اگر برگردم شود نمی نه چی؟
 این حال هر به .کنم پول همه این تقاضاي میکشم خجالت هم عمو واز ندارم پول همه ان هم ومن است زیاد

 يعمو او باشد چه هر نیست؟ بسش ،بوده کمکم تحصیلم خرج تو خیلی اونم قبل از و کشیده زحمتمو دوسال
 بازنشستگی حقوق ان با هم عمو خود میدانم !باشم داشته انتظاري چنین که نیست ام واقعی وپدر است من

 گرا.باشم دوشش به بار هم من که است انصاف از دور .اید برمی خودش زندگی مخارج پس از سختی به دبیریش
 تحصیلم پول پس بدهد عمو را خوابگاه پول اگر حتی تازه .کشم می خجالت خودم ولی گوید نمی نه بخواهم

 مبتوان که باشم وبخ کاري دنبال باید شود نمی جوري این. است هزینه پر خیلی که معماري رشته هم ان چی؟
 جلو دبای را داشتم خوابگاه در گیري جا از بعد کار کردن پیدا براي که اولویتی انگار.. بیارم در رو تحصیلم خرج

 .رفتم بخوا وبه  افتاد هم روي چشمانم کم کم دیگر که کردم فکر کار به انقدر  کنم؟ پیدا نتوانم اگر اما.بیاندازم
 ،ردنگ،  نبود، گشتم کار؟ کو ولی ،مناسب کاري دنبال به تهران هاي وخیابان وکوچه من باز و شد صبح دوباره
 . اند گفته شرایطی همچنین در درست کنم فکر را نیست

 در المث .نبود مناسب من براي ولی ،بود نباشد که نه.   نیافتم کاري من وباز گذشت چنین این هم دیگر روز دو
 یمکالس ي برنامه هم ومن خواستند نمی وقت نیمه رفتم وقتی که بودند داده اگهی منشی براي شرکتی یک
 یعنی کردن پیدا کار بیکاري این تو ،همحدث قول به.میاوردند الکی هاي بهانه که یگرد جاي وهزار نبود جور

 ومخصوصا عمو زن که است این ام سعی تمام ولی ام گفته را چیز همه تلفنی محدثه به روز دو این در! معجزه
 .نفهمند مورد این در چیزي عمو

 پیش بقط معینی خانم رسیدم وقتی.میرفتم باید ومن میشد تمام معینی خانم شیفت امروز .برگشتم خوابگاه به
 کرد صدا مرا ام بینی

 کردي؟ پیدا خوابگاه دخترم نباشی خسته: معینی
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 در ،خوابگاهی بودن کار دنبال بر عالوه دوروز این در بود کجا خوابگاه چه؟ در واو ام فکري چه در من خوابگاه؟
 باشم نرفته که نماند تهران

 .کردمن پیدا هنوز نه: گفتم شرمندگی با
 وقتی تا بهت میدادم خونرو ازنم همین وگرنه ندارم اي دیگه مقام مسئولم فقط جا این من که میدونی دخترم-

 ....ب کنی پیدا جایی
 .بگویید خواهد می چه فهمیدم دهد ادامه نزاشتم

 میدم قول زود صبح بمونم شبه االن بدین اجازه اگه میخوام معذرت دادم زحمت خیلی معینی خانم میدونم-
 .برم

 .شرمندم پروییه اخره درخواستم این میدونم:  دادم وادامه پایین انداختم سرمو
 معلوم چشمات از معصویت دیدمت که اولی روز همون از .باشه شرمنده دشمنت حرفیه چه این دخترم -معینی

 واقعا ،شدي بزرگ بانو یه دستاي تو فهمیدم که بودي مودبو اروم اونقدر بودي جا این که روزه چند واین بود
 برات نتونستم که میشم شرمندت دارم من .داري زیبایی ذات همو زیبایی هم. اي خانواده همچین به احسنت

 چرا راستی.  دیراومدي خیلی اخه د.نداشتن جا هم اونا ولی ،پرسیدم  هم دیگه خوابگاه تا چند از.  کنم کاري
 ؟ خودگردان نمیري

 !)نکن باور شما ولی( برم شاید اره اها...؟ خودگردان-  
 امج و کردین اعتماد بهم که ممنون .داري لطف من به خیلی شما ،معینی خانم ممنون راستی: گفتم مهربانانه

 .کنم نمی فراموش رو لطفتون این هرگز که واین میرم زود فردا من دادین
 ایی خونه نماز سمت به ازاو خدافظی وبا کردم تشکر ازش کلی منم خواست ومعذرت کرد گی شرمنده اظهار باز
 . رفتم داشت برام رو اتاق حکم روزا این که

 اگر. بود شده عوض شیفتش و نبود جا ان معینی خانم دیگر چون بیرون رفتم، بود ومیش گرگ هوا که زود صبح
 راننده .ردبب هتلی به مرا گفتم راننده وبه گرفتم تاکسی .میشد بد معینی خانم براي ،دید می مرا دیگر مسئول
 ويجل بعد . نشدم هم نگاهش متوجه ولی نداشت بدي جنس نگاهش. رفت سمتی وبه کرد وضعم سرو به نگاهی

 بازی بسیار  شدم هتل وارد. است مجللی هتل که بود پیدا ظواهر و ورودیش از .داشت نگه ستاره پنج هتل یک
 .امد جلو جوان مردي رفتم پذیرش سمت به بود وشیکی

 ..بفرمایید سالم-مرد
 .خواستم می اتاق یه من بخیر صبحتون سالم-

 خوابه؟ چند -مرد
 .خوابه یه-

 .صبرکنین لحظه یه بله– مرد
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 خواست می مرد ان انگار شنیدم می  را صدایشان .رفت او سمت به ببخشیدي وبا کرد صدایش مردي طرف ان از
 ولپ همه این من ،دربیاورم شاخ تعجب از بود نزدیک شنیدم را بود مانده که دوشبی قیمت وقتی کند تسویه

 دايخ واي ،خریدي ابرومو که ممنون خدایا .شدم خارج هتل از یواش و انداختم پایین رو سرم بدهم که شتمندا
 تهران در دیگر هفته یک خواستم می من ولی .داشتم ،نه ،باشم نداشته پولی که این نه .میشد ریزي ابرو چه من

 خبري من هک تسویه موقع تا و  بودیم گرفته محدثه با که بود تصمیمی این .برگردم نکردم پیدا کاري اگر. بمانم
 دیگري مخارج هفته یک این در من و است زیاد باز بمانم هتل اي در هم روز یک حتی واگر نداشتم ها قیمت از

 !بیاورد هتلی همچین به را من باید بود کرده فکر ام پوشش از که شدم راننده نگاه متوجه حاال  .دارم هم
 وقت حتی ومن میشد تاریک داشت هوا .سنگین چمدان ان با هم ان، گشتن کار دنبال از خسته ومن بود عصر

 وگشنگی خستگی.  بخورم و بخرم ونهارم شام بود شده تهران امدم وقتی از که هایی ساندویچ از بودم نکرده
 چرخاندم اطراف به را  سرم ماساژمیدادم را بازویم که طور وهمان بایستم خیابان وسط شد باعث دستم ودرد

 سمت وبه کردم عبور خیابان از عجله با ،باشد شده روشن دلم در امیدي نور انگار .خورد مسجدي به چشمم
 ورودي همان در اي گوشه. بود شلوغ خیلی مسجد ،بود) س(زهرا فاطمه حضرت شهادت شب چون .رفتم مسجد
 امامزاده اسم رفت یادم حتی که کردم عجله انقدر .نشستم ضریح وکنار دادم قرار روى زمین را ام چمدان مسجد

 دش سرازیر اشکانم زمانی چه دانم ونمی میزدم حرف خدا با ارام وارام بودم داده تکیه ضریح به را سرم. بخوانم را
. 
 میکنن نوازي غریب اینجوري ،اینه رسمش شهر این تو ،غریبم ،کسم بی من ؟ کنی نمی کمکم چرا خدا اي-

 شم عزیز افتخار باعثتا  شم قبول تهران که کردم تالش همه این زحمتی چه با میدونی که خودت ؟خدا خدا
 تموم که دنیا گفت عمو ،رفت عزیز وقتی. خدا چاکرتم من !چرا پرسم نمی ،باشه چرا؟ ،گرفتی ازم عزیزو اما.

 و پاشو. هباش خدا به امیدت .درست دنبال برو پاشو شدي قبول دانشگاه بهترین تواالن ببین .هست زندگی نشده
 خدا اما .میکنه کمکت باشه خدا به امیدت میگن همه...  وعموو عزیز خدا.  کن شاد وباباتو مامان عزیزو روح برو

 ،شم شاد میام تا . نکردي کمک من به وقت هیچ تو ولی ،نشیا ناراحت دستم از .بینم نمی کمکی هیچ من،
 باعث تا شم قبول تهران که کردم تالش همه این زحمتی چه با میدونی که خودت خدا! میگري ازم رو شادي
  !شم عزیز افتخار

 خدا بشه متوسل شما به هرکی گن نمی مگه اصال ،جان خانم،وگفتم دادم قرار فاطمه خانم حرفامو مخاطب
 میکنی؟ کمکم پس، زنه نمی سینش به رد دست
 تیوق از که این گناهم تنها ؟ کردم گناهی چه مگه اخه .نیستم خوندنم درس الیق حتی که بدم انقدر من یعنی
 تدق یکم وتوحجاببم بخونم نمازمو کردي کمکم اگه که میبندم عهد من خدا باشه.. خونم نمی نماز رفته عزیز
 ! نذره یه این نمیکنما معامله خدامن شرمندتم کنم
 ولی داري مشکلی چه دونم نمی عزیزم.اومدم خودم به دختري صداي با کردم وزاري گریه چقدر دونم نمی

 .نکن تابی بی انقدر میشه حل ایشاال
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 کشید کمی که بگیرم و لیوان خواستم .شد خوب ،بود تشنم واي .گرفت سمتم به و بود دستش که ابی لیوان بعد
 . کردم نگاش تعجب با عقب

 .است مراد نطلبیده اب میگن اخه ،بعد کن دعا اول-
 . کشیدم وسر ولیوان کردم دعایی

 .حسین ي تشنه برلبان سالم-
 .کردم نگاهی بهش

 .خانم ممنون -
 .عزیزم جان نوش-خانم
 یجای بیرون اومدم .بودم گرفته خوبی حس امامزاده این از جورایی یه اما. کردم رفتن عزم و شدم بلند بعد کمی

 . نبود چمدانم لیو ،گذاشتم را چمدانم که
 یکم بجز، بودم گذاشته اون تو باشه امان در شدن دزدیده از که این براي نقدمو پوالي پس؟همه کجاست یازهرا

 .  اصفهان برگردم تونستم نمی حتی اون با که
 اومد اقایی یه صداي یدفعه که کردم می نگاه رو امامزاده  ورو اون ور این داشتم بود سرم رو دستم که همینجور

. 
 خانم.. لحظه یه لطفا خانم... خانم -

 اطرافم هب ،به سمتم اومد.بود پوشیده خادمی لباس که بلند وقد شیک بسیار اما مسن اقاي یه ،برگشتم عقب به
 .نبود اونجا من جز کسی کردم نگاه

 .روبه مرد پرسیدم 
 بامنید -
 . رفتم جلوتر ،داد تکون سرشو

 ؟ باشه شما نچمدو این کنم فکر دخترم-اقا
 من وقتی، گفت .کردم تشکر اقا اون از کلی و شدم خوشحال خیلی، دادن بهم دنیارو انگار چمدونم دیدن با

 دزیا که این با رو پول از کمی خواستم .بود اونجا خادم .تو برده برداشته چمدونو نیست حواسم که دیده، اومدم
 کنه خدمت میان امامزاده این به که افرادي به که است وظیفشون وگفت نکرد قبول اصال ولی بدم بهشون نبود

 گرفت سمتم به اونو که بود غذا پرس یه هم دیگش دست تو.
 دخترم هست نذري اینم :وگفت

 راه چقدر دونم نمی برم کجا دونستم نمی واقعا .افتادم راه اباد کجا نا سمت وبه گرفتم رو دو هر تشکر کلی با
 الكه بود ممکن وخستگی گشنگی از چون، کنم استراحت یکم دادم ترجیح که .بود اطراف اون پارکی یه .رفتم
 وجهمت خوردنم غذا طول درو  دبودن نشسته من نیمکت از تر دور خیلی که نفر دو جز نبود پارك تو کسی  .شم

 سح و نفر یه سایه که بود مونده غذام نصف هنوز. بود دهنده ازار بلندشون خنده صداي گاهی فقط .دنبودن نم
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 رو مه کریهشون خنده واون بودن وایساده دیگري از عقبتر یکم یکیش .بودن پسرا همون کردم بلند سرمو کردم
 و دمز چنگ رو چمدونم و کیف . شد بیشتر اونا وخنده افتاد دستم از غذا اروم بودم ترسیده خیلی. بود لباشون

 ردمک بیشتر سرعتمو و ندادم اهمیت .مینداختن زشتی هاي وتیکه اومدن می دنبالم داشتن .افتادم راه سرعت به
 یکیشون یگوش شدم بلند  .بیشترشد خندشون دوباره افتادنم با .افتادم که کشید چمدونو پشت از یکیشون که

 نقطه به پام وبا ندادمو اجازه که بگیره دستمو خواست می اما یکی این .شد پرت اون حواس خورد زنگ
 خترهد وایسا گفت می که شنیدم صداشو و  دویدم تندي. بودم گرفته یاد فیلما ازم خیرسر  اینم. زدم حساسش

 .بیشعور ي
 ودوستت خودتی بیشعور: دادزدم  

 زود ارهد کارمون پیشش  بریم زود گفت زد زنگ کیو.. کن ولش وایسا:  زد صداش یکی اون که بیاد دنبالم دوید
 .بابا باش

 حفظش هست اگرم یا کنه رحمت رو میو کیو این پدر خدا نکردم توجهی حرفاشون به کردمو بیشتر سرعتمو
 .کرد خالصم شرشون از بابا کنه

 اقایی یه. رفتم مغازه طرف به زود .دیدم اژانسی یک که چرخیدم می پارکه واطراف بودم دورشده پارك اون از 
 یه... اقا:  گفتم میزدم نفس نفس که حالی ودر تو رفتم پرید خواب از. زدم شیشه به بود زدن چرت حال در
 .خواستم می... ماشین..

 .خانم االن که نداریم ماشین:  گفت بود شده گیج دید می رو من حالت اون وهم بود خواب منگ هم که اقاهه
 بیان ماشیناتون... تا بشینم ...همینجا میشه.. اقا-

 ها بکشه طول کمی کنم فکر ولی.  بشین باشه، باشه: داد تکون سرشو گیج دوباره
 نداره اشکالی

 .  مونم می منتظر -
 کشیدم. کنارم رو وکیفم وچمدون نشستم صندلی نزدیکترین روي

 مسافري؟: وگفت کرد چمدونم به نگاهی بعد بري؟ میخواي کجا حاال خانم: اومد اقاهه صداي
 تهالب هتل برم خواستم می من.. اقا نه:  گفتم نشه بیشتري سوتفاهم دچار که این براي فراریم کرد می فکر
 .باشه ارزونی...هتلِ

: داد وادامه کرد ریز چشماشو.. .باشی بودن وگرون ارزون نگران خوره نمی بهت: وگفت کرد نگاهی ووضعم سر به
 هستی؟ فراري نکنه

 نادرست قضاوت ممورد در کسی نمیومد خوشمم بدتر اون واز بدم توضیح رو زندگیم کسی به نمیومد خوشم
 .بگه وبد بکنه

 برم؟؟ من دارین مشکلی اگه . مسافر نه فراریم نه من،  محترم اقاي خیر:  وگفتم هم تو کشیدم اخمامو فقط 
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 ربع یک حدود .نگفت چیزي دیگه نیس مشکلی نه که این جز مرد اون چون،  کرد خودشو کار اخمم کنم فکر
 بهتر تنسب به قیمتا هتلم این تو .برد ارزونی خودم قول به هتل به رو من و اومد تاکسیاش از یکی که کردم صبر

 سوتفاهم باعث وهمین گرفت می لباسارو بهترین برام خودش پوالي با همیشه عزیز. بود ستارهه پنج اون از
 . بود شده بقیه و راننده

 سر میامد نظرم به که جایی هر به چمدان ان با داشتم مکافات عصر تا هم روزبعد و ماندم هتل ان در شب یک
 ...اما میزدم

 هتل به وشب بروم دیروزي امامزاده همان به گرفتم تصمیم...خواب؟ جاي کردن پیدا فکر ودباره بود شده شب
 بروم.
 بود شلوغ باز. نشستم ها جا همان هم وخودم اوردم ورودي تا .نکنم ول جا همان را چمدان که بود حواسم اینبار

 ستید خوردن تکان با. شنیدم نمی را صدایی هیچ که بودم افکارم مشغول انقدرود.ب چیزي مناسبتی کنم فکر.
 با عزیزم بله:داد اب بهم دیروز که بود دختر همان کردم نگاهی دست صاحب وبه امدم خودم به صورتم جلوي

 داشتی؟ کاري من
 بشینم؟ هست اجازه:وگفت کرد اشاره وبهکنارم زد لبخندي

 باشید راحت. بله-
 ینا چقدره من مگه واي بودیم خانم واین من وفقط نبود کس هیچ اومد اطراف به حواسم نشست کنارم فاصله با

 .نداد من به را این از بیش کردن فکر اجازه صدایش ،شدم غرق افکارم تو.  رفتند همه که جاهستم
 و داره هواتو خودش خدا که باشه یادت این عزیزم ولی. وناراحتی خسته که بود بهت حواسم اومدي وقتی از:خانم

 توق هیچ .هست حکمتی یه میافته که کوچیکی اتفاق هر تو. نفهمی هم خودت حتی که میکنه کمکت جوري
 !یانش نامید
 نهوشیطو مهربان وبسیار نیست بدي دختر دیدم کم کم اما، نبودم راحت باهاش زیاد اولش .زدیم حرف باهم یکم

 زندگی پدرش همراه مسجد این وتو بزرگتره ازمن دوسال و خونده دیپلم تا خودش ي گفته به نرگسه اسمش
 وبه نده تحصیل ادامه دیگه شده مجبور شده ورشکست پیش دوسال چون و جاست این خادم پدرش .میکنه
 ار زندگیشون کفاف پدرش حقوق وچون ومیمره میکنه دق زیاد ي غصه از پیش سال مادرشم .کنه کمک پدرش
 .میشود شهر باال هاي خانه از یکی در کردن کار به مجبور نمیده

 اومدم اصفهان از که این مثال را بود مهم نظرم به که جاهایی را جزییات نه اما گفتم برایش ام زندگی از منم
 ...و معماري مهندسی ي تورشته تحصیل واسه

 کاري؟ دنبال پس: گفت اخر ودر ردك گوش حرفهایم به دقت با
 .اوهوم-
 .باشه خدا به توکلتم .نباش نگران میکنی پیدا زود ایشاال-نرگس 

 ؟ کجا اما بود رفتن وقت دیگر بود شده خشک ،کشیدم گردنم به دستی
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 .شد بلند همزمان هم او. شدم بلند
 کجا؟– نرگس

 .کردم خستت حرفام با شرمنده دیگه. میرم دارم-
 یداپ کاري یه وقتی تا بمون جا همین بري نیس الزم بعدشم نه؟ مگه دوستیم ما دیگه  ،حرفیه چه این -نرگس

 .کنی
 .نباشه راضی پدرت شاید نمیشم مزاحم برم باید من ولی ،دوستیم اره-

 .برنداره کسی وقت یه که اتاقمون برد رو چمدونت اومدي که اول همون !نگو که مهربونه انقدر پدرمن– نرگس
 هتب بدم بري خواستی موقع هر ببینم که ه سپرد منم به. دیروز بودي کرده ولش همونجا داریا دلی چه تو دختر

 .راضیه خیلی هم باالي اون نیستیم ما که مسجد صاحب بعدشم
 .میکنی اعتماد بهم که ممنونم خیلی-

 واب وغد لیوان یک و یکبارمصرف ظرف یک ان در که سینی یک وبا بود ابدارخانه کنم فکر که اتاقی تویه رفت
 .امد بود

 .داشتم نگه برات سهمتو من ندیدي که بود پرت حواست انقدر نذریه بخور اینارو خوشگلک بیا -نرگس
 مک که منی بودم گشنه انقدر بود خوشمزه وواقعا بود قیمه خورشت غذا خوردن به کردم وشروع کردم تشکري

 .اوردم در را ظرف ته خورم می غذا
 رازد و گفتم زیرلبی ممنونم .کرد وپهن اورد ودوتشک برگشت اتاق به ودوباره امد بالش پتو تا دو با نرگس

 . کشید دراز هم او کشیدم
 ؟نرگس -
 ؟بله -نرگس

 ؟کنم جبران میتونم چطوري .کردي لطف بهم خیلی ،کنم تشکر ازت چطوري دونم نمی واقعا-
 کاري که من بعدشم .وبکنم مسجد این به میاد که کسی هر خادمی که وظیفمه نیست تشکر به نیاز – نرگس
 هواس اي فاتحه یه کنی جبران میخواي خیلی اگرم .مسجد این به کشوند رو تو که خداست حکمت همش نکردم
 .کافیه بخونی مامانم
 که کردم تشکر خدا واز خوندم خودم ي خانواده  براي ویکی خدابیامرزش مادر براي فاتحه ویه دادم تکون سرمو

 .وخوابیدم نیستم خیابان کوچه اسیر شب وقت این
 .میشوم مسجد وارد جایی هر از نتیجه بی وباز تهران ي الوده وهواي ها وخیابان من دوباره بعدش روز صبح

 سالمی. بود امزاده حیاط در که کوچکی ي باغچه به دادن اب درحال پدرش و برنگشته سرکار از هنوز نرگس
 دادم ارام

 . گرفت باال را سرش من صداي با. ایستادم او از دور وکمی
 اومدي خوش دخترم ماهت بروي سالم -عمو
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 صحبت رسمی او با وقتی .بودم شده اشنا او با صبح بود مهربان بسیار که ساله 60 حدود مردي معتمد اقاي
 .باش راحت من با هستم عمویت یا پدرت جاي من دخترم ،گفت کردم

 .میرم فردا میشم مزاحم هی من ببخشید نباشیدعمو خسته-
 جان؟ عمو بري میخواي کجا  مراحمی دخترم باشی سالمت -عمو

 ! شهرمون میرم-
 !موندي می پیشمون بیشتر کاش دخترم:  انداخت پایین را سرش ناراحتی با

 تو اب وقتی صبح ولی نشد قدیم مثل دیگه نرگسم ،رفته همسرم زینب وقتی از راستش:  داد وادامه کشید اهی
 هک هستی کسی تنها تو و خندید نمی دیگه که ساله یه نرگسم اخه. کردم تعجب میخندید و میکرد شوخی

 .ممنونم، بخنده کردي کمک بهش
 که بیارم چایی یه براتون بدین اجازه اگه االنم !نکردم کاري من که شما لطف برابر در، عمو میکنم خواهش-

 ؟بره در خستگیتون
 .تري خسته منم از تو که بریز چاي خودتم براي، باش راحت همس یه خونه مسجد دختر چیه حرفا این– عمو
 واروم ودنب جا این انگارفکرش عمو. نشستیم باغچه همون وکنار برگشتم خوشگل چاي وبادوتا خونه ابدار تو رفتم

 .میزد حرف داشت
 نتونست رو ها غصه این زینبم .بده ادامه درسشو بزارم نتونستم حتی که ام نرگس شرمندهی خیلی من -عمو

  .کرد زیادتر رو غمم .گذاشت تنها غم این وبا ومن رفت اوال همون و بکشه
 .بود عوضی اون خاطر به همش: گفت حرص با یدفعه
 عوضی؟ عموکدوم: گفتم وباتعجب ترسیدم گفت یکدفعه چون
 کیومرث, عزیزي .رفت در و کشید باال و وندارم دار ي همه که همونی، انداختم روز این به که همونی-عمو

 ! بدي پس و کردي بامن که کاري تقاص روزي یه میدم قول نامرد عزیزي
 ؟ پس نکردین شکایت چرا عمو-

 !کنم شکایتی که بود نزاشته جا مدرکی هیچ که بود زرنگ اونقدر نامرد اون -عمو
 .بزنیم حرف نامرد اون مورد در که نداد رو این از بیش صحبت اجازه نرگس صداي
 .اومدم که  کمه باشم من که گلتون فقط جعمه جعمتون که بینم می به به: نرگس

 بود غذا پرس سه دستش تو ونشست اومد لبخند با
 .عزیزم نباشی خسته– ومن عمو

 .گرفتم شام براتون بیاین ،انداختین را سرود گروه که بینم می !هماهنگ چه – نرگس
 .دیگه میکردم درس چیزي یه پامیشدم خودم !کشیدي زحمت چرا دخترم -عمو

 .ندارم اضافه پوالي این از من ،نه خریدما نکنین فکر هم رو اینا جان بانو کد نبود زحمتی– نرگس
 .کدبانو گفت می عمو به ،خندیدیم وعمو من

  www.98iia.com / 15  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 اوردي؟ اینارو کجا از کدبانو این دختر حاال خب -عمو
 اوردم منم همون واسه .ببر غذا خانوادتم واسه گفت خانمه،  بود مهمونی میکنم کار که جایی اون اینارو -نرگس

 .راضیم جانم کدبانو هاي غذا به همون من.اوردم می عمرا وگرنه. دور بریزن میخواستن، بود اضافه.
 ام خانواده از عمو .زدیم حرف دري هر از شب 11 ساعت وتا خوردیم بود کوبیده که رو غذا خنده و شوخی با

 ...تکراري هاي جواب باز دادم پاسخ مختصر طور به هم ومن پرسید هستم جا این چرا که واین
 سرجاي ساعتی نیم .کشیدیم دراز دو وهر کرد پهن مسجد کناري اتاق در را هایمان رختخواب نرگس دیروز مثل

 .امد حرف به نرگس سر اخر  .برد نمی خوابمان کدام هیچ ولی میخوردیم غلت خودمان
 اي؟ چیکاره فردا.. یلدا میگم -نرگس

 ...می میگفتم هم بابات به تصمیمو داشتم اومدنت قبل -وگفتم کشیدم اهی
 تصمیمی؟؟ چه-نرگس

 نکنی قطع حرفمو میشه– کردم نگاش چپ چپ
 .نیست من مثل ادمایی جاي شهر این !شهرمون برگردم میخوام نرگسی:دادم ادامه ،کرد نگام مظلوم
 !کردي پیدا کاري شاید بمون روزي چند حاال چرا؟؟-نرگس

 تموم همرامه که پوالیی داره کم کم ،بعدشم .نیست جور من شرایط با باشه اگرم ،بود کجا کار ها خوشه دلت-
 کار هاناصف برم میگیرم مرخصی دانشگاهم از. میشه نورالنور .شهرمون برگردم نمیتونم حتی وقت اون بعد .میشه
 دل هت از اهی. میاد پیش خواد نمی دلم هیچ که هایی عموبحث با مورد این در میدونم البته. بیام بعد ترم از کنم

 .کشیدم
 فتمگ که من خب ،برم جا این از میخواد اونم نکنه. نمیتونست اما بگه چیزي میخواست انگار بود کالفه نرگس
 چیه؟؟ مشکلش پس میرم صبح

 نرگس؟ بگی میخواي چیزي-
 اره یعنی.. نه.....چیزه-نرگس

 خب؟-
 باشه؟ نشی ناراحت ازم گفتنش بعد بده قول، کردم کاري یه من-نرگس

 .باش زود کردي سرم به جون بگو حاال مگه؟ کردي کار چی-
 از واومدن رفتن قرار میخواستن نمیدونم بود خانوادگی مهمونی اینا خانم تهمینه ي خونه که امروز– نرگس
 ومن میزدن حرف نوشون تنهایی مورد در هی جاریشون خانم مژده کنار به ایناش حاال کنن تعیین رو جایی
 که داد پیشنهاد بهش یکی دیدم اومدم که یدفعش ومیومدم اشپزخونه میرفتم هی چون. شنیدم نمی حاال کامل

:  گفتو کرد مکث یکم. حرفا واین کنه اعتماد میتونه کی به وزمونه دور این تو ادم میگفت واونم بگیرن پرستار
 یه من گفتم جلو رفتم نیست کنارش کسی هیچ دیدم تا منم که برداره چیزي میز طرف این از اومد اون بعدش
 !داره نیاز کار این به طرفی از و اعتمادیه قابل و خوب دختر خیلی که دارم اشنایی
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 الاص که خوبین ي خانواده انقدر چند هر، واینا وایسادي گوش فال چرا بگه که االنه دیدم ،کرد تعجب اولش اونم
 کرد امنگ یکم اونم. شنیدم حرفاشونو ناخواسته و نداشتم دخالت قصد که  گفتم من باز ولی .نمیگن جوري این
 .دممی خبر بهت کنم فکر یکم بزار گفتی که هم دختري اون مورد در .دخترم نداره اشکالی، گفت لبخندي وبا
 بعدش؟ خب-

 ؟ بدي فوشم خواي نمی ؟ نشدي ناراحت یعنی– نرگس
 بعدش حاال .کنی می لطف بهم داري تو دیونه بشم ناراحت اخه چی واسه نه. ادمیم همچین من نرگس عع-

 نگفت؟ چیزي
 هتهمین پیش رفت که دیدم بعدش یکم...  چرا چرا:  گفت و زد بهم دستاشو خوشحالی وکمی هیجان با نرگس
 من مورد در داره فهمیدم ،بود بهش حواسم چشمی زیر که جایی اون واز داد نشون معلوم نا صورت به ومنو خانم
 .میکنه تحقیق ازش

 ؟!شیطون اره داره؟ مسر پسر نکنه دیگه؟ چرا تو مورد در-
 خوبی ادم پس که نباشم اعتماد قابل من اگه بفهمه که پرسید من درمورد اخه؟ تو شدي چقدرخنگ اه– نرگس

 ؟ درسته کنم نمی معرفی هم رو
 لحاظ اون از اها: وگفتم زدم هوا رو بشکن یه

 رو وت که گفت بهم. بود کرده تعرف ازم خانم تهمینه انگار، اومد بعدش یکم میگفتم داشتم اره... ضمر -نرگس
 خوبی لیخی خیلی دختر، گفتم فقط .نگفتم راستشم، نگفتم دروغ بهش منم. دارم اعتماد بهت و میشناسم چقدر

 !بگی بهش میتونی خودت خواستی اگه بقیشم .گفتم هم شرایطت مورد ودر اخالق خوش شدت به هستی
 ؟ برم کی گفت؟نگفت چی اون خب -

 .گیرمب تصمیم بعد اشناشم باهاش بیاد فردا گفت چرا، دیگه میگم االن کن صبر هولی چقدر تو دختر -نرگس
 .کشیدم واهی انداختم پایین سرمو ناراحت
 .میگردیم میریم دیگه کار یه دنبال نرو خب نداري دوس اگه گفتم که من ؟ شد چی عع -نرگس

 .میشه مریض غصه از عمو وزن نمیزاره عموم قطعا بگم بهشون اگه افتادم خانوادم یاد نیست چیزي-
 !نگو بهشون خب– نرگس

 .تونم نمی، نگفتم دروغ بهشون حاال تا من اخه-
 وبهخ جات بگو یا کن سکوت پرسن می اینا و خوابگاه مورد در وقتی مثال .نگو راستشم ،نگو دروغم خب-نرگس
 توکل، نکن فکر چیزا این به االنم. کردي پیدا وقت کارنیمه یه که بگو واینم داشت خواهی خوبی جاي واقعا چون
 .بخیر شب.بریم باید زود صبح که وبخواب خدا به کن

 .بخیر شب-
 .رفتیم خونه اون به نرگس با زود وصبح خوابیدم وخیال فکر تا هزار با�

 .شدیم پیاده و کردیم حساب. داشت نگه تاکسی خونه جلوي
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 نشه؟ عصبی کارت صاحب وقت یه خودت کار سر برو ؟اومدي چرا تو نرگسی میگم-
 !بیام نمیخوام باهات که من بعدشم .مهربونن خیلی ،نیستن ادمایی جور این که گفتم اوال، نه– نرگس

 ؟ بري میخواي کجا ؟ اومدي چرا پس-
 .روبرویی خونه این برو هم ،تو شجاع اقاي ي خونه میرم من-نرگس

 !یهویی گرفتم استرس خیلی من نرگسی میري؟ کجا جدي دیگه نباش مسخره-
 چی؟ واسه دیگه استرس بعدشم ،عزیزمن دیگه همساین باهم .شجاع اقاي ي خونه میرم ،میگم جدي-نرگس

 ؟ چی نکنن قبولم اگه نرگس واي ! خوب چه، اینجایی هم تو یعنی جدي-
 ،هباش خداشونم از تازه .میري دیگه کار یه دنبال، نکنن اگرم ؟ اخه نکنن قبولت چرا .کن بس یلدا اه -نرگس
 .بشه پرستارشون بیاد خوشگلیم این به دوست

 .... ومهربونی خوب انقدر که هستی که نرگس ممنون ممنونم:کردم بغلش ویهو کردم ونگاش برگشتم
 .شد دیر بدو نکن هندیش فیلم بسه خب.....عزیزم خودته خوبیه از – نرگس
 زنگ خواستم .رفتم سمتش وبه کردم خدافظی نرگس از .بود نقلی ي دوطبقه ي خونه یه ،برگردوندم سرمو
 نه اون.. نه: زد داد نرگس یهو که وبزنم

 چی؟: برگشتم سمتش به
 !اینه که نیست اون دیوونه -نرگس

 .کرد اشاره وخوشگل بزرگ خیلی عمارت یه نه یا ویال بگم بهتره ،نه که خونه یه به دستش با
 !نهه؟؟-

 .برو بدو. اررره -نرگس
 بله؟؟:اومد خانمی یه صداي بعد یکم زدم رو ایفون زنگ جلو رفتم
 یهو یش؟فامیل بود چی خدایا گفتم اروم....باخانمه من ،خانم سالم:ببینه رو تصویرم ایفون از بتونه تا جلوتر رفتم
 ! شجاع گفتم وبلند اومد یادم

 بلههه؟:خانمه
 .دارم کار شجاع خانم با که اینه منظورم یعنی، نه-

 .گذاشت ایفونو بعد ،دخترم کن صبر لحظه یه -خانمه
 یه .بود خوشگل جا این بشر؟چقدر ساختی چی من خداي واي  .رفتم داخل ومن کرد باز و در بعد دقیقه چند

 .سرسبز باغ یه با و زیبا بسیار اما قدیمی عمارت
 .امد خانم همون صداي چون .کنم کنجکاوي ان از بیشتر نشد فرصت دیگر
 .طرف این از دخترم بفرمایید -خانم

 بخ !نگو که بود زیاد خانه در تا ورودي در راه انقدر ماشاهللا .برسم بهش زود تا کردم بیشتر را هایم قدم سرعت
 ..دیگه میگذاشتید برقی ،پله پله همه این جاي به دارین پول که شما
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 سمتق به ومرا کرد استقبال من از باز روي با بود مسنی خانم یک که واو کردم سالم رسیدم او نزدیکی به وقتی
 ... انداخت عزیز یاد مرا لبخندش .کرد دعوت عمارت پذیرایی

 ردهک استفاده تیره هاي رنگ از چرا نمیدانم فقط .بود بیرونش نماي از زیباتر بسیار! نگویم که عمارت داخل از
 .بود زیبا باز وجود این با ولی حیف .بودند

 .دادم وسالمی شدم بلند پایش به باشد معروف شجاع خانم همان کنم فکر که دیگر خانم یک صداي با
 .عزیزم اومدي خوش بفرمایید، دخترم سالم-
 .ممنونم-

 درسته؟، کردن معرفی جان نرگس که باشی دختري همون باید وشما شجاع مژده ،هستم مژده من-شجاع
 .هستم آرام یلدا من بله-
 .خودت مثل درست ،زیبایی اسم چه ،یلدا-
 .باشی داشته هم زیبایی باطن امیدوارم: گفت زیرلب 

 .شنیدم دارم تیزي گوشاي من که جایی اون از ولی گفت اروم خیلی البته
 درسته؟، هستم مطمئن پرستار یه دنبال من که گفته بهت نرگس کنم فکر جان یلدا خب-
 .بله-
 نظرت؟ به بیاي بر پسش از میتونی وتو-

 .بله: گفتم قاطع
 وتا دادم  تکراري و کوتاه هاي جواب همون باز من که پرسید کارواینا این انتخاب علت و خانواده درمورد بعدش

 .میشه چی ببینم تا باش اینجا هفته یک تو من نظر به خب گفت و کرد گوش دقت به حرفام اخر
 رایطش مورد در وبعدش برگردي باوسایلت و عصربري  تا میتونی ،گفت و بلندشد من با همزمان اونم شدم بلند
 .حقوقش و گفت بهم کارم

. نبود سختی چندان کار هم ،بود امن که داشتم خواب جاي هم .بود خوب من براي هم خیلی نداشتم مشکلی
 هم عتاطبی نیاید خوشش بچه از که اونی وگرنه کار این تو بیام کنم قبول ،تونستم هام بچه عاشق من چون اصال

 . بیاید کنار کار این با نمیتواند
 ودب زیبا بسیار هم ان کردم نگاه بود کار مشغول ان در نرگس که اي خانه به زدم بیرون خانه واز کردم خدافظی

 . بود نشسته دلم به عجیب عمارت این ولی
 ماشینی متوجه ،اوردم باال را سرم وقتی که میشدم رد خیابان عرض از وداشتم بودم فکر ودر بود پایین سرم
 مدرسه سرویس در که دوستانش براي داشت که5یا4 ىدختر عبورش مسیر ودر داشت زیادي سرعت که شدم
 فتر و گرفت را گازش ، نشد متوجه انگار هم سرویس راننده .نبود ماشین به وحواسش میداد تکان دست ،بودند
 دختر ان سمت به و امدم خودم به یکهو، بودم ایستاده ها منگ مثل .میشد نزدیک کودك ان به هم ماشین.آن 

 .شد رد اوري سرسام باسرعت زنان بوق ماشین کشیدم اغوش به را او که همزمان. دویدم
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 کرف و بود دیده را صحنه تمام او بودم کشیده عقب وبه بودم کرده بغل پشت از اورا چون ،بود شک در انگار دختر
 رشب  خودم سمت به امد ریزش ي گریه صداي بعد یکم .بیاید اتفاقی چه سرش بود قرار که بود زده حدس کنم

 .به گرداندم
 .سالمی سالم ببین که نشد چیزي ،نکن گریه عزیزم:کردم نگاه معصومش صورت 
 )کردي کمکم که خاله ممنون( تردي تمتم ته داله ممنون: کرد پاك اشکاشو کوچولوش دست با

 هک خیابون وسط ؟ باشه باش مواظب بیشتر بعد به این از عزیزم کنم می خواهش: بود شیرین چقدر این خدا اي
 .خانم خوشگل نیست خدافظی جاي

 .چشم: وگفت داد تکون بامزه سرشو
 .اشب خودتم مواظب ،منتظرته مامانت االن برو خاله بدو:  کشیدم سرش به ودستی کردم مرتب براش رو کیفش
 شایدم،نمیدونم .دیدم غمی یه چشماش تو چرا دونم نمی ولی .کرد کارو همین اونم و دادم تکون دست براش

 .کردم حس اینطوري من
 مکک. پیرمرد نباشی خسته سالم:  گفتم بلند ،ضریحه داخل کردن تمیز مشغول عمو دیدم امامزاده برگشتم

 خواي؟ نمی
 .خورد می حرص چقدر اون و مرد پیر میگفتم، بدم حرص رو عمو میخواستم که وقتایی بخیر یادش"

 برو اي خسته اومدي بیرون از االن تو. میکنم تمیز خودم دم نمی زحمت نه، جوون باشی سالمت سالم-عمو
 .کن استراحت

 .کنم عوض لباسامو بزارین کمک میام االن که نکندم کوه ؟ اي خسته چه عمو نه-
 بستم خانه کاردر مدل محدثه قول به رو روسریم نرگس اتاق تو هم لباس تعویض بعد هم ومن گفت اي ممنون

 . رفتم عمو کمک به و
 . پیوستم جمعشان به باریک کمر چاي سه با ومن بود امده هم نرگسم .شد تمام مسجد کار که بود عصر

 همچنین هم ها وان بودم شده وابسته خیلی کم مدت این در نرگس و عمو به
 .شدم نمی دوششان روي باري که رفتم می باید که کنم چه ولی بمانم کنارشان کاش که گفتند وخیلی
 . دید مان هرسه چهره روي را ناراحتی میشد هم باز ولی .بروم دادند اجازه باالخره که بود7 ساعت
 چته؟ وا: پشتم زد محکم ویکهو کردم بغل را نرگس
 ! نگیریا ما از خبري دیگه نري بیشعور ببین -نرگس

 .میمون فوشت با خواستناي این فداي: پشتش زدم اون از تقلید به ومنم کردم بغلش تر محکم خنده با
 ! فوشه با هم رفتنتون هم ي صدقه قربون چرا جوونا شما دونم نمی من:  خندید می اروم هم عمو

 عمو خب:  کردم خم سرمو کمی و سینم روقفسه گذاشتم دستمو احترام نشانه به عمو وبه شدم جدا نرگس از
 !!واالاا ،نبود بیش خوبی همش چند هر .کن حالل دیدي بدي خوبی جان
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 قول به. شدم ،بود گرفته خیابان سر اژانس از عمو که تاکسی وسوار کردم خدافظی ازشون وخنده شوخی با
 . کنه امد رفت نباید تهران تو دیگه ماشین با شب موقع این که دختر خودش
 را زنگ صبح مثل باز .داد عقب صندوق واز کشید رو چمدونم زحمت تاکسی راننده و شدم پیاده عمارت جلوي

 .کرد باز رویم بر را در خانم وهمون زدم
 به بود زیبا عمارت این واقعا .کرد مست مرا ها یاس و محمدي هاي گل ان بوي دوباره شدم عمارت وارد وقتی

  .هایش شب خصوص
 !بفرما دخترم اومدي خوش: بیرون اومد خانمه و شد باز داخلی در
 میکنی؟ لطف رو گوشیت دخترم: گفت ورودي  هاي نزدیکی در ممنون-

 گرفتم سمتش به رو گوشیم تعجب با ناخوداگاه
 در ار وگوشی کرد باز را ودرش رفت بود قدیمی گوشی شکل به که کوچک کمد یک سمت وبه گرفت رو گوشی

 .گذاشت جا ان
 که خانمه.است پلیس اداره اینجا یا ام شده زندان وارد نکند، گرفت را گوشی چرا بود مانده باز حیرت از دهانم

 !مجبورم دخترم شرمنده: گفت متعجبم کارش از دید
 چرا؟-

 نای توي بزاره رو گوشیش باید اول میشه عمارت این وارد که کسی هر که جاست این قوانین از یکی اخه -خانم
 منظورم ،داره ضرر انسان براي شده اختراع تازه ء شی این از که بود دیده وقتی اقابزرگ پیش ها سال. کمد

