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  عقد سفره پاي

 و

 جمعي دسته عکسهاي تو

 نگذار خالي را مادري و پدر هيچ جاي

 (آمين)

 

***** 

 

 الصالحين عباداهلل علي و علينا السالم.برکاته و اهلل الرحمة و النبي ايها عليک السالم

 .برکاته و اهلل الرحمة و عليکم السالم

 اوقات گاهي. دادم سالم هايم شانه چپ سمت فرشته به بعد و راست سمت فرشته به اول

 و استر دنبال به ديگر که ميشويم غرق آن در آنقدر و ميرسد ما به سينه به سينه حرفها يکسري

 ييک و مينويسد را بد اعمال يکي که آدمها شانه روي هاي فرشته اين جريان. نميگرديم دروغش

 .است رسيده ارث به حکايتهاي اين جز ?خوب هم

 .......اهلل يا اهلل يا گفتم بار ده و بردم باال دعا حالت به را دستهايم

 .شد بلند شرکت خانه نماز در صداي که بودم نگفته را دهمي هنوز

 .منتظرتونه ماشين! رئوف خانم -

 يرضاي اين. کنيم خلوت خودمون خداي با دقيقه دو نميتونيم! اينا دست از امان: گفتم خودم با

 يرمم گفتم بهش خوبه. عجوله حد اين تا که دستشه تو روم قيصر سر انگار. هوله خدا ي هميشه

 . عالمه مزاحمهاي خداي خودش. نشه مزاحمم کسي بخونم نماز

 .بذاره ماشين تو منو وسايل بگيد رحمان مشهدي به. ميام ديگه دقيقه 5 تا رضايي آقاي باشه -

 :گرفتم باال دعا حالت به را دستهايم دوباره
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 تنها منو سالها اين تمام در اينکه خاطر به شکر. نعمتهات همه خاطر به شکر. شکرت خدايا -

 توانمندت دستاي از دستمو وهيچوقت دادي سالمتي هام بچه و من به که شکرت خدايا. نذاشتي

 .سپاس و شکر مرتبه هزار خدايا. نکردي رها

 تمام حق بايد روزيکه بود من روز ?آنروز انتظار سال 01 از بعد. رسيد پايان به انتظار روز باالخره

 اميد تمام حق ?گذراندم سختي به او هوسبازي بدليل که را روزهايي تمام حق نه ?سال 01 اين

 روياي وبا بودم او راه به چشم که لحظاتي تمام حق ?بودم اش بسته دل و داشتم او به که واهي

 که هايي گريه و هايم بچه معصوميت و مظلوميت حق ?ميرفتم خواب به اش دوباره آغوشي هم

 .گرفتم مي را ميريختم فراغش در شبانه

 قلبم خاطراتم يادآوري با هم باز ولي. ميگذشت بود کرده رها مشکالتم با مرا زمانيکه از سالها

 عمري تقامان گرفتن از ناشي اشتياق علت به بلکه داشتم او به که عشقي خاطر به نه. ميشد فشرده

 .کردم تلف او به نافرجام عشق پاي به که

 بر سال هد که باري. برداشتند دوشم ازروي سنگيني بار انگار گذاشتم بيرون خانه نماز از که را پايم

 هچ. بود رفته فرو قلبم به نيشتري مثل و کرده خم را کمرم جاها بعضي ودر بودم کشيده دوش

 رئوف فقط ? طمطراقش پر فاميليه عنوان ازکل که ?اصل پيرنياي زاده رئوف مارال ميدانست کسي

 تمحصوال پخش شرکتهاي ترين ش فرو پر و بزرگترين از يکي صاحب ?مانده اش شناسنامه در

 . باشد مازندران استان در بهداشتي و آرايش

 دست زير و بودم پرورشگاه در سالگي 01 تا اينکه به نه. ميماند خدا کار در آدم وقتها گاهي

 انساختم آن به محدود دنيايم و بودند خودم مثل افرادي آشناهايم و دوست و ميلوليدم پرستارها

 و دارم اي خانواده خودم براي که حاال به نه و ميشد اداره خيرين از گروهي توسط که بود قديمي