 ي خواسته به پسرشون باز ولی کردن فوت که این وجود با که االنم و گذاشتن رو قانون این .هست امواجش
 .زارن می احترام پدرشون

 .دهش کشف تازه که بودن مضر این دانایی بزرگ پدر عجب: گفتم لب وزیر دادم تکونی شگفتی با رو سرمو
 در لیو بود زیبا بسیار عمارت این که این با نظرم به و میکردم نگاه داخلش به قبل دفعه از تر دقیق دفعه این

 می مى شدى، اصلی سالن  وارد وقتی که هاي دیوار از یکی روي مثال بود وجالب مرموز هم خیلی حال عین
 می سحد .بود کرده نگاه دوربین لنز به مغرورانه که بود خوشتیپ پیرمرد یک از بزرگ بسیار عکس یک .دیدي

 ار توجهم چیزي یک کردم می نگاه بغلیش دیوار به که همینطور .باشد معروف یااقابزرگ دانا مرد همان این زنم
 خط وخوش مورب صورت به  خدا دیوار دو هر روي: بود هم ان روي، کردم نگاه هم دیگر دیوار به .کرد جلب
 . بودند گذاشته قیمتی اشیاي ها کلمه ان روي که طوري .بود شده نوشته وسفید سیاه

 
 بر یريپ گرد که روي زیبا مردي ،کردم نگاهی صورتش به .شد کشیده تصویر به نگاهم، گرداندمرب را سرم وقتی

 دیگر یکم .شدم هم خیاالتی من خداي واي .کرد اخمی تصویر در مرد کردم حس لحظه یک .بود نشسته چهرش
 گویی امد خوش وبعد رفتم طرفش به بود من دنبال که میامد خانم مژده صداي .میشوم دیوانه بمانم هم

 هک این بعدش، میشی اشنا باهاش میاد نوم االن که این اول جان یلدا خب: کرد وظایفم گفتن به شروع  وسالم
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 که وظهر بدي وصبحونشو کنی بیدارش7ساعت باید مهد میره صبحا که این مثال .نیست زیادي وظایف چندان
 معین ساعت سر شده سرو غذا... عزیزم نیست تو عهده به غذاش پختن وظیفه بگما البته. بدي میادغذاشو

 ...بکشی رو کیانا به دادنش زحمت باید تو فقط امادست
 ردک بغلش رو بچه ودختر موند نصفه حرفشون بود پوشونده تماما صورتشو که فرریز موهاي با دختري اومدن با

 .کن جمع اینارو بیا مامان بگم بار چن من کیانا اخه: وگفت
 ؟ نمیشن جم اخه کنم کال چی من بزلگ مامان-کیانا
 .برم قربونت الهی-خانم مژده

 .کنم اشناتون رفت یادم واي ،وگفت برگشت من سمت به بعدش 
 .توهست پرستار بعد به این از که یلدا هم ایشون مامان: گفت کیانا روبه و هستن نوم کیانا
 .دلدا داله خوشبختم، گفت .ببینه رو من زدتا کنار رو موهاش از کمی ووقتی اومد سمتم به کیانا

 تویی؟ عع:گفتیم باهم همزمان
 ؟میشناسین دیگرو هم مگه-خانم مژده

 .شدیم اشنا کوچه تو صبح وکیانا من بله-
 .داداا نجاتم صبح که همونیه دلدا داله بزلگ مامان-کیانا
 وگیره بردم روسریم داخل رو ودستم دادم رو جوابش کنمی می خواهش به هم ومن کرد تشکري خانم مژده

 جان؟ کیانا هست اجازه: کشیدم خودم سمت به را وکیانا اوردم در رو بود سرم به که کوچیکی
 )چی؟ براي( چی؟ بال-کیانا

 .کنم روجمع خوشگلت موهاي که این براي:گفتم،  کردم می  جمع گیره با رو موهاش جلوي که همونطور
 .سبزنازش چشماي اون مخصوصا .میشد دیده بیشتر صورتش االن گردوندم برش دوباره
 .داله ممنون– کیانا

 !؟باشه بگو یلدا من به بعد به این از-
 .جون دلدا باشه:داد تکون سرشو

 ور سرم وقتی ولی .نداشتم رو خانم مژده جلوي کردن خودشیرینی قصد واصال دادم انجام خوداگاه نا رو کار این
 .برخوردم خانم مژده عجیب بانگاه اوردم باال

 خانم محبوبه:گفت بلند میکنم نگاهش دید وقتی
 .اومد پیر خانم همان بعد وکمی

 داشتی؟ کارم. خانم بله-محبوبه
 .بزاره وسایالشو تا بده نشونش رو یلدا اتاق لطفا جان محبوبه بله-خانم مژده

 ثلم سالنی یک طبقه این تو .بودم عمارت این هاي زیبایی مبهوت باز ومن باال طبقه رفتیم خانم محبوبه با
 بود سرهم پشت در چند که ها اتاق به میخورد دیگه وسمت نبود بزرگ اندازه اون به اینجا ولی بود پایین طبقه

  www.98iia.com / 22  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 بیام انجا تا کشه نمی پام من عزیزجان ،وگفت کرد اشاره اخري اتاق به جون محبوبه .بشمارم نشد وقت که
 بري؟ انجا تا میتوانی خودت

 میرم خودم نکشین زحمت جون محبوبه ممنون-
 وکمد نفره یک تخت یک با چشمانم رنگ به درست روشن ابی اتاق یک، کردم باز را ودر رفتم اتاق سمت به

 شروع .ودب شیک بسیار سادگی عین در. بود میز روي که ي وایینه ارایشی بامیز .بود هایم لباس براي که دیواري
 متصمی من تا باش اینجا روزي چند یه ":افتادم بود گفته اخر در که یادحرفی .کردم اتاق در وسایلم چیدن به

 هب گفت دیگر روز چند میچیدمشان؟شاید داشتم چرا کشیدم وسایلم چیدن از ودست زدم پوزخندي " بگیرم
 ...وبرو خوري نمی کار این درد
 ماندن وناگفته میرفتم دانشگاه به هم خودم، مهد به کیانا کردن راهی بعد صبحا و عمارتم این در ایست هفته یک
 احرفه به فقط و زنم نمی دمی هایم غصه از همیشه مثل باز و میزنم حرف تلفنی روز هر اینا عمو با مدت این در

 شکاك هاي نگاه گاهی هفته این ودر کنم می کردنش ارام بر وسعی میدهم گوش جون محدیث هاي ودلنگرانی
 زا متعجبم وخیلی دیدم می.... و میبستم کش با را موهایش یا میکردم بازي کیانا با داشتم که وقتی را خانم
 تا ماند می من پیش دارد مهد فردا چون وکیانا بروند مهمانی به شجاع وخانم اقا است قرار امشب.هایش رفتار
 .بخوابد زود شام بعد

 جون؟؟ محبوبه بله:برمیگردم سمتش به جان محبوبه صداي با
 !داشت کارت که این مثل میگه چی خانم ببین باال برو تکپا یک عزیزم-خانم محبوبه

 رماییدبف صداي با .میزنم انگشتم با ارام ضربه چند است باز که اتاقی در به میروم باال به و میدهم تکان را سرم
 .میروم داخل کمی خانم مژده

 .میگردد بر سمتم به کشد می سفیدش پوست روي بر را پد که حالی در او
 هب که حالی در  گرفت سمتم به و برداشت میز روي از پاکتی و برگشت وبعد جان؟ یلدا اومدي عع -خانم مژده
 خانم؟ مژده چیه این، گفتم میکردم نگاه دستانش در پاکت
 اینجایی که اي هفته یک حقوق این -خانم مژده

 برو حرف بدون یعنی این خواستن؟ عذرتو دیدي یلداخانم؟ دیدي. رفتم وا حرف این شنیدن با
 میاد؟ بهم اینا از یک کدوم ببین یلدا:گفت که برم خاستم گرفتمو رو پاکت ناراحت
 زا یکی وانصافا بود دست چند .میکند اشاره ارایشش میز روي وجواهر طال هاي سرویس به داره دیدم برگشتم

 سرویس داشت اي کننده خیره درخشندگی گفت ومیشود میدرخشید خیلی انها از یکی ولی زیباتر یکی
 رفح این گفتن..  خوشگلتره خیلی اون گفتم اي بچگانه ذوق با ناخوداگاه..  اسمانی ابی هاي یاقوت با جواهري

 .همانا خانم شکاك نگاه باز و همانا
 .میاد خیلی شما به که اینه منظورم ببخشید-
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 وقراره رسیده من به قبلم شوهرهاي مادر از عتیقس گفت میشه جورایی یه اون اره عزیزم داري لطف-خانم مژده
 .بدمش ایندم عروس به منم

 مدتیه یه کنم نمی استفاده ازش همین واسه
 نم خانم:  گفتم میرفتم سرش پشت که حالی در بیرون رفت برداشت و کرد انتخاب دیگه سرویس یه بعدم
 :میرم امشب دیگه
 امشب؟؟؟-وایساد یهو

 .بله-
 میکنه؟؟ نگام جوري این چرا یعنی هاش نگاه از شدم خسته واقعا مشکوك نگاه باز ولی نگفت چیزي
 وفکر فتنر وقته خیلی واقا خانم .وبخوابه بزنه مسواك تا رفتیم اتاقش به کیانا با  شام خوردن وبعد پایین رفتم
 بود این به ام تصمیم کنم خدافظی تا بمونم منتظر موقع اون تا تونم نمی که من برگردن شب هاي نیمه تا نکنم

 .برم تهران از  صبح تا امامزاده برگردیم نرگس با امشب که
 خدافظی همیشه براي هم او با و گذاشتم فرش موهاي روي بر اي بوسه، زبانم شیرین ي کیانا خوابیدن بعد

 خبر نرگس وبه بردارم را گوشیم تا رفتم پایین به .شد نمی رفتنم ومتوجه بود عمیقی خواب در او البته .کردم
 به ارمک مورد در نیست نیاز دیگر که بگوییم بودم زده حرف تلفنی او با باري چند امدنم بعد که محدثه به دهم
 .میداند من شغل مورد در که است کسی تنها محدثه .بگویید دروغی وپدرش مادر
 بودم کرده عادت مدت این در .کرد اخمی من به دانا پیرمرد تصویر کردم حس هم باز میشدم رد داشتم وقتی

 زدم زنگ نرگس وبه برداشتم را گوشیم .میشود تنگ عکسم این براي دلم حتی اصفهان به برگشتم بعد مطمئنم
 می سرم پشت را چمدانم زدم می زنگ محدثه به که حالی در. برویم تا در جلوي بیاید که کردم وهماهنگ

 زنگ دوباره .خوابیدن براي بود زود هنوز .بود 9   کردم نگاه ساعت به برنداشت ولی خورد بوق بار چند کشیدم
 پس؟ داري برنمی چرا دیوونه محدثه الو:داد جواب بوق چهارمین در بار این زدم
 افرین نگیا نگفتی اگه اینا؟ جون محدیث با زدي حرف بگم خواستم می
 ،دادم نمی محدثه به زدن حرف ومجال میزدم حرف داشتم ریز یه

 بگوي؟ خواي نمی ما به رو  چی چی خوبی؟ دخترم سالم: پیچید گوشم در عمو زن صداي
 ،نگفتم بهش خوابگاه جز دروغی حاال تا من بگم چی االن زایید گاوم واي پیشانیم روي زدم و ایستادم یکهو 

 .بگم دروغ کارم مورد در تونم نمی دیگه
 هنوز؟ خطی پشت دخترم..  الوو-عمو زن
 پس؟ کجاست محدثه... چیطورس؟ عمو.. خوبِین شما..  جون محدیث بله-

 .ببینم بگو نکنا عوض بحثو شیطون اي. خوبِس حالشان همشون– عمو زن
 .....من نیست چیزي راستش جون محدیث-

 توچی؟-عمو زن
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 .کردم پیدا کاري یه من-
 پول ما از مگه ؟دختر موگوي چی کردي؟چی پیدا چی– دادم فاصله گوشم از رو گوشی مادر جیغ صداي با 

 ها؟ ،بکند کار دخترمون که مردیم ما ؟مگه کردي پیدا کار رفتی حاال که ندادیم بهت خواستی
 ونمت نمی که عمر اخر تا بعدشم، میکنم کار شرکت یه تو من که نیس بدي کار. باش اروم یکم  جونم محدیث-

 .بگیرم پول وازتون بشم شما مزاحم
 . کرد قطع تلفنم و کرد قهر باهام وتقریبا شد شروع وداداش وجیغ عمو زن دوباره

 :یریختم سرهم پشت اشکام همینجور بگه عمو به نکنه واي بگیره درد قلبش دوباره خیال فکرو از االن نکنه واي
 میخونم نمازمو دارم و کردم عمل تو با عهد به که من کنی؟ کمکم نبود قرار مگه خدا اخه-

 نکنه کیه؟ یعنی خدا واي نشست شونم روي دستی کردم حس یدفعه لرزید می گریه شدت از هام شونه
 دونیچم به خورد وپام کشیدم جیغ دزده که این فکر با بیرونن که وخانم اقا خوابن که وکیانا جون دزده؟محبوبه

 .شد بلند واخم زمین خوردم بود کنارم که
 .بترسونمت خواستم نمی دخترم ؟ببخشید جون یلدا چیشد واي -خانم مژده

 بودین؟ نرفته مگه شما نیست چیزي:گفتم میشدم بلند داشتم که همنجور
 .بزنم حرف باهات خوام می بشین بیا. عزیزم نه -خانم ده

 زدممی لنگ داشتم که حالی در.. شدم گیج... بودم اتاقم تو من ندیدم که من نه ؟ بود رفته که اون کردم تعجب 
 فحر به بعد یکم نشد متوجه چون .نبود اینجا انگارحواسش خانم مژده ولی. روبرویش مبل رو ونشستم رفتم
 خواستم وهروقت گفتم دروغی یه پیش ها سال خودم من میکنه نابود رو ادما زندگی دروغ نگو دروغ دخترم:اومد
 دستش از که ترسم می تونم نمی خودم واالنم بگم که زاشت نمی همسرم چون .نشد ،کنم فاش رو دروغ اون
 !!ترسم می .شه نابود زندگیم بدم
 ولی گفتی می دروغ مادرت به داشتی چرا دونم نمی:داد کردوادامه سمتم به روشو اومد خودش به انگار بعد

 .شی پشیمون بعدا نکن کاري. نیست خوب دروغ
 یه دونستم الزم پس کنه فکر بد من مورد در میرم دارم که االن خواستم نمی .انداختم پایین سرمو شرمنده
 هدکترگفت ،داره قلبی مشکل .گفتم دروغ بهش خودش خاطر به نیست من مادرواقعی اون:کنم روشن رو چیزایی
 ازم باید دوستش، یادگار      و عروسشم من خودش بقول حساسه من مورد در خیلی اون. سمه واسش استرس
 .کنه مراقبت بیشتر

 فکر هک االن .میشه دلخور خیلی مطمئنم، کنم می پرستاري دارم که بگم بهش االن اگه من:  زدم تلخی لبخند  
 ،نه ها باشه بد پرستاري که این نه..... که این به برسه چه کرد رفتار اینجوري میکنم کار شرکت یه تو میکنه

 مبزن وسفید سیاه به دست زاره نمی خونه تو اون. منه موندن اینجا منظورم. دارم دوس هم خیلی من اتفاقا اصال
 .نکنین برداشت بد رو منظورم لطفا.
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 هاینهم بهت که  نداره اي دیگه بچه میگی که مادري همین مگه ولی.میکنم درکت میدونم عزیزززم -خانم مژده 
 وابستس؟

 هک جایی اون واز بود اومده پیش پدر واسه که کاري براي تهران میان بارداربوده که قدیما شنیدم من. داره بله-
 دوبع بیمارستان ومیبرنش میشه شروع زایمانش درد مادر که میاره همراهش روهم اون بزاره تنها رو مادر نمیتونه

 هواس .ببینه صورتشو تا دستش ندادن پسرشو حتی میگه ومادر شده خفه مادر شکم تو بچه میگن هم عمل
 دخترم یه صاحب من قیمی از بعد سال دو البته شده وابسته من به همه این وبابا مامان فوت بعد که همین
 .شدن
 .متاسفم!طفلکی داشته سرگذشتی چه واي -خانم مژده
 ....فکر تو ورفت شد ناراحت حد از بیش وخیلی بود گذاشته تاثیر روش خیلی قضیه این انگار بعد
 !!!شدي قبول من امتحان تو تو جان یلدا راستی اها: گفت بعد یکم

 چیه؟ امتحانی؟منظورتون امتحان؟چه-
 مچش از دور رو کیانا میدیدم وقتی پیشا وقت خیلی بودم اورده تو قبل پرستار تا چند من راستش-خانم مژده
 حتی دیگه من و بود گذشته مدتی.میکردم اخراجشون ،بود پول دنبال چشمشون همشون و میکنن اذیت من
 تو رگسن همینجور اتفاقی که واین داریم پیش در سفري چون ولی .بودم کرده بیرون سرم از گرفتنم پرستار فکر
 لقاب ببینم تا بیاي تو که کردم قبول بود تهمینه اعتماد مورد نرگسم خود که جایی اون واز کرد معرفی رو

 بودن زیبا باطنشون که بودم دیده ها زیبا خیلی من ولی ودلفریب بود زیبا چهرت دیدمت وقتی نه؟ یا اعتمادي
 متوجه که ام اصال(داشتم نظر زیر باشی متوجه که این بدون رو رفتارات بودي کیانا با وقت هر همین واسه
 یدمد بعدش ولی، کردي اینکارو خودشیرینی واسه کردم فکر زدي حرف کیانا با بامهربونی که اولی روز!) نبودم

 خواستم وامروز بود پیشرفته خوب چیز همه امروز تا بینی نمی رو دیگه کسی انگار هستی کیانا با وقتی اصال نه
 تمخواس می وبیشتر بود فرمالیته اصل در بدم رو حقوقت تا کردم صدات وقتی .کنم امتحانت هم دیگه نظر از

 مگفت مرتضی به گرفت رو قیمتی جواهر اون چشمت تو که چیه؟ ها وجواهر طال دیدن با العملت عکس ببینم
 یه تو چشماي تو میگفت همش نداشت قبول اصال مرتضی ولی...  جلو اومده پول واسه اونم باالخره دیدي

 همش و نبود بدهکار حرفا این به گوشم من اما... ده نمی رو بد فکر اجازه ادم به که هست ومهربونی صداقت
 موقع تا باشم اتاقا از یکی تو یواشکی من ولی مهمونی به بره مرتضی شب گذاشتیم قرار .بودم تو از اتوي دنبال

 رستد ولی.. بري باید قرارمون طبق  که کنی فکر تو که دادم این واسه حقوقتم ضمن در  بگیرم و مچت رفتنت
 معج اشک من حتی کردي رفتار همیشه مثل کیانا با تو... افتاد اتفاق بودم کرده تصور که چیزي هر برعکس

 ...اي دیگه چیزه خونه از حتی یا برداري رو جواهر که نرفتی من اتاق سمت به اصال و دیدم چشماتو تو شده
 بود کرده فکري چه من مورد در واقعا .میکردم نگاهش داشتم وواج هاج
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 شما وجواهر طال به باید چشمم کردین فکر ندارم پول چون یا دزدم من کردین فکر شما یعنی چی؟؟ یعنی– 
 همچین هک شما واسه متاسفم... نداده یاد هارو کار این من به عزیز کردین فکر اشتباه ولی: گفتم تر بلند باشه؟؟

 ...دارین من مثل بدبختی ادمایی واسه فکرهایی
 .شد حرکتم مانع خانم مژده .کشیدم خودم دنبال و گرفتمش  رفتم چمدونم سمت وبه شدم بلند

 ارمک میدونم .وبکنم کار این اوردن سرم قبلی هاي پرستار که بالهایی اون بعد ،بده حق بهم... دخترم کن صبر-
 راحت یالخ با تا بسپارم دستت رو کیانا تا  بشناسمت تا کردم می امتحانت باید .بودم مجبور ولی بوده بد خیلی

 .بشه واذیت بیافته اهالش نا دست کیانام بزارم نمیتونم من. دخترم میخوام معذرت. لندن برم
 بودنم نکنم فکر... برم باید دیگه ولی شناختی ونمی من که شما خانم مژده میکنم درکتون-بودم شده اروم کمی

 .بکنن موردم در اي دیگه فکر که جایی باشه درست
 میگم االنم. نداشتم بدي قصد، میخوام معذرت گفتم که من دخترم:وگفت شد پر خانم مژده چشماي یدفعه
 .نداره رو بهت احترامی بی حق کسی

 مه تنها حاال نیست بسش مادریش بی! برم بسپارم کی دست رو بچه این من بري تو اگه اخه:چکید اشکش
 .من ي بچه کشیده سختی کم مگه بمونه

 تهوق خیلی انگار میشد تر شدید وگریش نمیشدم متوجه که میزد حرفایی یه قراري بی با داشت همینجوري
 .بود پر دلش
 با نبری نمی هم رو کیانا چرا اصال ،لطفا باشین اروم:نشوندمش مبل رو بردم وگرفتم ودستش سوخت براش دلم

 داره؟ نگش جاریتون یا خودتون
 .نشستم منم و وکشید دستم
 مگه ه!ننز ودم بگیره غصش بیشتر بچم بشه؟که زیادتر دوتاشون هر درد ببرمش؟ببرم کجا عزیزم اخه-خانم مژده

 نیست؟ بسش درداش خودش
 در رس چیزي حرفاتون از اصال من ولی نداره ربطی اصال من وبه میکنم فضولی دارم میدونم خانم مژده ببخشید-

 .بکنم بهتون کمکی که ارم نمی
 چیزایی یه وباید اي خانواده این از جزیی بعد به این از دیگه هم تو باالخره حرفیه چه این عزیزم نه-خانم مژده

 رانای تو درمان براي شد لندن به رفتن به مجبور سرطان بیماري خاطر به پیش سال ،دخترم راستش.بدونی رو
 رمانید شیمی جلسه چند البته بکنن کاري نتونستن کدوم هیچ ولی رفتیم هم ایران خوب پزشکاي پیش هم
 مانهدر تحت که ساله یک االن .لندن ببریمش شدیم مجبور درمان ادامه براي که بود پیشرفته اونقدر ولی شد

 می ماهم. میکنه مراقبت ازش وهم میخونه درس داره همونجا مدیگم دخترکه  شده خوبتر قدري به وحالش
 ودهخ هم نبود خوب کیانا براي هم چون برگشتیم خودش اصرار به پیش ماه چند پیشش بریم مدتی براي خوایم
 خیلی ،کنی مراقبت ازش کنی قبول اگه وتو ببریم رو کیانا خوایم نمی دیگه وایندفعه اومدیم همین واسه. ملیکا
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 کنه تمراقب بچم از حسابی درست ونمیتونه پسره یه اون ولی ،گرده برمی دیگه روز چند پسرم البته .میشه خوب
 .... که وبرم بزارمش اون امید به اگه داره کار خودشم که
 چی؟ خانم ملیکا همسر-
 .پروییم از کشیدم خجالت ولی پرسیدم چطوري نمیدونم که اي یدفعه سوال این بعد 

 نمی  حتی کیان: گذشته به کرد می فکر داشت انگار نگفت چیزي اي دقیقه پنج یه سوال این بعد خانم مژده
 اذیت وهمش اورده بهونه فهمیده رو مریضیش ووقتی داره دوس خیلی و اون چون ملیکا!!  مریضه ملیکا دونه
 موردش در وقت هیچ ملیکا که اي بهونه با و نداد طالقش کیان چرا دونم نمی ولی بده طالقش کیان تا کرده
 می رو کیانا و میاد روز هر وقتا بعضی یا روز دو وهر گذاشت احترام خواستش به هم کیان و لندن رفت نزد حرف

 .کنه مواظبت دوردونم از که نیست کسی جا اون چون خودش خونه ببره رو کیانا که نمیزارم من بیرون بره
 مدتی براي هم رو کیانا میخوام که وپاکی خوب اونقدر تو راستش کنی؟؟ می مراقبت ازش: داد وادامه کشید اهی

 حال که منم ؟ چیه بد چیه خوب بده یاد بهش که نداشته رو کسی ساال این تو اون کنی تربیت اینجوري
 ... نمونده برام اي وحوصله

 .خانم مژده بله:گفتم ومطمئن را کارهایش کردم می درك کامل دیگه االن
 .ممنونم واقعا، دخترم باشی سالمت-خانم مژده

******* 
 بابت از خیالشان خودشان قول به دو وهر کردند ترك آلمان مقصد به رو ایران شجاع وخانم اقا روز آن فرداي

 می محبت دخترش مثل من به واقعا کوتاه مدت این در ایست مهربانی بسیار مرد شجاع اقاي .شد راحت کیانا
 حتی. کند می قراري بی خیلی کیانا ومخصوصا شود می حس خالیشان جاي اند رفته که روزي دو این در.کرد

 ناراحتیش وجود با زدم حرف او با یکم وقتی اما: امد نمی فرودگاه وبه بود کرده قهر خداحافظی موقع
 منطقی خیلی ولی است بچه که این  با کیانا...دراورد دلش از داشت سعی شجاع اقاي راه ودر امد  همراهمان
 که این به برسد چه شوم جدا مادرم از شدم نمی حاضر حتی بودم او جاي من اگر شاید. میکند رفتار ومعقوالنه

 سه هک این با کیانا پیش سال خانم مژده گفته به. بروند هم بزرگم ومادر بزرگ پدر وحتی باشم دور او از دوسال
 را در و رفت می اتاقش به بروند مادرش عیادت بیمارستان به خواستند می اواخروقتی ولی داشت سن واندي

 تهخواس  به که بود ان وبعد ببیند وضع ان در را مادرش خواست نمی نظرم به نشود همراه انها با تا کرد می قفل
 هاي برکیانا کند رحم خودش خدا...مردم؟ زندگی با بیماري این کند می چه...آه آه....امدند ایران به خانم ملیکا

 ..!دنیا این
 رمهدیـــــا

 .میگردد بر سمتش وبه کند می باز را هایش چشم مهران صداي با
 باز شدیم تاکسی سوار تا بعدشم بودي خواب هواپیما تو ساعت چند... تو میخوابی چقدر مهدیار اه:مهران

 ! خوابیدي
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 می است زدن غر حال در که مهران به رو و شود می پیاده تاکسی از و میدهد تکان را سرش خوابالود مهدیار
 بیار تو هم چمدونارو:  گوید

 پرررو ندارین؟؟ سرورم دیگه امره: مهران
 خود دنبال را ها چمدان که حالی در ومهران رود می خانه سمت به و کند می حساب را کرایه او از جلوتر مهدیار

 تو.مهران جا همه دیگه اره: گوید می شده پذیرایی وارد دیگر حاال که مهدیاري به حرص کمی با کشد می
 .مهران بیار چمدونمو خیابون تو. مهران نکن اونو مهران بکن و کار این شرکت
 چمدون تا دو همش بابا خب:شد مهران الکی زدناي غر ي ادامه مانع ،اورد باال سکوت حالت به را دستش مهدیار
 ؟ خبرته چه ،میزنی غر هی اوردیا
 متس وبه کردند نگاهی هم به باتعجب دو هر.شد مانع باز چیزي شکستن صداي که بگوید چیزي خواست مهران

 نزدیک بزرگ اقا عمارت در هم ان روح یک دیدن با ترسید می اجنه و ارواح از بسیار که مهران برگشتند صدا
 نابلد؟؟ دزد این است پوشیده سفید چرا اما است دزد کرد می فکر مهدیار اما برود حال از بود

****** 
 یــــــــــــلدا

 ست محبوبه: نشستم جایم سر ترس وبا پریدم خواب از امد می پایین از که واضحی نا صداي با که بود شب نیمه
 کار یچ جا این بیاد االن محبوبه اخه باشه دزد نکنه .شد بیشترم هیچ که نشد کم ترسم اما.. بخواب بگیر بابا

 !..نه واي! کشتنش یا کردن بیهوشش نکنه واي ؟ تو بیاد دزد یه میتونه چطوري داره نگهبان جا این ؟اصال
 به و کشیدم را تخت مالفه عجله با نیست سرم چیزي افتاد یادم که بروم وخواستم شدم بلند واضطراب ترس با

 زدن حرف درحال ورودي هاي نزدیکی که دیدم را مرد دو هیکل ،امدم می پایین ها پله از وقتی .انداختم سرم
 ینا خوشبحال .بودند خوشتیپ خیلی اما ،کنم سکته بود ممکن ترس از کشیدند می نقشه کنم فکر. بودند

 اومدن که االن حرفاست این وقت االن اخه:  زد نهیب وجدانم....وخوشتیپه باکالس هم دزداشون که پولدارا
 .. خوشتیپه کی فهمی می کشتنت

 را هملف هاي کناره و برداشتم را چاقو دستم یک با .بردارم چیزي چماقی چاقویی تا رفتم خانه اشپز سمت به زود
 ممچش که بردارم نیز دیگري چیز تا کردم نگاه اطراف به .شوم عفت بی مرگ موقع نشود باز تا زدم گره جلو در
 وقتی تموبرداش باال کشیدم خودمو زور به :رسید نمی دستم و بود ظرفا باالیی قسمت تو اما افتاد نونایی وردنه به

 رگم ناقوس مثل شکستنش صداي. افتاد و ظرفا از یکی به خورد دستم یهو پایین بیارم دستمو خواستم می
 يا تابه ماهی .رسید درصد ده به موندنم زنده واحتمال شنیدن حتما که میدونستم اما، بود اروم که این با  :بود
 من. کنم شروع و وخورد زد عملیات بعد پلیس بزنم زنگ اول تا حال تو دویدم و برداشتم زودي و بود اونجا که

 صداي با تلفن به نرسیده میده دستم کار بازیم پلیس این دیگه دفعه این میدونم ولی  بازیام پلیس این عاشق
 .ایستادم ها ان از یکی

 .ببینم وایسا ؟ تو هستی کی -
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 وردما که چمدونایی تقاص اومده بزرگه اقا روح کنم فکر مهدیار:لرزید می ترس از کنم فکر که امد دیگري صداي
 ... بگیره وازت

 ینهست پرویی دزداي عجب:ندادم بروز را ترسم اما میدادم جون داشتم ترس از که حالی در برگشتم سمتشون به
 گین؟ می شما کنین می کار چی واینجا هستین کی بگم من که این عوض شما؟
 !جونه خان روح نه واي- دومیه
 بامزه دزد اما اوردم نمی در سر حرفهایش از اصال که من گیرد می را خود ي خنده جلوي زور به بود معلوم اولیه

 .میکرد لبخند به وادار را ادم لحنش بود اي
 لیسپ منتظر یا هستین کی میگین زود: دادم وادامه سمتشون گرفتم رو چاقو بعد...و خودتی روح-گفتم حرص با

 میشین؟
 !میکردما هایی تهدید عجب
 هان؟ داري چیکار من توخونه تو ؟اصال یاتو هستیم کی ما:اولی

 بهشتیه حوري نیست هم جون خان روح این ببین مهدیار نرو:نیاد سمتم به تا گرفت رو اولی جلوي دومیه باز
 ورزت وردنه با بعد بکشتت چاقو این با میخواد اول .هست مجهزم چه ببین. بگیره ازت منو انتقام تا فرستاده خدا
 حرفاي از خودشم انگار بعد... دیدیم که فیلمی اون مثل کنه سرخت تابه ماهی تو وبعدش شی صاف تا بده

 رستهد خدا ببین:کرد بلند اسمون سمت به وسرشو کرد جوري یه صورتشو بشه وچندشش باشه ترسیده خودش
 .شود ورستگار ادم که باشد.بگذر تقصیراتش سر از ایندفعه میگم .خوبیه خیلی پسر اما میکنه اذیتم
 ناو به زد گردنی پس یدونه مهدیاره همون. افتادم قدیمیا جوك این یاد گفتم ودومی اولی انقدر اه نه که اولیه
 !داره کار چی جا این دزده خانم این ببینیم بزار... شوخیه وقت االن یکم شو ادم:وگفت یکی
 "...برمیگرده مهدیار درسته":افتادم خانم مژده شب اون حرفاي یاد ؛زد جرقه ذهنم یهو

 باید کجا از خوب. نفهمیدم که خنگم چقدر من واي. این همونه نکنه بده مرگم خدا واي...مهدیار.. مهدیار
 .بود ننوشته که پیشونیش رو میفهمیدم

 درسته؟، باشین شجاع اقاي پسر باید هم شما کنم وفکر هستم کیانا پرستار من- 
 درجیبش را دستهایش.... .ارام یلدا هم وشما هستم شجاع مهدیار من بله:گفت وپسرشجاع دادند تکان هردوسري

 رگردانس روح یه که بود نگفته ولی کیاناست پرستار فرشته یه که بود گفته موردتون در مامان:وگفت فروکرد
 خشنی همه این که شما وبا لطیفه روحش که بچهست یه پرستار دستشه وچاقو چرخه می توخونه که شب

 ! بوده اشتباه مامان حرفاي گویا شدم کیانا تربیت نگران واقعا من..  نداره تناسبی هستی وعصبی
 نمک کار چی من بیاد دزدا مثل شبی نصف نفر دو که نگفتن من به ایشون همینطورم ولی دارن لطف مادرتون-
 ؟

 نگاهش چپ مهدیار(عبوس دیالق این عموي پسر ،شجاع مهران... مهرانم منم:وگفت جلو اورد دستشو یکی، اون
 .اخمو زیباي پسر این نه یعنی... اوممم)کرد
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 .شجاع اقاي خوشبختم:گفتم شدش دراز دست به توجه بی
 نم ببخشید:گفت خاروند سرشو بامزه حالت یه وبا باز نیش وبا انداخت دستشو ندادم دست باهاش دید وقتی
 .رفته یادم اینجا فرهنگ ،بودم لندن سالی چند چون

 :خدافظ خونتون برو خب-مهدیار
 هر هم تو. تو اتاق میرم من: وگفت وایساد مهدیار وکنار واورد وکشید چمدونش سر رفت...؟ برم کجا وا-مهران

 من متس به روشو. کنم بیدار خواب از رو نازنینم مادر برم تونم نمی که شبی نصف واال. بخواب برو خواستی کجا
 .زیبا روح تو با اشنایی از شدم خوشحال خیلی:داد وادامه گردوند بر

 خدا. میومد بازم دعواشون صداي.  کردم قفل اطمینان براي ودررا برگشتم اتاقم وبه زدم روش به لبخندي
 .شده صبح بخوابه دوباره تا وگرنه نشه بیدار کیانا کنه رحم خودش

 . برد خوابم کی دونم نمی
 وندمبرگرد سرمو خوابالود. شدم بیدار خواب از شکنه می داره رو چی باز نبود معلوم که کیانا صداي سرو با صبح

 مهد من خداي واي بود 9:15ساعت.. کنم غش بود نزدیک افتاد ساعت به چشمم وقتی گشتم ساعت ودنبال
 کیانا

 محکم جمعست امروز که این فکر وبا وایسادم اتاق وسط یهو کیانا اتاق رفتم می داشتم باعجله که همینجور
 یکم خدا شدم اینجوري چرا من اه. مالیدم دست با رو وجاش شد جمع صورتم دردش از .پیشونیم به زدم دستمو
 باالي را وموهایم کردم عوض رو ولباسام اومدم دستشویی بعد. پرید ترس از دیشب اونم که داشتم وحواس هوش
 .کردم سرم وشالی نشود باز تا دور چند کردم جمع سرم

 دمنکر پیدایش ولی شنیدم را نازش ي خنده صداي امدم پایین که ها پله از .نبود که زدم سري کیانا اتاق به
 از ودب نشسته کاناپه روي که بود مهران اقا. برگشتم صدا سمت به کرد جستجو توقف به وادار مرا شخصی صداي.

 ... شده اش بیداري باعث انها وصداي سر که بود معلوم خوابش خمار چشمان
 اخه؟ صبحی اول صدایی چه این.. بخیر صبح-مهران

 وابیدینخ جا این چرا شما راستی.. میسوزنه داره اتیشی چه باز نیست معلوم دیگه کیاناست صداي... بخیر صبح-
 ؟ داره اتاق همه اون باال طبقه ولی کنم می فضولی ببخشید ؟

 از ،که بخوابم تختش رو نزاشت ووسواسی تخس پسره این... کنم می خواهش -وگفت کشید اي خمیازه مهران
 خانم هی وقتی گفت برم نزاشت هم دیگه اتاقاي تو. بزنه وسایلش به دست کسی نمیزاره همینجوریه بچگیش
 . خوابید کاناپه رو خودشم حتی بیشعور. باشی بغلیش اتاق تو تو نیست راضی شاید باالست

 من پشت اومد بود کیانا.. بیرون دوید سالن یکی ازاون جت مثل چیزي یک هو یک مهران اقا زدناي حرف وسط
 .گرفت سنگر

 عزیزم؟ کو سالمت ؟ وضعشه چه این کیانا؟ شده چی-
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 منو موهاي بدم نشونت تا بیرون بیا.. کوچولو؟ رفتی کجا-  گفت میزد نفس نفس که حالی در مهدیار اقا 
 چی؟ یعنی کشیدن

 دلداجونم سالم.. مهالن عمو سالم:گفت واقامهران من به رو بعد.. دالی ببلشید:وگفت جلو اومد ترس با کیانا
 خوفی؟

 خوبی؟ تو خوبم من عزیزدلم سالم: گفتم و نشستم هام زانو رو
 ..همچنین منم :بوسید رو صورتم و داد تکون سرشو
 طفلکی ترسید بچست؟ با رفتار طرز چه این:  گفتم شجاع پسر به اخم با و اوردم باال سرمو

 داربی رو یکی مو کشیدن با نباید بدین یاد بهش که شماست وظیفه این محترم خانم ؟ خواب ساعت– مهدیار
 .بدین یاد رو بچه با رفتار طرز من به نه کرد

 بغلم ببینم بیا بدو.. کنن دعوا بزار اخموان، دوشون هر عمو کن ول اینارو-مهران
 نجو محبوبه که رو صبحونه که رفتیم اشپزخونه سمت به و ندادیم ادامه رو بحث دیگه جون محبوبه اومدن با

 .کنیم جان نوش را بود کشیده زحمتشو
                                                                                                          **** 

 ها روز و است نیافتاده مدت این در خاصی اتفاق وهیچ گذشت می عمارت این به شجاع پسر امدن از هفته یک
 از ومراقبت دانشگاه دوباره.. ما ،دانشگاه،بحث شجاع وپسر من هاي کل کل مثل تکراري هاي وکار تکراري ي

 نای من وظیفه مگر دهم انجام او شادي براي کاري یک باید .میشد بیشتر روز به روز ناراحتیش که کیانایی
 نیست؟

 این کل ومن بود کرده وقانعش بود زده حرف عمو زن با حدودي تا زدم حرف که محدثه با هفته یک این در
 رارق ولی ام داده انجام کاري ها ان اجازه بدون که ببخشد مرا عمو زن تا کردم کشی منت که بگویم باید را هفته
 انمخ تهمینه پسر مهران اقا که بگویم است وجالب بگوییم خودم رفتم که زمانی تا نفهمد چیزي پدر فعال شد

 چیزي شایدم. وبرعکس  بودم نرگس به مهران خاص هاي نگاه شاهد من مدت این در و است نرگس کار صاحب
 این شاید دانم نمی. است درست حدسیاتم درصد 99 کرده ثابت تجربه ولی کردم حس طور این ومن نیست
 قعش این الیق نرگس ایا ؟ ها ان بین بیافتد اتفاقی که شود می چه ولی است اشتباه درصد1 ان جزء حدسم

 ؟ باشد تواند نمی
****** 

 روز وجمعه اورد می شب و برد می را او صبح جمعه هر کیانا پدر اخه. رسید کیانا رفتن زمان و شد جمعه دوباره 
 واهمخ نمی!  خودم تنهایی نه است مهم کیانا شادي بیشتر برایم نیستم ناراحت موضوع این از.. است من تنهایی

 . بچشد را کشیدم من ومادر، پدر نبود از که هایی تلخی هم او
 برود ازشیر به باید اداري ماموریتی وبراي است شلوغ سرش امروز که وگفت گرفت تماس کیانا پدر صبحانه بعد

 .بیاید کیانا دیدن براي تواند ونمی
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 ما ایدش که دارد  وصبري درك بچه این. کرد قطع را تلفن و پذیرفت معقوالنه کیانا وباز زد حرف کیانا با وکمی
 هم خانم مژده یعنی بزرگش مادر هین همان در .بود نشسته وساکت گفت نمی چیزي. نداریم را ان ها بزرگ ادم

 مبود فکر همین در هم خودم .ببرم خرید به را او کردنش خوشحال براي که کرد پیشنهاد من به و گرفت تماس
 بخواهم کشیدم می خجالت هم خانم مژده واز کنم خرید که نداشتم پولی راستش اما ببرم گردش به اورا  که
 به را تلفن تا خواست من از. خرید لباس دومون هر براي بشه که اون از کمتر بود داده روز اون که هم پولی اون

 مبری حاضرشین زود:گفت اخمی وبا کرد قطع را تلفن، زد حرف مادرش با شجاع پسر که کمی بعد. دهم پسرش
 .ندارم همراهی براي تمایلی وگرنه باشه کنارتون مرد یه باید خرید موقع که مامانه گفته این البته.خرید
 لفتک یکم صدامم اوردم در اداشو شیم حاضر تا اتاقمون رفتیم می داشتیم که همینجور و گرفتم رو کیانا دست

 !تمنیس چالق که خودم. روببري ما تو زاشتم نمی، داشتم پول اگه منم.ندارم همراهی براي تمایلی وگرنه:کردم تر
 .کمکت بیام تا کن انتخاب رو برولباست تو کیانا-

 کردم درست زیبایی حالت بایه رو وشال پوشیدم سفید وشالی شلور و وسفید مانتوسیاه دقیقه 10 عرض در زود
 ارایشی. مشد قبل از زیباتر گونه این نظرم به بلکه نشد دیده هم مویم تار یک وحتی راپوشاند موهایم تنها نه که

 .کرد می وگریه بود موهایش زدن شانه حال در .رفتم کیانا اتاق وبه کردم اکتفا لب برق یک وبه نکردم
 ؟ گفته چیزي داییت ؟ کنی می گریه چرا خانم خوشگل شده چی-کردم وبغلش دویدم سمتش به

 .شد عصبی چسیدم محکم موهاسو چون صبحم.. مهربونه خیلی دالی دلدا نه-کیانا
 ؟ میکنی گریه چرا پس-

 .بشه دوسل موهام خوام می منم..میگیله دلدم میزنم سونه موهامو وقتی اخه-کیانا
 خوشگلی هم اینجوري توهم بعدشم کنیم می خوشگل هاتو مو االن.. عزیزم جانم اي-

 برگشتمو برداشتم را مویم کننده وتقویت رفتم اتاق به نمیشد اینجوري ولی داد دستم به رو وبرسش زد لبخندي
 وکرم مخصوص شامپوي برایش امروز است بار یک همین ولی ندارم اطالعی باشد مضر موهایش براي این شاید

 .میخرم...و
 خوب خیلى .کردم درست توپ دو  مثل سرش دوطرف از خرگوش ومثل زدم شانه .شد که تر نرم موهایش

 با بود باسل جلویی قسمت در که زیبایی هاي وچین بود پشتش در که پاپیونی با صورتی خوشگل لباس،یک شد
 . بود شده زیبا واقعا.. پوشاندم کرم ساپورت یک

 !اینه تو ببینخودتو  بدو! شدي خوشگل چقدر-
 واي-برگشت سمتم وبه کشید موهایش به دستی دید را خودش ووقتی رفت بود دراتاقش که قدي اینه سمت به

 .نکنه دلد دستت... دلدا سدیم خوسگل چقدل
 .بوسید را وگونم دوید سمتم به
 خودت بودي زیبا تو عزیزم میکنم خواهش-

 . امدند داخل ونرگس مهران اقا و شد باز هم ورودي در همزمان .رفتیم پایین به کیفم برداشتن وبا بوسیدمش
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 ردک هایش لباس به نگاهی، میگم خانم نرگس. کردین خوشگل چقدر.. به به.. به به:گفت دید را ما وقتی مهران
 :کنم عوض هامو لباس برم منم بیام زیبا بانوي سه کنار میکشم خجالت اینجوري من: وگفت
 !شجاع پسر دو این دن نمی ادم به زدنم حرف ومجال باال دوید

 .رفتم سمتش به بود انداخته گل لپاش که بود نرگس به چشمم
 .میاي؟ ما با هم تو ببینم.. شیطون شده ؟چی شدي سرخ چرا ورا؟ ازاین خوبی  خانم نرگس سالم-

 !! شد چی که دونی نمی اخه..؟ شدم سرخ واقعا.. گذاشت گونش رو دستشو.. یلدا سالم-نرگس
 شد؟ چی-

 .خرید بیام شما با منم که گفتش جون تهمینه.. نپر توحرفم گفتم دفعه صد-نرگس
 فتمگ نمی اون خب.نرگسی نداره خوشحالی همه این که این ولی ببخشیدا -بغلم تو پرید باذوق حرف این بعد
 .بریم بیاي بزنم زنگ بهت میخواستم االن من

 ...میکنه فرق این اخه– نرگس
 از چقدر شجاع پسر که نماند ناگفته... کش دختر بودن زده هم تیپی چه شد گفتگومون ادامه مانع پسرا اومدن
 جمع موهاتو این تو باالخره دایی واي:گفت یهو باشه افتاده اتفاق سال معجزه وانگار شد خوشحال کیانا دیدن
 دقهص قربون از بود اومده چقدرخوشش وکیانا کرد وبغلش!!! من فرفري ببینیم رو خوشگلت صورت این ما کردي

 .دایش هاي
****** 

 هس هر. داشت نگه"شناسم نمی که من چون نرگس گفته به البته" خوب پاساژهاي از یکی جلوي شجاع پسر
 .پیوست جمعمان به ماشین پارك بعد شجاع وپسر شدیم پیاده
 خوردنی؟؟ چیزاي یا لباس خرید میرین اول خب-شجاع پسر

 .دارم لباس که من -مهران
 .ندالم من اما – کیانا
 .فروشگاه بعد لباس اول پس خب: گفت شجاع وپسر خندیدیم همه

 دو ایدب ولی داشتم لباس کردم می نگاه لباسا به جوري همین ومنم رفتیم کیانا براي خرید دنبال پاساژاول تو
 .!! نیستیم تنها که وکیانا من خونه اون تو دیگه چون .خریدم می رو پوشیدش  هم تا سه

 ندهفروش. کنه راهنمایی مثال تا اومد سمتمون به بود فروشنده که جونی پسر یه شدیم که ها مغازه از یکی وارد
 ینا بدونید که وجالبه پسندید می رو همه وماشاال گفت نمی نه واونم میداد نشون کیانا براي رو ها لباس انواع
 . کرد می تایید و گذاشت می احترام کیانا هاي انتخاب به محوي لبخند با هم شجاع پسر

 متفاوت وسایز شکل یک در که لباسن چند و جدیدن که داریم هم ودختر مادر طرح یه ما خانم خب-فروشنده
 خترود مادر شما به میکنم وفکر نداریم بزرگ اندازه هامون لباس این که واین.. ارم می براتون بخواین اگر هستن

 .باشن اندازه اندام وخوش زیبا
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 ندچ وبا رفت مغازه ته به بشه حرفی منتظر که این بدون :خورد هم به حالم که گفت چندشی لبخند با همچین
 نجپ بودن زیبایی هاي لباس خیلی.. اومد بودن وبزرگ کوچیک خودش گفته ومثل بودن کاور در که لباس دست
 یکردم وحشت ادم که اخمی با شجاع پسر این که ببینیم بهتر روتا کاور کنه باز خواست.. راحت بودن اینا دست
 .بریم می.. کنی باز نیست نیازي:گفت
 .بیام تا اینا مهران پیش برین شما: گفت بودیم مغازه تو که وکیانا من به رو اخمش همون با بعد

 ونبیر گفتم بار یه: وگفت کشید دستم از و کارت که بدم رو خودم هاي لباس پول حداقل تا اوردم در رو کارتم
 ! کیفم تو انداخت باحرص و وکارت... برین یعنی

 هوگرن بیرون اومدم همون واسه بود کرده بغض کیانا بعدشم و بگم چیزي نکردم جرات که بود عصبی همچین
 .ترسم نمی ازش

 .ادب بی پرووي ي پسره-
 مه لپاش نگو که بود شده خجالتی همچین هم نرگس واین بودن صحبت گرم خیلی نرگس و مهران این دیدم

 !تازه بود انداخته گل
 اوهوم-
 خریدین؟ شد چی– برگشتن سمتم به
 .اره-

 :بریم-اومد شجاع پسر
 به. اساجن سمت ورفتیم توش گذاشتم رو کیانا و برداشتم سبد یه من واولش رفتیم پاساژ روبروي فروشگاه به

 رفح باهم هم کارا این انجام  توهین برداشتم.... و وصابون شامپووکرم مثل وچیزایی رفتم بهداشتی وسایل طرف
 .میخندوندم رو وکیانا میزدیم
 اشتمد وقتی.خورد می داشت لذت وبا بود کرده پفکی صورتشو وسرو بود کرده باز پفکی کردم کیانا به نگاهی

 .میاید طرفم به دارد که ودیدم نرگس کردم می تمیز رو صورتش
 ؟ یلدا -نرگس

 هوم؟-
 ؟ که چیشد نمیدونی -نرگس

 بگو؟ بحثمون موند ناقص میگفتی داشتی صبح ،راستی خانم تهمینه خونه اها... کجا؟ چیشد؟-
 خرید واسه بفرسته رو مهران اقا خواست ،می جون تهمینه دیدم خونشون رسیدم صبحی که من...  اره -نرگس

 همینهت بیاد من با که کرد قبول زودي فرستاد و من جون تهمینه وقتی  ولی کرد نمی قبول که این مثل اونم که
 ...نگو که کرد می نگاش همچین جونم

 ؟ چیشده کردم فکر گفتی همچین چیشد؟ دونی نمی بود؟اون این-
 .مهمیه خیلی اتفاق من براي، کنم چیکار خوب– نرگس
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 .رفت می داشت و انداخت پایین سرشو ناراحت بعد
 راه زاره دلم میگی اینجوري وقتی،خوب ببخشید)ایستاد که کشیدم دستشو نمیداد، جواب(  نرگسی... نرگس-

 برات؟ مهمه که خبراییه نکنه ناقال ببینم. ره می
 "درون سر از دهد می خبر رخساره رنگ" میگن قدیم از ولی کرد سکوت بازم
 ؟  خدایا بیافتد بینشان اتفاقی اگر میشود چه

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

 وقتی که رفتم می وداشتم بودم شده حاضر. میشد شروع دیرتر یکم کالسم امروز ومن بود صبح 10 ساعت
 .شنیدم و دونفر بحث صداي میومدم پایین ها پله از داشتم

 . ندارم رو چیزا جور این وحوصله حال که میدونی.  نیستم بیا مهمونی ،من جان عمو زن-
 .مهرانه و تو براي مهمونی این بیاي باید حتما پسرم -

 هک این براي گاهی.بکنم ادبی عرض تا  رفتم جلو.هستند شجاع وپسر خانم تهمینه دیدم شدم که نزدیکتر
 .شدیم اشنا قبل از همین براي خانم تهمینه خونه میریم عصرا نره سر کیانا حوصله

 هستین؟ خوب.. اومدین خوش خانم، تهمینه سالم-
 نیستید؟ که میشه روزي چند ؟ خوبی تو... ،ممنونم دخترم سالم – خانم تهمینه

 بیام کنم نمی وقت شدن زیاد درسا که منم همین، واسه  بیرون میبرن کیان اقا رو کیانا.. باشین سالمت-
 .شرمنده
 .بیاها حتما کردي وقت دخترم باشی موفق – خانم تهمینه

 .دانشگاه میرم من اجازتون با....حتما چشم-
 .دخترم سالمت به -خانم تهمینه

 .بزنیم رو حرفمون بزار برو یعنی که کرد می نگام همچین شجاع پسر
 تیوق شبهایش مخصوصا دلربا عمارت این دارد صفایی با حیاط عجب رفتم بیرون و برداشتم کمد از را گوشیم

 .شود می نظیر بی واقعا افتد می ماه نور که
******** 

 را فنوتل رفتم ورودي کنار سالن سمت به بود برداشته را عمارت کل تلفن صداي. امدم پایین ها پله ،از بدو بدو
 .دادم جواب
 بفرمایید؟ الو؟: گفتم زنان نفس نفس

 دیگه؟ بیا ؟ پس کجایی دختر الو؟: امد خط طرف ان از نرگس صداي
 .اخه شما مهمونی به چه منو .نمیام من گفتم دفعه صد نرگس-

 کنی؟ چیکار خواي می تنهایی ولی..  نیا باشه -نرگس
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 کار یه خوام می: وگفتم  زدم)  قم– تهران(  آزادراه بزرگی به لبخندي بکنم خواستم می که کاري یاداوري با
 ! برس مهمونی به برو تو .بکنم خوب خیلی
 .ببینم بگو باش زود....  کار؟ چیکار؟کدوم -نرگس

 باي... داداچ بیا فردا برو پره می مزش گم نمی-
 .زدم خبیثی ولبخند روش گذاشتم رو گوشی جیغش صداي به توجه بی

 قاا تصویر به داشتم و بودن شده نوشته خدا صورت به که دکورایی اون کنار که مبلی به دادم تکیه همونجور
 ولی باشه مسخره شاید. میزدم حرف وباعکسش میومدم گاهی ماهم یک این عادت طبق میکردم نگاه بزرگ
 نگام چپ چپ یا میکنه اخم یا چون عمارت این مثل درست مرموزه جورایی یه هم عکس این کنم می حس

 .میگم راست خودم جان ،به میکنه
 چی هر اخه، اخمو دیالق پسره این مهمونی به چه ،منو من جان بگو چیزي یه شما بزرگ اقا روخدا تو اخه-

 ...واال که بیاد هم بچتون پرستار که این نه خانوادگی مهمونی گفتن باشه
 وبرداشتمش شدم خم.... پایین افتاد چیزي ویه خورد دکور کنارِ به دستم یهو میزدم حرف داشتم که همینجور

 . زد لبخندي کردم حس بار اولین براي کردم اقابزرگ به نگاهی قدیمی اما بود کلید ،یه
 دلیم این کلیداش که اتاقا اما.. اتاقاست از یکی مال حتما ؟ میکنه کار چی جا این کجاست؟ کلیده این یعنی

 .همانا اقابزرگم اخم و همانا گذاشتنم ولی جاش سر گذاشتم رو کلید شیطانی بر لعنت گفتن با نیست
 اخه؟ میکنی اخم هی چرا... دانا اقابزرگ اخه-

 !!کنه می اشاره کلیده به داره چشاش با کردم حس
 ! بهتره کنی اخم همون هم شما میرم من.. بابا امانته.. که دارمش برنمی اصال خودم جان-

 ودمب خریده نقاشی وسایل و بودم رفته دانشگاه بعد عصر امروز.   اوردم اتاق از رو نیازم مورد وسایل تمام و رفتم
 . بودم خریده همراهش پزشکیا این از هم پوش رو یه بکشم خوشگلی نقاشی عمارت از تا

 رو النگوهش از یکی یادمه  وبابا مامان مرگ بعد شدم افسرده دید چون خدابیامرز عزیز بود سالم ده وقتی
 قول وبه دادم ادامه پیشرفته صورت به و شدم عالقمند رفته رفته منم..  نقاشی کالس بفرسته  منو تا فروخت
 .بهخو نقاشیم کل در ولی اغراقه دیگه این البته. میاره کم پیشم) امریکایی معروف نقاش("راس باب"  محدثه
 .اومد سرم پشت از شجاع وپسر کیانا صداي که پوشیدم رو روپوش

 .رفتند می عمارت سمت به داشتند بود بغلش تو کیانا که حالی در شجاع پسر برگشتم عقب به
 برگشتن؟ زود چه اینا - گفتم وار زمزمه
 من باتمحاس با ولی بود داده ترتیب مهران اقا و شجاع پسر برگشتن براي خانم تهمینه که مهمانی به بودند رفته

 . است 10:30 ساعت که اکنون نه میشد تمام شب نیمه باید مهمانی
 میزاشتی؟ برگشتی زود چرا شجاع پسر هی: گفتم بلند بودند بخند بگو سرگرم که انقدر بودند نشده من متوجه

 !باشه شاد یکم بچه
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 هبچ  ،پرستارِترسناك خانم هی: گفت بلند من مثل اونم دیدم فاصله این از ماه نور زیر در  را چپش چپ نگاه
 .اوردمش همین واسه. بخوابه زود باید داره مهد صبح
 !میگی راست که تو، خودت جون اره: گفتم اروم

 شبی؟ نصفه داري چیکار اونجا تو اصال ؟ شدي روح که باز -مهدیار
 . بود سفیدم مانتو به منظورش

 . بکشم نقاشی خوام می...خودتی روح-
 بیام؟ منم جون دلدا...هورا....،نقاســـــــــــی جون اخ -کیانا

 .بیا بدو عزیزم اره-
 این...هشب االن تازشم باشه؟ بخوابی بري زود باید شما.. دایی؟؟ کجا:وگفت نزاشتش شجاع پسر که بیاد خواست

 .بکشه ونقاشی حیاط تو بمونه خواد می که شده سیر جونش از جونت دلدا
 ...م دالی اخه -کیانا
 غش بچه که گفت می داشت چی نمیدونم و برد گوشش سمت به سرشو شجاع پسر کیانا، زدن حرف وسط
 .بود برداشته رو عمارت کل  خندهاشون صداي.. خنده از بود کرده
 دیدم . کنم می سکته ترس از شبی نصفه.  باغ بگم بهتره یا حیاط این تو.. شبه االن میگه راست شجاع پسر

 عداب تا گرفتم مختلف هاي جهت از عکس چند و اوردم در را گوشیم. کنم نقاشی وبعدا بگیرم رو عکسش بهتره
 .رفتم داخل به و کردم جمع رو وسایلم. کنم انتخاب رو یکی بینشان از

********************* 
 بعد کنم واَلک آرد ،اول نه و اون.. نه نه... نریز جان کیانا-

 رفتهگ اجازه جون محبوبه واز امروز. بود کرده کثیف رو اشپزخونه تمام وکیانا پختیم می کیک کیانا با داشتیم
 .نیاوردیم اشپزخونش سر  که بالیی چه ببینه که نیست وحاال بودم

 .خربکار جوجه این سمت برگشتم چیزي شکستن صداي با
 .لباساش رو نصفش و بود زمین نصفش ، بود شکسته رو مرغ تخم

 .سکستمس دلدا: گفت مظلومی لحن با
 ... که شکستیش می اونجا نباید عزیزم: وگفتم کردم وبوسش شدم خم

 وخودمم حموم روفرستادم وکیانا کردم تمیز رو اشپزخونه شد تموم وقتی... کارم هین دادم می توضیح بهش
 کمی که بولیز یه.  کردم انتخاب بودیم خریده که دختري مادر ست همون رو ولباسامون گرفتم دوشی بعدش
 موهاي) ......زخمی مدل( همون یا داشت پارگی دوتا زانوهاش روي که شلوارسیاهی با سفید رنگ وبه بود گشاد

 .بستم اسبی دم رو دومون هر
 .کردم تموم قرمز رژ زدن با رو آرایشم و کشیدم چشمی وخط رمیل خودم براي
 .جونم دلدا سدي خوسگل چقدل، گاد مال اوه -کیانا
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 .میاد نرگسم خاله االن پایین بریم بدو.شدي خوشگل هم تو برم قربونت الهی-
 .پایین میرفتم جوري این بودم مطمئن شجاع پسر نیومدن از چون
 هیچ به ولى. بود تولدم روز امروز. نبود شاد میشه مگه روز این تو عزیز قول به. من براي بود خاص روز یه امروز
 تو من خاطر به خواستم نمی. باشیم شاد دورهم خوام می فقط بودم گفته هم نرگس وبه بودم نگفته کس

 .بگیره وکادو بیافته زحمت
 .بود کرده باز را در جون محبوبه که این مثل بود رسیده هم نرگس
 خدمتتون؟ بدم شماره خانما، خوشگل خانماي اوه– نرگس

 .خودم دارم شوهر من اقا خیر نه-
 .که ندالم من ولی-کیانا

 .خاله میاد خودش شدي بزرگ وقتی...  الهی:  وگفت کرد بغل رو کیانا اومد بدو نرگس
 کی؟ – کیانا
 .کن ولش.... بشینیم بیا خاله هیچی -کردم نگاه نرگس به چپ چپ

 دري ره از و پیوست جمعمون به کیک با بعد کمی هم خانم محبوبه زدیم حرف نرگس با وکمی ونشستیم رفتیم
 . ومیخندیدیم میزدیم حرف

 درشما که زمانی یعنی قبلیش زندگی از نرگس. گفت می نوهایش کاري شیرین از بود همدان اهل خانم محبوبه
 . بود داغ خاطرات ابزار خالصه.بود زنده

 ذرع و بودم نگفته او به که شد ناراحت حسابی ونرگس گفت تبریک را تولدم خانم محبوبه هایمان حرف وسط
 حیصب گفت فهمیده کجا از پرسیدم خانم محبوبه از وقتی. است ناراحت باز بود معلوم نرگس ولی کردم خواهی

 عواطال گفت می وتبریک بود زده زنگ محدثه صبح گوید می راست. آخ، آخ.فهمیدم میزدي حرف دوستت با که
 . گرفت خواهد تصویري تماس شب باشد حواسم که داد

 .کرد پاره را افکارم رشته خانم محبوبه صداي
 .برقص کمی پاشو.. ها تولدته مثال، ببینم پاشو دختر -خانم محبوبه

 !لوز هل مثل برلقصیم جون دلدا پاسو. میگه راست: گفت هیجان با کیانا
 .بودم داده یاد چیز همه بهش جوایی یه و رقصیدیم می کیانا با روز هر
. کنه یپل رو اهنگی تا رفت ام ونرگس رفتیم بود رقص مخصوص که جایی به کیانا با و شدم بلند اصرارشون با

 .اومد علیزاده محمد صداي ثانیه چند بعد
 )زندگی اهنگ(

 تو منی زندگیه زندگی زندگی
 تو بی نمیشه چرا زندگی زندگی

 بودي کی دل و جون
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 بودي چی آخه بگو
 ربودي؟ ازم چرا بگو زودي این به منو دله
 افتاد گیر بیچاره دله

 داد اي شدم تو عاشقه
 باد به دادي که دلی اون میخواد هواتو همیشه
 من آرامشه

 من بشه باید
 من دنیاي بشی تو بشه بکنم کاري
 منی تو یا شدم تو من عشقم خواستنی اینقدر منی، ،دنیاي منی رویاي

 .دادیم می تکون رو سرمون ناز وبا هماهنگ کیانا با
 دارمت دیگه جور آره دارمت دیگه طور رو تو هاا نه معمولی دارمت دیگه رو تو آخه و هیشکی نمیبینم
 من دنیاي بشی تو بشه بکنم کاري من بشه باید من، آرامشه
 منی تو یا شدم تو من عشقم خواستنی اینقدر منی، دنیاي منی، رویاي

 من دنیاي بشی تو بشه بکنم کاري من بشه باید من آرامشه
 منی تو یا شدم تو من عشقم خواستنی اینقدر منی دنیاي منی رویاي

** 
 خشک مجسمه مثل شد باعث که دیدم چیزي یه.رقصیدیم می رو آخر قسمت این حرکات  داشتیم وقتی  یهو

 .بشم
 حس بی صورتش دید رو من نگاه وقتی. کرد می نگاه محوي لبخند با و بود وایساده ورودي همون  شجاع پسر
 .اتاقم تو دویدم بدو ترسیدم خودم اون بر عالوه که زدم جیغی چنان ومنم شد

 دمکر می گریه رسما داشتم...؟ ها کنم کار چی من االن ،پاچه کل بیشعور.  کنه می نگاه وایساده پرو ي پسره-
 .شد زده اتاق در که

 ؟تو بیام میتونم یلدا:اومد نرگس صداي
 :بفرمایید بله-

 رو لوچت و لب کن جمع وضعشه؟ چه این دختر: گفت ودید من زار حالت اون وقتی وبست در تو اومد
 بریم کن عوض لباس پاشو.ببینم

 ...نر اخه  -
 پسره این به نزار محل اصال. داره کارت اومده هم کیانا باباي که بریم پاشو کن ولش. نداریم ماخه اخه -نرگس
 انقدر گفت اونم شده وارد صدا بی چرا که کرد دعوا سرش خان محبوبه اتاق تو دویدي که این بعد! چرون چشم
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 تو هک لحظه همون چون ندیده چیزي گفت بعدشم. نشنیدیم بوده باال ظبط صداي چون ولی نگو که کرده صدا
 .شده وارد زدي جیغ

 !!باشه اخرش دفعه تا میکنم چیکارش ببین کن صبر.خودش جون اره-
 یلیخ تولدت، راستی: گفت کرد می باز رو گردنبدش که ودرحالی گردنش سمت به برد رو دستش یدفعه نرگس
 .میدم رو کادوت ولی نگفتی بهم که ازت ناراحتم خیلی که این با... باشه مبارك خیلی

 با رو این بود خوب وضعمون که زمانایی از یادگاري این: وگفت گرفت سمتم به بود اورده در روکه گردنبش
 . تو به میدمش همین واسه بیشتر تو ولی عزیزه برام خیلی...بود اون انتخاب یعنی بودم خریده مامان

 باشه خودت پیش. مامانته یادگاري این اخه. ببخشید کنم قبولش نمیتونم نرگس نه: وگفتم زدم پس دستشو
 .کافیه هستی که همین منم واسه عزیزم بهتره

 .گردنت بندازم خودم برگرد اصال. نباشه حرفیم دیگه... تمـــام یعنی تو به میدمش گفتم – نرگس
 ومتم کارش وقتی .بستش برام و سرم پشت یعنی .تخت ور اون رفت وخودش نزاشت که کنم ممانعت خواستم

 یاد من بیوفت.بینیش می وقتیت میاد.به چه دیدي:  گفت جلو ومدا شد
 .. نگین پر از وروش بود ستاره یه شکل گردنبد
 خریدي؟ تازه خوشگله؟ چقدر ؟ چیه این یلدا -نرگس

 دگردنبن... نه: گفتم بود سرخ ریز هاي یاقوت از پر که خوشگل قلب یه شکل که خودم گردنبد به منظورش
 اباب مال که داشت هم دستبند یه شنیدم عمو از وباباس مامان عشقه گردنبند جورایی یه یعنی... مامانه یادگار

 میشه گم ولی نوزادش دست بندازه که عمو به بودتش داده که بود
 ...ه خوشگله خیلی ولی...اها– نرگس
 . الهد کال باهات بابایم دیگه بیا جون دلدا: وگفت شد وارد عجول که کیانایی بندش وپشت اومد در صداي دوباره

 .میاییم االن عزیزم باشه: گفتم بالبخند
 .رفتیم پایین هرسه و کردم عوض وتونیک شال یه با رو لباسام
 وییگ  آمد خوش .بود شده بلند احترام به که کیان اقا وبه رفتم اي غره چشم افتاد شجاع پسر به چشمم وقتی
 .نشستم  مبل اولین روي و کردم

 بزرگ نگران دیگه.. ممنونم واقعا کیانا نگهداري بابت کنم تشکر ازتون خواستم می خانم یلدا راستش:کیان اقا
 .میدین یاد بهش شما وبعدش خودم حدودي تا.. نیستم شدنش

 .خوبیه خیلی دختر واقعا کیانا. وظیفمه میکنم خواهش-
 کردي سوهل که سدي بزلگ خوب انقدل حتی.. هستی خوبی دختل هم تو دلدا:  گفت حرفام وسط یهو کیانا

 کنم؟؟ می وسوهل میاد مامان بعدش بشم بزلگ خوب دلدا مثل منم یعنی بابا: گفت باباش به رو بعد...
 ندارن؟ مشکلی کارتون با همسرتون آرام خانم راستی...باباجون بله: گفت باخنده کیان اقا

 مجرده هنوز یلدا. گرفته جدي رو عصرمون حرفاي کیانا: گفت خنده با نرگس دفعه این
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 !بگیره رو این میاد کی میگما.. اهان _شجاع پسر
 وابگاهخ اتاقاي شبیه که اتاق نه ولی اتاق میرفتم زود باید ،بود تصویري تماس واي .زد زنگ گوشیم موقع همین
 . نیست

 کت تک در. زد می  زنگ داشت همینجور گوشیم .کنم پیدا مناسب جایی شاید تا باال ودویدم گفتم اي جازه با
 در بود قفل که اخري در رسیدم... نگو که هم رو سالن .نبود خوابگاه شبیه کدوم هیچ ولی کردم می باز رو اتاقا

 فرش یه از غیر به نبود چیزي واصال بود خالی اتاق. کردن روشن دلم تو امیدي نور انگار کردم باز که رو کناریش
 .بود اتاق ي گوشه فقط اونم که

 ندلبخ با و بود کیکی جلوشون که اومد جون ومحدیث وعمو محدثه تصویر... کردم باز رو وگوشی نشستم زودي
 .کردند می آنالیز منو داشتن اوناهم انگار بودیم ساکت همهمون دقیقه سه دو کردن می نگام

 ؟ چطورس حالت.. گلم دختري سالم– جون محدیث
 ؟ نمیدي جواب ؟چرا پس کوجایی.. خوبی؟ عمو سالم -عمو

 خوبی؟.... خودم کابوسی خواهر سالم -محدثه
 دیر من ببخشید ؟ خوبین همگی به سلــــــام-.نمیدادند من به زدن حرف ومجال میزدند حرف سرهم پشت

 داشتم کار ودادم جوابتون
 خبر؟ چه شما خوبیم ما- محدثه

 !شما دوري جز نیست ماللی... سالمتی-
 ؟ اتاقته اونجا دخترم -عمو

 .نمازخونس گفتم یهو.... عمو نه-
 ! نیست تختی هیچ ها میگم اها -عمو

 .مبارك تولدت دخترم راستی... بزنیم حرف دقیقه دو ؟بزار داري چیکارش -جون محدیث
 :روبخریم کیکه که کن فوت شعمارو دخترم: گفت عمو... خوندن می مبارك تولدت شعر باهم همگی

 .کنم فوت تونم نمی که من عمو: وگفتم خندیدم
 !!کن فوت بعد کن ارزو ببند چشاتو... نباشه کاریت تو چرا -عمو

 باشه-
 .ردمک فوت ،بعدش بیافته اتفاق میشه اینا عمو خوشحالیه باعث که چیزي هر که کردم آرزو و بستم رو چشمام

 !!شد شعما شدن خاموش با مساوي من کردن فوت
 وقعم رو هام کادو که وگفتن زدیم حرف هم با کمی...کنن فوت سه هر که بود گفته بهشون قبل از عمو کنم فکر

 .کردیم خدافظی و میدن جا اون به رفتن
 هم کیانا  .رفته اتاقش به  هم شجاع پسر و رفتن کیان واقا نرگس گفت خانم محبوبه که پایین رفتم تلفن بعد

 .باباش بدرقه رفته شاید گفتم...   کجاست نمیدونست
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 دفعهی که ببینم و اتاقش رفتم می داشتم دیگه... دیدم نمی رو کیانا چرخوندم می چشم قدر چه هر  حیاط رفتم
 .بود عمارت هاي ورودي نزدیک که بود مجنون بید درخت پشت از صدا...اومد اي گریه صداي
 ازب خوشگلشم فر وموهاي هاش زانو رو بود گذاشته سرشو دیدمش! کیاناست صداي که بودم مطمن جلو رفتم
 .بود ها فرشته مثل واقعا میزد صورتش به که ماهم ونور بود شده پخش اطرافش و شده

 کیــانـا؟؟-
 .شد ریش دلم بود اشکی که دیدم رو خوشگلش سبز وچشماي کرد بلند سرشو

 عزیزم؟ نشستی اینجا چرا ؟ شده چی کیانا-
 ؟ نداله ودوس من خدا چال دلدا: شدوگفت شدیدتر گریش دید که رو من

 مامان بهت.. داره دوست خیلیم خدا ها؟ ؟ نداره دوس رو تو خدا که گفته کی: وگفتم کنارش نشستم رفتم
 ! نمیاد خوشم ازش چند هر خوبه که بزاریم دایتم حاال... خوب بزرگ وبابا بزگ مامان یه....  داده خوب وباباي
 وضع ومامانم خونه میره بابام میشم تهنا میشه که شب چرا ؟ نیستن هم کنال من وباباي مامان چال پس -کیانا
 دیگس؟ جا یه بگه قصه بالم که این

 استیر. کنین زندگی وباهم برگرده مامانت زودي به که میدم قول من...  عزیـــــــزم-وگفتم بغلم تو کشیدمش
 .برگردن زودي به قراره و شده خوب مامانت حال که گفت ومی بود زده زنگ بزرگت مامان دیروز
 میگی؟ الست – کیانا

 خواي؟ نمی رو همین ؟مگه شد چی پس: گفتم فکر تو رفته دیدم. دادم تکون سرمو
 میري؟ پیشم از یعنی میشی؟ چطولی تو پس ولی.. خوام می چال-کیانا

 .دیدنت بیام میدم قول ،ولی اره... نمیدونم – وگفتم زدم تلخی لبخند
 شبرا این و کشه می رنج بیشتر داره روز هر کیانا .بزنم حرف خانم ملیکا مورد در کیان اقا با باید زودتر هرچه
 هی نباید میدونم... کنه زندگی نعمت دو این داشتن بدون هم اون نمیزارم... سالشه؟ چند اون مگه نیست خوب
 !مجبورم کیانا خاطر به اما بگم هارو چیز سري

 و ودب صورتش رو که جالبی چیز و برده خوابش بغلم تو کیانا دیدم اودم خودم به وقتی که بودم فکر تو انقدر 
 .بود صورتش رو لبخند میشد خوشحالیم باعث
 لبخند با داره و ایستاده اتاقش بالکن تو که دیدم رو شجاع پسر... بیرون اومدم درخت پشت از داشتم وقتی

 بخندشل شاید. نمیزنه حسابی درست لبخند یه پسر این چرا نمیدونم شدم رد اعتنا بی. میکنه تماشامون محوي
 !!شده خراب

 ختس یکی از یکی که بودم داده ترم میان امتحان تا دو امروز.  بودم خسته وخیلی بودم رسیده تازه دانشگاه از
 . بخونم سخت باید امتحانا براي. شد می شروع ترم امتحاناي بعدش و بود فرجه ،دوهفته تر

 :میزد جیغ وهمونطورم طرفم دوید خوشحالی با دید رو من وقتی پایین اومد و خورد سر ها پله نرده رو از کیانا
 ...جونــــــــــم دلدا
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 جونم؟: وگفتم کردم باز هم از دستامو
 :نزن حلف باهام ها؟ قهلم باهات:  وگفت بغلم تو پرید
 من؟ بانوي مجازاتم شده این که کردم چیکار چرا؟: وگفتم باال پرید هام ابرو

 ندادي؟ لشونم تو نقاشی تو که چون: وگفت قهر حالت وبه کرد جمع توبغلش دستاشو کیانا
 .بودم شده برنامه بی چه گیا تازه .بودم نکرده شروعش حتی که افتادم نقاشی یاد

 .نکشیدمش هنوز... واي:  وگفتم زدم سرم به رو دستم
 ؟ که میکشیدي داشتی لوز اون چال ؟ چی – کیانا

 کوچولو؟ خانم باشه ببینش شب تو اصال.. میکشمش حتما امروز... نکشیدم روز اون-
 . رفتیم نهار براي میکرد صدامون جون محبوبه چون و داد تکون سرشو

 .کنم کاري تونستم نمی طوري این... مردم می داشتم خستگی شدت از نهار بعد
 .بکشم رو نقاشی که رفتم بودم داده کیانا به که قولی طبق بعد و خوابیدم ساعت یک

 !!مکان... داشت وجود مشکلی یک ولی کردم اماده رو وسایل
 می رفک داشتم همینجور... بخوابم تونستم نمی وشب گرفت می رنگ بوي اتاق چون نمیتونستم که اتاقم تو

 .بودمش یافته تولدم روز که افتادم خالی اتاق یاد یکهو، که کردم
 ابانتخ را ها عکس از یکی که کردم باز را گوشیم و کردم رهایشان اتاق وسط. رفتم جا ان وبه رابرداشتم وسایل

 رتعما جلوي که شجاع پسر و کیانا تصاویر همه در. شدم شب ان تصاویر تمامی در عجیبی چیز متوجه که کنم
 که یدندخند می زیبا انقدر ولی بکشم را شجاع پسر تصویر خواستم نمی... نوعی به کدام هر در میخندیدند بودند

 !!شدم مجبور
 رد ولی.... کشید طول ساعت پنج چهاریا  حدود کارم  .پوشیدم را سفیدم روپوش و کردم انتخاب را بهترینشان

 و..  درخشید می ، چهاردهم شب ماه ونور شب درسیاهی که بود عمارت تصویر... بودم راضی اش نتیجه از پایان
 وحر نقاشی وبه میخندیدند دل ته از. بود پیدا رخشان ونیم بودند هم روي روبه که حالی ،در اي بچه ودختر پسر
 داشتی دوست که طوري .بود شده تر زیبا ام کشیده االن تا که هایی نقاشی تمام از نظرم وبه  بودند داده

 !کنی تماشایش
 مدک به رو دستم ،زود زمین بخورم بود ونزدیک خورد پیچ پام که شکلیه چه ببینم دور از تا رفتم عقب عقب

 هباش اومده زلزله انگار وایسم اومدم تا اما... کردم حفظ تعادلمو و زدم چنگ بود دیوار وسط درست که کوچیکی
 وخاك گرد عالمه ویه  طرف یک رفت و شد نصف وسط از آوري شگفت طرز به دیوار وبعدش خوردم تکونی یه

 باز ور چشمام دوباره .بینم می اشتباه کردم ،فکر کردم باز اروم بودم بسته خاکا خاطر به که رو چشمام شد بلند
 واردی طرف ان روگذاشتم پام تا جلو رفتم...  بود دیوار پشت مطلق سیاهی یه بود درست.. نه....  کردم بسته و
 تنها!  قدیمی خیلی دکور با ساده خیلی اتاق یک... بود شده ریز چشمانم نور خاطر به.. نورشد از پر جا همه...

 ایدب زدم حدس.. بود بزرگ شجاع اقاي شبیه حدودي تا که زیبا زن یک تصویر... بود عکس یک اتاق جالب چیز
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 است وقت خیلی که این مثل ، عنکبوت هاي وتار بود وخاك گرد رویشان شدت به چیز همه.  باشد مادرشان
 ! نشده اتاق این وارد کسی

 صداي که چرخیدم می خودم ودور کنم کار چی باید دانستم ونمی شدم هول... اومد خانم محبوبه صداي
 یلـــدا... یلدا:  شد نزدیکتر خانم محبوبه

 رها تا کشیدم را خودم...  کرد گیر قدیمی کمد به هایم گردنبند بیرون دویدم می داشتم وقتی هول شدت از
 باز که امد می در صداي چون کرد می باز را ها اتاق تک تک در انگار خانم محبوبه. شد هم همینطور که شوم

 طرف این کمد به را دستم کمد؟... اهان... شد؟ باز چطوري در این خدایا  ... نزدیکتر که وصدایش میشد وبسته
 شد باز اتاق در هم لحظه همان شدو بسته دیوار و کردم لمس را اي دکمه کنارش در که کشیدم می دیوار

 !نشنومش که خواستم می بار اولین براي که خانمی محبوبه وصداي
 پریده رنگت چرا ؟ نمیدي جواب چرا کنم می صدات دوساعته من وبعد اینجایی تو یلدا؟ وا -خانم محبوبه
 ؟ دخترم

 .نشنیدم نبود اینجا حواسم ببخشید... خوبم... نیست چیزي-
 گردی اپشن یک نرگس قول به شده اضافه صفاتم به هم صفت این  امدم تهران به وقتی از دیگر دوروغی این و

 .خانم محبوبه هم حاال وعمو عمو زن اول...دارد وجود اپدیتیم نسخه در که
  جون؟ محبوبه داشتی کارم-

 رفت می داشت... پایینه االن... کنم خبرت اومدن کیان اقا موقع هر بودي گفته... دخترم اره -خانم محبوبه
 .باش ،زود نزاشتم

 :ممنونم... میام االن باشه-
 ورود اجازه کس هیچ کردي؟ پیدا کجا از کلید جا؟ این اومدي چطوري تو.... سرم به خاك واي – خانم محبوبه

 . ومیکشن من بفهمن اقا و خانم!  نداره رو اینجا به
 گه؟م چطور کردم پیدا رو ایجا بودم خالی اتاق دنبال... دونستم نمی بعدشم!  که نبود قفل ،در جون ؟محبوبه وا-

 رفتم من بیا زود. نداره اشکالی پس... کردن باز رو قفل خودشون پس... اهان -خانم محبوبه
 به تیاطاح با رو  نقاشی.بود رفته کنار قبل دقیقه چند انگار نه انگار که کردم نگاه دیوار وبه دادم تکون رو سرم

 . کردم وعوض لباسم و بردم اتاقم بالکن
 خوابیده؟: مگفت اروم. ونشستم  گفتم اروم سالمی. بود خوابیده باباش بغل تو که دیدم رو کیانا رفتم پایین وقتی
 ؟ داشتین کاري من با:  وگفت نشست تکی مبل رو خودش و کاناپه رو گذاشتش اروم و داد تکون رو سرش
 .ورودي سالن بریم میشه اگه میشه بیدار کیانا اینجا: وگفتم کیانا به  کردم اشاره

 اخم بهم معمول طبق باز واقابزرگ نیومدم اینجا به دیگه شب اون از. رفتیم جا اون به من وهمراه نگفت چیزي
 .رفت هم غره چشم که جالبه حاال و کرد
 ! گنده مرد.. کن نگاش توروخدا:  گفتم اروم
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 گفتین؟ چیزي:  وگفت کرد نگام تعجب با کیان اقا
 :بشینید بفرمایید نبودم شما با... نه.. نه: وگفتم شدم دستپاچه

 که  بگم چیزا سري یه  خواستم می وقته خیلی کیان آقا راستش: کردم صحبت به شروع نشستن بعد کمی
 .ببینم رو کیانا وناراحتی بشینم تونم نمی دیگه ولی میترسیدم

 باشه؟ ناراحت کیانا که کردم کاري من ؟ بترسین که شده باعث چی ؟ چیزایی چه: کیان اقا
 . نبش خبرنگار باید حتما ودختر پدر نظرم به!  رفته کی به بچه میگم پرسید می سوال هم سر پشت داشت

 .میگم بدین اجازه لطفا.. نه-
 .بفرمایید بله -کیان آقا
 شدم متوجه رو علتش بعدا که بودم کیانا هاي گریه هم گاهی و ناراحتی شاهد جا این اومدم که روزي از-
 مکن می فاش رو گفتن بهم خانم مژده که رو راز یک دارم من که بگم باید ، خانم ملیکا ومادرشون شما درمورد...