 .نپرس و نگو که اي کبه کب و دبدبه

. آمد مي تهران به من با هم شرکت عامل مدير رضايي آقاي. منتظربود در جلوي شرکت راننده

. مميکرد شرکت بهداشتي و آرايشي محصوالت شرکتهاي روساي همايي گرد در که باربود اولين

 فرق اوضاع حاضر حال در ولي داشت حضور جلسات اين در من جاي به رضايي آقاي هميشه

 هب را عمرم و جواني? نوجواني سالها که ميرفتم مردي با جديد بازي يک شروع براي آنروز. ميکرد

 او با را آغوشي هم اولين و بوسه اولين ?عشق اولين که مردي. گذاشتم خاطراتش و خودش پاي
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 اش نتيجه که کرد هدايت جديدي دنياي به ام کودکانه ازدنياي مرا ديدار اولين در و کردم تجربه

  .ببرد پي درونم غم به کسي آنکه بدون شد، ريخته فراغش در که بود اشکهايي و دلتنگيها

 :گفتم رحمان مشهدي به رو

 رمضاني؟ آقاي چطوريد شما. عقب صندوق تو بذار ساکو اون. نکنه درد دستت رحمان مشهدي -

 نذاره؟ راه وسط رو ما وقت يه براهه؟ رو چيزش همه يانه؟ کرديد سرويس ماشينو

 .کرد ميزون فرمونشو تا بود مکانيک دست زير ساعت سه ديروز. رئوف خانم تخت خيالتون -

 هجلس. باشيم تهرون بايد مغرب اذون قبل تا. ميشه دير داره ديگه بريم. نکنه درد دستتون -

 . بشينيد بفرماييد رضايي آقاي. ميشه شروع ظهر از بعد 7 ساعت

 بشينيد جلو لطفا رئوف خانم: رضايي

 .مکن استراحت کم يه ميخوام. ميشينم عقب منم بشينيد جلو شما. ترم راحت عقب. ممنون -

 کاله يک مثل را سرم کل بعد و ميشد شروع هايم شقيقه از که ميشدم مبهمي سردردهاي دچار

 .ميگرفت بر در خود

 تتح افراديکه در و تنشي سردرد ميگويند درد سر نوع اين به: ميگفت اعصاب مغزو متخصص

 محيط از استرس حذف و استراحت درمانش راه تنها و ميشود ديده بيشتر هستند استرسي شرايط

 .است زندگي و کار

 بودم کرده حل وجودم در سالها را ناشناخته اضطراب يک و بودم استرس از پر هميشه منکه

 و لخت دهنم طعم سالها ام اقبالي ازبد. باشم داشته دغدغه بي و آرام زندگي يک ميتوانستم چگونه

 .ميبريد را امانم و ميگرفت اوج هايم گريه تلنگري با. بود گس کامم

 شاديهاي تمام. من مثل ميشود ببافند، سياه را کسي بخت گليم که وقتي از امان! هي! هي! هي

 لوقوعا قريب پيروزي يک احساس با و گرفت قرار انتقام کلمه يک سايه زير موفقيتهايم از ناشي

 ?حصب تا شب ?شب تا صبح کردم تالش روز اين به رسيدن براي که بود سالها. ميشد تکميل

 و کار وقف را ام زندگي. نياوردم ابرو به خم ولي گريستم خود در. شبانه همدرد بدون و همراه بدون

 يپا که بودم مارالي. نزدم دم روز اين به رسيدن براي ها لحظه و ساعتها و کردم تحصيل و تالش

 .ميچرخيدم زندگيم گردابهاي ميان و بود شده بسته فرارم
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 در آش مالقه يک براي که نبودم اصل پيرنياي زاده رئوف ديگرمارال. بود شده خوب ام مالي اوضاع

 ودش نوبتش کي تا ميشمرد را ها بچه يکي يکي و ايستاد مي پرورشگاه هاي بچه نفري 01 صف

 شبانه بيدارخوابيهاي و وقفه بي تالشهاي از هدفم تنها. نبودم راضي هم ام روحي اوضاع از ولي