 ماش بین میکنم حس چرا نمیدونم ولی،  بشه بدتر خیلی اوضاع شاید حتی .نیست درست اصال کارم ومیدونم
 ؟ رفتن لندن به چرا خانم ملیکا که میدونین شما.بشه درست دوباره میتونه که داره وجود عمیقی عشق

 .میکنه ناراحتم گفتنش موضوع این... چون... اره خب -کیان اقا
 دارن؟ سرطان خانم ملیکا که میدونستین وقت همه این شما.. یعنی.... یعنی-

 .نداره حقیقت اصال این نه.... داره؟ چـــــی چی؟ -وگفت .کرد نگام ناباورانه حرفم بعد یهو کیان اقا
 ...اما نشه شوکه که بگم خواستم می دیگه جور یه اصل در کردم خراب من و نمیدونست پس واي

 شده خوب کامال بیماریشون یعنی خوبه حالشون االن میدم توضیح االن من... لطفا باشید اروم-
 لیسی یه بیام خودم به تا وایساد جلوم وقتی میشه نزدیک بهم خشم با داره شجاع پسر دیدم یهو حرفام وسط

 اشکی قطره سمت فکرم من اما میزد داد سرم داشت اون :شد مایل کیان اقا سمت به صورتم که زد بهم محکمی
 وداد خوردم محکمی تکون دفعه یک....  داره دوسش هنوز یعنی این :پایین میافتاد کیان اقا چشماي از که بود

 ماداعت هرکسی به نباید گفتم مامان به من..... ؟ توام با کجاست؟ حواست معلومه هیچ: شد بلند که شجاع پسر
 اومدي که روزي از. کنی نابود رو زندگیش حاال که میگفت رو خواهرم راز کردو می اعتماد بهت نباید.. کرد

 ! نیاوردي کیانا سر بالیی که کنیم شکر باید.  کنی می نابود رو زندگیمون که میدونستم
 کشه یم زجر داره دوساله... ،زندگیم زنم که میدونستم نباید... ؟ میدونستم نباید چرا...  مهدیــار کافیه -کیان اقا
 ! خوشی براي رفته میکنم فکر من اونوقت و میکنه نرم وپنجه دست مرگ با

 می هچ کجایی؟ بگی دنبالش نرفتی بار ،یه لعنتی چرا ؟ بره گذاشتی چرا بود مهم برات زنت اگه تو – مهدیار
 ؟ دوسال این تو کنی

 گیر الکی چیزاي سر همش... کرد می دعوا همش اخر روزاي ، نگفت من به اما. بود خودش خواست -کیان اقا
 دهش خسته ازم گفت بهم روز یه اما.. بهش گفتم نمی چیزي... میشه درست گفتم می... گرفت می بهونه داد می

 طالقش که حاال گفت و کرد اصرار ولی  نمیدم وطالقش دارم دوسش اما من گفتم. بگیره طالق خواد می و
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 ستمد از مدت یه براي که ،میره بکنه فکراشو که میره گفت... زارم نمی گفتم... خواهرش پیش لندن میره نمیدم
 از هک ترسیدم.. بگیره غیابی وطالق اونجا بمونه همیشه براي... برم دنبالش اگه که گذاشت شرط و بشه راحت

 دلش هک وقتی تا گفت...؟ بمونی خواي می کی تا ولی باش خوش برو گفتم  برنگرده که ،ترسیدم بدم دستش
 .برگرده و بشه تنگ برام دلش که بودم منتظر روز هر من اما... برگرده وعالقش  بشه تنگ برام

 .رفت بیرون وبه برداشت رو کتش گریه با
 انتوم از که رو دستش دستم ،با گفت می راه بی و میزد داد داشت دوباره. بود عصبی که شجاعی وپسر موندم من
 یرسراز واشکام بود لبام روي تلخی لبخند که حالی در و افتاد دستش که زدم رو میداد وتکونم بود گرفته ام

 نباش نگران اما... .گفتم شوهرش به رو خواهرت راز من. کرد می اعتماد من به نباید مادرت گی می راست: گفتم
 .میرم جا این از و کنم می جبران رو چیز همه زودي به

 بود نبرده شرمندگی از بویی که نگاهش وبه دویدم سالن خروجی سمت به ندادند بهم زدن حرف اجازه اشکام
 . نکردم توجهی بود حس وبی ومات
 چشم تو چشم شجاع پسر با خواستم نمی اما کرد صدام شام براي جون محبوبه پیش کمی و بود شده شب
 .اومد در صداي.  نمیام گفتم همین خاطر به  بشم

 بفرمایید؟-
 بیام؟ منم جون دلدا – .دیگه وصداي ؟ دریایی چشم خانم هست اجازه -

  ؟ خوبی:  گفت و کرد بغلم نرگس شدم بلند احترامشون وبه شدند وارد من ي بله با بودند وکیانا نرگس
 ؟ ينکشید رو نقاشی جون دلدا: گفت و بغلم تو نشست اومد هم کیانا و تختم رو نشستیم.دادم تکون رو سرم

 بیارش احتیاط  با  بالکن تو اونجاست برو ؟ ببینی خواي می... کشیدم عزیزم چرا-
 ؟ شده چی صورتت:  گفت نرگس و رفت

 . افتادم مهدیار سیلی ویاد کردم حس سوزشی زدم صورتم وبه دستم وقتی ؟ صورتم-
 ! زمین خوردم ؟ نیست چیزي -

 اقا زا خبر چه بگو تو نیست مهم این میگم بهت بعدا کن ولش حاال:  گفتم...خودتی یعنی که کرد نگام جوري
 خانم؟ تهمینه و مهران

 .میره یادش چیز همه و میشه باز بناگوش تا نیشش میاد اقا این اسم تا بیا
 کنی نمی یادي تو دیگه که نیام من اگه گیري می خبر ازم هیچ ؟ هفته یه این تو شده چی که نمیدونی -نرگس

 .دیدنت بیام گرفتم اجازه بابا از االنم.
 مطرف یه از شدن سخت درسا طرف یه از  .دیدنتون بیام نشد فرصت خوام می عذر هفته یه این مورد در نرگس-

 یچ نمیدونی این اگه ببین اما باش؟ زود بگو... شده؟ چی مگه راستی.کنم نمی فرصت خدا به کیانا نگهداري
 !کشتمت باشه لوس قبلیات مثل هم شدت
 .داره فرق خیلی دفعه این بگم کن صبر نه واي.... گم نمی پس باشه -نرگس
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 ولی بودین دعوت شماهم که میدونی فامیالشون بین بود گرفته دیگه مهمونی یه خانم تهمینه پیش هفته یه
 .نیومدین

 خب؟...بیام نمیاد خوشم که میدونی. پیشش موندم بود مریض کیانا منم داشت کار شجاع پسر ،اره-
 جز به موندم نمی مهمونیا تو وقت هیچ هم ومن بودن اومده هم مهران دوستاي ،گفتم می داشتم اره -نرگس

 پسري کردم، می سرو رو غذا داشتم خالصه.زیاده کارا بمونم گفت خانم تهمینه روز اون شانسم از که مورد چند
 من اما داد دوستی پیشنهاد بهم بعدش اما خواد می چیزي کردم فکر اول اومد جلو میکرد نگام اول همون از که

 فرشته مثل مهران یدفعه خوام نمی بگم اومدم تا بشه اشنا خواد می اول و ازدواجه قصدش، گفت .نکردم قبول
 ،گفت هم تو اخماي وبا اومد ها
 خودت؟ پیش کردي فکر چی واقعا ؟ میدي پیشنهاد من نامزد به تو کامران– 

 اشاره مهران که کردم می نگاش داشتم وواج هاج رفت و دونسته نمی وگفت کرد خواهی عذر ازم هم پسره اون
 یگهد اما ترسید می والعملم عکس از و شده عاشقم اول همون از که گفت خونه اشپز تو رفتیم. برم دنبالش کرد
 ! خواستگاري بیاد خواد می باشم راضی من واگه تونه نمی

 کردي؟نه؟ قبول زود  توهم ؟حتما بعدش خب.... مهران ایول واو؟-
 هفته هی بعد شد وقرار بکنم فکر باید گفتم وبعدش کردم واوخه واخه اومدم ناز براش یکم...هم تو بابا نه -نرگس
 خانم تهمینه با قراره کردم قبول منم جوابه ومنتظر نداره طاقت دیگه وگفت زد زنگ امروز که بدم خبر بهش
 نیهبی پیش قابل غیر زن ،این میترسم خانم تهمینه برخورد از راستش... خواستگاري بیان بعدش و بزنه حرف

 !یدونش یکی پسر براي نکنه قبولم که داره حق خدمتکارشونم من...
 هیدون یکی دختر هم تو تازه ؟ چشه مگه خدمتکاري... بگیره رو تو که باشه هم خداش از:  وگفتم پشتش زدم
 . باباتی ي دیونه خل

 هک بود شده بامزه انقدر .کشید می خودش دنبال رو نقاشی داشت زحمت و زور با  که دیدم رو کیانا و خندیدیم
 .شد شدید خندمون

 ؟ یدهکش چی خاله ببینمش بزار: گفت و گرفت ازش رو تابلو و رفت کیانا سمت وبه شد بلند خنده با نرگس
 .بدم نشونش مهران به میبرم کردي؟ چه... دختر عالیه... واي... واي:  وگفت کشید جیغ دید رو تابلو وقتی

 !که خورمش نمی:  وگفت دوید در سمت به... بشم مانع خواستم تا
 نقاشی ؟دوستم چی بگی که مردم خونه دم میبري شبی نصف... .زشته میبري کجا... کن صبر دختر اخه-

 کشیده؟
 !پایینه عشقم چرا؟ مردم خونه دم: گفت بیرون دوید می که حالی در من به توجه بدون

 ؟ چیه عشق دلدا ؟ عشقم چی یعنی: گفت تعجب با کیانا و کردیم نگاه بهم رفتنش بعد وکیانا من
 .ردمیک نگام وکنجکاو پرسشی حالت وبه چونش زیر بودش گذاشته رو دستش خدا رو تو ببین رو بچه ذره یه
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 شد تفرص بعد تابلومون دنبال بریم اول نیست وقتش االن ولی گم می بهت باشه چیه؟ عشق بدونی خواي می-
 باشه؟... میگم
 گفت می این کی و میکرد نگاه تابلو به ذوق با داشتند نرگس و مهران.  رفتیم پایین هم با و داد تکون سرشو
 ...اون ویکی

 .واقعا نظیره بی– نرگس
   .هنریه شاهکاره... کمه نظیر بی نظیر؟ بی -مهران

 من ونچ .بود نشسته شون روبرویی مبل روي کنم فکر ،اومد شجاع پسر صداي بگه چیزي نرگس که این از قبل
 ! نیست مهم زیادم چند هر نشدم متوجهش اومدم که

 ؟ کشیده چی انگار کنید می تعریف همچین -شجاع پسر
 .دیوار به بزنیمش نظرم به اصال...عالیه واقعا... حرفیه چه این مهدیار وا – مهران
 .بزنیم... عالیه اره -نرگس

 ... دیوارها به بزنین رو این ندارین اجازه اصال نه -شجاع پسر
 :دیوار به میزنم خودمون خونه تو میبرم من پس باشه – مهران
 وسالم شد بلند احترام به دید رو من وقتی مهران...کنه خردم شجاع پسر این از بیشتر ندادم واجازه جلو رفتم
 ولی دادم می قرار مهران رو حرفام مخاطب که درحالی. گرفتم دستش از رو وتابلو دادم رو سالمش جواب. کرد

 .گفتم بود مهدیار با صحبتم روي جورایی یه
 اجازه کسی به من ضمن در... بهتره باشه خودم پیش تابلو این نظرم به ولی... مهران اقا لطفتون از ممنون خیلی-

 !نزنه یا بزنه بخواد که بگیره تصمیم تابلوم مورد در که ندادم
 . رفتم وباال گرفتم هم رو کیانا دست و گفتم اي اجازه با

 بخوام؟ چیزي یه میشه دلدا: گفت قصه خواندن بعد.... بخوابونمش تا کیانا اتاق تو رفتیم
 .بگو عزیزم اره-
 -؟ من اتاق به بزنی رو تابلو این شه می چیزه... میگم جونم دلدا-
 وبا کرد می تغیر داشت هم زندنش حرف مدل  وحتی شد می بزرگ داشت کم کم که کردم نگاه کیانایی به

 .کرد می دلبري زبانی شیرین
 .کشیدم تو عشق به رو نقاشی این من اصال... باشه: گفتم لبخند با

 چیه؟ نگفتی رو عشق الستی.. واقعا؟ – کیانا
 نمی قتیو و بزنه تند قلبت بینیش می وقتی....  باشی داشته دوست رو کسی یه که این یعنی  خب عشق... بله-

 .کوچولو خانم بخواب االن بشی بزرگ که فهمی می وقتی هم رو  بقیش..  بشه تنگ براش دلت بینیش
 به... ایستادم آینه جلوي  کرد می درد خیلی صورتم.  رفتم اتاقم وبه کردم خاموش رو اتاق چراغ و بوسیدمش

 .میزد زردي به اطرافشم بود شده وقرمز بود مشخص صورتم رو دستش جاي کردم نگاه خودم
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 کجایی عزیز.... " کنه اذیت رو من گل نداره حق کسی "گفت می که افتادم عزیز یاد... کشیدم دراز تختم روي
 اباب از که تکی  عکس به نگاهم.شده پژمرده هیچ که ،اذیت تهران اومده که ماهی چهار این تو گلت  ببینی که

 هامتن چرا میافتین؟ منم یاد هیچ ؟ کجایین ،مامان بابا. کوچیک اما قدي صورت به.   افتاد بود میز روي   ومامان
 لمد به شد فشرده قلبم...  نه؟ کردم نابود هم رو شما زندگی من میگه راست شجاع پسر نظرم به  ؟ گذاشتین

 یعنی.. نبود من خداي واي. ببینم بهتر تا زدم پس رو اشکام، بود عجیب چیزي یه بین این در ولی زدم چنگ
 می ور اتاق تمام ها دیوونه مثل و شدم بلند.. ؟ نکجا واي.... نرگس کادوي گردنبند نه عشق گردنبند نه... نبودن
 شتمدا که بود وقت خیلی ولی گذشت چقدر نمیدونم... بود شده شدیدتر هم اشکام.. نبود... نبود ولی..  گشتم

 ندارم؟ هم رو گردنبند از نگهداري توانایی که ام عرضه بی چقدر من خدایا.. گشتم می دنبالشون
 کجا بار اخرین  .کنم تمرکز کردم سعی و زدم کنار رو اطرافم در شده باز موهاي و زمین رو نشستم خسته

 وقتی.. نه... گردنم انداختم دوباره حموم بعد دیدم بعدشم. نه! دادم نشون نرگس به بودن؟وقتی وگردنم دیدمشون
 کردم مرور خودم با لحظه یه.... مخفیه اتاق اون تو دیدم بعدشم نه هم این... میزدیم حرف جون محبوبه با
 که االن ولی... افتادن اونجا حتما اهان... کمد به گردنبندا کردن گیر.. ودویدنم شدن هول...جون محبوبه صداي...

 .سراغشون برم فرصت سر باید... زیاده دیدنش واحتمال خونست پسرشجاع برم تونم نمی
 این ووت باشم کیانا مراقب که خواست من از و خانم ملیکا دنبال لندن به میره که وگفت اومد کیان اقا زود صبح
 دیروز که رو شرمندگی حس اون بار این اما چرا نمیدونم. کردم می حس رو شجاع پسر عجیب نگاه هم مدت
 .ودیدم بودم ندیده

 دامگردنب برم که بود مناسبی وفرصت.بود رفته مهد به هم وکیانا درس ودرگیر بودم خونه ها فرجه علت به من
 .برنگشته شجاع پسر تا بردارم رو
 یرفتم بیرون به خرید براي داشت که دیدم رو خانم محبوبه... کشیدم وسرکی شدم خم پایین به ها پله باالي از
 ... خالی اتاق به ورفتم شد راحت خیالم...

 گرد که تفاوت این با اما رفت کنار قبل دفعه مثل وبازم کردم لمس رو وکلید کشیدم کوچک کمد کنار به دستی
 .شد ایجاد کمتري وخاك

 شدم خم.  کردم  پیدایشان ها ورودي همون در زمین روي که بود گردنبند دنبال چشام اتاق به ورودم محض به
 دکر اخمی من به کردم حس که شدم تصویر در زیباي زن با چشم در چشم شدن بلند وهنگام... وبرداشتمشان

 شروع  بعد به این از هم ان که  کردند نمی اخم من به عکسها فقط شدم هم ،خیاالتی من خداي واي...
 رتشصو به را دستم تا...  کنم تمیز را وخاکش گرد تا رفتم جلو ببینم بهتر را زیبا زن این که این براي . شد

 را ما توجه چیزي که بگذارم جایش سر وخواستم برداشتمش... بود لق جایش چون شاید نمیدانم! ...افتاد کشیدم
 ایشسرج را عکس خواستم.. بود عکس پشت دکمه شبیه برجسته اما کوچک خیلی  دایره یک شکل.  کرد جلب

 ...کرد اشاره دیوار وبه کرد شدید اخمی زیبا ي بانو که باشم نکرده فضولی این از بیشتر تا بگذارم
 .لطفا ننک اخم... کار این براي نه اتاق این تو اومدم اتفاقی صورت به نیستم فضولی ادم من...زیبا بانوي ببین-
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 .کرد واشاره اخم دوباره
 بگردم؟ رو اتاقاشون بیام نیست زشت... کردن اعتماد من به... بانو اخه-

 !!دکمه به اشاره ودوباره داد باال نوچ نشانه به رو ابروهاش
 . نباشن راضی شاید... نیستما بقیش براي دیگه اما میزنم رو دکمه من زیبا بانوي باشه-

 قصندو بار این و رفت کنار دیوار، وسط از کوچک مربعی صورت به که دادم فشار رو ودکمه گفتم اي اهللا بسم
 ونگاش برداشتمش...  شد می دیده هم بانو این لبخند بین این در که نماند ناگفته. شد ظاهر کوچکی

 .بودم کرده پیدا ورودي سالن دکور کنار که بود کلیدي ان شبیه وقفلش بود قفل درش.  کردم
 اعتمادشون از که داشتم وجدان وعذاب ندادم رو این از بیشتر فضولی اجازه خودم وبه گفتم شیطانی بر لعنت

 .کردم سواستفاده
 در بانوي این میزنم حدس... نکردم اي توجه هم بانو این هاي اخم وبه گذاشتم سرجایش اولش مثل را چیز همه

 . یکیست نگاهشان نوع هایشان حرکت تمام خدا به!  دارد نسبتی دانا اقابزرگ با حتما تصویر
 بعد هفته یک

 بود شده شروع من ترم امتحانات بودم فردایم امتحان براي خواندن ومشغول خوابانده را وکیانا بود ظهر از بعد 
 !خوابد می من خواندن درس شود بیدار که کیانا چون کردم می مطالعه داشتم شدت به.بود سومم امتحان فردا

 رپس حتما نکردم توجهی باز. شد زده باري چند.کرد می باز خانم محبوبه االن نکردم توجهی. امد در زنگ صداي
 .بود شده داخل ش کلید با حاال تا که بود او اگر نه ولی. بماند منتظر کمی ،بزار ست شجاع
 . سرهم پشت بار این ولی زنگ صداي دوباره
 .نیست خونه خانم محبوبه شاید دویدم ایفون سمت به کشیدم می خمیازه که حالی در شدم بلند زودي

 بفرمایید؟ بله؟:برداشتم را اف اف
 .جان محبوبه کن وباز در: بود خانمی یه
 داشتید؟ کار کی با شما؟-

 ! دیگه منم... جان محبوبه وا؟: خانم
 .گرفت قرار کنارش در که رادیدم کیان اقا بگوید را اش جمله ادامه خواست تا
 کنن؟ نمی باز چرا پس -کیان اقا

 .کردم باز را در فوري. خانمه ملیکا واي..زد جرقه ذهنم
 اهمنگ یدفعه... ؟ جوونه ادم یه صداي این که نمیده تشخیص صدا از یعنی جون محبوبه گفت می من به چرا ولی

 !سرم تو خاك... خمیازه علت به بود دهنم مقابل که افتاد دستم یکی اون به
 سوپرایزي یه زارب گفتم که پایین میرفتم داشتم لباسام تعویض بعد.  بپوشم مناسب لباسی تا دویدم باال طبقه به 

 .شد بیدار بالخره که باري چند کردم صداش اروم. بود خوابیده اروم...رفتم کیانا اتاق به...بدم انجام من هم
 دیگه بخوابم بزال دلدا -کیانا
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 خیلی که چیزي یه مثال.. بشی خوشحال که کنم کاري یه خوام می...  نیست خواب وقت االن شو بلند عزیزم-
 ؟ چیه داري دوست

 ؟ بازي شهل بلیم مثال: شدوگفت بلند زود نداشت چنانی ان تفریح هفته یک این تو حاال که کیانا
 .میشه چی ببینیم بعدا تا بکن رو میگم که کارایی پاشو تو حاال-

 کنم؟ کال چی-کیانا
 دادم یادت که همنجور رو موهات... میپوشی بعدش  کنم می اماده لباس برات منم میگیري دوش یه میري اول-

 باشه؟ کنم صدات بیام تا  اتاقت تو شینی ومی بندي می
 اسلب  براش  منم.رفت حموم سمت به معطلی بدون که داشت رفتن بیرون هیجان واونقدر داد تکون سري کیانا

 رسیدن؟ وقتی از تنهان ؟ شد بد چه واي... پایین ورفتم کردم حاضر
 ورتص به بود ونزدیک شلوارم به کرد گیر پام اخر هاي پله تو اما برسم بهشون زودتر تا کردم تندتر رو قدمام
 .کردم جمع خداروشکر ،که زمین بخورم
 .کردند می نگام لبخند با که افتاد بهشون نگاهم... موفقیتم بعد اودم باال که سرمو
 نمیگ خودشون پیش حاال...بینن رونمی ایفون پشت اونا خداروشکر حاال سوتی دومین این رفت ابروم خدا واي

 . بودیم سپرده کی رودست بچمون
 . دادند رو جوابم لبخند با هم اونا. کردم گویی امد وخوش رفتم سمتشون به

 به پزخونهاش به ورود قبل. رفتم آشپزخونه طرف به ببخشید یه با وتندي افتادم چیزي یه یاد که بشینم خواستم
 رو ریموتش و کردم آماده رو نظرم مورد اهنگ کیانا براي سوپرایزم تکمیل وبراي رفتم پخش دستگاه سمت
 .انداختم تونیکم جیب داخل

 جون محبوبه کنم فکر و شد تموم دیشب که وقهوه چاي ؟ ببرم چی براشون حاال خدا واي. شدم آشپزخونه اردو
 ببرم؟ میوه فقط  زشته نه..  ؟ میوه... بخره رفته

 افتاد آبلیمو ي شیشه به چشمم ویهو بود اماده که میوه ظرف... .کشیدم توش وسرکی  کردم باز رو یخچال
 در. یافتم اهان...
 !وبخور وببین بیا که کردم درست شربتی ویه کردم پیدا هم شیر خاك مصیبت هزار با

 کشن زحمت عزیزم واي: گفت دید رو من وقتی خانم ملیکا. بردم براشون. انداختم توشون که رو یخ قطعه اخرین
 .نکن شرمندمون بشین ،بیا تو
 :گرفتم مقابلشون رو وشربت... حرفیه چه این کنم می خواهش نه-
 .بفرمایید-

 .ممنونم. خوشمزس که فهمیدم نخورده من.. به به -کیان اقا
 .عزیزم نکنه درد دستت -خانم ملیکا

 .جان نوش-
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 .نشستم روبرویشون مبل روي هم وخود گذاشتم میز روي رو سینی
 .خانم ملیکا خوبه حالتون که خوشحالم خیلی-

 .شدم هم تو زحمت باعث مدت این تو ببخشید.. عزیزم ممنونم– ملیکا
 . خوبیه دختر واقعا.. رحمته و نبود زحمت من براي کیانا از نگهداري... حرفیه چه این بابا نه-

 .خودتونه خوبیه از واین دارین لطف شما -کیان آقا
 مریضه؟ نکنه ؟ نمیاد چرا ؟ پس کجاست: گفت بود شده تاب بی اسمش شنیدن با که خانم ملیکا

 .بیارمش برم من اجازتون با... خوبه حالش..نه نه-
 خرگوشی توپ تا دو مثل رو موهاش. بود شده ها فرشته مثل. کردم باز رو اتاقش در و باال ورفتم کردن تایید
  . بود پوشیده سفیدش کفشاي با رو اي فیروزه ولباس بود کرده جمع

 م؟یبل دلداجونم يوا: شد بلند دنمید محض به
 

 . مینیبب رو یکی میبر خوام یم قبلش یول. میبر زکمیعز اره:وگفتم دمشیبوس
 
 ؟ یک -انایک
 
 .یبش خوشحال یلیخ که دمیم قول. بانو دیاریب فیتشر شما حاال-
 

 رو تمداش دقت با بار نیا. میرفت رونیب هم وبا گذاشت تودستم رو کوچولوش ودست کردم دراز سمتش به دستمو
 .دیچیپ عمارت در "یفاضل اریمه" يوصدا زدم رو ودکمه برداشتم رو پخش موتیر بمیج از. زاشتمیم قدم ها پله

 
 دارم دوست صداتو چقدر بگم بهت شدیم یکاشک

 
 دارم دوست هاتو ییالال  هام یبچگ مث چقدر

 
. شد جلب سمتمون به سه هر توجه اومد؟ یک نیا.بود صحبت گرم کردکه شکار رو  شجاع پسر نگاهم دور از
 گه؟ید بگو م؟یبر دیبا کجا دلدا: وگفت سمتم وبرگشت بود نشده متوجهشون هنوز انایک
 
 .اونجا: وگفتم کردم ،اشاره بودند ومنتظر بودند شده بلند حاال که ومادرش پدر به دستم با
 

 دارم دوست تو ها یخستگ ، دارم دوست تو ها یسادگ
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 دارم دوست تو خدا خدا لب ریز نماز چادر

 
 متوجهشون که بپرسه یسوال دوباره ،خواست کرد نگاه بودم داده نشونش که ییجا سمت به رو سرش کنجکاو

 .دیدو مادرش سمت به بود یخوشحال از که یغیج با وبعد کرد نگاهشون متعجب اول . شد
 
 !!مـــــــــامان؟ -انایک
 

 ؟ دلم زیعز جونم؟ -کایمل
 

 شدمیم شمعدون و نهیآ دلت ي تاقچه رو یکاشک
 

 شدمیم بارون قطره هی چشات يابر دشت تو
 

 بخونم ییالال برات گل دشت هی شدیم یکاشک
 
 بشونم دستات باغ تو اسی و نرگس آسمون هی
 

 . شد گم مادرش آغوش در انایک ي هیگر يوصدا دنیکش اغوش در رو گریهمد
 

 بشمارم هامو ستاره چشات تو خوامیم که بخواب
 
 دارم دوست تو با رو ایدن ابد تا که بمون شمیپ
 

 هیدنید برام تو با ، بد اگه...  خوب اگه ایدن
 

 هیدنیچ برام تو با ، یاطلس يگال باغ
 
 چقدر ودختر  مادر نیا داند یم خدا.دیبار یم خانم کایومل انیک اقا يچشمها از شوق سر از که ییاشکها و

 بودند؟ دلتنگ
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 ... مـــــــــــــــادر

 
 دارم دوست صداتو چقدر بگم بهت شدیم یکاشک 
 

 دارم دوست صداتو بغض ، دارم دوست تو ها ییالال
 
 ... مـــــــــــــــادر 
 
 ... ییالال...           ییالال 

 تحت هم نرگس و بود زده خشکشان يورود همان در که شدم ونرگس مهران متوجه برگردوندم که رو  سرم
 زشیر يجلو که نیا يبرا و بود شده پر چشمانش که دمید رو شجاع پسر. کرد یم هیوگر بود گرفته قرار ریتاث

 ؟یکن هیگر مگه شهیم یچ وا....بود کرده مشت را دستانش ردیبگ را شیاشکها
 

 .کرد بغل را دخترش خودش کردو بلندشان نیزم يرو واز رفت ودخترش همسر سمت به انیک اقا
 

 تو :گفت میبشنو خودمون فقط که يطور آروم شجاع بود،پسر زده خشکم همونجا که ومن نشستند همه کم کم
 !ها شده تموم شینما ؟ یکن یم هیگر یچ يبرا گهید
 
 اصال..  توچه؟ به اخه.. شعوریب ي پسره-. ورفت دیکش رو راهش که بگم يزیچ وخواستم کردم نگاهش حرص با

 کردم؟ هیگر یک من
 

 یاحساسات خوب بره آبروم چرا اصال نه....رفت آبروم خدا يوا يوا...بود اشک سیخ که دمیکش صورتم به یدست
 کنم؟ چه من سنگه از اون شدم

 
 یاهنگ ش هیبق به گهید. رفت نرگس و مهران سمت به ،بود شده جمع وبرش دور به حواسش حاال که خانم کایمل

 تا مگذاشت رونیب هم رو وهیم ،ظرفختمیر تعداد به بودم کرده درست که یشربت واز رفتم آشپزخونه ،به نکردم
 .وببرم برگردم
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 دست با.دمشیند انگار که کردم رفتار هم يطور!  شجاع پسر جز به کردم تعارف همه وبه بردم رو ها شربت
 ردهم لیذل نرگس نیا دفعهی که زیم رو بزارم رو ینیس خواستم.دادم ینم محل یول من به بده که کرد یم اشاره
 .رفت ادتی اریمهد آقا جون لدای... عع: ،گفت

 
 دیببخش: وگفتم گرفتم سمتش به رو ینیس يمجبور زشته که هم يجور نیا. کنن یم نگام همه دمید 

 .دمشونیند
 

 !همون واسه يدیند گمایم گه،ید کوره چشات:  گفت واروم کرد نگام چپ چپ شجاع پسر
 
 !يآ ینم چشم به که یستین مهم اونقدر که نهیا واسه... نچ: گفتم اروم خودش ومثل انداختم باال رو ابروم هی
 
 دهمون یباق يجا تنها که خانم کایمل وکنار ورفتم دمیکش کنار رو خودم... رونیب زدیم شیآت داشت چشماش از

 .نشستم بود
 

 ورا؟ نیا از عجب هچ مهران یراست -شجاع پسر
 

 انیم در یخوب يها زیچ دیبا دمیفهم که شد بدل ردو نشانیب يلبخند و کردند بهم ینگاه نرگس و مهران
 .است
 .میشد ریفلگ غا خودمون که میکن ریغافلگ رو شما تا میاومد ونرگس من راستش -هران

 
 .دندیخند دو هر بعدشم

 
 ؟ شده یچ: گفتم طاقت یب من

 
 . یباش داشته حضور من مراسم تو فردا دارم دوست ی،خواهرم مثل تو لدای: نرگس

 
 خانم لدایو اریمهد از میبود واومده نرگس يخواستگار میبر قراره ما فردا: گفت نرگس حرف ادامه در مهران

 . انیب همتون فردا دیبا حتما ،پس اوردن فیتشر هم ودخترعمو انیک آقا که حاال یول انیب که میکن خواهش
 

 . میگفت کیتبر همه
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 ردهنک شرکت یمراسم که وقته یلیخ. میافتاد یعروس هی به به ؟ نیکن یم ازدواج نیدار دوتا شما يوا -کایمل

 .بودم
 

 . کردند سکوت همه کردو تیسرا همه به شیتلخ که شد تلخ ش لبخند آخرش جمله بعد
 

 ؟يباز شهل میلیم یک پس ؟ يبود داده یقول هی من به تو جون دلدا: شکست را سکوت انایک يصدا
 

 ماند؟ یم ادشی زیچ همه که بزرگ ای ست بچه نیا خدا
 

 .زمیعز میریم: داد را جوابش خانم کای،مل بگم يزیچ که نیا قبل
 
 ؟یچ یودال  دلدا پس: گفت قهر حالت به انایک
 

 چطوره؟ ،میریم هممون اصال: وگفت کرد هممون به ینگاه خانم کایمل
 
 ي.بـــاز شهل جون آخ:کرد وبغل ومادرش دیکش یخوشحال از یغیج انایک
 

 کجاست؟ جون محبوبه پس  یراست-کایمل
 

 .باشه رفته کنم فک. دیخر يبرا بره يعصر خواد یم گفت یم که صبح... دونمینم– اریمهد
 

 بود؟ یک... ستین خونه اگه پس!  کرد باز برامون درو میاومد که ما شه؟یم مگه وا -کایمل
 

 .بود سمتم به لب بر يمرموز لبخند با که بود شجاع پسره نگاه وسط نیا در و بود شده جیگ ها نگاه
 

 امرزهیب رو درهست پشت که یاون ومادر پدر خدا.کرد خالص طیشرا اون از و من در، زنگ يصدا هنگام نیا در
 .کرد يریجلوگ ام یسوت شدن فاش از...
 امرزهیب رو درهست پشت که یاون ومادر پدر خدا.کرد خالص طیشرا اون از و من در، زنگ يصدا هنگام نیا در
 .کرد يریجلوگ ام یسوت شدن فاش از...
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 لباس ات باال ورفتم برنگشتم جمعشون به گهید ومن داخل اومد.  بود خانم محبوبه. کردم وباز در ورفتم شدم بلند
 . يباز شهر میبر تا کنم عوض رو هام

 
 که دمید رو خانم کایمل  و ششونیپ وبرگشتم دمیپوش یطوس يوکفشا دیسف وشال شلوار و  یطوس يمانتو هی

 .نبودند هیبق اما. بود خانم محبوبه با صحبت مشغول یحساب
 

 هک میبود اریومهد شما منتظر: داد وادامه کرد من به ینگاه بعد. جان کایمل اومدن: گفت دید رو من تا انیک آقا
 ؟ نینداشت يکار که شما ؟ میبر... نیاومد که: و کرد سرم پشت به ینگاه....
 
 .زیچ همه در داره تیاولو انایک.. ندارم يکار نه-
 

 هک بود مونده درسم از صفحه چند فقط نداشتم يکار واقعا. رفت رونیب همه از وجلوتر زد يلبخند هم انیآقاک
 .خوندم یم برگشتنم موقع

 
 .نیریخودش: گفت یشدن رد کنارم از شجاع پسر

 
 .داد ادامه راهش به برگشت وبازم زد یوچشمک برگشت که کردم نگاهش غضبناك سر پشت از
 
 . دیایب تواند یونم کند یم درد شیپا گفت که میداد شنهادیپ هم خانم محبوبه به  
 

 ولق به شنهادیپ مثال انیک آقا و انیم باهم گفتن که دمیپرس رانمه و نرگس مورد در ازشون عمارت، اطیح تو
 من مخالف دایشد يرا دو با که میبر هم ما پس اند رفته یزوج ها آن چون که. داد خانم کایمل به یعال خودش

 . شد روبرو  شجاع وپسر
 

 بدون دو آن و کرد قبول خانم کایمل اما. بشم پسره نیا نیماش سوار بودم مجبور من رفتند یم ها ان اگر چون
 .بردند باخود راهم انایوک رفتند هم با ما به توجه

 
 رادواشپ سمت به که یحال در او یول. شدنم سوار يبرا بکند یتعارف تا انداختم شجاع پسر به ینگاه یچشم ریز
 !  یش سوار یتون یم یخواست اگه: گفت رفت یم
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 رد يباز عیضا  بدون عیسر که کنه حرکت خواد یم دمید که دادم ینم خودم به یوتکون بودم ستادهیا جا همان
 .شد مانع شیصدا که.شوم سوار تا کردم باز را عقب

 
 نه؟  ،تمیشخص راننده که باشم گفته صحبتم تو نکنم فکر -پسرشجاع

 
 .بخواد دلت میلیخ:  گفتم لب ریوز آروم

 
 .داد یم یجواب صد در صد دیشن یم اگه چون باشه دهیشن نکنم فکر

 
 . نشد وبدل رد نمانیب یصحبت هم ریمس طول ودر شدم سوار جلو

 شدیم کودکان لیوسا سوار ساعت کی حدود انایک و شدند اضافه جمعمان به هم ومهران گس نر يباز شهر و
 که شدند یم هم نگاه محو چنان مینگو که خانم کایومل انیک اقا از. کرد یم یخوشحال خودش يبرا یوحساب

 ....! بماند گرید که عاشق گنجشک دو نیوا ستین جا ان یکس ها آن جز انگار
 
 .  میکرد یم پرت تخته وشلنگ میکرد یم دعوا نگاهمان با که میبود شجاع وپسر من وسط نیا
 
 . بشود بزرگ وفلک چرخ سوار خواهد یم گفت ، شد سوار را لیوسا تک تک که نیا بعد انایک
 

 . داد یکی همه به و برگشت طیبل چند وبا رفت مهران
 

 ؟ یگرفت چرا همه يبرا: دیپرس تعجب با شجاع پسر
 

 م؟ینش سوار يخوا یم وفلکم چرخ دونهی ؟ میاومد یچ واسه ما پس خب -مهران
 

 .نیبر شما. امینم که من -اریمهد
 

 .شمیم سوار تنها عشقم با من البته گفتم که نیهم... يایم ما با ؟يشد بچه -مهران
 

 .میکرد اخم با ینگاه بهم بعدش ،که میگفت هماهنگ یشیا دو هر ومن شجاع پسر
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 .گذاشتن تنها رو وگربه موش دو نیا باز و اوردن در يباز جفت جفت همشون دوباره

 
 ؟ یترسیم نکنه: گفت تمسخر با او که شم سوار خواستم ینم من بار نیا
 
 اخه؟ بترسم شیچ از. بترسم نداره امکان اصال... ترس؟ من؟-
 

 فتنگ کایومل نرگس که نرفتم باز نیهم خاطر به. ترسمیم دونستمیم که خودم ،اما دیشد بود برخورده غرورم به
 .کس چیه ای میشیم سوار همه ای
 

 .کردند یم نگام منتظر وهمه شدیم بلند داشت انایک هیگر يصدا
 

 .بخرم جون به ش خاطر به و ترس نیا کردم قبول...بشکونم رو بچه ،دل ومدین ودلم دلرحمم که کنم چه
 

 .نشست من يروبرو لبش ى گوشه پوزخند با او و میشد سوار
 

  فشار هم رو ومحکم چشمام. اوج به میدیرس یم میداشت کم کم و کرد حرکت به شروع وفلک چرخ بعد یکم
 قوطس امکان ان هر کردمیم وفکر بود شده مچاله دستم تو فمیک يها دسته. نمینب باال اون از رو رونیب تا دادم

 فکر هن که فرابنفش غیج. خورد يا دفعهی ستادنیا از یناش يا تکون و ستادیا نقطه همون رو که نیا تا میدار رو
 .دمی،کش بود کرده رد هم رو گاما يپرتو کنم

 
 . بده نجاتم خدا. کردم غلط خدا:  گفتم یم تند تند و فرستادمیم صلوات داشتم لب ریز
 
 . کنم باز رو چشمام ذاشت ینم ترس ی،ول کردم حس خودم روى را نگاهش ینیسنگ 
 

 .نکش غیج گمیم... خبرته؟ چه. کمی باش آروم -شجاع پسر
 

 . دمیکش یم غیج داشتم توجه یب بازم
 
 .قهیدق هی کن باز و چشات.. باش آروم... لــــدای -گفت احساس با يجور هی و شد بلند جایش از
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 یم اهنگ بود نشسته او که روبرو به میومستق کردم ینم نگاه اطراف به واصال کردم باز ترس وبا اروم رو چشمام

 .کردم
 

 ؟ يشد سوار چرا...  خب بگو یترس یم گمیم خوب دختر -شجاع پسر
 
 . نبود بردار دست حالتم نیا تو 
 
 .انایک خاطر به-
 
 .یکن یم ینیریخودش ستین یکس که االن ؟ مهمه برات همه نیا یعنی واقعا؟: وگفت زد يشخندین
 

 ینیریخودش یکس يبرا وقت چیه من شجاع پسر نیبب: گفتم محکم شهیهم يبرا بار هیو چشاش تو زدم زل
 .رومخمه بد که نکن تکرار رو کلمه نیا لطفا گهید پس. کرد ونخواهم نکردم

 
 .شو ادهیپ میدیرس خودشم... میتسل من... باشه باشه: وگفت زد يلبخند

 
 به پسره نیا بار هی حداقل شد خوب... ممنونم خدا يوا ، گفت یم راست میبود دهیرس کردم اطراف به ینگاه
 .کردم فراموش و ترسم و شدم باهاش زدن حرف سرگرم خورد درد

 .ممنونم ازت: وگفت دیکش کنار رو من خانم کای،مل یخداحافظ توق
 

 دهشرمن من نینگ گهید لطفا که، نکردم يکار من کنم یم خواهش:گفتم و اناستیک بحث دوباره کردم فکر
 .شمیم
 

 گه؟ید موضوع هی يبرا اما...ممنونم هم انایک يبرا -کایمل
 

 ؟یموضوع چه: گفتم رفته باال يابرو وبا کردم صاف را میگلو بودم شده عیضا
 

 . یوگفت زیچ همه انیک به که نیا واسه – کایمل
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  ماش راز دینبا من. خوام یم معذرت ،من راستش: گفتم افتاده نییپا يسر وبا گرفتم گاز را لبم خجالت شدت از 
 رفت یم خودش تو شتریب روز هر بودم مجبور انایک خاطر به اما. گفتم یم دیبود کرده یمخف شونیا از که رو

 .دیخند یم وکمتر
 

 ینم.. ییجورا هی يشد من یزندگ ي فرشته... يکرد رو کار نیبهتر.... ؟یچ يبرا معذرت زمیعز نه – کایمل
 رودوباره یوزندگ اعتماد اون و بگم انیک به دیبا یچ مدتم نیا نبود خاطر به برگردم که نیا بعد دونستم
 یلو.  شده شترمی،ب چیه که نشده کم انیک شیپ من ارزش یحت اومد خودش انیک دمید که.برگردونم ي،چطور

 ... نزاشتم انشیدرجر اول از که مونمیپش باز وجود نیا با
 

 . دیکش دل ته از یآه بعدش
 

 که نایک.. شدم صورتت يکبود  متوجه يبود نشسته کنارم یوقت: گفت بعد یکم و افتاد صورتم به نگاهش
 یم معذرت ازت. افتاده اتفاق نیا من خاطر به که دونمی،م داداشمه شست ضرب که داد حیتوض دیود نگاهم
 تر آروم رو صداش.دختر هی زدن به برسه چه اونم ،ونبود ستین زایچ جور نیوا ودعوا زدن اهل اصال اریمهد، خوام
 !افتهین اتفاقا نیا از گهید که بود مامانم خواسته یعنی  کردم ش هیتنب یحساب بگم الزمه: وگفت کرد

 
 رو؟ پسرشجاع اونم ه؟یتنب ؟یچــــ:وگفتم شد گشاد چشام

 
 ...خنده از بود کرده غش حرفم بعد خانم کایمل که بود دار خنده حرفم يکجا دونم ینم
 

 نیا و اریمهد یکس حاال تا... خنده از مردم يوا:  گفت خندهاش نیب.  کرد یم نگاهمون بود اطرافمون یکس هر
 دختر .کرد قهر پسره با ماه چند تا که  یمه بود گفته شیهمکالس مدرسه تو بار هی فقط... بود نکرده صدا يجور

 !ینگ خودش جلو باش مواظب حتینص هی یول یباحال یلیخ
 

 .افتدین یاتفاق یول کردم صداش يجور نیهم ماه چند نیا تو حاال تا من شد گشادتر چشام
 
 . رفت سمتش به  "نمتیب یم" گفتن  با هم او و کرد شیصدا انیک آقا 
 

.  ودمب موت به رو یخستگ از ،که لیوسا بعد بودم کرده يباز انایک با بس از برگشتم، عمارت به یخداحافظ بعد
 .ربود را چشمانم خواب خورد مبل کوسن به سرم تا اما کنم، در به یخستگ تا نشستم کاناپه رو جا همون
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 بــــابــــــــــا-
 
 .شدم داریب خواب از  دمیکش که يبلند غیج با
 

 بش کابوس هم باز. دمینوش يا وجرعه برداشتم بود اب وانیل هی زیم يرو گردوندم بر رو سرم زدمیم نفس نفس
 ! مرموز آب وانیول من

 
 .اوردش یم میبرا یکس چه بپرسم خانم محبوبه از دیبا ،دمینفهم را اب نیا انیجر هم سر اخر

 
 از یتوح افتادم نجایهم امدم یوقت افتاد ادمی ،که نکردم شیدایپ که چرخاندم اطراف به را سرم میگوش دنبال به
 . وردمش این در رونیب  فمیک
 
 از رفته دست از تماس 11 من يخدا اوه.. و بود 4 ساعت. زدم چنگ را میوگوش برداشتم زیم کنار از را فمیک

 .رمیبگ تماس او با تر زود چه هر خواست یم که محدثه از امیپ وچند.  داشتم محدثه و جون ثیمحد
 
 . کن کمک خودت خدا ؟ افتاده یاتفاق عمو ای عمو زن يبرا نکنه ؟ مگه شده یچ.. خدا ای
 

  هم تا رفتم عمارت اطیح سمت به حالت همون در و گذاشتم گوشم دم را یگوش و گرفتم را محدثه شماره
 . بود خاموش ها چراغ تمام اخه شوم خالص عمارت خفگان ان از وهم کنم تازه ینفس

 
 شد پخش یگوش در آلودش خواب يصدا که کردم یم قطع داشتم داشت یبرنم اما خورد بوق نیچند

 يبا. میزن یم حرف فردا یهست یک هر بلــــــه؟ -محدثه
 
 .شدم نگران ؟يزد زنگ که بود شده یچ...کنم یم خواهش...قهیدق هی نکن قطع محدثه نه نه-
 

 میزن یم حرف فردا ادیم خوابم.... اخه یشب نصفه  بشه خواد یم یچ بابا -محدثه
 

 گه؟ید خوبه عمو ،زن عمو  حال که باشم مطمئن: گفتم زود... کنه قطع که االنه کردم حس
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 مطمئن... نه... نه: گفت باشه شده ارتریهوش کمی انگار... باش مطمئن خوبه حالش بابا هم مامان هم اره – محدثه
 .نباش

 
 .بخواب ریبگ بابا باشه... سرت به زده یشب نصفه محدثه یگ یم یچ -
 

 !رو یچ همه دیفهم بابا که چون... یبمون زنده که نباش مطمئن گمیم:  گفت  جانیه با محدثه
 
 ؟ کجا از اخه  ده..د..یم... فهـــ.. ف... ؟یچـــ - گفتم لکنت وبا  دادم قورت رو دهنم اب 
 

 و بود سادهیوا یک از بابا نگو که تو  یساختگ شرکت مورد در میزدیم حرف میداشت من و مامان یچیه -محدثه
 .کرده یم گوش

 
 نگفت؟ يزیچ-
 

 دیپرس یم سوال کارت مورد در کم کم و شد گرفته بعدش اما زدینم حرفم واصال بود شده یعصب اولش -محدثه
 هگید هفته حتما گفت بمونه،اما شد مجبور که اومد شیپ براش يکار هی که شتیپ ادیب خواست یم عصرم...
 . نهیبب و کارت ادیم
 
 . رمیم دارم هم جا نیا از ؟ حاال ارمیب ریگ کجا از کار... ابوالفضل ای-
 

 ؟يریم کجا -محدثه
 

 هم اب فردا زدم زنگ یشب نصفه شرمنده محدثه: گفتم سوالش به دادن جواب بدون که بود مشغول اونقدر فکرم
 .زمیرعزیبخ شب. میزنیم حرف

 
 ي.خواهر خوش شب. ادین کنم منصرفش کنم یم یسع نباش نگران ادیز لدای پس باشه– محدثه

 
 . ونشستم رفتم مجنون دیب يدرختا وسط تاب سمت به محدثه با یحافظ خدا بعد
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 چرا من ؟یچ رهیبگ درد قلبش عمو زن من خاطر به اگه... بده نشونم یراه هی خدا؟ کنم کار یچ اد؟یب عمو اگه-
 واونم؟ نیا یزندگ ينابود باعث

 
 ..شکمم تو بودم کرده جمع که ییپاها رو گذاشتم سرمو که بود شده بلند  میگر هق هق يصدا

 
 دادکه ینم اجازه اشکام.  بود پسرشجاع کردم بلند و سرم... افتاده روم که کردم حس و نفر هی ي هیسا
 ؟ینیوبب من یبدبخت ياومد ؟یینجایا چرا تو: وگفتم زدم کنار رو اشکام دستام با...نمشیبب
 

 !نجامیا اوردم سرت به که ییبال خاطر به نه -شجاع پسر
 
 هـــان؟-
 
 افته ینم که ییروزا چه به نیبب تو خاطر به:  وگفت دادن تکونش اروم به کرد وشروع تاب رو نشست فاصله با

 !ادم
 
 هــــان؟-گفتم جیگ دوباره 
 

 شب دو مجبورم کردم بلند دست خانم سرکار رو چون.... و هان: وگفت کرد نازك یچشم پشت  شجاع پسر
 ! مامانه دستوره بمونم اطیتوح

 !حقته-
 

 .نگفتم يزیوچ دمیکش باال رو دماغم....دوباره زنمیم یبزن اضافه حرف یعنی که کرد نگام يجور
 

 !رو تو نه کردن هیتنب منو ؟ حاال یکن یم هیگر يدار چرا تو  -پسرشجاع
 

 ها؟ ؟یکن ام مسخره بعدا که ؟ یبدون يخوا یم چرا ؟ هیچ: گفتم و گرفتم گارد عیسر
 

 یشیم یخال یبگ اگه کردم فکر... یراحت ،هرجور نگو باش آروم.. باشه: وگفت برد باال میتسل حالت به رو دستاش
 !نگو يخوا ینم ، کنم کمکت خواستم یم فقط...
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 فتمر.شد ینم دهی،د داشت رو من با کل کل موقع که یطنتیش چشماش تو گفت یم ،راست کردم بهش ینگاه 
 ونمد ی،نم کردم صحبت به شروع یکم وبعد...  دمیکش دل ته از یاه... بودن شمیپ خانوادم که ییزمانا، فکر تو
 کردم یم خفش همون با داشتم اب قاشق هی ،اگر قبل ساعت تا که یادم به رو ها نیا داشتم که بود شده یچ

 . گفتم ی،م داد یم حرصم که انقدر
 
 وبابام ومامان دره تو افتاد نمونیماش تصادف هی تو مسافرت میرفت یم میداشت یوقت جاده تو که بود سالم هشت-

 ات بودم نکرده صدا رو بابام اگه بودم مقصر من... موندم زنده يچطور ونم ی،نم شعوریب من اما... دادم دست از رو
 ! بودن زنده االن دی،شا نهیبب رو دمیجد عروسک

 
 عدب: دادم ،ادامه نییپا بود شده وخم هاش زانو رو بود گذاشته دستاشو... نهینب تا کردم پاك یواشکی رو اشکام

 هزند خودم که هستم یشوم بچه گفتن یم مردم... بود بابام مامانِ زیعز... بمونم تنها نزاشت زیعز... رفتنشون
 خدا يبرا تو نیبب" گفت یم شهیوهم بشنوم رو صداشون زاشت یونم کرد یم دعوا باهاشون زیعز اما.. موندم
 موندم زیعز شیپ ومن گذشت.... " کن روشکر خدا.. يبرد در به سالم جون تصادف اون از که یهست زیعز چقدر

 تو یلیخ ممکن يجا تا هم عموم ،البته داد یم پدربزرگم یبازنشستگ حقوق از زیعز رو...و لیتحص ومخارج
 از وهم زیعز کنکورم سال که نیا تا... تر ریپ زیوعز شدم یم بزرگتر روز به روز من...کرد یم کمکمون مخارج
 مک کم. شد خوب حالم یکم روانپزشک تا چند زور وبه بودم گرفته یافسردگ يا وخورده سال کی.... .دادم دست

 یم اب خجالت از ییجا برم تا خواستم یم ازش که هربار دهیم رو میخرج داره عمو دمید اومدم که خودم به
 دمیود اومد ها جواب که نیا تا... دادم وکنکور خوندم نشستم...کنم یزندگ شهینم يجور نیا دمید. شدم

 هی و کرد عود شیقلب يماریب عمو زن... نام ثبت يبرا میایب یهمگ بود قرار که يروز... اوردم رو فیشر يمعمار
 بهشون ونمیمد یلیخ که دونمیم اما کنم جبران رو محبتاش از ذره هی بشه اگه تا بودم باالسرش تمام هفته

 .باشه گفته بهت خانم مژده کنم فکر که شمیبگ...
 

 نه؟ ینیب یم کابوس نیهم يبرا پس. يدار يزیانگ غم یزندگ چه:  وگفت داد تکون رو سرش
 
 اتاقم؟ بهیایى  یم نکنه ؟ نمیب یم کابوس من که یدونیم ازکجا تو، تو: وگفتم کردم نگاش تعجب با
 

 یم شبا یبعض رو غاتیج يصدا يبود اومده که اول يروزا فقط..  اصال نه.. نه: گفت باشه داده یسوت که انگار
 یم با برات باشه ادشی اگه گفت که دمیشن رو صداتون يزدیم حرف خانم محبوبه با یداشت که بار هیو دمیشن
 . اتاقت در پشت بزارم وانیل هیو اب پارچ هی، خواب قبل شب هر بودم کرده عادت گهید موقع اون از... اره
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 یم يکار هر یبچگ از خودم... ارهیم جون محبوبه کردم یم فکر ؟ يبود تو پس ؟ واقعا: وگفتم شد شتریب تعجبم
 ز؟یم يرو بود گذاشته یک رو اب اون يومدین که االن پس...بزارم سرم باال اب ره یم ادمی کنم

 
 !ارهیب برات بودم گفته خانم محبوبه به: گفت بود یچ يبرا دونم ینم که شرم یکم با شجاع پسر

 
 باشه مهربون انقدر...  زنه یم ریت با رو ام هیسا که یکس شهیم ،مگه بود شده ینلبک اندازه چشمانم

 
 ؟ ینگفت اخرش ؟يکرد یم هیگر چرا یراست: کرد عوض را بحث زود 

 یم کار که نیا... دهیفهم رو زیچ همه عموم هست یعنی.... ستین ي زیچ:  گرفتم واسترس افتاد ادمی دوباره
 .کنم

 
 مگه؟ هست یمشکل چه!  بفهمه خب -شجاع پسر

 
 نیا وت نهیوبب ادیب اگه... کنم یم کار شرکت هی تو من کنه یم فکر و مخالفه کردنم کار با که نهیا مشکل-

 .دروغم خاطره به نزنه حرف باهام شهیهم يبرا دیشا...شهیم ناراحت یلیخ ازم حتما عمارتم
 

 .نباشه دروغ که کن وکار شرکت هی تو برو خب -شجاع پسر
 

 .کنم ینم دایپ کار که نهیهم هم مشکلم:  وگفتم کردم نگاه بهش
 

 !اهان: وگفت داد تکون دنیفهم نشونه به رو سرش
 

 که بودم نرفته قدم چند هنوز. افتادم راه عمارت سمت ربهیبخ شب هی وبا شدم وبلند شد سکوت نمونیب یکم
 گرانن گهید بگم خواستم... خوابگاه برم دیجد ترم يبرا گهید روز چند قراره... شجاع پسر یه:وگفتم برگشتم

 .کنم ینم نابود رو تونیزندگ نباش
 

 بلند دختر هی رو دست بار نیاول يبرا که ستمین شجاع یگ یم که هم اونقدرا: اومد سمتم وبه شد بلند
 ...زاره ینم یلعنت غرور نیا اما کنم یخواه عذر ازت خوام یم که هیروز چند.کردم
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 اما یکن یم نابود رو مونیزندگ کردم یم فکر. رو پر دختر خوام یم معذرت ازت: داد وادامه کرد نگاه چشمام تو
 هر ضمن در. بدم بهت يخوا یم که یچ هر خوامیم نمیب یم رو کایومل انایک یخوشحال یوقت.  يکرد درستش

 ! یبمون یتونیم يبخوا قدر چه
 

 .ورفت دیکش درختا پشت سمت به رو وراهش نداد من به یحرف اجازه حرف نیا گفتن بعد
 

*** 
 

 بلندشده زود صبح. شدم حاضر امتحان جلسه سر  رفتن يبرا کم کم. بود صبح هشت کردم ساعت به ینگاه
 اماده امتحان يبرا اما بود ریدرگ شدت به فکرم که نیا وجود با  م.کرد مرور را بودم نخوانده که ییها وقسمت

 تشکر خانم محبوبه از نداشتم لیم ادیز .خوردم صبحانه لقمه چند و رفتم نییپا به شدنم حاضر بعد. بودم
 کنارم از دید که را من. گشت یبرم ورزش از که دمید را شجاع پسر گذاشتم اطیح در پا یوقت. کردم یوخدافظ

 !بنداز ادمی..دارم کار باهات یبرگشتن... ریبخ صبح: گفت یشدن رد
 

 دادم تکون تاسف نشانه به يسر... شد ینم ادم حرف منتظر و زدیم را حرفش پسر، نیا يکارها از ومبهوتم مات
 .رفتم دانشگاه يسو وبه

 
 ادرس...شد بلند میگوش يصدا نیب نیا ودر شدم یتاکس سوار....بود یاسان سواالت نظرم وبه بودم داده را امتحان
 .بود نرگس.کردم لمس را سبز کونیا و گفتم راننده به را عمارت

 
 ؟ینرگس جانم-
 

 ؟ يتوخواهر مثال... ها يایب زود که بودم گفته بهت ؟خوبه ییکجا معلومه چیه!  ومرض جانم-نرگس
 

 برم ،هول عروس ؟ یعروس هم تو مثال ؟یزنیم داد چرا نرگس: ،گفتم بودم داشته نگه فاصله با گوشم از را یگوش
 12 ساعت تازه هست وقت یلیخ هنوز.امیم بردارم لباس خونه

 
 لهت وهمونجا امیم خودم يومدین گهید ساعت هی تا لدای خودم جان به... یکش یم و من اخرش تو يوا -نرگس

 .کنم یم
 

  www.98iia.com / 68  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 !هول یعصب عروس... ترسم یم ازت دارم نرگس خودم جان -
 

 شب تا ستین بهش يدیام بره شیپ يطور نیا اگه. کردم يریجلوگ غاشیج از و کردم قطع رو یگوش زود
 .مونهینم
 

 .رفتم نرگس شیپ لباسم برداشتن وبعد عمارت به دمیرس
 عمو.  بود امامزاده در که یاتاق دو از یکی در هم يوخواستگار باشد امامزاده در عمو يدوستا از یکی بود قرار

 . همسرش ازنبود دمیشا نرگس؟ ازدواج از دیشا. است ناراحت یلیخ کردم یم حس
 

 ،پسر بعد یوکم شدند وارد سرهم پشت خانم نهیوتهم کایومل انیک اقا. اومدند خواستگارها که بود 8 ساعت
 ضعو لباس انقدر بودم امده یوقت ،از داشت جانیوه استرس یلیخ نرگس. شدند وارد طونیش يانایک با شجاع
 ياچشم و اوردند فیتشر داماد اقا بالخره. ام کرده حفظ اتییجز با را شیها لباس یتمام کنم فکر که بود کرده

 ونرگس اهیس راهنیپ با دیسف وشلوار کت دست کی مهران.بودند کرده ستم باهم چه.کردند منور رو ما نرگس
 يوروسر رنگ خوش سبز يشلوار دامن با یخردل کیتون هی منم. اهیس يروسر با دیسف ي پا يرو تا ودامن کت

 .بود رنگ دو هر از یبیترک که ساتن
 

 يزیچ يخبر نشست انگار که بودند کرده سکوت همه يجور هی کردند سکوت ،همه یپرس واحوال تعارفات بعد
 .زد پهلوم به ارنجش با  ، بود نشسته نیزم يرو کنارم نرگس. هست

 
 چته؟-
 

 چرا؟ ساکتن نایا.. گهید بگو يزیچ هی: گفت اروم
 
 .کنم یم حلش االن باش لکسیر تو... بابا باشه-
 

 نه؟ گهید یاصل بحث سر میبر خب: گفتم ببرم نیب از رو جو اون که نیا يبرا و جمع سمت برگشتم
 

 باشه شرمنده موضوع نیا خاطر به زاشتم ینم اما. زدمیم حدس رو لشیدل دیرس یم نظر به شرمنده یکم عمو
 جرمه؟ يندار مگه جرمه؟ داشتن کیکوچ خونه مگه.
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 نجوو دوتا خب...گفت جان لدای که ،همونجور مطلب اصل سر میبر بهتره بله: وگفت زد يلبخند خانم نهیتهم
 . میبزار منتظرشون نیا از شتریب که ستین صالح و دارن دوست رو هم

 
 .شد باران شکوفه ونرگس مهران صورت حرفش نیا با
 

 . نییفرما یم درست بله – عمو
 
 ور هیمهر که نهیا منظورم: دادم ادامه.کردند نگام تعجب با همه!!... ــــهیمهر -گفتم هوی گن ینم يزیچ باز دمید
 !جمع بزرگان دیکن نیتع
 

 .همون بگن يمحمد  ياقا که یچ هر نظرم به. بله– خانم نهیتهم
 

 .بهتره کنن نییتع خودشون وپسر دختر نظرم به. دیدار اریاخت -عمو
 

 .دادندیم قورت همو داشتن نگاهشون با که بود ونرگس مهران سمت به بار نیا نگاها همه
 
 !نظرم به..  تاسکه 500: گفتم نرگس يجا به يجور نیا زشته دمید
 

 ! تا 400 نه: وگفت کرد زیر رو چشماش شجاع پسر
 

 . دیچرخ یم وبرعکس شجاع پسر به من از ها نگاه... بود شده مهران زبون اونم انگار
 
 !600 ؟ تا 400 چرا-
 

 .تمام 300...بابا نه 600تا؟ چند پس -شجاع پسر
 
 !بهتون میدینم دختر ما اصال م؟یکن یم يباز میدار مگه -
 

 ! يخواستگار میومدین هم ما اصال: وگفت کرد نگام چپ چپ
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 .رفت ابروم... میبود شده ها بچه مثل نبود حواسمون يوا... زد یم قهقه انیک اقا. شد بلند جمع خنده يصدا
 

 ییاه کل کل  شجاع وپسر من باز ییها جا هی چرا یعنی نکردم یمشارکت بحث انیپا وتا انداختم نییپا و سرم
 هم يهمکار با خانم نهیوتهم عمو سر اخر که اون یکی گفتم من یکی انقدر... جشن خیتار  يبرا مثال. میکرد یم

 گردند یبرم شجاع خانواده که بعد ماه تا بشه خونده کفتر تا دو نیب یتیمحرم غهیص هی امشب گرفتن میتصم
 .کنند نییوتا  یوعروس عقد روز که...
 

 نرگس نظرم وبه هستند مهربون واقعا  هم وخودشون ومهران کرده فوت خانم نهیتهم همسر. بود یخوب شب
 . نرگس داشتن با هم ها اون وبرعکس شهیم خوشبخت

 
*** 

 
 يجا هی برن خوان یم اونا گفت و نزاشت شجاع پسر که برم نایا مهران با خواستم یم هم من و رفتند همه

 .گهید
 

 .دیبگو من به يزیچ خواست یم صبح که افتاد ادمی راه وتو شدم نشیماش سوار يمجبور
 
 .بندازم ادتی یگفت ؟یداشت کارم صبح تو یراست-
 

 . نگفت يزیوچ داد تکون رو سرش
 
 ؟یداشت کارمی؟چ گهید بگو خب-
 

 . شدم مونیپش... بود صبح مال: وگفت کرد روبرو به ودوباره من به ینگاه
 

 !کنم؟عمرا یم ؟التماسشیچ که کرده فکر
 

 دیشا گفتم. بدم يشنهادیپ خواستم یم بود کار مورد در فقط: گفت چرخوند یم چپ به رو فرمون که یحال در
 .یباش کنجکاو
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 نگاه بهش که کردم یم یسع.نداد اجازه نیا از شتریب يکنجکاو نیا اما نگم يزیچ که داشتم نگه رو خودم یلیخ
 !کنم یم ،گوش بگو یبگ يخوا یم اگه اما... ستاین مهم برام.. زهیچ: گفتم نکنم

 
 ودخترپرر باشه:  وگفت شد يجد دیود نگاهم ی،وقت خنده یم داره دمید سمتش برگشتم گه ینم يزیچ دمید
 ینک کار بابا شرکت تو بدم شنهادیپ خواستم یم،گمیم اما. خشک چوب احساس یب یگفت بهم اونجا درسته.

 نه؟ هیمعمار که رشتت!...
 
 ؟یکنیم یشوخ ای یگیم واقعا... اره-
 

 ؟ بکنم یشوخ خوره یم من به: وگفت رفت يا غره چشم
 
 ! یخشک چوب احساس یب که ،گفتم یگ یم راست-گفتم لب ریز 
 

 .نگفت يزیوچ کرد یترسناک نگاه چون دیشن کنم فکر
 
 -شرکتتون؟ تو بکنم دیبا کاریچ یعنی ؟ هست یچ کاره حاال... گمیم... زهیچ-
 
 مه یکی ترم ي دانشجو که نیا حساب با وقته، مهین کارت...  ستین مهم برات هم چقدرم: وگفت زد يشخندین

 نمک انتخاب رو ،تو اومدم یوقت از نداشتم یمنش چون  دمید بهتر منم! .. یستین بلد يادیز زیچ پس.. یهست
 ه؟یچ نظرت... چطوره کارت نمیبب تا یمدت يبرا البته.
 
 !قصرش يبرا کنه انتخاب ملکه خواد ی،م پادشاه انگار که کنم انتخاب گهیم يجور-
 
 ؟یگفت يزیچ- شجاع پسر  
 
 ام؟یب دیبا یک از: دادم ادامه... ام کرده فکر بلند دوباره دمیفهم...   نه هان؟- 
 

 .فردا -شجاع پسر
 
 .نگفتم يزیچ میبرس تا گهید
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 نیا تو صبح تا شب هیانصاف یب دمید و داخل رفتم. ومدین تو روزید مثل بازم شد ادهیپ نیماش از یوقت میدیرس
 .اتفاق نیا بود من خاطر به ییجورا هی داشتم وجدان عذاب. باشه رونیب رفتیم يسرد روبه که هوا
 ؟ نکرده ییخدا یضیمر ؟ دخترم شده يزیچ: وگفت رونیب اومد خوابالود. زدم رو جون محبوبه اتاق در
 
 .گمب يزیچ هی خواستم یم راستش...کردم دارتونیب شب وقت نیا که ام شرمنده یلیخ من دینباش نگران... نه-
 

 ردهک يکار پسره نیا نکنه ؟ افتاده یاتفاق یکس يبرا یبگ يخوا یم یچ. دخترم نداره یاشکال-جون محبوبه
 هان؟

 
 شجاع پسره نیا... زهیچ: دادم وادامه انداختم نییپا رو سرم. گم یم االن بده اجازه قهیدق هی. جون محبوبه نه-
 !سرده هوا اخه... اخه.. تو ادیب تا نینگ يزیچ خانم مژده به یعنی دشیببخش گمیم...
 

 مه نگم من اگه...بمونه دیبا حقشه.. شهینم: وگفت زد یمیعظ لبخند هی جون محبوبه. کردم بلند که رو سرم
 . فهمه یم خودش..
 
 !ها داره گناه ادیب بزار...فهمه؟یم کجا از اخه: گفتم تعجب با
 

 . باشه شتریب رشیتاث که کردم معصوم رو چشمام براش هم حرفم بعد
 

 دونم ینم.. کنم ینم قبول.. نکن معصوم رو  تیآسمون يچشما اون من يبرا هم انقدر.. دختر برو -جون محبوبه
 . فهمهیم کجا از
 

 گه؟ید یگ ینم شما ؟ یستین شما منبعش یعنی: وگفتم کردم زیر رو چشمام
 

 بردار يزیچ ییپتو هی ینگران براش انقدر هم اگه سپرده من به... بگم دیبا گم یم که گمیم اصال – جون محبوبه
 .ببر

 
 هنگرانش االن.. زدایم ریت با رو شیسا روزید تا: گفت یم که ومدیم هنوزم صداش اما. اتاقش تو رفت کنان غرغر

 . گهید زمونن نیا يها بچه.. مونه یم هم ها بچه نیا کار تو آدم واال...
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 عمارت اطیح سمت به و برداشتم رو خودم ي پتو و رفتم اتاقم سمت به. گفت یم راست، انداختم باال يا شونه
 اتاق تو رفتم اجازه بدون ها نبودم من اون انگار حاال.  بشم اتاقش وارد اجازش بدون خواستم ینم اخه. رفتم
 !یمخف

 
 دش متوجهم. گذاشتم تاب يرو را وپتو رفتم سمتش به. بود ستادهیا تاب کنار در من به پشت دمشید دور از

 .کرد نگاه پتو به بعد من به اول وباتعجب
 
 اب وانیل یراست.. . ممنونم: گفت برم که برگشتم... ببرم بردارم گه یم طونهیش ستین بلد هم تشکر یحت نیبب
 ! نره ادتی
 
 یول رهیم ادمی نمیب یم کابوس خودم که من. رهینم ادشی  رو من اب وانیل.  مهربونه چقدر بشر نیا خدا يوا

 ...اون
 

 . یستین خشک چوب احساس یب کردم یم فکر که هم ها اونقدر:  گفتم اروم
 

 یقتو تا کردم یم حس رو نگاهش ینیسنگ یول داخل سمت به دمیودو نشدم یحرف ومنتظر گفتم يریبخ شب
 .بشم عمارت وارد که

 !نزار اونجا رو اون -شجاع پسر
 

 بحص از. کردم بغل رو وسرم نشستم یصندل يرو هم وخودم گذاشتم زیم يرو رو بود دستم تو که يدفتر خسته
 ،بزار نزار اونجا رو اون گه یم یه. سراسر رادهیا فقط اما... ده یم ادی من به داره مثال... شرکت میاومد هم با که

 . کرده خستم گهید...هیجور نیست،این ي،اونجور ،ببر ،بردار
 

 ؟يشد خسته نکرده کار شد یچ -شجاع پسر
 
: موگفت کردم بلند رو سرم.. شد یم معصوم شدم یم خسته یوقت معمول طبق که چشمام و شدم یعصب گهید
 ودب افتاده عقب کار یهرچ...  عصره االن میاومد که صبح از تو.. وقت مهین اما کنم کار بود قرار...شجاع پسر نیبب

 .که نکرده؟واقعا کار یگیم االن دادم انجام
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 ادتی امروز... کردم یشوخ...نزن رو ما حاال باشه: گفت که بگم يزیچ خواستم کرد نگاهم فقط يا قهیدق چند
 گها البته. يریگیم حقوق دو واقع در تو نیهم يبرا خوبه کار دمید چون بعدشم..يایب وقت مهین فردا از تا دادم
 ؟يبد انجام کار دو يبخوا

 
 ؟یچ يبرا دوتا:گفتم کنجکاو

 
 ها یحطرا تو که نهی،ا ستین یسخت ادیز کار که یدوم و یمنش عنوان به یکی: وگفت گذاشت زیروم رو دستاش

 ! یکن کمکم کارا یبعض و
 

 یم خوب حقوقم وهم هست ام رشته درمورد چون رمیگ یم ادی کار هم. هیعال نظرم دادم،به تکون رو سرم متفکر
 .شه

 
 .زد يلبخند متقابال هم او و زدم يلبخند افکار نیا با
 

****** 
 

 انقدر که ماندن گفته نا. ببرند رو انایک لیوسا تا بودند اومده نایا خانم کایمل شیپ یکم.. میبود نشسته سالن تو
 میگفتو کردم يباز انایک با دوساعت کینزد کار،اما از یخستگ وجود با که بود شده تنگ بودن انایک با يبرا دلم

 .میدیوخند
 

 ردد مگه پات شما جون محبوبه يوا: وگفتم گرفتم وازش بلندشدم جام از ،زود اومد قهوه ینیس با خانم محبوبه
 .گهید ارمیب بگو من به نیبش شما من زیعز اخه... ؟ کرد ینم
 

 نیا چشم... یفکرم به که ممنون... مادر يا خسته که خودت تو جان دختر: وگفت نشست من يروبرو مبل ىرو
 .کنمیم صدات دفعه

 
 . کنم یم کمکت نجامیا که يروز دو نیا تو حداقل نکن خسته رو خودت. ایداد قول-
 
 .شهیم ذره هی برات دلم... کردم عادت بهت...مادر یرفت ینم کاش: وگفت شد ناراحت دفعهی
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 . امیم هم شما شی،پ انایک دنید امیم که یگاه رمیخ نه...امیونم رمیم ها ینکن فکر جون محبوبه-
 

 .میشد بدبخت يوا: وگفت زد سرش به یدست شجاع پسر
 

 مادر؟ شده یچ: گت نگران جون محبوبه
 

 .داره ها برنامه نگو... میش یم راحت خانم دست از میکرد یم فکر گهید یچیه: گفت طنتیش با شجاع پسر
 

 .نداد ادامه گهید بهم برخورد یلیخ یول بود یشوخ دیشا حرفش از شدم ناراحت یلیوخ کردم نگاش چپ چپ
 

 .کرد عوض رو موضوع که بود خانم محبوبه نیا سکوت یکم بعد
 

 .کردم دایپ رو دستبندت پسرم یراست -جون محبوبه
 

 ؟کجاست؟ واقعا: گفت یخوشحال با پسرشجاع
 

 . ارشیب جا اون از... بکش یزحمت هی دخترم: وگفت کرد من به ینگاه جون محبوبه
 

 نیا خدا يوا نه...که... که یچرم دستبند هی.وبرداشتمش رفتم.بود سرم پشت زیم يرو " اونجا" از منظورش
 ؟يدیخر تازه: دمی،پرس دادمش یم پسرشجاع به که یحال در. کنم یم اشتباه دیشا نه.. منه گردنبد هیشب چقدر

 
 هک بودم کرده گمش بود یوقت چند... بزرگمه بابا ادگاری... نه: گفت بست یم دستش به ذوق با که یدرحال

 . کرد داشیپ خانم محبوبه
 

 نیبب بزرگ اقا: وگفت کرد ینگاه بود روبرومون که دانا اقابزرگ ریتصو وبه کرد يتشکر خانم محبوبه از بعد
 . کردم داشیپ
 

 ! جالب جلل. کرد یاخم بزرگ آقا کردم حس که زدم يپوزخند ندیب یم او واقعا که انگار
 

 .خانم محبوبه وبعدش رفت اتاقش وبه گفت يریبخ شب پسرشجاع
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 !رمردیپ نیوا موندم من حاال

 
 .کرد یم اشاره واریود در به دیدیم منو تا کارمون بود شده شروع دوباره

 
 يزد نوت به که ییلبخندا نیا از منم به خب ؟ يدیم تکون و وگوشت چشم ینیبیم و من تا چرا رمردیپ اخه-

 .کردم وحل وکارت اومد خوشم يدید دیشا االح ،بزن
 
 .زد لبخند هوی
 

 . دیشا گفتم... سرعت نیا به نه حاال: گفتم دادمیم تکون نه یمعن به رو سرم که یحال در
 

 ؟ دارم يدید مشکل من نکنه کنم یم شک خودم به دارم خودم جان گهید..دیکل به واشاره لبخند دوباره
 
 پدرم نکن....باال ينداز یم ابرو همش ماه هی يکرد ونمید ؟ ها يدار ياصرار چه آقا کنم یونم کار نیا..نچ...نچ -

 .گنیم یچ مردم زشته... نکن
 

 یک یفهم یم... نهیبب و وتخمت اخم نباشه یکس که موقعس اون شد تنگ برام دلت رفتم که فردا پس حاال
 .پدرم هینجوریا اره... رفت

 
 هی شون ناراحت حاال: وگفتم سمتش برگشتم.کنم حل و کارش بزار رمیم دارم که من گفتم هوی برم که شدم بلند
 . میکن یم شیکار

 
 دوباره... بزرگ آقا نشد نیبب: گفتم دادم یم تکون دیتهد حالت به رو انگشتم که یحال ودر  کردم بلند رو دستم
 .شهینم هست خونه نوتون االن... داشتم وقت اگه فردا... نده تکون وگوش چشم

 
 نییپا شجاع پسر با هم بعدش قهیدق وچند رفت ها پله سمت به دست به یگوش سرعت با خانم محبوبه هوی

 !وبرگشت رفت سرعت نیا  با يچطور پاش اون با جون محبوبه دونم ینم وسط نیا.اومدند
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 دیدو بست یم رو راهنشیپ اخر ي دکمه که یحال در و گرفت خانم محبوبه از رو یگوش سرعت با شجاع پسر
 .رونیب
 
 اومده؟ شیپ یمشکل جون؟ محبوبه شده یچ:دمیپرس جون محبوبه از بشنوه که نیا يبرا بلند يصدا با
 

 کمد تو شیگوش دمید ومدمیم اطیح از داشتم.. افتاده یاتفاق  شرکت تو... نشو نگران: گفت بلند خودم مثل اونم
 . بردم براش کشه یم خودشو داره

 
 . رفت اتاقش سمت به
 

 ؟ هیچ مشکلت گهید.. ایب د: گفت یم یعنی که کرد نگاهم يجور هی عکس سمت برگشتم
 
 ییتنها تو ماه چند نیا تو  اون من يبرا اما رهیتصو هی فقط دیشا که نیا با کنم ناراحتش ومدین دلم... خدا يا

 .نکرد اخمم هی یوحت گفتم هام وغصه غم واز زدم حرف باهاش که بود یکس ،تنها هام
 
 آقا نیا یناراحت به یراض دلم که کنم چه اما اتاق اون تو گهید ،برم خواستم ینم من یدونیم که خودت خدا-

 . ادیم وگوش چشم خودش اونم که آقابزرگه نجایا یاصل صاحب بعدشم... دیببخش...شهینم بزرگ
 

 رفتم دیکل سراغ وبه انداختم باال يا شونه
 شهیم خوشحال بایز خانم نیوا بزرگ آقا کنم بازش اگه... بودم دودل...کردم نگاه دستام يتو کیکوچ صندوق به
 .شد یم مانع کنم یم سواستفاده شجاع خانواده اعتماد از دارم که نیا حس یطرف از اما
 

 دایپ دیکل با رو صندوق شد باعث بود گرفته رو بانمیگر بود یمدت که يکنجکاو،  هام حس يریدرگ بعد بالخره
 .کنم ،باز شده

 
 یم فکر مدت نیا تو من شه؟یم مگه وا. نبود کاغذ تا چند جز يزیچ.کردم یم برانداز رو داخلش داشتم دقت با

 !آد یم وابرو چشم رمردیپ نیا انقدر که هست یبارزش زیچ هی توش حتما کردم
 
 هنهک یلیخ کاغذ وهرسه.  نامه هی کاغذ نیوسوم. بود يفرزند تولد برگه گهید یکیو  فوت برگه کاغذا از یکی

 .شوند پاره بود کیونزد بودند شده
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 .کردم نامه خوندن به شروع فراوان يوکنجکاو اطیاحت با
 

 "یتعال بسمه
 

 "... آرام وخانم آقا  سالم
 
 !؟ آقا گفت کن صبر نه... ؟ دونهیم کجا از رو من اسم نیا... اهللا بسمه يوا
 
 نیا متوجه من و کنه ینم دوا رو شما درد از يدرد نامه نیا. هستم....و تهران متولد شجاع دیحم حاج من" 

 .دیببخش مرا نامه نیا خوندن بعد که خوام یوم. دیبفهم رو قتیحق تا خواستم اما هستم
 

 "... که شد شروع ییجا از قصه
 
 )قبل سال یس – بک فلش(
 
.  ردک یم نینفر را یکس لب ریز ،شد یم کینزد شده متولد تازه کودکان بخش به که یحال در يپرستاراحمد 

 هعجل چون و داد دستش به زیران دو هر کتیات و سپرد او به را دو هر و امد او سمت به نوزاد دو با يگرید پرستار
 .ورفت گفت را الزم حاتیتوض خاطر نیهم ،به نداشت را کردنش وصل فرصت داشت

 
 .رددا کار او با تلفن پشت یکس وگفت کرد صدا را ياحمد پرستار ،بود رشیپذ در که يپرستار نیح همان در
 
 اما دیشنک طول ادیز اش ومکالمه رفت تلفن سمت به باشتاب ،بود خط پشت فرد تماس منتظر صبح از که زین او
 اگه االن ؟ يببر رو ها بچه اون يخوا ینم: گفت رشیپذ پرستار... بود شده یعصب شدت به صحبت نیح

 .باش زود ها رسه یم رو حسابت ادیب زریسوپروا
 

 کار نیا موقع زین خودش و چسباند یاشتباه را ها کتیات حواس یوب امد ها بچه سمت به یناراحت با ياحمد
 ؟ شجاع ای بود آرام، بود مرده که یاون:  گفت یم یوه بود دودل
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 تا کرد اداشتی را مورد نی،ا برد یم ادی از  که ییها زیچ نوشتن بود شده کارش هفته کی نیا در که يدفتر در
 خدا متحک نیا اما... دیاین شیپ یاشتباه نکرد ییخدا تا بپرسد او از دوباره یمحب پرستار دنید موقع بعد یکم
 ؟ کند فراموش که بود

 
 ردک سکوت چرا اما کرده فوت اش نوه که بود دهیشن یمحب پرستار واز بود اتفاق نیا شاهد که رمردیپ سو آن در

 بود؟ نبود خدا حکمت که نیا است؟ اشتباه که ونگفت
 

 فوت خبر که آمد رشیپذ به اطالع يبرا مرد.بودند فرزندشان دنید منتظر مشتاقانه که یوزن مرد گرید يسو ودر
 یکس حال به تا که ی،اشک ختیر اشک اش مرده فرزند يبرا. شد خراب سرش يرو ایدن انگار دیشن را فرزندش

 بود ادهد او به که افتاد برادرش یچرم دستبند ادی ناخودآگاه کهببرند  را بچه خواستند. زدیبر مرد نیا بود دهیند
 ار دستبند نیهم يبرا... باشد همراهش بند دست ان گرید امدین دلش....اما اندازدیب دستش به تولد هنگام تا

 اتفاق نیا دنید طاقت دلش. کنند دفن همراهش را آن تا خواست ها آن از اما بود بزرگ شیبرا. کرد نوزاد دست
 انمارستیب به را دفن پول دید بهتر پس... دیبر یم را امانش قلبش درد دید یم را نوزاد همسرش واگر نداشت را

 . کنند يریگیپ را کار خودشان تا دهد
 )یمخف اتاق-حال(
 
 هافتاد یاتفاق چه که شدند متوجه بعد سال دو وعروسم پسر بود سکوتم فقط من گناه و بود ماجرا تمام نیا"
 با...  دیتسین تهران اهل گفتند که میدیپرس مارستانیب از میآمد ،دنبالتان میداشت ياریبس وجدان عذاب یهمگ...

 . ستین اسم نیا با یکس خانه آن در گفتند اما. میکرد دایپ شما از اصفهان در یآدرس یسخت
 
 نیا کنم یم ،خواهش است سخت یاشتباه نیچن دنیبخش دانمیم.دارد بخشش يتقاضا شما از رمردیپ نیا

 يریتقص وپسرم ،عروس دیببخش را کرده روز را وشب شب را روز یوسخت وجدان عذاب با است انیسال که يمرد
 ".دارم دوست خودم ي نوه مثل را او واقعا من دییبگو هم ام نوه به. هستم من گناهکار ندارند

 
 .برگردم عقب به شد باعث سرم پشت از یشخص يصدا

 
 .  گذاشتم عقب یقدم ترس با است؟ ممکن چطور نه بود ریتصو در رمردیپ.. همان...هم...هـــ

 
 ؟یترس یم روح هی از جان دختر نترس... يوجسور پرو شهیهم مثل: وگفت زد يلبخند

 

  www.98iia.com / 80  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 ؟یروح واقعا شما..ش: گفتم شد ینم اما نترسم کردم یسع جسور کلمه دنیشن با
 

 سرگردانم ییجورا هی... عذابه در عمارت نیا تو روحم که هاست سال... دخترم بله: وگفت کرد يا مردانه ي خنده
 هستند انسان هم وزن مرد اون حال هر به بکنم رو کار نیا خواستم ینم من... بگم مارستانیروزب از بزار...

 قراره شجاع آقا حاج که بود شده محافل نقل جا همه در یطرف از اما .داشتند فرزندشون نسبت یواحساسات
 دل از یوآه انداخت نیزم يرو عکس قاب به ینگاه...( همسرم یطرف از و ادیب ایبدن شیپسر ي نوه نیاول

 هب رو قتیحق خاتون فوت بعد. شدم مجبور من. نهیبب رو اش نوه داشت ودوست بود ماریب زمیعز همسر) دیکش
 خاطرش به دارم حاال تا و کردم که یسکوت و موندم من بعدش. بودند ناراحت چقدر ها واون گفتم وپسرم عروس

 موقع واون هست عمرم يآخرا دونستم یم گذاشتمش نجایوا نوشتم رو نامه نیا که يروز. شم یم مجازات
 درد نیا واز کنه داشیپ یکس يروز دیشا تا گذاشتمش نجایا ومن بودند رفته خارج به یمدت يبرا پسروعروسم

 ممنونم... آدمه همون نیا گفتم اول همون از. ياومد تو که نیا تا هیپوچ يآرزو نیا کردم یم فکر.... کنه خالصم
 آرامش به رو روحم اریمهد یواقع ومادر پدر کردن دایپ و راز نیا کردن فاش با کنم یم خواهش... جان دختر

 .کرد خواهد کمکت خدا مطمئنم.. بروسون
 

 آخر ات هم تو.. ینکن کمکم اگه: گفت تیجد وبا دیکوب نیزم به را شیعصا که کردم یم نگاش داشتم مبهوت
 .یدونیم رو راز نیا چون دیکش یخواه عذاب عمرت

 
 داشونیپ کجا از بکنم؟ تونمیم کار یچ من: وگفتم نشست دلم به یخوف کالمش تو تیجد از بره که برگشت

 ن؟یبد انجام نینتونست رو کار نیا هم خودتون یحت کنم
 

 نیا کردن فاش چون .نبود ما در که هست یشجاعت تو در یتونیم تو: وگفت کرد من به نییپا به باال از ینگاه
 اون از یادرس روزا همون. دیترس اریمهد دادن دست از خاطر به پسرم اما.. زنه ینم يا صدمه تو یزندگ به راز

 تهنوش نامه اون پشت آدرس... کرده رو کار نیا چرا بپرسم ازش و سراغش برم نشد فرصت اما ،کردم دایپ پرستار
 .یباش موفق دوارمیام ،جان دختر خداحافظ.. شده

 
 تاقما به.شد بیغ هیثان چند در که یکس به  ینگاه هیو کردم ینگاه دستم تو يکاغذا به شده خشک ومن رفت
 يبرا رگید ر با ،کرد ینم مول بود افتاده دلم به نامه خواندن از بعد که یشک نشستم اتاق از يا گوشه ودر رفتم

 61,2,5 تولد خیتار... شجاع اریمهد: یخانوادگ ونام نام... فوت کاغذ. کردم ها کاغذ به ي نگاه شوم مطمئن که نیا
 61,2,13 فوت خیتار
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 61,2,13 تولد خیتار... آرام نیحس..س..ح:  یخانوادگ ونام نام گهید برگه
 

 ور فرزندشون غم دارند که سالهاست من يعمو وزن عمو... بخونم رو شیبق ونتونستم کردند تار رو دمید اشکام
 کمرش من يعمو..بوده يبستر يروز چند بار وهر گرفته قلبش ادیز وغصه غم از ها بار عمو زن خورن یم

 اسباب عمو نِیحس يبرا  انقدر پدرت گفت یم زمیعز .رفت زشیعز دنید بدون پدرم...غم نیا بار ریز شکسته
 بودم هنشست همونجا یساعت کی بایتقر و ختیر یم ينجوریهم اشکام.. نداره جا اتاقش گهید که بود گرفته يباز

 بگم عمو زن به يچطور ؟يچطور ؟ تونمیم يچطور اخه من .ختمیر یم اشک چارمیب يعمو زن حال به وداشتم
 بلند... کردم استفاده اعتمادت از ؟ رمیگ یم ازت و پسرت دارم بگم خانم مژده به يچطور... کردم دایوپ پسرت
 زوروب کردمیم ها نرده ریگ رو دستم اما نیزم بخورم بود کینزد يبار چند راه تو...بخورم وآب نییپا برم تا شدم

 به یوقت شد يچطور ندونستم شد تر تند واشکام خورد عمو نِیحس به چشمم اخر يها پله تو... مستادمیوا
 . افتادم ها پله نییوپا زدم ملق رو پله ،شش پنج دمید اومدم خودم

 یم سمتم به داشت که دمید رو اریمهد کنم صداش ينجوریا گهید دینبا ن،نهیحس..ح... ،نه پسرشجاع
 اریمــهد...م... س..ح: گفتم آروم...  دمیشن ینم رو صداش بودم شده کر انگار اما کرد یم صدام داشت...دیدو
 

 .کنم نابود رو شونیزندگ خودش قول به يزود نیهم به دینبا بفهمه بزارم دینبا
 

 ؟يشد يطور نیا چرا لدا؟ی شده یچ بله؟-اریمهد
 

 .اومد سمتم به یاب وانیل با بود شده داریب افتادنم يصدا از کنم فکر که خانم محبوبه
 

  .نداشتم زدن حرف وقدرت بودند شده خشک لبام اما بگم يزیچ خواستم آورد سرم سمت روبه اردستشیمهد
 ازم عیسر لحظه هی دیترس کردم حس بود یخون دستش کرد بلندش یوقت دیکش سرم کنار رو دستش

 ؟یخوب:دیپرس
 

 .ادیم خوابم: گفتم افتاد یم هم يرو چشمام که یدرحال
 

 فقط شدم هوشیب یک دمیونفهم شد ینم باز چشمام اما... نخواب گفت یم سرهم پشت زده وحشت و نگران
 .کرد یم صدا رو اسمم که اومد دادش يصدا آخر لحضات

 
 لـــــــــــــــــــدای نه:اریمهد
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*** 

 
 جمع حواسم بودم تخت يرو.شد بهتر دمید تا کردم بازوبستشون ،چندبار دمیدیتارم کردم باز رو چشمام آروم

 ونج محبوبه بعد یکم و شد زده اتاق در. قهیوباسل بایز حال نیع در اما ساده یاتاق!  نبود خودم اتاق.شد اطرافم
 اومد سمتم نگران جون محبوبه.برگردم اولم حالت به شدم ومجبور دیکش ریت سرم که بلندشم خواستم.شد وارد

 دخترم؟ یخوب: وگفت
 

 کنم؟ یم کار یچ جا نیا من ؟ هیک اتاق نجای؟ا جون محبوبه شده یچ:وگفتم دادم تکون رو سرم
 
  دخترم: داد ادامه من روبه... ؟ گرفته یفراموش نکنه...  زهرا ای: وگفت دستش رو زد هویو کرد نگام تعجب با
 مبچ...نجایا آوردت بود خودت اتاق از تر کینزد چون.. ارهیمهد اتاقه نجایا ؟ يافتاد ها پله از شبید ستین ادتی

 ینکن يغزم يزیخونر که میباش مواظب دیبا بود گفته دکتر... بود سرت باال خودصبح تا شبید بود نگرانت چقدر
 ی!سالم که خداروشکر... نکرده ییخدا

 
 ،نامه،روح یمخف اتاق.افتاد ادمی شبید اتفاقات کم کم بود شده یچیباندپ سرم. دمیکش سرم به یدست

 شده دایپ چرا که نبودم نیا از نارحت .بود اریمهد همون که ینیوحس شد وروزم حال نیا باعث که يآقابزرگ،راز
 اون و بگم همه به رو راز نیا دیبا من که بود نیا میناراحت ،تنها بودم خوشحال هم یلیخ موضوع نیا از بلکه

 . کنم یم نابود رو شی،زندگ اریمهد....پسرشجـــ قول به که موقعس
 

 در که ياریمهد وبعدش اومد در يصدا..بود رفته جون محبوبه.دادم هیتک تخت تاج به رو وسرم دمیکش یآه
 هب رو اش وآشفته خسته نگاه. دیکش یقیعم نفس کردم حس دید رو بازم يچشما یوقت. شد ظاهر در چارچوب
 ؟یخوب: وگفت ستادیا دیرس که تخت وکنار اومد جلوتر...بود دوخته چشمام

 
 چنده؟ ساعت...کنه یم درد یلیخ سرم-
 

 11:00...ارهیب برات خانم محبوبه گم یم االن نوشته مسکن برات دکتر:  وگفت کرد اش یمچ ساعت به ینگاه
 

 .سادمیاو گرفتم کمک زیم از که نیزم بخورم بود کینزد رفت جیوگ دیرکشیت سرم دوباره که شم بلند خواستم
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 .یکن استراحت دیبا... ينشد خوب هنوز کجا؟ -اریمهد
 

 بزنم خوابگاه به يسر دیبا هم طرف اون از. دارم کالس خوام ینم: گفتم بود بسته چشمام هنوز که یحال در
 .مونده کارم یکل هنوز واونوقت رمیم دارم فردا رسرمیخ..
 

 .میبر ییجا دیبا يعصر. کنم یم شیکار هی هم رو خوابگاه. کالس يبر خواد ینم کن استراحت فعال -اریمهد
 

 میبر دیبا جاک بعدشم... یبش نگران برام خوادمی،نم نکن فیتکل نییتع من يبرا:وگفتم کردم باز رو چشمام یعصب
 .میبرس يکار يقرارها به يبخوا تو که وقت وهر وقت تمام که نبود نیا قرارمون... دارم کار تا هزار خودم ؟من

 
 اگهو بستم باهات که میقراردا نگران .ستمین تو نگران اوال: وگفت کرد بهم يسرد نگاه بودوبعد متعجب اولش

 قرار عصر گفتم که نبر،همون باال من يبرا رو صدات دوما. کنمیم ضرر یلیخ من بشن ضیمر سرکارخانم
 . میبر دیبا حتما  گذاشتم

 
 باهاش مبزن حرف بد خواستم ینم.گرفتم دستام وبا وسرم نشستم تخت يرو دوباره...رفت رونیب اتاق واز برگشت

 . مضیمر من نهیب ینم انگار... ؟یچ که گذاشته جلسه من يبرا برداشته نداره درك کمی ستین خوب حالم یول
 اتاق به خواستم یم. آورد اتاق وبه دیکش زحمت جون محبوبه هم رو نهار بود نشده ازش يوخبر بود ظهر از بعد

 هی نمیا..افتاد گردنبندم شدم یم بلند داشتم یوقت. کنم روعوض بود تنم شبید از که ییلباسا تا برم خودم
 شدم خم.کنند درستش بدم ببرم دیبا شهیم باز یه و شده خراب شهیم وبسته باز که ییجا نیا هیمدت

 . دید یم دینبا کردم میقا دستام تو زود رو گردنبد.. تو اومد اریومهد شد زده در لحظه همون وبرداشتمش
 
 .شو آماده زود دارم قرار گهید ساعت هی میبر دیبا... يشد داریب خوبه: گفت دید سرپا رو من یوقت 
 
 .مونه ینم جوابش ومنتظر رهیم زارهیم حرفش بعد ادیم بدم انقدر 
 
 درد واز رفت هم تو اخمام.حرصم شدن یخال تا گرفت درد پام شتریب که دمیکوب تختش به رو پام حرص با

 .نفهم درك یشعورِبیب ي پسره:شد جمع صورتم
 

 هان؟ امیب دیبا حتما چرا من ؟ چه من به يدار ،قرار يدار جلسه تو بگه دیبا یکی اخه
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 گاهمن شدم یم رد نهیآ يجلو از داشتم یوقت کردم عوض اومد دستم به که ییلباسا نیاول با رو لباسام غرغر با
 مریم دارم یناسالمت نباشه زشت تا بندازم هت خواستمیم زدیم چشم تو يبدجور که افتاد سرم يرو باند به

 . نییپا رفتم يوهمونجور نداشتم حوصله ی،ولیرسم جلسه
 

 یآپارتمان هی يجلو که نیا تا نشد وبدل رد نمونیب یحرف راه تو. افتاد راه و شدم سوار بود منتظرم نیتوماش
 .شو ادهیپ وگفت ستادیا
 
 هب شرکت خود در جلسات تمام بود گفته روزید اخه بودم متعجب. میرفت ساختمان داخل به هم وبا میشد ادهیپ

 .داد فشار رو پنج طبقه دکمه و میشد اسانسور سوار... موردخاص چند جز
 

 منتونست بودم کرده رزرو قبل از چون".. نداره برت یالک الیوخ تو،فکر یرفت که االن:گفت يوجد سرد اریمهد
 :ستین مهم برام اصال وگرنه. کنم لغو

 
 ؟یچ:گفتم جیگ
 

 رارق: گفتم زده رتیح. زد رو مطب هی در  زنگ. رفتم دنبالش.  رونیب رفت جواب بدون واونم شد باز آسانسور در
 مطبه؟ تو يکار

 
 ارمتیب وگفتم سوخت خوابگاه تو اتیاتاق هم حال به دلم! ...  ستین يکار قرار -گفت من به ینگاه بدون اریمهد

 کنم کنسل نشد اما شدم مونیپش بعدشم.رونیب ندازنتیم ،وگرنه ینزن غیج شبا هم اونجا تا روانپزشک شیپ
 .نساز ایرو خودت يبرا پس

 
 سراغم به واحد آن در یمختلف يها حس... یعصب و خوشحال هم بودم ناراحت هم کردم یم نگاش رتیح با

 یقبل ارمیب تا میباش منتظر قهیدق چند گفت اونم کرد یومعرف رفت یمنش سمت وبه کردند باز و در.  بود اومده
 .رونیب ادیب
 

 بالخره.بود دهیرس ما نوبت يچطور آدم همه نیا نیب دونم یونم بود شلوغ مطب.  مینشست ایصندل يرو و میرفت
 .دیرس من ،نوبت شونیافکارپر با یطوالن چندان نه یقیدقا بعد

 
 .رفتم داخل و گفتم يا اهللا بسم) پزشک روان -يمحمد نیمت دکتر( کردم ینگاه دکتر اسم به
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 .دیپرس رو ومشکلم زد حرف باهام یکم.  ونشستم کردم یسالم.بود ساله 40 ای 38 بایتقر يآقا هی دکتر
 دیدون یم تصادف اون مقصر رو خودتون شما که دمیفهم من شما يها گفته از آرام خانم دینیبب -يمحمد دکتر

 درسته؟.
 
 !دکتر يآقا بله-
 

 ؟ دینیب یم کابوس روز هر-يدکترمحمد
 
 .شونهیپر افکارم ای ناراحتم دایشد که ییها شب.. ریخ-
 

 امهنگ به اضطراب حمالت از ینوع کابوس. شوندیم کابوس دچار شتریب یروان تنش تحت افراد-يمحمد دکتر
 خواندن و لمیف دنید ،يماریب زان،یعز مرگ کار، محل يهااسترس.ستین يماریب کی عالمت و است خواب
 حرفاتون طبق شما که. است شبانه کابوس لیدال از هايماریب یبرخ وجود و خواب از شیپ ترسناك کتاب

 یزمان چه از هاتون کابوس. دیشد شبانه يها کابوس دچار زانتونیعز مرگ خاطر به دینیب یم که یوکابوس
 شده؟ شروع

 
 به مراجعه با بعدش اما دمید یم شونیپر يها کابوس یزمان هی دادم دست از رو وپدرم مادر که تصادف اون بعد-

 بازم و دادم دست از بودم وابستش یلیخ که رو مادربزرگم شیپ سال دو که نیا وتا شد خوب حالم روانپزشک
 . اومد سراغم ها کابوس

 
 فتگ خواهم که يموارد شما فقط... کنم یم کمکتون جلسه چند با: وگفت داد تکون میتفه نشونه به رو سرش

 ییدارو درمان ازمندین باشد یافسردگ و دیشد اختالل با همراه فرد در شبانه کابوس اگر.دیبد انجام دقت با رو
 ایرو خواب، بهداشت مانند یموضوعات و است يرفتار يهاکیتکن شامل که ییردارویغ درمان با شما اما است
 ..دیشیم درمان شودیم شامل را یدرمان شناخت ،یدرمان

 
 ماحت ریش وانیل هیو بخورم ینیسنگ يزایچ خواب قبل دینبا که داد یحاتیوتوض زد حرف باهام گهید یکم
 موضوعات با يها وکتاب یگوش از خواب تخت در و تختخواب به برم ادیم خوابم یوقت حتما و بشه دهینوش

 ....و نکنم استفاده ترسناك
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 ییاآق اون آرام خانم یراست: گفت که شدم بلند.. کنه شروع رو یدرمان ایرو و یدرمان شناخت بعد دفعات شد قرار
 زد زنگ من به شما خاطر به شب کی داره،ساعت دوستون یلیخ معلومه کردند رزرو وقت براتون  شبید که

 یوقت .. هیسرکار کردم فکر اولش. مطب ارهیب رو نفر هی زود صبح خواد یوم کرده دایپ رو شمارم یسخت با وگفت
 ینم...کن کمکش شه یم تیاذ داره ؟یچ یعنی دنید کابوس هرشب یفهم یم گفت تیعصبان با کردم رد

 هستند؟ جا نیا االن. کنم قبول شد باعث که گفت يزیچ هی اما کنم قبول خواستم
 
 .روننیب بله... دکتر ممنونم-
 

 یهرچ. اومد سرم پشت هم دکتر اومدم رونیب بود دکتر يحرفا خاطر به که يشخندین با اتاق واز کردم تشکر
 . دمیند رو اریمهد چرخوندم چشم

 
 .رفته کنم فکر شرمنده: وگفتم دکتر يآقا سمت برگشتم

 
 دیهست مماریب هم شما.. ستمین نایا..  و يباز یپارت اهل.  بگم خواستم یم بهشون فقط نداره یاشکال: گفت دکتر

 من هنش سوتفاهم که دیبگ آقا اون به رو نیا. نداره برام یفرق چیه... یمعمول فرد هیو هم یدولت مقام فالن بچه..
 .بود داد که یقسم خاطر به بلکه نکردم قبول ادیز پول خاطر به
 
 اونقدارام اما زد بینه وجدانم...  رفته گذاشته شعور یب ي پسره.  اومدم رونیب مطب از کردم یوخدافظ تشکر 
 داره دوست دکتر قول به دمیشا.. نگرانته.. گرفته دکتر وقت برات نیبب ستاین شعور یب
 
 ادب یب پسره کن ولش اره.... نکن يخود یب الیوخ فکر گفت آسانسور تو خودشم نه... رهیگ یم خندم فکرشم از
 يجور هی خودمم خدا يوا.عمومه پسر...پسـ که فیح...که فیح باشم نداشته برگشت پول همراهم دیشا گه ینم
 . بفهمه خودش که نیا به برسه ،چه آوردنش زبون به از شمیم
 

 .بود محدثه خورد زنگ میگوش
 
 ؟ی؟خوبيکرد من ادی عجب چه...کوچولو محدثه سالم... الو-
 

 .تو جان میعال که من ؟یخوب... یکابوس خواهر سالم- محدثه
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 خوبن که نایا عمو شده؟ یچ باز نمیبب بگو.... باره یم استرس داره صدات از خودت جان اره-
 

 !یبپرس رو حالش یتون یم موقع اون رسه یم گهید ساعت چند بابا...زهیچ فقط... خوبه مامان اره -محدثه
 
 حالم د،بع نود قهیدق يبرا يبزار دیبا شهیهم یاسترس خواهر ؟ ینگفت زودتر چرا پس... تو؟ جان-گفتم تعجب با

 ؟يریبگ رو
 

 میزد حرف باهاش نباش نگران ادیز نداره یاشکال حاال....رفت ادمی بزنگم زودتر خواستم یم تو جان -محدثه
 .برات نگم که گفتم براش يزایچ هی... ستین ناراحت و یعصب ازت گهید
 
 ؟یگفت یچ-
 

 .یکابوس خواهر يبا. میزن یم حرف ،بعدا برس کارات به برو بدو... بماند حاال -محدثه
 

 ینم یکی حاال...اریمهد نیع قایدق روخدا تو نیبب... کرد قطع بپرسم يا گهید سوال بده اجازه که نیا بدون
 . کنم یم تعجب خودمم خدا يوا. برادرشه اره..نه...که یدرحال... دارن ینسبت کرد یم فکر دونست

 
 .تمرف عمارت سمت به گرفتم ی،تاکس دارم يمهمتر يکارا فعال... بشم خالص افکار نیا از تا دادم تکون رو سرم

 شدم خوشحال یلیخ دمید ر ینیمع خانم. ،رفتم بودم رفته اول روز که خوابگاه همون وبه برداشتم رو لمیساو
 منم و دیپرس شد یچ رفتم خوابگاه از که نیا بعد مورد در...  داره رو من حس که بود دایپ حرفاش از اونم..
 .  دادم حی،توض ختهیگر جسته..
 
 . بگم داشتم اجیاحت کمکتون به اگه نیگفت روز اون ادتونهی ینیمع خانم -
 

 .کنم ینم غیدر ادیب بر دستم از یکمک موقع هر گمیم االنم.. زمیعز بله – ینیمع خانم
 

 خوابگاه به تازه من که نیا مورد در نگه يزیچ عمو به که کرد قبول واونم گفتم رو انیجر وبهش زدم يلبخند
 رو اانیک يپرستار من بدونن که نیا از ندارم یمشکل من... راستش نه شه یم گفته یدروغ نه يجور نیا. اومدم
 مجبورم خودشون خاطر به که کنم چه یول وندارم نداشتم رو يکار وپنهون گفتن دروغ قصد هم واصال کردم

 !بکشم یسخت من نزاره تا داده بابا روح به که یوقول  رتشیغ عمو و قلبش عمو زن...
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 هرفت دانشجوها  بود شده تموم تازه ترم چون و بودم شده ساکن اتاق تو منم نبود عمو از يخبر و بود شده شب

 اومدنم واز بود خودش کار تو سرش که بود يا گهید دختر کیو ،من ينفر چهار اتاق وتو استراحت يبرا .بودند
 رمبخ شام يبرا يزیچ هی برم که دمیپوش لباس بودم گرسنه. میبود نزده حرف باهم کلمه چند جز به حاال تا

 . اوردم ینم دووم صبح تا وگرنه
 

 ؟ رونیب رهیم داره که یاون: گفت بلند هوی ینیمع خانم که رفتم یم یخروج سمت به
 

 وشآغ اون و رفتم سمتش به دوان.بود عمو. برگشت بود من به پشتش که يمرد همزمان برگشتم سمتشون به
 عمــــو: گفتم بودم بغلش تو که یدرحال. کرد باز برام رو مهربانش

 
 .عمو یجان -عمو

 
 .بود شده ذره هی برات دلم عمو-
 
 .بود شده تنگ عمو گل يبرا دلم منم.. نطوریهم منم وگفت دیبوس رو میشونیپ
 
 عمو؟ یرفت یم یداشت کوجا: گفت اون و اومدم رونیب بغلش از
 
 .بخرم يزیچ شام يبرا رفتمیم داشتم-
 
 دن؟ینم شام بهتون مگه وا: گفت تعجب با
 

 نداشتم دوس غذاشو من یول دنیم یعنی.  دنینم امشب...  زهیچ اما... دنیم چرا یعنی... نه: افتادم پته تته به
 .نکردم رزرو

 
 .میبر بدو... یمن یمهمون امشب.. نداره یاشکال: وگفت داد تکون میتفه حالت به رو سرش

 
 .برگردم زود دیبا یول مونده در شدن بسته ساعت تا گفت که گرفتم اجازه ینیمع خانم از
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 ؟ يندار يزیچ یلیتعط تو دختر:گفت عمو که میبود ها غذا آوردن منتظر. میرفت رستوران هی وبه میکرد يتشکر
 .یبزن رتیپ يعمو نیا به سر هی سینبا خودت تو امین من اگه

 
 .دیببخش.. امیب ونتونستم اومد شیپ یمشکل یول ها فرجه تو امیب خواستم یم عمو-
 

 گه؟ید کارت خاطر به -عمو
 
 ؟ ؟کارم یچ: وگفتم کردم بلند رو سرم شتاب با
 
 نرفتم؟ انایک خاطر به دونست کجا از خدا ای
 

 .حتما امیم سر هی فردا اس؟ یچ یچ شرکت یراست... شرکت تو کارت... دختر دونمیم رو یچ همه من -عمو
 

 فتمگ یم اگه خوب بود خودتون خاطر به نگفتم که شرمندتونم عمو... کارم.. ؟آهان: وگفتم دمیکش یراحت نفس
 درکم کنم یم خواهش.رمیبگ پول ازتون که کشم یم وخجالت شدم بزرگ گهید من و دیکرد یم مخالفت که
 تیاذ اصال دیکن باور... خوبه حقوقش یول وقته مهین کارم.. هس يمعمار شرکت... نباش ناراحت ازم عمو کن
 . شم ینم
 
 یتوق تو مثل قایدق منم ادمهی... زمیعز کنم یم درکت: گفت سکوت یکم بعد کرد یم گوش حرفام به دقت با

 الس نیا تو نیهم خاطر ،به رمیبگ پول که دمیکش یم خجالت وازش کردم یم یزندگ  مییدا با کرد فوت پدرم
 تو توق هی نکنه که نهیا خاطر به میناراحت من... یول یباش داشته رو خجالت نیا تو نزاشتم که کردم یم حس ها
 !یدخترم...  دستم یامانت تو...بدم یچ رو بابات جواب من وقت واون یبش تیاذ یبکش یسخت کار نیا
 
 .شدم منتظرش منم.ادیب و بشوره رو دستاش که رفت عمو.... موند نصفه حرفش ها غذا اومدن با
 

 . لنتیسا رو بودم گذاشته اما خورد یم زنگ داشت ام10 بار يبرا میگوش
 

 .میخورد رو وشام برگشت عمو. بدم جواب عمو شیپ تونستم ینم بود اریمهد
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 یم لوس رو خودم مثال که یحرکات وبا عمو سمت برگشتم شدنم ادهیپ قبل و داشت نگه خوابگاه مقابل یاکس
 قول گهید.... خب ببخش من جون رو تو.. ها شکنه یم دلم. گهید ببخش و من جونم عمو: گفتم ومعصوم کردم

 ؟يدیبخش ؟ باشه بگم بهتون و زیچ همه دمیم
 

 !من ینیدلف چشم يشد معصوم که بازم... بال دختر باشه: وگفت کرد يا مردونه ي خنده
 
 ؟یچ پس... نهنگ؟... ؟ یآب اسب: گفت که کردم نگاهش اخم و تعجب با
 

 من يچشما...نیگرفت اشتباه وحش باغ با رو من ماشاال نیگرفت ادی محدثه از که هم شما عمو: گفتم ناراحت
 .شهینم که واناتشیح شامل گهید استیدر رنگ

 
   .کارت سر میبر باهم تا دنبالت امیم صبح، برو فعال. چشم:  گفت لبخند با عمو

 
 شرکت؟ دیایم هم شما:  بودم کرده گم رو وپام دست

 
 باشه؟ نداشته یمشکل اگه  -عمو

 
 هتل؟ رنیم االن.. نمتونیب یم فردا پس..... بابا یمشکل چه نه... نه-
 

 :زمیعز ریبخ شبت... بله -عمو
 
 :ریبخ شب-
 
 از عتسر با ینیماش هوی، بود خوابگاه که ابونیخ طرف اون برم تا شدم یم رد داشتم. رفت یتاکس و شدم ادهیپ

 دهید داخلش و بود يدود هاش شهیش ستادیا مقابلم و برگشت عقب عقب. بهم بخوره بود مونده کم شد رد جلوم
 يچطور ؟ کنه یم کار یچ نجایا.. ارهیمهد که نیا نه.... و شد باز عجله با نیماش در که بدوم اومدم. شد ینم

 نجارو؟یا کرده دایپ اصال
 
 یگ ینم خوابگاه؟ يایوم یکن یم قهر کیکوچ کار هی خاطر به  سر، ریخ ي دختره:وگفت جلو اومد تیعصبان با

 خترد گفتم زدم سر دهیرس فکرم به کجا هر یدونیم  رو؟ نایا یفهم ینم..؟ شهیم نگرانت رزنیپ اون چیه که من
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 جواب چرا زدم زنگ بار هزار حاال تا عصر از...اومده سرت ییبال کردم یم فکر.. کردم ولش من شهر نیا تو بیغر
 بزن؟ حرف د ؟ هان ته؟یچ يبرا یگوش اون پس ؟ يدینم
 

 داد اوال:گفتم و کردم بلند رو سرم نمشیبب بهتر که نیا يبرا نگو، که زدیم يداد چنان آن بودم شوك تو
 ياقا.. ندونه؟ یحت و آدرس دیشا ینگفت یرفت و يکرد ولم که جا ،اونيبگرد دنبالم گفتم من مگه بعدشم...نزن
 به ازین گهید گم یم روت تو باشم داشته ی،حرف یمشکل اگه ستمین نایوا قهر اهل من....نگران؟ مثال شجاع مثال
 .ستین نایوا قهر

 
 جون محبوبه... بشم منتقل خوابگاه به زود شدم مجبور برگشته عموم چون: دادم ادامه و کردم آرومتر رو صدام

 جا نیا کجا از تو.نشدم مزاحمت یداشت کار گهید که هم شما:  گفتم طئنه با...  کنم یخدافظ که نبود خونه هم
 ؟ يکرد دایپ رو
 

 عموت.جا نیا ياومد که گفت گرفتم رو جا نیا آدرس نرگس از... نرگس: گفت بود شده آرومتر یکم که  اونم
 دستت؟ از بود یعصب عموت...
 

 . بودم گفته دمشید اومدن موقع که نرگس به
 
 !شرکت ادیب قراره هم فردا... کردم پنهون ازش چرا که بود نارحت یکم فقط نبود یعصب نه-
 

 .بزن بهشون یزنگ هی بودند شده نگرانت یلیخ هم کایومل انایک یرم،راستیم من پس.. اهان -اریمهد
 

 ... شجاع پسر یه: گفتم که شد یم نشیماش سوار داشت
 

 کرد نگام ومنتظر برگشت
 

 .ممنون يبود نگرانم که نیا و دکتر خاطر به...  يمرد یلیخ: دادم ادامه
 

 .رفتم خوابگاه سمت وبه نکردم نگاه گهید.... پوشوند رو صورتش قیعم يلبخند
 .زمیعز گهید رم یم من -عمو
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 رایمهد با عمو که نیا استرس.بود گرفته رو وجودم تمام استرس شرکت میبود اومده هم با که حاال تا صبح از
 . بود ومدهین شرکت به هنوز اریمهد اما... بشه روبرو

 
 . میگرد یم میر یم باهم ،شهیم تموم کارم گهید کمی من نیبمون نیخوا یم عمو-
 

 دمیدن و ستیرئ یول دمید که نمیبب و کارت طیمح بودم اومده منم. میریم يعصر برس کارت به زمیعز نه -عمو
 .رمیبگ طیلیب عصر يبرا خوام یم ؟يدار ییمایهواپ آژانس هی آدرس  یراست.  برسون سالم شونمیا به...
 

 ینم بود اون به پشتش چون عمو یول ومدیم سمتمون به داشت... شدم اریمهد متوجه که کنم اعتراض اومدم
 .دید
 

 !عمو هستم شما با جان؟ لدای -عمو
 

 رو يساجد يآقا پرونده لطفا. آرام خانم سالم: گفت يجد و گرفت قرار ،کنارش عمو از فاصله با یکم اریمهد
 .دیاریب برام

 
 رآخ در.  داد حیتوض و واشکاالتش کرد چک رو بودم داده دستش به که رو يا پرونده قهیدق ،پانزده ده بایتقر

 .شدن معطل من خاطر به. نیبد انجام زودتر هم رو آقا کار یراست: وگفت کرد اشاره عمو به حرفاش
 

 .بود نشده عمو متوجه کنم فکر. بود يوجد مودب سرکار شهیهم مثل
 

 مبود اومده..ندارم يکار من پسرم نه: وگفت کرد اریمهد به یونگاه برگشت قهید چند نیا تو اول بار يبرا عمو
 . نمیوبب دخترم فقط

 
 دنتونید از شدم خوشحال د؟یهست آرام خانم پدر شما اوه،: وگفت رفت، باال ینامحصوص طور به ارابروهاشیمهد
 .آرام يآقا
 

 .نیهمچن -عمو
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 حس وچه.  گذاشت اریمهد تودست رو دستش هم وعمو کرد دراز عمو سمت به رو دستش حرفش با همزمان و
 ؟ لحظه اون بود یجالب

 
 .ننیبب رو میوشاد وغم اشک از شده پر يچشما تا نبود من به حواسشون بود خوب

 
 ندبل دوقد ،هر هنیشب چقدر نمیب یم کنم یم نگاه درست که حاال... وبرعکس بود اریمهد يچشما به عمو نگاه

 !نمک وبا گرد اریومهد تر دهیکش عمو صورت و يا قلوه يلبا و اهیس ي،چشما شانه وچهار
 

 .کمی مینگذر حق از حاال...بابا نه کجاش؟ بانمک؟اصال ؟یچ جان؟
 

 .کن کنسلش امروزه اگه هست؟ یک ينادر يقرارآقا  آرام خانم-اریمهد
 
 .فرداست يبرا... نه-
 

 .رفت اتاقش وبه داد تکون يسر
 

 . خواست رو آدرس  ازم دوباره عمو
 
 .بپرسم یکی از لحظه هی کن صبر... شناسم ینم رو ییجا ادیز خودم من عمو-
 

 .زننیم حرف دارن عمو و اری،مهد دمید یوبرگشتن دمیپرس ها بچه از یکی از رفتم
 

 .میریم لدای با االن بده رتیخ ،خدا پسرم نه -عمو
 

 . رسونمیم هم رو شما رمیم ودارم ریمس نیا من نییبفرما کنم یم خواهش – اریمهد
 

 شده يزیچ-دمیوپرس جلو رفتم
 . رسونن یم آژانس تا رو من و کنن یم لطف شجاع يآقا – عمو

 
 . رمیم همراهشون و شده تموم میکار وقت من دییبفرما  دیدار کار اگه شجاع ي آقا-
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 .نیایب دیخوا یم اگه هم شما..رسونمشون یم هست آژانس هی رمیمس سر که گفتم خانم نه -اریمهد

 
 . نگفتم يزیچ ومحکمش يجد لحن دنیشن با گهید
 

 صورتشون تو رو ییلبخندها یگاه و  ندارم وجود یمن انگار که يطور بودند صحبت ،غرق اریمهد و عمو راه تو
 دل به اریمهد مهر زود چه...  "کشه یم رو خون خون" گفتن راست انگار. کرد یم فرق جنسش که دمید یم

 با زود ،چه شد ینم صحبت وهم یمیصم یکس با راحت مدت نیا تو بودم دهید که ياریمهد و بود افتاده عمو
 .کرد یم وبش خوش من يعمو

 
 حال خوش یلیخ واقعا: وگفت  اومد عمو سمت به اریمهد...  میشد ادهیپ.داشت نگه ییمایهواپ آژانس يجلو

 .محمد آقا تونیآشنا از شدم
 

 پسرم نیهمچن منم -عمو
 

 .دشیکش آغوش  به دادن دست يجا به عمو بار نیا اما کرد دراز عمو سمت به رو دستش قبل مثل دوباره
 

 یم خوشگلترش نظرم به یلیخ که زد ییبایز لبخند باشه داشته یخوب حس انگار بعد شد متجب اول اریمهد
 .کرد

 
 ينجوریا و کنه یم خطابش پسرم عمو که یوقت...کنم فکر ادهیز جانیه از... ایخدا شده چم امروز من... هان؟
 . شه یم خیس تنم يموها کنه یم بغلش

 
 .شجاع يآقا....پسـ: گفتم بشه نشیماش سوار که برگشت اریومهد کردند یخدافظ باهم

 
 .يدار یبرنم گفتنت شجاع پسر نیا از دست که یبمون الل يا
 

 بله؟ -اریمهد
 
 . دیرسوند رو ما که ممنونم-
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 .شد دور و زد یبوق.شد وسوار گفت یکنم یم خواهش هی و شیجد جلد تو رفت دوباره

 

 . اصفهان برگشت وگذار گشت یکم بعد روز، همون عمو و گذشت یم روز اون از يروز چند
 
 رفتنش بعد و ومدیم شرکت به روز هر ییاقا هی.... بود یموضوع هی ریدرگ دایشد فکرش  روزا نیا هم اریمهد 

 . بود یعصب فقط اریمهد
 
 .برداشتم..خورد زنگ شرکت تلفن 
 
 د؟ییبفرما...  يمعمار شرکت الو-
 
 .هستم مجنون من سالم -
 
 .دمیم نشونت کن صبر...کنه یم تیاذ و زنه یم زنگ یکی  روزه دو... مزاحمه نیا باز يوا
 
 .ام یلیل منم جالب چه عع-
 

 .برداشتم و شدم یعصب آخر بار که زد زنگ يبار چند.. نذاشتم محل  زد زنگ دوباره. روش گذاشتم رو یگوش
 
 .خدا به دارن یزندگ و کار مردم...برادرم شده تموم مزاحمتا نیا دوره بگم دیبا نیدونینم اگه آقا بله؟-
 
 هاومد شیپ کار برام امروز چون که  داشتم يقرار شجاع يآقا با هستم، مجنون يآقا من...  لحظه هی نیکن صبر-
 .نمشونیب یم فردا من که نیبد اطالع وبهشون دیکن لطف... برسم خدمتشون تونم ینم
 

 خدانگهدار. دمیم خبر بهشون من..چشم بله: وگفتم اوردمین خودم يرو به... بودم شده عیضا يبدجور اوه اوه
 
 حافظ خدا-
 

 دییبفرما: اومد آرومش يصدا.. زدم در رفتم اریمهد اتاق سمت به شدم بلند
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 . بود کرده سرش گاه هیتک و دستاش و بود نشسته زشیم پشت.. داخل رفتم

 
 .فردا يبرا موند وقرارتون ادیب تونهینم امروز که وگفت بود زده زنگ مجنون اسم به ییآقا هی، شجاع يآقا-
 
 .ستین بردار دست چرا پرو مردك: گفت یوعصب خسته و نشست درست دیشن رو اسمش تا
 
 ه؟یچ انیجر یبگ شهیم اما کنم یفضول خوام ینم... زهیچ-
 

 !نــه – اریمهد
 
 ؟یبدون يخوا یم یچ يبرا:گفت برم که وبرگشتم گفتم ي"بخواد دلت میلیخ "لب ریز
 
 یستنش حرفام يپا بود بد یلیخ حالم که يروز تو ، تو آخه... بکنم ادیبرم دستم از یکمک اگه خواستم.. یچیه-
 هک نمیب یم هیروز ،چند یبزن حرف یکی با يبخوا هم تو دیشا گفتم...يداد گوش بهشون یاعتراض بدون و

 چیه يخوا ینم که حاال... یتوخودت
 

 .نیبش ایب... ادیبرب ازت یکمک کنم ینم فکر اما گم یم: اومد صداش راه وسط.. افتادم راه در سمت به
: گفت یطوالن چندان نه یسکوت بعد.نشست يکنار مبل رو واومد  شد بلند اونم زنشستمیم مقابل کاناپه يور

 .یگفت که مجنون نیهم ادیوم رهیم روزه چند ییآقا هی که يدید کنم فکر
 

 نکردم قبول... من از وسازش ،ساخت ازاون نیزم گفت بهم داد يشنهادیپ هی: داد ادامه.. دادم تکون رو سرم
 ای،ب هگ یم االن که نیا تا کردم ردش يبار چند اومد گهید شنهادیپ هی با دوم بار... بفروشم بساز من مگه گفتم

 .کنه یم اسمم به که داره هیزعفران تو مجتمع هی عوض در من بده ریبگ بزرگ وام هی بانک از
 
 ؟ رهیگ ینم وام خودش چرا خب-
 

 نیا به یوام دوباره تونن ینم ندن رو اون تا  گرفتن خودشون وام هی چون گفت گفتم بهش... همون -اریمهد
 .کاسشه مین ریز يا کاسه کنم یم حس.. يادیز مشکوکم بهش... رنیبگ یهنگفت مبلغ
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 ؟يکرد یم وجو پرس موردش در خب-
 

 پشت که دمیفهم یسخت به اما راجبش هست یکم اطالعات...  موردش در کرد قیتحق سپردم یکی به -اریمهد
 . ردستشهیز مجنونه نیا..." يزیعز ومرثیک" اسم به یکس... گسید یکی هیقض

 
 !آشناس برام اسمش کنم یم حس-
 
 یآدم نیهمچ دیبا کجا از تو... یانداخت دستم دختر: وگفت کرد يا ومردونه آروم ي خنده داشت که یخستگ با

 .ادیبرنم ازت یکمک که گفتم... اخه یبشناس رو
 

 .ارمیب ادی به کنم یم یسع... آشناس برام واقعا گم ینم دروغ:  وگفتم کردم جمع رو لبام
 

 . کنم یم عوض رو اسمم من يآورد ادی به... باشه:  وگفت زد يپوزخند
 

 يخند یم تو بعد کنم کمکت خوام یم من... شور اریخ شعور یب ي پسره... اومدم رونیب اتاق از و کردم یاخم
 . که ،واقعا

 
 یاسم نیهمچ کجا که اومد ینم ادمی اصال اما.. بودم کردن فکر مشغول همچنان من و بود گذشته یساعت کی

 . کنم یم اشتباه دمیشا..دمیشن
 

 .دادم جواب صفحش به ینگاه بدون. اومد خودم یگوش يصدا
 
 ؟ الو-
 

 بانو؟ نیخوب... یبلبل چشم دختر بر سالم -نرگس
 
 و واناتیح به رو من که دارن اصرار همه چرا... باشم یبلبل چشم که امیلوب من مگه  خواهرم اسغفراهللا... و سالم-

 آخه؟ بدن نسبت.... و حبوبات
 

 .نجایا ایب پاشو...  یزنیم جوش نخور حرص حاال -نرگس
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 ؟ مگه شده یچ ،بعدشم یگفت که ینیا شده یمیقد-
 

 ایب.. نک یارتیز هی ایب امامزاده خاطر به القل بابا...نجایا ارنیب فیتشر سرکار که بشه يزیچ دیبا حتما -نرگس
 . باش زود دارم کار عالمه هی میدار مهمون امشب کنم يکار زیتم کن کمکم

 
 يبا. امیم گهید ساعت مین کارم سر االن باشه-
 

 نهیتهم امشب... دادم یم انجام رو خانم نرگس يکارا فقط ارتیز بعد...  بودم اومده که شد یم یساعت چند
 . .کرد صدام  عمو یعروس ومدار قرار گذاشتن يبرا ومدنیم مهران و خانم

 
 عمو؟ بله-
 

 افتادش عقب يکارا ي همه ياومد یوقت از  نرگس نی،ا بره در تیخستگ بخور يچا هی نیبش ایب دخترم -عمو
 .دختر نیا نداره خجالت کمی، گفت تو به هم رو
 

 .اومد يچا ینیس با نرگسم ونشستم رفتم
 

 مگه، که میندار لدای منو مگه؟ هی،چ کمکش رمیم لدای يمراسما تو منم خب...   نکنه درد دستت بابا عع -نرگس
 لدا؟ی نه
 
 !نــه-
 
 .شد بلند عمو ي خنده يوصدا کرد نگام تعجب با
 
 اهمب که خواهرا... یخواهرم مثل تو بعدشم... باشم داشته یمراسم ستین قرار من که نهیا منظورم: گفتم خنده با
 .ندارن رو حرفا نیا
 

 .خواهر دارم دوست یلیخ... ؟ یباش نداشته مراسم چرا ونهید وا:وگفت کرد بغلم نرگس
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 .خواهر دارم دوستت  منم:  وگفتم کردم بغلش منم
 

 . بشه الزمت دیشا  ریبگ و نیا زهیچ...من... بابا: گفت خجالت با عمو به رو نرگس يچا خوردن بعد
 

 . گرفت عمو طرف به رو ییبایز يالنگو
 

 . پوشوند رو عمو چهره بزرگ یاخم
 

 نباش نگران... کنم یم هیته برات زیچ همه خودم رمیبگ و دخترم يالنگو که نمردم هنوز...دستت بنداز -عمو
 .یبش همسرت لیفام شرمنده زارم ینم
 

 تکمک خواستم یم.. من.. من... نبود نیا منظورم من بابا: گفت  بود کرده خونه جشماش تو که یاشک با نرگس
 .کنم

 
 .رونیب دیدو و شد بلند و نداد زدن حرف اجازه اشکاش

 
 . داره اجیاحت بهت االن اون برو دنبالش دخترم-عمو

 
 .نداشت يبد منظور... کنه کمکتون خواست یم فقط... نشو ناراحت ازش عمو-
 

 دونمیم... دخترم دونمیم: وگفت داد تکون رو سرش عمو
 

 .برم دنبالش که شدم بلند ناراحت
 

 .دمید ینم رو روزا نیا و بودم مرده کاش يا – عمو
 
 . خدا رو تو نینگ ينجوریا... عمو خدانکنه-
 

 .شدم خکوبیم جام سر دمیشن که یحرف با اما برم که برگشتم
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 مرگ تقاص.. دخترم ياشکا تقاص... يدیم يروز هی رو تالقصش بالخره نامرد يزیعز... يدیم و تقاصش -عمو
 !یعوض...همسرم

 
 ؟یکــــ ؟یچــــ: گفتم وبلند برگشتم سمتش به يتند

 
 ؟يشد ناراحت نکنه.. نبودم تو با که من ؟ دخترم شده یچ: گفت و دیپر صدام با عمو

 
 ؟یبگ دوباره شهیم رو آقا اون اسم... عمو نه: گفتم تند تند

 
 "يزیعز ومرثیک"... يزیعز....ادیم کارت چه به یول باشه: گفت داشت چهره تو که يا تعجب با عمو

 
 .کردم وبغل بود اومده غمیج يصدا از که ینرگس دمویکش بود اومده ادمی که نیا یخوشحال از یغیج
 
 روگفته اسمش کرد یم نشینفر داشت عمو هم دفعه اون ادمهی خودشه اره.اومدم که باش منتظر پسرشجاع يوا

 .بود
  

 با گهید ساعت کی اریمهد افتاد ادمی هوی که بود کالس يآخرا.برم شرکت ودنب قرار و داشتم دانشگاه صبح
 . نه ای همونه يزیعز میبفهم  ییجورا هیو بدم خبر بهش زود دیبا نه يوا. داره قرار مجنون

 
 خراشآ کالس البته...رونیب زدم ي،دیببخش با نشده تموم هنوز کالس که نیا به توجه وبدون شدم بلند يتند
 .دندیپرس یم سوال استاد از داشتن ها بچه و بود

 
 . شدم اریمهد اتاق داخل ، زدن در بدون و شدم شرکت وارد بدو بدو

 
 .انداخت یم در به نگاه کی و من به نگاه کی داشت واج و هاج یطفلک اریمهد

 
 آرام؟ خانم خبره چه -اریمهد

 
 ...اســ دمیشن ییجا هی گفتم يدید. کردم داشیپ.اریمهد کردم داشیپ: گفتم جانیباه 
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 . بود خودمون مجنون همون، موند نصفه حرفم کرد یم نگام داشت دقت با که ییآقا هی  دنید با
 

 ن؟یکرد دایپ رو یچ – اریمهد
 
 . نیبود کرده گمش که بود پرونده اون آها... که نکردم دایپ و يزیچ.. نه... من: گفتم پته تته با
 
 .خدا رفت آبروم يوا.رونیب اومدم و کارم کردم یمال ماس ییجوارا هی
 

 . کرد صدام اری،مهد مجنون رفتن بعد
 
 داخل رفتم و زدم در دفعه نیا
 
 شجاع؟ يآقا نیداشت کارم بله؟-
 

 نمیبب بگو. کرد یم صدام اسم به شیپ قهیدق چند نبود نیا انگار ی،باش یرسم انقدر ستین الزم حاال – اریمهد
 ؟يدار جانیه همه نیا که يکرد دایپ یچ سرکارخانم

 
 يزیعز ومرثیک.. و اسمش: گفتم ذوق وبا اومد سراغم جانهیه دوباره

 
 ش؟یدیشن کجا از خب: وگفت کرد نگام تعجب با
 

 .نامرد نیا ردهاو نرگس يبابا سر ییبال چه که دادم حیتوض براش
 

 .دارم جانیوه استرس االن از اجراش يبرا که میدیکش يا نقشه حرفام دنیشن بعد
 
 ادیز یلیخ لاحتما به و کاره در نایا و يکالهبردار هیقض بازم که دیفهم شد یم هم مجنون يها صحبت از

 .باشه يزیعز همون
 

 !نقشه...جوون آخ. میکن اجرا رو ونقشه عمارت به میکن دعوترو  مجنون فردا که شد نیا بر قرار
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 کجاست؟ يزیعز بفهمم تونم یم يچطور که بود نیا از استرسم تمام ،فقط بود دهیرس نقشه ياجرا وقت
 

 .اومد در زنگ يصدا
 

 . کردم باز و در و رفتم فونیا سمت به نیومت موقر
 

 اومد؟: گفت خونسرد اومد یم نییپا ها لهپ از که یحال در اریمهد
 

 . میرفت بالشاستق هب باهم و دادم تکون يسر
 

 نکردم؟ که رید ؟ نیهست خوب سالم:  گفت دیرس کمونینزد یوقت  مجنون يآقا
 

 . داد رو جوابش اریمهد
 

 چطوره؟ شما حال!...؟ یلیل خانم اوه: وگفت برگشت سمتم به مجنون يآقا
 

 .ممنونم. آرام لدای. هستم آرام: وگفتم زدم یزورک لبخند
 

 . شدند صحبت مشغول. ییرایپذ سالن سمت به کرد شیراهنما اریمهد
 

 !دیبد رو تونیگوش لطفا آقا: گفت تعارفش بعد و شد کینزد قهوه ینیس با جون محبوبه
 

 ؟یچ يبرا ؟یگوش: گفت تعجب با مجنون يآقا
 

 .رو قانون دیگذاشت پا ریز االنم... نهیا عمارت نیا نیقوان از یکی خب -جون محبوبه
 

 بدم؟ چرا...نکردم يکار که من آخه: گفت و شد شتریب مجنون تعجب
 

 موقع که گذاشتن رو قانون نیا ، عمارت نیا صاحب بزرگ آقا: وگفت مجنون یخنگ از زد يزیر يلبخند اریمهد
 .داره یمضرات چه شده اختراع تازه شئ نیا بودن دهیفهم چون. دیبش وارد یگوش بدون دیبا داخل به ورود
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 .دیداشت یباهوش بزرگ پدر عجب... جالب چه اوه: وگفت داد باال رو ابروش هی مجنون

 
 .داد جون محبوبه دست به و درآورد رو شیوگوش کرد بشیج در دست بعد

 
 انجام يبرا من... مجنون يآقا یراست: گفت و گرفت اونم که کردم اریمهد به يا اشاره جون محبوبه رفتن بعد

 !دارم یشرط هی کار نیا
 

 ! قبوله باشه یهرچ دییبفرما بله –   خورد یم آلبالو که یحال در مجنون
 

 !االن اونم باشم داشته یمالقات يزیعز يآقا با خوام یم: وگفت آورد لب به یثیخب لبخند اریمهد
 

 .تم..هســ..که من... چرا... ؟ي...چــ: گفت سرفه با و گلوش تو دیپر آلبالو
 

 ،کنم یم و بزرگ کار نیا براش دارم که یکس با دیبا من خب: گفت يوجد گرفت سمتش یآب وانیل اریمهد
 !هیمنتف داد قرار نی،ا ندارن دارید به یلیتما که اگه و...دارم رو حق نیا نظرم به..باشم داشته يدارید
 

 . بهش بدم اطالع تا دیبد رو میگوش شهیم اگه  پس... باشه – مجنون
 
 .بدن رو تونیگوش تا دیبر شونیا همراه: وگفت کرد يا اشاره من به اریمهد 
 

 .سادمیوا گوش فال وارید پشت و زد گولم طانیش لحظه هی.. دادم کمد از و شیگوش و میرفت
 

 رو آقا خواد یم: گفت بود خط پشت که یکس به رفت یم طرف آن و طرف نیا یعصب که یحال در مجنون
 نهیبب
 
-...... 
 

 !کنم یم سرش به دست... ؟ شجاع نیا هیک کرده فکر.. نگو  آقا به نه -مجنون
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-..... 
 

 .کنه امضا و قرارداد خودش کنم یم يکار هی -مجنون
 

 .شد بلند مجنون هیکر  ي خنده يصدا که گفت یچ دونم ینم یخط پشت
 

 تر زرنگ کمی شجاع نیا حاال، نبود بند هم ییجا چیه به دستش که معتمد اون بدبخت... ایقبل مثل اره -مجنون
 .کنم کار یچ دونمیم منم یول همشونه از
 

 يبزرگا پدر اون از معلومه...هه يا مسخره نیقوان چه: گفت لب ریوز) کمد( سرجاش وگذاشت  کرد قطع و تلفن
 .قسیعت
 
 .کنم یم تیحال کن صبر ؟ یکن یم نیتوه من يدانا آقابزرگ به شعور یب... کردم مشت و دستم حرص از
 

 پس؟ يموند کجا جان لدای: گفت زشتش ي خنده با مجنون... ونششیپ رفتم بعد و گذشت یکم گذاشتم
 

 . ستین مهم چندان شونیا حضور ایثان.. آرام خانم  اوال: گفت بگم يزیچ که نیا وقبل کرد یاخم اریمهد
 

 به شما پس درسته:  گفتم یکج لبخند با.  بشم ناراحت اخرش حرف از ای ادیب خوشم رتشیغ از دونستم ینم
 .جون محبوبه کمک رم یم ،من دیبد ادامه صحبتتون

 تا. شدم منصرف اومد ادمی ونرگس عمو نیوغمگ مظلوم چهره لحظه هی اما خوابگاه برگردم خواستم یناراحت با
 هک. کنم ینم ي توجه نشناس نمک شعور یب پسره نیا به گهید یول دمیم انجام هم رو وادامش اومدم جاش نیا

 هان؟ ستین مهم من حضور
 

 به. نداشت رمز که شکر رو خدا و برداشتم رو مجنون یگوش. رفتم یگوش کمد سمت به و زد سرم به يفکر
 سرهپ نیا  آقا: نوشتم براش و کردم دایپ و يزیعز شماره. بود زده حرف داوود اسم به یکی با. کردم نگاه تماساش

 . نهیبب رو شما خواد یم
 
 .اومد ام اسش اس يصدا که شدم یم دیام نا دادنش جواب از داشتم گهید
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 !بره بکن رو هیقض قال خودت و کن سرش به دست. ندارم صلهحو امیب تونم ینم  -يزیعز
 

 میکرد یم فکر که یاون از پسره نیا. نهیبب ور خودتون دیبا کنه ینم امضا دیاین اگه گه یم آقا آخه: نوشتم براش
 !تره زرنگ

 
 !خودم ي عمو زن شه یم که اش ننه نه يوا... شجاع ي پسره.زرنگه کجاش اش ننه جون اره

 
 ست؟ین که يخطر... بگو و آدرس حاال. شهیم یچ نمیبب بزرار -يزیعز
 

 :...درسآ... راحت التونیخ آقا نه -مجنون
 
 دیشد ارادت: گفتم یشدن رد بزرگ آقا عکس مقابل از و گذاشتم سرجاش و یگوش منم نفرستاد يزیچ گهید

 که من درد به: دادم وادامه زدم یچشمک. اومد خوشم یگوش کمد نیا از واقعا.خودم يدانا بزرگ آقا خدمت
 ؟ یداشت یم بر رو گهید یکی یگوش مایقد اون هم تو نهنک طونیش.خورد یلیخ
 
 !گهید نشم مزاحم برم من.. زهیچ: گفتم کرد نگام چپ چپ دمید
 

 .شدم رد زود و زد يمحو لبخند
 
 کرد باز رو در جون محبوبه.اومد فونیآ زنگ يصدا بعد یکم 

 بخوره سرش تو که خاص، جذبه با اما ساله 60 حدودا يمرد. باشه دیبا يزیعز همون کنم فکر ،شد داخل يمرد
 .کنه یم بدبخت و آدم همه نی،ا شاالیا
 

 ؟ درسته یباش یلیل همون دیبا تو: دیوپرس انداخت من به یقیدق ینگاه که رفتم جلو
 
 تباهاش کنم فکر شناسم ینم یلیل: گفتم بود نشسته صورتم رو بدش نگاه خاطر به ناخودآگاه که یاخم با 

 .هستم آرام من. نیگرفت
 

 یم حاال یهست یخوشگل و يدار زبون سرو دختر که بودم دهیشن مجنون از: فتوگ نشست صورتش رو لبخند
 !گفته ینم راهمیب نیهمچ نمیب
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 ؟ داره کارتون شجاع يآقا دییبفرما:  وگفتم گرفتم سالن سمت به رو دستم

 
 که یهست یمنش فقط که نگو ؟يدار پسر نیا با ینسبت چه:گفت راه تو و افتاد راه کنارم یحرف بدون يزیعز

 ! شه ینم باورم
 
 .کنم یم کمکشون هم شرکت يکارا وتو هستم شرکت یمنش،  ندارم کردنتون باور به يازین-
 

 شجاع پسر ولیا. نشد هم بلند پاش به یحت بود يزیعز به اریمهد نگاه.  دنبو مجنون اما کنارشون میبود دهیرس
 !!! خودم

 
 ! جالب جلل.... گهید اومد کجا از نیا خودم؟ ؟ یچ هان؟

 
 .بزن رو حرفت برم زود دیبا دارم کار من:  گفت ،یحساب بود شده عیضا که يزیعز
 

 . اریب رو پرونده اتاقم از برو: وگفت کرد اشاره من به اریمهد
 

 .دارم الزم تو مثل یخوشگل یمنش هی.. من شیپ يایب یتون یم کنه یم تتیاذ اگه: گفت يزیعز که برم اومدم
 
 ! يبد یاگه دیبا يدار الزم یمنش اگه.. شه ینم تیاذ نباش نگران شما: گفت اریمهد من، قبل 
 

 کردم یم نگاه رو اتاقا دونه دونه. بود شده تنگ عمارت نیا يبرا دلم چقدر خدا يوا. افتادم راه اتاقش سمت به
 فرق يزیچ هی... نه... اما.. اما بود ساده و قهیباسل قبل مثل اتاقش کردم رو،روشن چراغ...  رایمهد اتاق به دمیرس

 ! نبود بودم دهیکش من که ییتابلو جز يزیچ اون و ادیب در یروح یب از اتاقش بود شده باعث و کرده
 

 ودمب شده متوجه. بود خودش اتاق وارید رو حاال. کنند نصبش نییپا بود نداده اجازه شب اون که ییتابلو همون
 .رونیب انداخته کردم یم فکر اما ،شده برداشته انایک اتاق از روز اون يفردا که

 
 .رو تابلو کردم برنداز و تخت رو نشستم یخوشحال با.. کارش از بود اومده خوشم یلیخ
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 وت هیتنب خاطر به که يروز همون!  بود تختش يرو من يپتو. شد تر قیعم لبخندم که افتاد تخت به نگاهم 
 .بردم براش بود اطیح
 

 ؟من يپتو از اسفده خاطر به ای ؟ زده وارید به رو تابلو که نیا از ؟ توجهش از ؟ بود یچ از دونم ینم میخوشحال
... 
 
 يرو ي پرونده يفور.  شده یعصب حتما با االن يوا،نجامیا چرا اصال که افتاد ادمی و اومدم خودم به لحظه هی
 .ششونیپ رفتم و برداشتم رو زیم

 !آب به دست بود رفته کنم فکر. اومد یبهداشت سیسرو سمت از هم من،مجنون دنیرس با همزمان
 

 و باتیز لبخند نیا من بالخره جان لدای  يوا: وگفت زدم اون يبرا کرد فکر مجنون که زدم يلبخند ناخودآگاه
 .یکن یم نگام اخم با و یعصب فقط دمتید یوقت از دمید
 
 هست؟ يدار خنده زهیچ نظرت به ؟ يخند یم یچ يبرا: وگفت رفت يا غره وچشم برگشت سمتم به اریمهد 
 

 .نیباش رو خوش شهیهم آرام خانم که نهیا ورم..منظـــــ: گفت ترس از طفلک که کرد ینگاه چنان مجنون به
 
 يراب يبزار رو عشقت واسه رتیغ بهتره ،جان پسر دارم کار من گهید بسه: گفت بود ماجرا گر نظاره که يزیعز 

 .برم دیبا من، بعد
 

 نکنه...؟ نجایا ياومد يچطور شما آقا ا..آقـــ: ،گفت بود نشده يزیعز حضور متوجه تاحاال کنم فکر که مجنون
 گفت؟ بهتون لق دهن داوود اون

 
 ؟ امیب ينزد امیپ خودت مگه یحساب مرد داووود؟ ؟ یکن یم ومسخره من: دیتوپ وبهش کرد یاخم يزیعز
 

 ! ندادم امیپ من... من نــه: داد وجواب کرد نگاش ترس یوکم رتیح با مجنون
 
 تو چون ونشیا اما یگفت بهش ینگفت تو مگه نمیبب کن صبر: گفت و شد بلند جاش از.  بود اریمهد بارنوبت نیا

 هـــان؟. رسند ینم که بودند گفته بودند دیشد کیتراف
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 . اریمهد یحت بودند تعجب در همشون
 

 ؟ بوده یک ؟ ينبود تو اگه پس: گفت يزیعز
 
 !مــــن: وگفتم کردم بلند و دستم یطونیش لبخند با
 

 .اومد نییپا صالبت و اقتدار با ها پله از) معتمد يآقا( عمو و  زدم نقشه طبق یبشکن بود هوا تو که دستم
 
 به: وگفت دیرس کنارمون عمو.. بودند شده شوکه شدت به  يزیعز و امامجنون زد لبخند اریمهد نیا عجب چه 

 م؟یکرد ارتیز رو شما ما آقا عجب چه! ...دشمن امسال ستدو پارسال... يزیعز يآقا به
 

 د؟یکن یم کار یچ جا نیا شما معتمد يآقا: ،گفت مثال بده نشون محکم رو خودش کرد یم یسع يزیعز
 

 .بزارم بالش رو سر راحت شبا تا سیپل دست بدم رو نامرد يتو اومدم -عمو
 

 مدرك؟ کدوم با اما! ...بده خب ؟ سیپل:  گفت و کرد يا خنده يزیعز
 

 ! مدارکـــ نیا با:   وگفتم کردم بلند رو پرونده
 

 کدوم دونستم ینم اما کردم جمع مدرك برات گذاشتم؟ دست يرو دست يکرد فکر مدت همه نیا – عمو
 . یهست يا دره جهنم

 
 !رم یم هگید من آقا: گفت پته تته و ترس با مجنون

 
 ی.ش یم ریدستگ هم تو کجا؟ -عمو

 
 ؟يدار مدرك ؟ جرم کدوم به -مجنون

 
 يا شده ضبط يصدا و آوردم در بمیج از رو میگوش نیح همون در و زدم يا گهید بشکن کردم بلند و دستم

 .کردم پخش رو زد یم حرف قشیرف با داشت یتلفن که مجنون
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 نییپا چپ سمت يها پله از. بودند آورده فیتشر و بودند کرده لطف یلیخ که سروان جناب کی و سرباز تا دو

 .اومدند
 

 .بود زده خشکشون دو هر
 
 ي.ا گربه چشم ي دختره کشمت یم: گفت حل همون در و اومد سمتم به تیعصبان با  يزیعز 
 

 به . چوندیپ محکم و گرفت رو دستش يا گهید دست نهیبش صورتم رو که نیا از قبل و کرد بلند  و دستش
 .کرد یم تیحما ازم که بود اریمهد بازم کردم نگاه دست صاحب

 
 ینم زندت وگرنه!... ـلــدای مخصوصا. یکن یم بلند زن هی رو دست باشه آخرت دفعه: گفت و عقب داد هلش
 .کهیمرت زارم

 
 .روزا نیا ي شده مهربون مرد به زدم يلبخند و اومد سراغم هیخوشحال اون دوباره

 . برد و کرد رشونی،دستگ سیپل
 

 . کنم یم جبران. دیکرد کمکم یلیخ،جوونا نکنه درد دستتون -عمو
 

 شما لهیوس به. خداست يها حکمت از یکی نمیا: داد ادامه اریمهد شونه رو گذاشت یم رو دستش که یحال در
 .ممنونم... کردم داشیپ
 

 ییها نقشه چه هم واقعا...داد انجام لدای  هارو کار ي همه نکردم يادیز کار من: گفت و زد يلبخند اریمهد
 . بشکنش قسمت اون مخصوصا...
 

 گرفت رو میجلو اریمهد که کردم رفتن عزم برداشتم را فمیک منم، ورفت کرد یاحافظخد عمو. دندیخند دو هر
 !رسونمت ی؟م ییتنها شب وقته نیا:  وگفت

 
 .رم یم اژانس با خواد ینم: گفتم يجد و سرد
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 .برمت یم که گفتم چرا؟: گفت تعجب با
 
 .ستمین مهم ینگفت مجنون به خودت مگه ؟ شدم مهم حاال تا یک از-
 

 و سرش. گفتم مجنون خاطر به و اون نشو ناراحت نیبب... یگ یم و اون آهان: گفت و انداخت باال ییآبرو اریمهد
 خاطر به یعنی... زهیچ....بکنه نگاهت هرزش نگاه اون با خواستم ینم... خواستم ینم: داد وادامه انداخت نییپا

 .گفتم خودت یراحت
 

 .شد گرفته حالم چرا دونم ینم آخرش جمله با اما کردم یم پرواز آسمونا تو ذوق از داشتم آخرش جمله قبل
 

 ــــــاریمهد
 

 .بود شاد اریبس اما چه از دانست ینم بود خوشحال. رفت تخت سمت به و کرد باز را اتاق در
 

 یم حس ها یتازگ... است کرده ناراحت را لدای چرا که بود ناراحت. بود نشده بدل و رد نشانیب یحرف نیماش در
 یم دمیشا ؟ ستیچ لشیدل دانست ینم.  کند یم درد قلبش دارد یناراحت ای کند یم اخم لدای یوقت کرد

 .بود يفرار کردنش اعتراف از و دانست
 

 که نیا يبرا... معصوم و دلربا یآب چشم دو شیپ فکرش یول بود شیپاها به نگاهش، پوشاند دستانش با را سرش
 دوخت نیزم به را چشمانش دوباره یوقت. کرد بسته و باز را چشمانش شود خالص افکار نیا دست از گرید

 بیجع اما... کننده رهیخ و بایز ،گردنبند بود گردنبند ک.ی برداشتش و کرد دراز دست.دید شیپا کنار يزی،چ
 !است دستبندش هیشب یلیخ که بود

 
 باال را ها پله تواند ینم دردش پا خاطر به ستیوقت چند که او یول. است خانم محبوبه يبرا کرد فکر خود با
 ؟ باشد تواند یم که يبرا..پس..پس دیایب
 

 .اوست مال پس بود امده اتاقش به پرونده آوردن يبرا شیپ یمدت لدای که افتاد ادشی ناگهان
 
 شد دستبند به بشیعج شباهت الیخ یب. فشرد دستش در را وگردنبند  آورد لب به يلبخند کشفش از

 .دیوخواب
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**** 

 
 لــــــدای
 

 دنشونید به که نکردم فرصت من و برگشتند رانیا به شهیهم يبرا شجاع ،خانواده يزیعز يریدستگ بعد روز دو
 ادیز راستش... انه؟ی برم کنم کار یچ دونم ینم. کردند دعوت گرفتند که یبزرگ یمهمون به و من امروز اما برم
 .ستین من حضور به يازین هست یخانوادگ یمهمون باشه یهرچ ،خب رفتن به ندارم یلیتما

 
 ،حالش کرده بدبخت که ییآدما و کرده که يکارا به اعترافش و دستش دارو و يزیعز يریدستگ بعد هم عمو 

 . برگردوند رو اش ییدارا تمام و شده خوب یلیخ یلیخ
 
، داکانا به بره کرده جمع که ياردیلیم هزار چند با اریمهد زدن غیت بعد داشته قصد که شده معلوم اعترافاش از

 ! زاره ینم که کاماندو لدای کورخونده اما.  کنه فرار، نه که بره البته
 

 روزه چند یلیتعط که ماه نیا آخر خوام یم. شده تنگ خنگول محدثه اون مخصوصا نایعموا يبرا یلیخ دلم
 نه یول ، هیچ شیواقع اسم که بگم اریمهد به رفتن قبل خوام یم اما. برگردم نوروز دیع بعد و برم داره وجود

 ! العملش عکس از ترسم یم یلیخ آخه نگم دمیشا
 
 ... نیزم ختمیر و بود فمیک تو  یهرچ زدم که ارمیب درش فمیک از اومدم خورد زنگ میگوش 
 

 .رو یگوش کردم باز بالخره
 
 ؟ الو-
 

 ...بلـــبـــ چشم دختر بر سالم الو؟ – نرگس
 
 نمتو یم بعدشم.. شهیم نرگس یب ،مهران يبزار من رو رو واناتیح اسم  گهید بار هی نرگس خودم، جان نیبب -

 !ينزد مهران به حاال تا یزن یم زنگ من به که همه نیا بگم
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 ...پاشــ بگم خواستم یم.... گهید زنگم یم که دارم دوس رو تو خب ؟ یزنیم چرا بابا باشه-نرگس
 
 کن کمکم جا نیا ایب پاشو) : گفتم ییغویج غیج يصدا با(یبگ یخواست یم االن حتما... یداشت دوسم کاش -

 . شم حاضر
 

 .رسم یم حسابتو نمتیبب صبرکن ؟ زنمیم حرف يجور نیا من یعنی: شد بلند غشیج يصدا
 
 .. رسه ینم که حاال: گفتم و کردم يا خنده تشیعصبان از
 
 .کردم قطع زود و گفتم یخدافظ. کرد یم نگام تعجب با که افتاد اریمهد به چشمم هوی
 

 خبره؟ چه جا نیا: گفت و انداخت نیزم رو شدم پخش يالیوسا به ینگاه
 

 ؟ يبر کجا يخوا یم داشت؟ دوست کاش یک:  داد ادامه و کرد يدیشد اخم
 

 سواال نیا کنم ینم فکر بعدشم.ختهیر لمیوسا ستین يزیچ:  گفتم کردم یم جمع و لمیوسا داشتم که یحال در
 نه؟ باشه يکار نهیزم در
 

 تا دیتون یونم نشده تموم يکار ساعت هنوز که بگم تونم یم یول، نه: وگفت دیکش موهاش به یدست اریمهد
 .دیبر ییجا انشیپا
 
 . شجاع جناب دونم یم-
 

 .زیم يرو گذاشتم و برداشتم رو بود پاش یکینزد که یکتاب
 

 .رفتم آبدارخونه سمت به بهش توجه بدون
 

 ــاریمهد
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 زیم يرو خواست و برداشتشان.انداخت بود افتاده کتابش وسط از که ییها کاغذ به و گرفت او از را نگاهش
 .دهد یم ریتغ را زیچ همه که يکنجکاو نیا از امان.کرد کنجکاوش ها کاغذ بودن یمیقد که بگذارد

 
 . است يزیچ یمارستانیب صیترخ برگه که بود مشخص ها برگه از. یمیقد شدت به کاغذ دو
 

 . بود شده خشک ها سما يرو نگاهش،کرد بازشان
 
 !شجاع اریمهد... آرام نیحس 
 

 !بود؟ زنده هنوز که او ؟؟ شجاع اریمهد فوت خیتار بود نوشته چرا اما... اما
 

 . دیلرز یم وجودش کل که بود شده شوکه قدر آن
 
 ! ستین کن...ممــــ.. نیا نه: گفت لب ریز لکنت با
 

 .ستین ممکن نیا نه:  کرد یم ،زمزمه لب ریز فقط... برگشت اتاقش به و کرد رها را ها کاغذ
 

 .شد وارد بود دهیترس که یچشمان با لدای و شد باز در. کرد یم تکرار را جمله نیا و زدیم زیم يرو محکم
 
 خوبه؟ حالت شده؟ يزیچ -لدای
 
 کرف ببر و نیا ایب ياومد شد خوب...ستین يزیچ:گفت آمد یم در چاه ته از که ییصدا با و افتاد گردنبند ادی

 .باشه تو يبرا کنم
 
 .گرفت سمتش به و آورد رونیب بشیج از را گردنبند 
 
 يوا: گفت و دیکش ذوق سر از یغی،ج مادرش ادگاری گردنبند دنید بعد اما کرد نگاهش تعجب با اول لدای 

 . کنم داشیپ نتونستم اما کردم رو و ریز رو جا همه روزه دو ، ممنونم
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 دیاامن...  ستین من مال نه:  دیبگو داشت انتظار ، گردنبند نیا به داشت يدیام اندك اریمهد. زد یقیعم لبخند
 . دیکش یآه
 

 .رفت اتاق در سمت به و کرد تشکر دوباره
 

 یوقت، دیلرز یم دلش کرد یم شیصدا او یوقت شیپ یکم تا و بود شیروبرو که يدختر به و کرد بلند را سرش
 ؟ کند فراموش را احساساسات نیا چگونه حال. زد يم تند تند قلبش بود کنارش

 
 ؟ باشد داشته يا برادرانه ،حس او به چگونه

 
 .دیکوب زیم يرو را اش شده مشت دست و بست را چشمانش تیعصبان از... است خواهرش او که نیا فکر به باز
 

 حاال.میدیخر لباس میرفت شرکت بعد نرگس اجبار به.میشد ادهیپ ما و داشت نگه عمارت جلوى رو نیماش  عمو
 نجایا از کمى دست که میرفت نایا عمو یقبل ي خانه به هم بعد. یمهمون رم ینم که بودم گفته بهش خوبه

 ارادت و نظرش يادا يبرا و دارم خدا از دارم چه هر گفت یم ،اما بود برگشته اموالش که نیا با عمو.نداشت
 .یخادم يبرا جمعه وهر رفت یم امامزاده آن به نماز يبرا روز هر شیقلب

 
 یشمی يروسر و بلند دامن و دیسف رهیز ،با بود خورده کراوات شکل به ونیپاپ هی قشی از که یشمی سارفون هی

 .ردب کرده انتخاب رو یزرشک رنگ او که تفاوت این ،با دبو کرده تن به لباس من مثل هم نرگس.پوشیدم رنگ
 

 طرز یول بودند اومده يادیز يمهمونا. بود پخش حال در يریام خواجه احسان  آهنگ رفتیم، داخل به وقتى
 لندب  جاشون از که شجاع خانم و آقا دیدنمون محض به... دختر تا چند از ریغ به بود دهیپوش تیاکثر پوششون

 .اومدند جلو ییگو آمد خوش يبرا شدند
 

 اب عمارت نیا تو تو بودن ،با دخترم ممنونم ازت: وگفت بغلش تو دیکش رو من خانم مژده هوی، یپرس احوال بعد
 .بزارم سر پشت رو سفر نیا تونستم راحت الیخ
 

 ... که نکردم يکار  خانم مژده کنم یم خواهش: گفتم و شدم جدا ازش
 

 .شد جمله ادامه قطع  باعث يدختر يصدا

  www.98iia.com / 115  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 
 !مامان... مامان-
 

 و مادرش طنتیش با وداره شده زونیآو ها نرده از دمید کردم بلند که رو سرم. دمشید ینم کردم نگاه اطراف به
 رو اومدنشون خاطرش، به شجاع خانم و آقا که يتغار ته ،همون بودن شونیا خانوم نایمل پس. کنه یم صدا

 .بشه تموم نایمل درس تا انداختن عقب
 

 جان؟ مامان جانم: وگفت کرد بلند رو سرش،  براش بود يعاد انگار که خانم مژده
 

 ؟ کو کایمل -نایمل
 

 . نییپا ایب باش زود... ادیم االن -خانم مژده
 
 يروبرو مبل هی يرو ییتنها ، مهران و خانم نهیتهم با یپرس احوال بعد. میشد جدا ازشون و میگفت يا اجازه با

 .نشستم و رفتم  دانا بزرگ آقا عکس
 

 !دست به عصا ریپ يدانا آقابزرگ بر سالم: گفتم و کردم بزرگ آقا به رو پس نبود من به حواسش یکس
 
 ریپ یکن یم فکر تو ریپ نگم من حاال: گفتم یشوخ به  ومدهین خوشش که دیفهم شد یم شیعصب چشمان از
 جدا؟ یستین
 
 . کرد نگام یعصب دوباره 
 
 یتهس یکرمون ای یکاشان قال اصال یمون یم آفتاب پنجه مثل ماشاال .کردم یشوخ، نشو نارحت لدای جان حاال- 

 . ستین داشیپ کجاست؟ ات نوه نیا حاال...ماشاال تخته به ،بزنم خودت يبرا
 
 به....کرد راکتفایتصو در جذابش لبخند همان به اما ،زدیم يا قهقه بود رونیب اگر که بود معلوم شیها چشم از

 . زد اشاره ها پله
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 وت چرا اما.ستادیا يا گوشه و رفت یکس به توجه بدون،  نییپا ادیم داره اریمهد بله دمید و برگردوندم رو سرم
 د؟یرس یم نظر به خسته ؟چرا بود فکر

 
 را شیها چشم غم کردم حس افتاد من به نگاهش یوقت گشت یم یکس دنبال انگار و کرد بلند را سرش
 نیهم به را جوابم هم او و دادم یسالم سرم با زود کردم یم نگاهش من او قبل چون بودم داده یسوت.گرفت
 در برادرش و من نیب نگاهش که بود نایمل. کردم یم حس را ینگاه ینیسنگ و گرفتم ازش را نگاهم. داد شکل

 .بود چرخش
 

 نه؟ گه یم انایک که یباش يا فرشته همون دیبا تو يوا: گفت یپرس واحوال سالم وبعد شدم بلند
 

 .هستم لدای... داره لطف که انایک: وگفتم زدم يلبخند
 

 .تهران از ساله 26.هستم نایمل یشناس یم حتما که منم -نایمل
 
 .دمیخند کنن یمعرف رو خودشون خوان یم که یی ها بچه ،مثل لحنش به منم د،یخند حرفش با
 

 رو همه که بود صحبت خوش و شیرین دختر این قدرى به.  میشد صحبت وگرم شد اضافه جمعمون به نرگس
 . بود کرده خودش محو

 
 . دیدو سمتم به کشان غیج ورود بدو همان از انایک
 
 ؟جونـــم دلـــــدا -انایک
 

 . کردم بغلش محکم و کردم باز دستامو
 
 کوچولو؟ انایک یخوب....زمیعز جانم -
 

 . رفت و کند دل سختى با و کرد صداش مادرش که نیا تا  زدم حرف انایک با یکم
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 ادافت اریمهد به دوباره نگاهم.دمیخند یم دل ته از ومن شد بلند مون خنده يگفت،صدا مى يا بامزه جوك نایمل
 .شد جمع ام خنده و  گرفت دلم.رفت اطیح سمت وبه کرد یوعصب نیغمگ ینگاه.
 

 نه گرفت یم دستور قلبم از مغزم گهید چرا دونمینم.رفتم دنبالش آگاه ناخود. ومدین اما شدم منتظر یکم
 ؟ بودم ناراحت شیناراحت از چرا ؟ بود شده عقلم؟چم

 
 خواستم یونم دونستم یم دمیشا دونستم ینم رو کدوم چیه جواب یول دیچرخ یم سرم در يادیز سواالت

 . کنم قبول
 

 .دمید مجنون دیب پش رو شیسا که داخل گشتم یبرم داشتم گهید. کنم داشیپ تونستم ینم
 

 .نشد حضورم متوجه که بود فکر تو اونقدر. رفتم سمتش به
 

 .نشستم يکنار درخت ریز کرد یم نگاه ماه به و بود کرده جمع شکم تو رو پاهاش که خودش مثل منم
 

 ـــــاریمهد
 
 شده؟ يزیچ- لدای
 

 ؟یکن یم کار یچ نجایا تو: گفت اخم با و دیپر نداشت را یکس دنید انتظار که اریمهد
 

 . بخورم هوا اومدم من ؟یکن یم کار یچ نجایا تو خب: وگفت انداخت باال يا شانه
 

 . داخل برو کن لطف يخورد که رو هوات: گفت ارسردیمهد
 
 !لدای باشه-
 

 .شکست را سکوت که بود لدای نیا سکوت یکم بعد
 
 نه؟ ها خوشگله و بانمک یلیخ خواهرت... زهیچ گم یم -لدای
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 ! یلیخ اره: گفت بود رهیخ او يها چشم به که یسکوت بعد و برگشت اریمهد

 
 .شد رهیخ ماه به و برگرداند را سرش دوباره

 
 نه؟. یمون ینم تنها هم تو و کنه ینم يریگ بهونه انایک گهید. ها برگشتن نایا مامانت که خوب چه گم یم -لدای
 
 اره-
 

 نه؟ ها شده تیزیچ هی امروز... گم یم: لداگفتی دوباره بعد یکم
 

 نه؟ گهید داخل برو...گم یم: گفت کرد یم دیتقل را لدای لحن که یحال در و سمتش برگشت کالفه اریمهد
 
 !نـــه: وگفت داد شلیتحو یطونیش لبخند لدای
 

 !که نخوردم هوا هنوز خب: گفت لدای که کرد نگاهش چپ چپ
 

 کمک اریمهد به طیشرا آن در توانست یم که بود یکس تنها دختر نیا... نشست صورتش يرو يمحو لبخند
 . کند

 
 . گذشت یکم

 
 هوم؟ ؟ شام واسه میریب هیچ نظرت... یمه گم یم -لدای
 

 . کرد نگاش یحرف بدون و برگشت اریمهد
 
 .. گشنمه یلیخ آخه: گفت بامزه یلحن با لدای
 
 رادرب پاشو لدای ونج... گشنمه گمیم گهید میبر پاشو خب: گفت دیگو ینم يزیوچ کند یم نگاهش رهیخ دید

 .من

  www.98iia.com / 119  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 
 بلند یحرف بدون.کرد یواخم افتاد ادشی نسبتش دوباره انگار حرف نیا دنیشن با اریمهد اما گفت یشوخ به لدای

 . برگشت عمارت به و شد
 
 نگفت؟ يزیچ که او کرد؟ اخم چرا دفعه کیشد؟ چه...کرد یم نگاه اش رفته ریمس به واج و هاج لدای
 
 .کند نگاه چشم همان به او به گرید توانست یونم بود باخته را دلش که داشت ياریمهد دل از خبر چه لدای
 

 لـــــدای
 

 گردم یبرم دیع بعد و رمیم انشاال. تهرانم سال نیا تو که يروز نیآخر امروز و گذره یم شب اون از هفته دو
 ...ریتصو تو يدانا آقابزرگ یحت وآدماش نجایا دلتنگ نرفته هم یطرف واز هستم خانوادم دلتنگ یلیخ
 
 شده عوض کال مدت نیا تو رفتارش ماشاال شونمیا که مونده اریمهد فقط کردم یظخداف همه با و رفتم روزید
 موضوع اون اومدم يبار چند که نماند ناگفته.کنه یم فرار زود که شه یم چش دونم ینم نهیب یم و من یوقت.

.  مکن خالص رو خودم و بگم امروز دیبا حتما گهید یول نتونستم و اومده شیپ یمشکل بار هر اما بگم بهش رو
 اشب تونم ینم موضوع نیا استرس از دوباره االن بود شده خوب حالم روانپزشک اون شیپ رفتن بار چند بعد

 .بخوابم
 

 .شدم داخل اجازه کسب وبعد زدم در. رفتم اریمهد اتاق سمت به
 

 .گذاشتم زشیم ي،رو رو بود دستم تو که يا پرونده
 
 هست؟ يمورد اگه دییبفرما: گفت گم ینم يزیچ و سادمیوا دید
 
 . بگم ي،چطور کنم شروع کجا از دونم ینم... بگم رو یموضوع هی خواستــم یم... من... من-
 
 ...و سخته یلیخ گفتنش:دادم ادامه من و من با
 

 .داد جواب يدیببخش با اونم و خورد زنگ شیگوش نیح نیهم تو
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 حاال آخه؟ من چرا هست آدم همه نیا...  بزرگ آقا يا.... دیلرز یم وجودم تمام استرس از دمیکش یقیعم نفس

 یستین خانوادت بچه تو بگه ادیب یکی هوی شدم یم شوکه بودم منم...وقت؟ هی نکنه کپ خدا بنده ؟ بگم يچطور
 !گسید یکی رتدما ،پدر

 
 ،نگاه بودم خودم با يریدرگ حال در که یمن به داشت يجور نیهم چون کنم فکر بود شده تموم زدنش حرف

 .کرد یم
 

 !دییبفرما موند نصفه حرفتون آرام خانم -اریمهد
 
 عصر من اهان....الیخ یب نبود یخاص زیچ: ،گفتم العملش عکس ترس از دیشا شدم منصرف چرا دونم ینم 
 . برم زودتر یکم دیبد اجازه اگه هیکار روزه نیآخر امروز.  شهرمون رمیم
 

 د؟یناراحت يزیچ ؟از دییاینم گهید یعنی ن؟یآخر چرا ؟ ؟ کجا: گفت  تند تند و خورد جا
 

 پرا؟ آخه یول بود دهیپر رنگش
 
 .گردم یبرم دیع بعد....؟یچ يبرا یناراحت بابا نه... امسال روز نیآخر که نهیا منظورم- 
 
 دیونت یم بله.  دمیپرس نیهم يبرا دیدار داد قرار که نه دیدون یم اخه... آهان: وگفت دیکش یراحت نفس اریمهد 

 .دیبر تر زود یکم
 
 کمکم لطفا خدا باشه شاد عمو زن امسال دیع خواستم یم ؟ کنم کار یچ االن. رونیب اومدم و گفتم يا اجازه با

 .کن
 

 .کردم یعمل رو بود زده سرم به که يفکر و کردم جمع رو لمیوسا ساعت کی بعد
 

 خروج قصد اریمهد که یوقت خواستم و دادم ینگهبان به برداشتم رو مارستانیب برگه دوتا همراه به بزرگ آقا نامه
 .بده ،بهش داشت
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 ****** 
 . شدم وسوار دادم لیتحو رو ساکم... بود مونده حرکت تا ساعت مین  هنوز اما نالیترم به بودم دهیرس

 
 . دادم گوش آهنگ یوکم درآوردم رو میهندزفر.  بود یخال هنوز ها یصندل نصف

 
 ــــــاریمهد

 
 سمت به و شد ادهیپ نیماش از عیسر.برداشت را ابانیخ کل ها ریتا يصدا که يطور کرد ترمز خوابگاه يجلو

 .است رفته نالیترم به که دیفهم و گرفت را لدای ،سراغ مسئول از ترف خوابگاه
 

 را اه نیماش یکی یکی. شد ادهیپ نیماش واز دیرس. راند نالیترم سمت به باعجله و شد شنیماش سوار دوباره
 دیرس ینم فکرش به یحت که بود وتاب تب و اضطراب در ،آنقدر گشت یم اصفهان اتوبوس دنبال و گشت یم

 .بزند لدای به یزنگ
 

 .کرد یم حرکت گرید ي قهیدق ده اصفهان اتوبوس
 

 پسر نیا به تعجب با  همه نیمسافر و راننده کرد یم صدا را لدای يبلند يصدا با و شد سوار و کرد دایپ بالخره
 .بود پنجره رهیخ ونگاهش دیشن ینم ییصدا اما لدای.کردند یم نگاه

 
 .حضورش از شد شوکه لدای و خورد گره لدای با يا لحظه يبرا اریمهد نگاه

 
 . دارم ترکا نییپا ایب قهید هی لدای - اریمهد

 
 راه می؟دار خانــــم کجا؟ خانم: گفت یم" مدام که يا راننده به و شد ادهیپ او دنبال داشت که یتعجب با لدای
 .االن گردم یبرم.. لطفا...آقا لحظه هی: داد جواب "ها؟ میافت یم
 

 ؟ینگفت بهم زودتر ؟چرا چرا ؟ لدای - اریمهد
 
 .داد ینم یوجواب کرد یم نگاه نیزم به لدای
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 ؟ يد ینم و جوابم چرا....توام با لدای: داد ادامه اریمهد
 
 ...-لدای
 

 ؟ چـرا ؟ بدبختم همه نیا من چرا خدا؟ چرا:گفت آسمون به رو ناراحت و یعصب
 
 مدیفهم تازه خودمم یعنی، بگم تونستم ینم خب... باش آروم!... ـــاریمهد: ردك باز لب کردنش آروم يبرا لدای

.... 
 

 یبگ  ومادرت پدر به کن یسع اول: گفت شیها حرف انیپا در کند آرامش کرد یسع و زد حرف اریمهد با یکم
 هی یآدم هر یول یستین خانوادت بچه یبفهم هوی که هیسخت مسئله کنم یم درکت ، یدونیم رو زیچ همه که

 مهم... باشه من يعمو وزن عمو يبرا یامتحان دمیشا ای خانوادت و تو امتحان نیا نظرم به... شهیم امتحان يجور
 نیا با یتونست اگه کن فکر زدم که ییحرفا به هم تو رمیم گهید من خب.... يایبرب پسش از يچطور که نهیا

 !کنم حلش تا بده خبر بهم يایب جور طتیشرا
 

 . کرد یخداحافظ گرفته يا افهیق و مشوش افکار با اریمهد
 

 . مدا هزارم بار يبرا راننده يصدا
 

 ها؟ میکن یم حرکت میدار ما خانم: راننده
 
 پسر یه: گفت برد یم را مانشیوا دل که يلبخند با همراه و اریمهد سمت رگشت هوی  شود سوار  خواست لدای

 !یکن پاس خوب رو امتحانت دوارمیام.......؟! شجاع
 

 المح خوش: گفت لب ریز و نشست لبش بر دختر نیا طنتیش از یکوچک لبخند شیناراحت همه آن انیم اریمهد
 !یستین خواهرم تو وسط نیا که

 

 . رفت سمتشان به. بودند وبخند بگو حال در که دید را ومادرش پدر. شد سالن وارد
 

 .نیبش ایب... پسرم ياومد خوش: وگفت شد اش متوجه شجاع يآقا
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 .نیبش خودم کنار کنار ایب... زمیعز ایب: خانم مژده

 
 ؟چــــــــــــرا؟ نینگفت بهم چرا: گفت و انداخت زیم يرو را دستش در يها برگه یعصب اریمهد

 
 .را ها برگه خانم مژده و برداشت را هنام شجاع يآقا
 

 ؟ مینگفت بهت رو یچ پسرم؟ یگ یم یچ -خانم مژده
 

 دایپ کجا از رو نایا: گفت و دیپر رنگش مارستانیب صیترخ يها برگه دنید از پس. برداشت را ها برگه و شد خم
 ؟ يکرد

 
 تا دیکرد فکر ؟ دیپر رنگت چرا خانم مژده هیچ!  دیکرد قفلش که بزرگ آقا اتاق از: وگفت زد يپوزخند اریمهد
 فکر چــــــــرا؟ د؟ینگفت خودتون چرا ؟اره؟ ،خنگه نفهمه هم اریمهد و مونه یم یمخف راز نیا عمر آخر
 د؟یمهم خودتون فقط نه ای اد؟یم مادرم و پدر سر به یچ دینکرد

 
 داخ به بببنن... باش اروم پسرم: گفت ردیبگ را ارشیمهد دست خواست یم که یحال در و شد بلند خانم مژده

 ...ـــیخواست یم
 

...  ؟هان؟ نیبد نیخوا یم یچ رو خدا ابوج. نزن من به دست. ستمین شما پسر من:  زد داد تیعصبان با اریمهد
 ن؟یبد نیخوا یم یچ رو مرده پسرش کنه یم فکر و نیشکست رو دلش که يمادر اون جواب چیه که من

 
 ادرتم سر يندار حق... شو ساکت: کرد نثارش یمحکم یلیس و آمد سمتش به شد بلند تیعصبان با شجاع يآقا
 ! برو هم ای کن گوش حرفامون به نیبش ایب ای... باشم داده ادتی رو یادب یب ادینم ادمی... یبزن داد

 
 رم یم ،باشه دونمیم رو زیچ همه نمونده یحرف گهید: گفت بود، گذاشته یلیس يجا را دستش که یحال در

 . رم یم شجاع يآقا نباش نگران
 

 .شد خارج جا ان ،از مادرش يها هیوگر ها زدن صدا به توجه بدون  یمحکم يها قدم با و برگشت
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 .رفت در سمت وبه کرد تن به را پوش تن ي حوله و بست را دوش امد یم در زنگ يصدا
 

 دهیکش زحمت شیبرا که یحقوق با که يا خانه.  بود کرده حبس خانه نیا در را خود که بود ماه کی به کینزد
 شیایرو در ي خانه يروز دیشا که بود دهیخر دیام هزار با که يا خانه. نداشت یکس بر یمنت و بود دهیخر بود

 .کرد یم یزندگ ان در تنها یناراحت با حال اما بدهد یزندگ يبو و بشود
 

 . بود کایمل کرد باز را در
 

 . بود ارتباط در او با که یکس تنها
 

 وردهخ  نمک که يپسر به بتوپد که امده. آمده پر توپ با که بود معلوم اش چهره از شد وارد کایمل و دیکش کنار
 . شکسته دان نمک و
 

 .نشست شیرو به رو و برگشت دهیپوش لباس اریمهد بعد یکم و نشست کایمل
 

 . ندارم لیم من اریب يچا خودت يبرا برو یخواست – اریمهد
 

 . برم و بگم رو حرفام اومدم، ومدمین یمهمون خواد ینم – کایمل
 

 ؟یک تا ؟ اریمهد یک تا: داد ادامه دیگو ینم يزیچ دید یوقت
 

 ؟یک تا یچ: گفت خونسرد اریمهد
 

 هی ما ؟ يشد همه الیخ یب چرا ؟ اریمهد شده چت ؟ يبد ادامه ينجوریا يخوا یم یک تا: گفت یعصب کایمل
 که اباب!... خوابه ینم هم شبا که نگرانته راونقد زنه ینم يزیچ به لب استخون و پوست شده مامان... میا خانواده

 اشکاش دنید با و اتاقش تو رفتم ییهوی بار هی یحت ختهیر خودش تو شناسمشیم که من اما گه ینم يزیچ
 میکس اب خنده ینم گهید ستین قبل وسرحال شاد دختر اون گهید نایمل... کرد هیگر تو خاطر به بابا. شدم شوکه
 یرم کا یچ يدار یفهم یم دهیپاش هم از خانوادمون و  ان تو نگران همه... بهتره نگم میبق گهید زنه ینم حرف

 ؟ ـــاریمهد یفهم یم ؟ یکن
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 يجوراون باهاشون دینبا دنیکش برات که ییها زحمت حرمت به نزاشتن کم برات که اونا ؟يشد ينجوریا یک تو
 ییخطاها شونیزندگ تو همه خب.  ..کرد فیتعر برام خانم محبوه و نگفتن يزیچ خودشون البته ي.زدیم حرف
 . يکرد یم گوش حرفاشون به الاقل بود بهتر اما سخته کنم یم درکت چون ببخششون گمینم.. دارن

 
 مبگ اومدمبیان.در ینگران از که بده خودت از يخبر حداقل ای. درار دلشون واز  ایب یتون یم يدید اگه رمیم من

 که نیا یحت نگم يزیچ و نمیبب چشمام جلو رو شدنشون آب روز هر تونم ینم... تونم ینم گهید دمید چون
 . نجایا ياومد که گمیم ياین اگه ؟ییکجا

 
 اشک از شده پر يچشما دیند.  کرد تازه رو برادرش تنها دل داغ حرفاش با که دیند ،  بست رو در و رفت
 ... االن یول بود سخت کوه مثل شهیهم که يبرادر

 
 يردخت يبرا یدلتنگ هم یطرف از و بود زده بهشون که ییحرفا و خانوادش يبرا یدلتنگ یطرف از مدت نیا تو
 .کشوند یوونگید مرز تا را اری،مهد بود راز نیا شدن فاش باعث که

 
 نیخوا یم یچ رو خدا جواب... نزن من به دست... ستمین شما پسر من ":افتاد زد مادرش به که ییها حرف ادی

 یم یچ رو مرده پسرش کنه یم کرف و نیشکست رو دلش که يمادر اون جواب چیه که من...  ؟هان؟ نیبد
 "ن؟یبد نیخوا

 
 .شد مرور ذهنش تو لدای يها حرف ناخوداگاه

 
 من يعمو وزن عمو يبرا یامتحان دمیشا ای خانوادت و تو امتحان نیا نظرم به، شهیم امتحان يجور هی یهرآدم"

 با یتتونس اگه کن فکر زدم که ییحرفا به هم تو رمیم گهید من خب. يایبرب پسش از يچطور که نهیا مهم. باشه
 "! کنم حلش تا بده خبر بهم يایب جور طتیشرا نیا
 

 ... من که امیب کنار مسئله نیا با يچطور که بود منم امتحان نیا اره
 
 ادرم دل شکستن نه؟ بود گرفته یخوب نمره "!یکن پاس خوب رو امتحانت دوارمیام.......؟! شجاع پسر یه -لدای"

 دارد؟ نمره چند
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 یاحترام ی،ب ش مادر فکر.بود شده غرق خودش افکار در بود نشسته جا همان اریمهد یول ،بود شده شب مهین
 فکر. بود نکرده يکار نیهمچ حاال تا واونم بود نداده ادی يزیچ نیهمچ بهش چوقتیه پدرش کرد که

 . زدیم پر دنشانید يبرا دلش و بودشان دهیند که يمادروپدر
 

 .کرد لمس رو لدای شماره و رفت شیگوش سمت به دستش ناخوداگاه و گرفت رو مشیتصم
 

 .دیچیپ یگوش تو الودش خواب يصدا تینها در و خورد بوق تا چند
 
 بله؟ -لدای 

 نه؟ ای کند یم یدرست کار دونست ینم اریمهد
 
 !ی؟روان یزن یم زنگ یشب نصف يدار مرض..الو... الو: گفت یعصب لدای
 

 محواس دیببخش: داد ادامه و کرد ساعت به ینگاه... نکن قطع منم لدای:  گفت زود اریمهد که کند قطع خواست
 .میزنیم حرف بعدا بخواب يخوا یم  ،نبود ساعت به
 
 بگو؟ نه.. نه: گفت بود شده ارتریهوش که لدای
 

 . بودم زده زنگ زیچ خاطر به راستش... راستش: گفت دیتر با اریمهد
 
 پارکتونم؟ یساق من مگه خوبه؟ حالت اریمهد  ــــــز؟؟یچ: گفت تعجب با لدای
 

 خوام یم ؟ یکن یم حلش گهید يبود گفته خودت که همون...خاطرِ به یعنی...بگم کن صبر نه -اریمهد
 ! نمشونیبب
 
 ؟يایم یک کنم یم حلش فردا باشه...گهید شدم یم دیام نا داشتم عجب چه:وگفت زد يلبخند لدای
 

 !دونم ینم -اریمهد
 
 ؟يزد حرف خانوادت با -لدای
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 ي،رو مونمیپش یلیخ واالنم زدم حرف باهاشون بد یلیخ... شدم رد امتحان از لدای: گفت شرمنده اریمهد

 .ندارم رو خونه اون به برگشتن
 
 به که مهربونن اونقدر مطمئنم کن یخواه وعذر  اریدرب دلشون از برو کن جبران برو... اخه؟ چرا... يوا -لدای

 دونن ینم رو قدرش یول دارن آدما که هیزیچ نیتر مهم پدر و مادر... خانوادتن اونا اریمهد برو... ارنینم روت
 ؟ باشه حتما برو یکن ناراحتشون دینبا.خورن یم رو حسرتش ندارن نم مثل که امیبعض

 
 .خوش شب. هستم خبرت منتظر: داد ادامه زند ینم یحرف دید یوقت

 
 .ریبخ شب باشه – اریمهد

 
 .افتاد راه عمارت سمت  وبه شد بلند, زد ایدر به دل 

 .شد مانع مادرش يصدا که برگردد خواست بود خاموش عمارت يها چراغ
 

 .بودم منتظرت...ياومد بالخره پسرم -خانم مژده
 

 یبخش یم و من  مژده مامان... مامان اومدم: گفت و گرفت آغوش در را مادرش و رفت جلو یشرمندگ با اریمهد
 ؟یبخش یم.گم یم یچ کنم یم کار یچ دارم دونستم ینم اصال ،نبود خوب حالم روز اون خدا به ؟
 

 نیا تو کنم یم درکت... دونم یم پسرم دونم یم: گفت بود يجار شیها اشک یخوشحال که یحال در خانم مژده
 مدیترس یم شهیهم ه؟یچ العملت عکس بگم اگه و بگم بهت يچطور که بود نیا ذکرم و فکر ي همه سال همه

 باش چشام جلو شهیهم نرو یول باشه ،نگو ینگفت بهم مامانم اگه، نرو گهید کنم یم خواهش.. بدم دستت از
 .باش کنارم

 
 نیا حاال...یمامانم شهیهم هم شما  رم ینم گهید کردم غلط مامان باشه: وگفت دیبوس را مادرش یشانیپ

 بخشه؟ یم منو خانم خوشگل
 

 ببخشمت که ستمین ناراحت ازت من مامان ؟ خوشگله کجام ،شدم ریپ گهید: گفت و دیخند هیگر انیم مادرش
 . رهیم ادشونی زود مادرا.
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 ! ندازهیم یکی ادی و من جملت نیا چقدر مامان... یجوون هنوز شما کجا: گفت  لبخند با اریمهد

 
 طون؟یش یک ادی: گفت طنتیش با خورد، یم سر نرده از که یحال در نایمل  خانم مژده قبل

 
 !شهینم باورم که يدیوابنخ من خاطر به نگو ؟ يداریب هم تو عع: برگشت سمتش به و شد نایمل متوجه اریمهد

 
 ؟ ماه هی يبود کجا حاال...تو خاطر به گفته یک نه: وگفت انداخت برادرش تنها آغوش در را خود سرعت با نایمل

 ....بوق که ؟ماهم نه گهید یگشت یرفت
 

 .ستین من خاطر به که شد باورم هم منم بگو تو باشه:  گفت و کرد بغلش هم اریمهد
 

  ؟ يدیفهم بود تو خاطر به اره: وگفت دیکوب اریمهد ي نهیس يرو یپ در یپ را دستش هیوگر  حرص با نایمل
 ؟يدیفهم گرما یم و حالت گهید يبر يبزار گهید بار هی گهید بار هی اگه بزرگه داداش نیبب فقط

 
 ؟ها؟ ینمون يبر يزارب مگه هیشوخ:  وگفت جداشد ازش

 
 .نمیبب سایوا اهنگه که نيا عع:گفت و خاروند را سرش یکم

 
 اون به نشون یمن داداش تو... ینمون يبر يبزار مگه هیشوخ:  داد یم قر همراهش و کرد خوندن به شروع
 هان؟ مگه هیشوخ.. يبر یبکش پس یکن ناراحتمون ایدر به یبزن و دل مگه هیشوخ... ینشون

 
 ... نایمل يها يباز ونهید نیا به دندیخند یم غش غش اریمهد و خانم مژده

 
 . کرد یم هیگر شیپ قهیدق چند نبود نیا که نیا مثل خدا رو تو نیبب: خانم مژده

 
 ؟ ندازه یم یک ادی یگفت یم یداشت تو... لحظه هی کن صبر: گفت و سادیوا هوی نایمل
 

 .کوچولو خانم گفتم ینم يزیچ من: وگفت کرد شونشونیپر و دیکش نایمل يموها به یدست اریمهد
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 ؟یک ادی دونم یم خودم هم ینگ بعدشم...اه ادایم بدم گفتم دفعه صد: گفت و زد پس را دستش حرص با نایمل
 ؟ بگم

 
 ؟ بگو -گفت مشتاق خانم مژده

 
 !کشتمت یبگ -اریمهد

 
 .دیدو و گفت بلند رفت یم ها پله سمت که یحال در نایمل
 

 .خدا به ره یم در دستمون از مودب و خوشگله دختره... افته یم لدای ادی... بزن باال نیاست براش مامان -نایمل
 

 نمیبب نیبش ای،ب نك ولش: وگفت دیکش را دستش لبخند با خانم مژده که بدود سمتش به خواست اریمهد
 .اینزد حرف من با وقته یلیخ
 

 .امیب بعد کنم یخواه معذرت بابا از برم يدیم اجازه اگه اول پس – اریمهد
 

 .طونیش پسر ایکن فرار دستم از یتون یم نکن فکر یول برو – خانم مژده
 
 *** 
 لـــــدای
 
 . ستمیبا شد باعث و دمیشن رو محدثه يصدا که اتاقم رفتم یم داشتم، اومدم رونیب آشپزخونه از
 

 خودت يدارِ سال یهم نیا تو و مردس اون... اون خب ؟یکن ينجوریا يخوا یم یک تا من مادرِ یآخ – محدثه
 دوس همه نیا رو مردس که ينوزاد هی ؟چرا بود اون فقط ؟ میستین بچت لدای و من ؟ یچ که يد یم جزر رو
 ؟يدارِ

 
 هیگر رفتش دست از يا بچه يبرا نمازش بعد معمول طبق که دمید رو عمو زن و کردم رد در يال از رو سرم

 یم دعا شیسالمت يبرا و زندست گه یم شهیهم باشه مرده کرد ینم قبول وقت چیه عمو زن البته و کرد یم
 !کنه
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 یم اتفاق هی بار هر شده اریمهد به گفتنم انیجر مثل تونم ینم و بگم خوام یم اریمهد تماس بعد هیروز چند 

 حال نیا تو رو يمادر روز هر که ،سختمه  کنه یم ینیسنگ و سخته هام شونه رو بار نیا تحمل گهید... افته
 . نزنم دم و نمیبب
 
 زن هم کنم خالص و خودم هم ،بگم بگم تا اومدم.نشستم زانوهام رو کنارش و داخل ورفتم زدم ایدر به و دل 

 ... عذاب نیا از رو عمو
 

 .هیگر روز هر روز که،هر دس ینم گوش اما ؟سمه خدا به ضررِس براش ؟ بگو يزیچ هی تو لدای – محدثه
 
 .شهینم اما بگم يزیچ هی خوام یم وقته یلیخ راستش... ،راستش عمو زن: کردم باز لب اضطراب و دیترد با
 

 مادر؟ بوگو خُب – عمو زن
 
 باشد؟ نینش ناراحت ازم و  نیباش ،اروم نیکن روکنترل خودتون نیبد قول من؟ به نیبد قول هی فقط-
 

 بوگو زود.. دخترم باشد: گفت استرس با عمو زن
 
 .گم یم دارم یچ اه... نه که من نه...من یعنی...زهیچ-
 

 ي!داد دقمون گه؟ید بوگو: گفت مضطرب و مشتاق محدثه
 

 ونپسرت من... گم یم: کردم زدن حرف به شروع هم سر پشت و تند و بستم رو چشام و کردم تر زبونم با رو لبام
 هی مال که شد دایپ يا نامه هی يروز هی... شماس پسر کنم یم کار توش من که یشرکت سییر!کردم دایپ رو
 ...................بود يرمردیپ
 

 ! کردم دایپ رو نامه اون خودم که نيا  جز به گفتم وقفه بدون رو زیچ همه
 

 . بودن دوشم رو نیسنگ بار اون گهی،د بودم شده سبک یلیخ و دمیکش یآسودگ سر از یقیعم نفس حرفام بعد
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 خودشم و افتاد دستش تو يها وهیم کیپالست  که دمید رو ،عمو برگردوندم رو سرم. اومد يزیچ افتادن يصدا
 .در يجلو بود زده خشکش

 
 .داد یم ماساژ رو قلبش دستش وبا بود دهیپر رنگش شدت به عمو زن. نبود اون از کم هم محدثه عمو زن حال

 
 . شهیم تر خراب حالش که بدم جواب االن نه يوا... بود اریمهد خورد زنگ تلفنم

 
 . لنتیسا رو گذاشتم

 
 . دخترم بده جواب: گفت زود  چون بود شده متوجه انگار بود سرم پشت که عمو 
 

 . کردم لمس رو سبز کونیا و برداشتم رو تلفن دیلرز یم دستام
 

 .نجایا انیم دارن:گفتم کنن یم نگام دارن منتظر يچشما با دمید. شد تموم که زدنم حرف
 

 وادار یتکون خونه به رو هممون و دینخواب یحت ننشسته جا کی، شب 7 ساعت که حاال تا شبید از عمو زن
 شماره تنها... نداد جواب یول زدم زنگ اریمهد یگوش به هم يبار چند ومدنین یول دنیرس یم دیبا االن تا.کرد

 .بود خاموش اونم که داشتم رو نمخا مژده
 

 .بود مشخص زردش و دهیپر يرو و رنگ از نیا بود يادیز استرس تحت عمو زن
 

 استرس نیا یول کنم یم درك یشونیپر حاال تا شبید از.خب نیبش  ایب، جان خانم: اومد حرف به آخرش عمو
 ؟یفهم یم سمس برات ها
 

 من هب رو... نمیبش برام سختس،  تونم ینم: وگفت کرد میتنظ سرش يرو را دشیسف یگل گل يروسر عمو زن
 .خب ندادس جواب داشتس کار دیِشا بزن زنگ گهید بار ي مدختر: داد ادامه

 
 يجور نیهم یساعت کی و دیفهم خودش یول نگفتم يزیچ عمو زن به نداد جواب باز یول زدم زنگ دوباره

 .گذشت
 

  www.98iia.com / 132  زهرا جواهري 
 

http://www.98iia.com/


 

کاربرانجمن نودهشتیا-زهراجواهري-رازعمارت   

 " خوبم مادر اره" گفت یم یخوب گفتم یم هم یوقت داد یم ماساژش و بود قلبش يرو دستش کی عمو زن
 
 .دمیپر محدثه غیج يصدا با که برد یم خوابم داشت یخستگ از
 

 !! مــــــامـــــــان: محدثه
 

 . نداره نامکا نــه.. نـــه. بود بسته وچشماش بود افتاده نیزم يرو که افتاد عمو زن به چشمم
 

 :کل يدانا
 

 . داد ینم را جوابش و بود افتاده اش سجاده يرو زیعز ": افتاد ادشی يا صحنه
 
 ز؟یعز... ـــز؟یعز..ــز؟یعز -لدای
 

 يرو یآروم ي ضربه  ،دیکش ینم نفس زیعز کرد بلند را سرش و شد کشینزد ترس با لدای داد ینم یجواب
 بمواظ نگفتم بار ،صد گهید پاشو...جونم؟ زیعز ؟ زیعز ؟ يد ینم و جوابم چرا زیعز: گفت هیگر وبا زد صورتش
 یگفت زیعز هان؟ يبزار تنهام يخوا ینم که تو زیعز....  پاشو زیعز که ستین خواب يجا جا نیا باش خودت
 ز؟یعز.... ؟ کوش ،پس یهست تو هست خدا یول سین بابام و مامان

 
 "ــــــــــــــــزیعـــز: دیکش يبلند غیج دهد ینم را جوابش دید یوقت

 
 نه.. نه:  گفت یم هم سر پشت و دیکش آغوش در را یمهربان حجم ان و دیدو شیعمو زن سمت به سرعت با

 ؟ نمیبب پاشو..؟ شینیبب يخوا ینم ادیم پسرت االن !پاشو جونم ثیمحد
 

 . بردند برانکارد با و زدند کنارش زور به اورژانس يها پرستار
 .کردند یم نگاه اش رفته راه به انیگر یچشمان با لدای و محدثه و  شد دور زنان ریآژ آمبوالنس

 
 .شدند ادهیپ هراسان شجاع خانواده و داشت نگه شانییپا يجلو ینیماش

 
 ؟ یکن یم هیگر چرا جان دالی ؟ شده یچ -خانم مژده
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 . بردند و مامانم... مامانم: گفت هیگر با شیجا به محدثه نیهم خاطر به نداشت دادن جواب توان لدای
 

 است؟ خواهرش یعنی دختر نیا.  بود زد، یم صدا را مادرش تیمعصوم با که يدختر به نگاهش اریمهد
 

 ؟ ؟کجا بردند گفت ؟ کجاست مادرش پس
 

 بردند؟ کجا:آورد زبان به را سوالش
 

 ...مارستانیب -محدثه
 
 ... که نیا نه ندیبب را مادرش بود آمده او بود شده جیگ 
 
 .نشست نیماش داخل يفور " دیش سوار" گفتن با
 
 .رفتند نظر مورد مارستانیب به و  شدند سوار همه 
 

 .دندیرس آمبوالنس با همزمان که راندیم تند انقدر اریمهد
 
 کنارت اومدم يدور راه از"
 

 "دمیرس رید دوباره بگم نزار
 

 . آوردند رونیب  را مادرش و شد باز را آمبوالنس يها در
 
 عمرم تمام که من بخاطر"
 دمیکش نفس لحظه نیا عشق به

 رهیبگ و تنم نفسهات عطر گهید بار هی بزار بکش نفس
 ببوسم صورتتو خوام یم پاشو
 رهینم نبوسمت تا کهِ  بغض
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 "ندارم تو ریغ و یکس نجایا باش مسافرت هیبیغر فکر
 
 با.  بود ماه مثل.  بود شیها سال نیا یسخت ي نشونه که یکم يها چروك و نیچ و بان مهر صورت  با یزن 

 .شد رد کنارش از برانکارد
 
 بده نشونم و اتاقم پاشو"

 ببارم اتاق کدوم تو و بغضم
 اومده سرت به ییبال چه گل ينداد آب گلدونارو شده یچ

 ستین خواب وقت که حاال زیعز پاشو
 اومده پسرت واکن چشماتو
 "اومده پسرت واکن چشماتو

 
 شدنش باز انتظار لحظه هر که بود يا بسته چشمان به رهیخ نگاهش و شد یم ریسراز اریمهد چشمان از اشک

 .دیکش یم را
 
 هاومد پسرت واکن چشماتو"
 

 هاشو فرشته زارهینم تنها جانمازت گرفته خدا يبو
 دمیرس رید دوباره زیعز ببخش

 پاشو یپرست یم یهرچ به تورو
 ندارم تو ریغ رو یکس نجایا باش مسافرت هیغرب فکر

 بده نشونم و اتاقم پاشو
 "ببارم اتاق کدوم.تو و بغضم

 
 .  کرد بغلش محکم و ،رفت بود لدای يعمو تنها روز کی که يمرد همان پدرش، سمت به
 

 .  ختندیر یم اشک آرام دو هر
 

 !پسرم ياومد بالخره: گفت ،آرام آرام يآقا
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**** 
 

 مادر -یراحی يمهد آهنگ
 روش که بود يا شهیش درب اون به ونگاهش  بود داده هیتک وی یس یس يروبرو وارید به مبهوت و مات لدای

 ،نوشته
 
 "بود  ccu - ممنوع ورود"  
 
 .  بودنداش آورده وی یس یس به باز قلب  یجراح عمل بعد روزید
 

 یکم عالئمش اگه گفت یم روزید  دکترش: گفت آرام داد، هیتک وارید به او مانند و گرفت قرار کنارش اریمهد
 . .کنند یم منتقلش بخش به بشه بهتر

 
 النا ياومد یم زودتر یکم اگه: ،گفت کرد یم يشمار لحظه دنشید يبرا ماه کی هك يپسر به نگاه بدون لدای

 . ودب خوب حالش
 

 ! بود يدیشد کیتراف.. متاسفم:  وگفت  قلبش زیعز يصدا در غم همه نیا از شد دار غصه دلش اریمهد
 
 .ادیب سرش بال نیا که نشه نگران همه نیا تا یبزن زنگ هی القل یتونست یم: گفت یعصب یکم لدای
 

 نایمل یگوش از دینرس ذهنم به که دنیرس يبرا داشتم عجله انقدر، گذاشتم جا تهران رو میگوش – اریمهد
 .کنم استفاده

 
 . ماند مهین بحثشان  ccu از دکتر آمدن رونیب  با
 

 .دندیپرس رو ارام خانم حال و رفتند دکتر سمت به همه
 

 . شه یم منتقل بخش به فردا و شده بهتر هم شیاتیح عالئم و  خوبه حالش -دکتر
 

 .کردند تشکر دکتر از و گفتند یلب ریز" شکر رو خدا" همه
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 .کردند تشکر  آرام يآقا دعوت از و رفتند هتل به شجاع خانواده

 
*** 

 
 .بودند دونهی یکی هی ناردونه آمدن منتظر آماده و حاظر همه و بود شده ظهر از بعد

 
 . بود آورده خانه به صیترخ بعد مارستانیب از را همسرش همه از تر زود آرام يآقا بعد روز صبح

 
 نیا, دیایب ظهر از بعد بود داده قول آرام يآقا و  افتاد ینم زبانش از نیحس بود گشوده چشم یوقت از آرام خانم

 .دبو کرده  آرامش یکم
 لــــــــــدای
 

 آخر در و  کردم یپرس احوال و سالم کدام هر با شدند وارد لبخند با یکی یکی شجاع خانواده، کردم باز رو در
 !شد روشن آقا جمال به چشممون عجب چه.شد وارد اریمهد

 
 ؟یخوب لدای بانو بر سالم: گفت يلبخند با اریمهد

 
 .دییبفرما... شما لطف به بله سالم:گفتم ،سرد بودم دلخور ازش عمو زن شدن ضیمر بابت هنوز

 
 و بود خورده گره بهم اریمهد و عمو زن نگاه .دیبگو يزیچ نتوانست ،کردند یم نگاهش همه چون و دمیکش کنار
 مدست.بود دهیرس انیپا به انتظارش. شد یم خون آدم دلم که کرد یم نگاهش یحسرت و محبت چنان با عمو زن
 و دمز رو بودم کرده یپل انایک کاویمل  دارید روز که یاهنگ همون بود دستم تو که یکنترل با و کردم بلند رو

 .شد پخش اهنگ
 
 بگم بهت شدیم یکاشک" 

 مدار دوست صداتو چقدر
 هام یبچگ مث چقدر

 دارم دوست هاتو ییالال
 دارم دوست تو ها یسادگ
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 دارم دوست تو ها یخستگ
 لب ریز نماز چادر
 دارم دوست تو خدا خدا

 دلت ي طاقچه رو یکاشک
 "شدمیم شمعدون و نهیآ
 
 .شد اشک پر چشمانش و برداشت رو قدم نیاول  
 

 "چشات يابر دشت تو
 شدمیم بارون قطره هی
 

 شدیم یکاشک
 گل دشت هی

 بخونم ییالال برات
 
 اسی و نرگس آسمون هی

 "بشونم دستات باغ تو
 

 . کرد باز رو دستانش جون ثیمحد
 
 چشات تو خوامیم که بخواب"

 بشمارم هامو ستاره
 
 ابد تا که بمون شمیپ

 دارم دوست تو با رو ایدن
 بد اگه, خوب اگه ایدن
 "هیدنید برام تو با
 

 .انداخت جون ثیمحد آغوش تو رو وخودش کرد یط سرعت با رو یباق يها قدم و اوردین طاقت گهید اریمهد
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 "یاطلس يگال باغ
 هیدنیچ برام تو با
 

 مـــــــــــــــادر
 

 بگم بهت شدیم یکاشک
 "دارم دوست صداتو چقدر

 
 . دیکش یم بو ور اریمهد يموها هیگر با جون ثیمحد

 
 "دارم دوست تو ها ییالال

 دارم دوست صداتو بغض
 

 مـــــــــــــــادر
 

 ییالال
 " ییالال

 
 گهید هک رو ومحدثه نایمل. نگو که کرد یم هیگر یحالت هی با یکس هر و بودند گرفته قرار ریتاث تحت همه دوباره
 هم ي شونه رو بودن انداخته دستشونم بود هوا به هقش هق یکی اون و کرد یم هیگر باز دهن با یکی نگو اصال

.... 
 
 .شد بلند جمع ي خنده يصدا و شدند متوجه همه.اومد خندم هیگر وسط لحظه هی

*** 
 

 .لدای رمیم من -محدثه
 
 :رمیم خودم نیبش تو زمیعز نه-
 

 .بود هیهمسا کردم وباز اومد،رفتم در زنگ يصدا. ارمیب رو بودم پخته که یکیک تا زیعز ي خونه رفتمیم داشتم
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 ؟ شماست يبرا نیماش نیا دیببخش... سالم -يمحمد يآقا
 
 چطور؟ بله: گفتم و انداختم گفت یم که ي نیماش به ینگاه...  سالم- 
 

 جا جابه دیایب شهیم اگه تونم ینم که کردن پارك يجور هی رونیب ارمیب و نمیماش خوام یم -يمحمد يآقا
 .دیکن
 
 . دیکن جا به جا رو نتونیماش دیایب گن یم اریمهد آقا...مهــ:  وگفتم ییرایپذ تو رفتم "لحظه هی" گفتن با 
 

 نتکو خواست ینم دلم که بود حال با انقدر دیبار یم نم نم ،بارون رونیب رفتم.  اومد دنبالم و گفت يا بله
 .بخورم

 
 .دمید سرم شتپ ور اریمهد برم که برگشتم, بستم و اطیح در,  رونیب اومدم بودم داشته بر که رو کیک
 

 ترسوندمت؟ دیببخش -اریمهد
 
 ؟ یناراحت بازم: گفت دوباره که برم خواستم گفتم یآروم ي "نه"
 
 يراب دستته تو که یگوش یاون بمونه ادتی نیا شما فقط...  باشم؟ ناراحت دیبا چرا نه: گفتم حرص با یکم 

 .يبد خبر بهش موقع اون دیوبا باشه نگران دل و منتظر دیشا نفر هی و شه یم استفاده ارتباط
 

 ؟يبود نگرانم دل و منتظر تو ه؟یک نفر هی اون یعنی: گفت برد یم لذت من خوردن حرص از انگار اریمهد
 
 !اصال نبودم منتظرت من رمیخ نه-
 
 !بودم دنتید منتظر یلیخ من اما: گفت یرنگ کم لبخند با اریمهد 
 
 ؟ یچ که ؟ بوده من منتظر گفت یچ االن نیا.. رونیب بود زده چشام تعجب از
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 هب احساسم دمیفهم که ستین وقت یلیخ من: وگفت شد تر قیعم لبخندش  دید رو من حالت اون یوقت اریمهد
 ...که بگم دیبا.. بگم دیبا گهید االن یول...یول نگم بهت که شد باعث یاتفاق دمیفهم که میوقت.هیچ تو
 

 که؟؟: گفتم بود دلم تو که یخوشحال با و منتظر
 
 !یستین خواهرم خوشحالم که: داد ادامه یثیخب لبخند با
 
 هان؟؟: گفتم یناراحت و تعجب با
 

...  خواهرشم من کرد یم فکر بود کرده ریتغ رفتارش که یمدت اون هك نیا ،داد حیتوض رو زیچ همه اریمهد
 ،دمیپرس ازش ور بود ه اومد شیپ برام که یسوال

 
 داشته من مثل يخواهر بخواد دلت میلی؟خ ستمین خواهرت که نیا از یباش خوشحال دیبا چرا چرا؟ یول -

 !یباش
 

 ...چون.. که چون - اریمهد
 

 .دادیم بهم یخوب حس صورتم رو بارون يها دونه برخورد
 

 چون؟؟: گفتم منتظر دوباره
 

 !! ندارم دوس چون:وگفت کرد تکرار رو ثشیخب لبخند  دوباره اونم
 

 تو اگه و کنه صدا داداش رو من عالقمندم بهش که یکس ندارم دوست: شد مانع صداش که برم برگشتم یعصب
 !شهیهم يبرا لندن به برگردم بودم خورده قسم يبود خواهرم

 
 . رمیم يندار بهم يا عالقه که یبگ اگه خدا به االنم: داد ادامه که بودم حرفش شوك تو
 

 سرپ یه: کردم صداش که افتاد راه من از جلوتر شد ناراحت کردم حس بودم شده شوکه یعنی گفتم ینم يزیچ
 !...شجاع
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 ...هم من ؟یچ پس  دتیجد ي ،خانواده خانوادت يریم کجا:دادم سمتم،ادامه برگشت لبخند با
 
 ؟یچ تو... دنشونید امیم: گفت یرنگ کم اخم با
 

 .بکنم رو فکرام دیبا:  گفتم و انداختم نییپا رو سرم
 

 .بودم آب سیخ هم خودم بودو وپالشده پخش هاش خامه بود دستم که یکیک و شد تر دیشد بارون
:  گفتم حواسا کردن پرت يبرا و شدم معذب یکم برگشت سمتمون به ها نگاه ي همه میشد خونه وارد هم با
 .دهیشد بارون آخه!... شد خراب کمیک
 

 .دید ها چهره تو شد یم رو يدار معنا يها لبخند
 

 .گفتند همزمان و کردند نگامون ینگران با  خانم مژده و جون ثیمحد
 

 .ارِمیب پتو براتون نجایا نیای،ب نیخورِ یم سرما االن ؟ نیشد يطور نیا چرا شما: جون ثیمحد
 

 .نمیبب نجایا نیایب نیخور یم ،سرما شدن آب سی،خ خدا رو تو نشونیبب يوا: خانم مژده
 

 . داد اریمهد به و تگرف رو بود محدثه دست که ییپتو و کرد ینگاه اطراف به خانم مژده
 

 ! خوب دختر يخور یم سرما االن:  گفت من خواد ینم جواب در انداخت دوشم رو رو پتو اریمهد
 

 !سمتمون شد یم ریسراز وارید و در از که بود ییلبخندا دوباره
 

 يسرپ یقربون: گفت و انداخت دوشش رو و شد اریمهد کینزد ییپتو با جون ثیمحد که میرفت تر جلو قدم چند
 !گلمست عروسم) مییبشنو خودمون تا کرد تر آروم یکم رو صداش( نگران که برم گلم

 
 . شدم یم آب داشتم خجالت از
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 یعروس تو که گفتمت یم شهیهم من خب کشد یم خجالتم چه نیبب: داد ادامه لبخند با دوباره جون ثیمحد
یخودم! 

 
 !عدب بکند رو فکراش بزار.. نده جالتشیخ انقدر گلم یمامان: گفت لهجه از دیتقل وبا یآروم يصدا با هم اریمهد

 
 . نشنونا اونا که زدنیم حرف آروم نایا مثال رفت آبروم يوا. شد بلند همه ي خنده يصدا

 
 !خدا خوبس ؟چه میشیم دار عروس هم و پسر هم جا هی االن یعنی:خنده عموبا

 
 نکرد قبول دیشا بکند رو فکراش نیبزارِ و عروسم ندن خجالت است بس:  گفت عمو زن که دندیخند دوباره
 .اصال

 
 !مامــان: شد بلند اریمهد اعتراض يصدا 
 

 .دهخن از کردند غش باره چند...نه که دوباره بودند شده خنده خوش امروز که  همه ماشاال
 

 "بعد ماه 9
 

 خانواده مثبتم جواب با یبارون روز اون ،بعد هفته کی. میبود شده جمع عمارت تو همه و بود لدای شب امشب
 ! اریمهد هم بودند من خانواده هم نایا عمو که بود نجایا جالبش يخواستگار اومدن شجاع

 
 فعن به تا چند و گفت یم اریمهد نفع به دونهی کنه صحبت خواست یم که يزیهرچ از کال و هیمهر از یوقت عمو
 ! من

 
 سنرگ و مهران یعروس که نماند ناگفته. میباش نرفته که نموند اصفهان تو ییجا و بودند ما مهمون هم رو دیع

 ... شکر خدارو دارند یخوب یزندگ و برگشتند عسل ماه از که ماهه دو االن و شد انجام هم
 
 يخبرا قراره که نیا مثل. وسط نیا نبودم غافل هم خانم نهیتهم به) نرگس پدر( معتمد يآقا يها نگا از

 .مییبشنو يدیجد
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 یلیخ کنن باور: گفت جوابش در عمو زن ادمهی و بود کرده بخشش يتقاضا نایا عمو از هم شجاع خانم و آقا
 .دمیکش که يزجر سال چند اون برِد ادمی تا هست زمان به ازین یول نبود شما ریتقص که دونمیم... برام سختس

 
 ... دتشونینبخش هنوز و گذشته ماهه نه االن و
 

 . اومدم خودم به اریمهد يصدا با که بودم فکر تو و بودم نشسته تاب رو
 

 ي!خور یم سرما سرده هوا ؟ خانمم ینشست جا نیا چرا -اریمهد
 

 .دوشم رو انداخت رو کتش حرفش با همزمان
 
 !کنم یم فکر دارم... زمیعز ممنون -
 
 ؟یکن یم فکر یچ به: وگفت کمرم دور تانداخ رو ودستش کنارم نشست 
 
 تر نیغمگ روز هر عمو زن و داشت الزم کمک بزرگ آقا که يا ظهلح درست.... مهربونه چقدر خدا که نیا به-
 و بدبختم چقدر گفتم یم, کار ونه داشتم خوابگاه نه, تهران بودم اومده که یاول يروزا....تهران اومدم من شد یم

 و امیب هک بود نیا تو حکمتش نیا و داشته لطف من به خدا نمیب یم کنمیم فکر که االن... ستین من از بدبختر
 . کنم مراقبت انایک از کایمل اومدن تا, بشه معلوم راز نیا, نمیبب رو تو
 

 یم فکر که االن یدونیم.شده درست تو اومدن با که گهید يکارا یلیخ و یکن کمک معتمد يآقا به - اریمهد
 .مهربون ي فرشته ياومد من یزندگ به که ممنون... یمن یزندگ ي فرشته تو نمیب یم کنم

 
 به طیشرا از آدما وقتا یبعض واقعا.... داده قرار هم راه سر رو ما که کن تشکر ییباال اون از: گفتم و  زدم يلبخند
 . هست اون پشت ییبایز حکمت چه دونن ینم اما دارن گله و نیناراض اومدشون وجود

 
 "شکرت ایخدا "میگفت هم با و میزد يلبخند دو هر

 
 !من جان بگو دنشمیشن منتظر ماه چند اباب یبگ من به يخوا ینم يزیچ هی حاال - اریمهد
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 !که بگم... بگم خوام یم چرا:  گفتم و انداختم باال ابرو طنتیش با
 

 .کرد یم نگاه من به داشت مشتاق و منتظر
 

 !! سرده چقدر هوا يوا که بگم:  گفتم و کردم جمع بغلم تو دستامو
 

 .دارم دوست یلیخ من اما:  گفت و شد بلند شد ناراحت کردم حس
 

 !! عاشقتم من... زهیچ که بگم دیبا! .... شجاع پسر یه: کردم صداش که رفت یم داشت
 
 ! یبگ اول همون که شهیم یچ من، جان: گفت گوشم ریوز کرد بغلم و طرفم برگشت خنده با
 
 .شجاعه پسر همون به مزش... شهینم:  وگفتم کردم نگاش طونمیش يچشما با
 

 .میشد جدا زود و اومد انایک يصدا
 
 کنه یم صداتون مامان نیایب ؟ نییکجا....جون ییدا, لدای -انایک
 

 میاومد زمیعز چشم -اریمهد
 

 تساک و بود لبخند همشون لب رو چون بود ییخبرا که نیا مثل و بودند نشسته هم دور همه داخل میرفت باهم
 .بودند

 
 يلبخند دل ته از...ببخشند رو شجاع خانواده تونستند عمو و عمو زن بالخره دمیفهم میکرد جو و پرس یوقت
 .زدم

 
 ها لداستی شب امشب مثال دوتا شما پس نییکجا - شجاع ياقا
 
 ؟ من شب:  گفتم تعجب با
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 دیخند همه
 

 رمیبگ جشن شما با امشب خوام یم منم... یمن يلدای شما اخه... شما شب بله - اریمهد
 

 شیراب آقابزرگ برگرداند عکس سمت به را سرش لدای یوقت. بود خانواده دو يشاد گر نظاره لبخند با بزرگ آقا
 . زد یچشمک

 
**** 

 
 حکمت به انجامسر  

 ، دیبریم یپ یزندگ اتفاقات
 بخند هایسردرگم به فعال پس
 بزن لبخند هااشک انیازم

 کن يادآوری خودت به وهمواره
 هرحادثه پشت
 ...!! است نهفته یلیدل قطعا

 
 يگرید در دیگشا رحمت ز           يدر ببندد زحکمت گر خدا

 
 انیپا 
 
  97/6/26 
 

 :سندهینو سخن
 

 . دیخوند رو رمانم و دیگذاشت وقت که تکتون تک از متشکرم
 

 هی دیاش و شد خواهد تر يقو رفته رفته قلمم انشاال دیببخش خودتون یبزرگ به گذاشتم کم دیشا ها جا یبعض
 . کنم اضافه يدیجد مطالب و کنم یسیبازنو يروز
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 اگه االانش درسته بله... باشه نیا از بهتر تونست یم و رفت شیپ عیسر داستان دیکن حس دیشا ها جا یبعض  
 .کنم یم درستش یچاپ ي نسخه يبرا بشه استقبال

 
 ؟ بودم موفق حد چه تا دونم ینم باشه جذاب و دینش زده داستان از تا کردم رو  میسع تمام

 
 . اومد خواهد خوشتون مطمعنم که دارم شیپ در يدیجد يها رمان

 
 .دیباش من دیجد نرما یمخف بهشت منتظر

 
 :سندهینو با ارتباط

 
 zahra.javahery:  من نستاگرامیا آدرس

 
 تشکر با
 ) يجواهر زهرا(

  ویراستا:سمانه امینیان
 گرافیست:مهتاب موذنی 

 مراجعه نمایید)  www.98iia.com (جهت دانلود رمان هاي بیشتر و عضویت در انجمن به ادرس 
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