 .ديگر چيز نه بود تالفي و انتقام

 و کنم فراموشش تا رفتم کلنجار خودم با خيلي. ببخشم را او ساله چند اين در نتوانستم هيچوقت

 شده قفل دستهاي به حسرتي چه با هايم بچه ميديدم وقتي ولي برگردم عادي زندگي يک به

 .ميشد ورتر شعله وجودم در انتقام حس ?ميزنند زل پدرانشان دستهاي در همکالسيهايشان

 آرزوهاي به فرزندش رساندن براي مادر يک هاي خودخواهي نميتواند کس هيچ و هستم مادر

. ميشد رايمب دليل ترين منطقي بودنش منطقي غير تمام با داليلم گاهي. کند توبيخ را اش کودکانه

 .نشود مادر ولي بشود گرگ آدم ميگويند که است راست

 هايم بچه پاي به پا را زندگيم سالهاي بهترين از سال 01 ديگر مادرهاي از خيلي مثل هم من

 ?عشقش ?اميدش تنها ميکردم احساس زماني يک که دادم را مردي هوسبازي تاوان و ريختم

 .باطل خيال زهي ولي هستم من دنيايش و آرزوها من?ما

 . کردم زهر جام سال چند اين در خودم براي هم را بودن مادر شيريني ?داشتم که انتقامي حس با

 و خانه امور ي همه. کردم درست هايم بچه براي را روز دو غذاي. شدم بيدار صبح 5 ساعت امروز

 ميگوييم آنا او به که مسنم خاله به رو ها بچه

 و خريد امور به رسيدگي مشغول هم ظهر تا. آمدم شرکت به و سپردم( مادر يعني ترکي درزبان) 

. زنمب چرتي يک و دهم تکيه صندلي پشت به را سرم که بود موقع بهترين. بودم قبل ماه فروش

 به تمبرميگش ميرفت هم روي چشمهايم تا. بگذارم را مرگم کپه که ميگذاشت خيال و فکر مگر ولي

 و داشتم آرزوهايي چه. شدم بخت خانه راهي صلوات و سالم کلي با موقعيکه همان قبل سال يازده

 .شد چه

***** 

 :پيچيد گوشم در عاقد صداي

 به طال سکه 01 مهريه با رسولي رضا حميد آقاي دائمي عقد به را شما وکيلم آيا خانم، عروس-

 بياورم؟ در سرخ گل شاخه 01 و سوريه سفر يک و معصوم چهارده نيت
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 ......رفته عروس که شد بلند مينا صداي

 !بلههههه وحيدي آقا حاج و موسوي خانم اجازه با: گفتم بلند و بدهد ادامه نگذاشتم

 بر خاک: گفت و زد سرم به محکم و کرد ول بود گرفته سرم روي که اي پارچه از را دستش مينا

 .يبرد تو دختربود هرچي آبروي. نميرفت در دستت از ميگفتي، سوم بار اگه واال. کنن هولت سر

. مبود کجا نميدانم. شديم هم مال ابد براي رضا حميد و من باالخره. آنشب داشتم خوشي حال چه

 . کهکشانها تو يا و آسمانها تو ابرها، تو

 قديمي ساختمان دست از. رضا حميد و من. نفره دو خانواده يک. ميشدم خانواده صاحب داشتم

. ميشدم راحت ميکرديم سر باهم نفر چهار اتاق هر در که اش متري 01 اتاقهاي با پرورشگاه

 با و بيندازم پايين را سرم اينکه نه بدهم را خودم خانه آدرس و بگيرم باال را سرم ميتوانستم

 ".ميکنم زندگي پرورشگاه تو من" بگويم تخجال

 .نذاشتي جواب بي دعاهامو که شکرت بار هزار. شکرت خدايا: گفتم بار هزار دل در

 زندگي قديمي ساختمان يک در بچه 01 با. بودم پرورشگاهي بچه يک ميامد يادم موقعيکه از

 مامان. مريم مامان. ميشد عوض روز طول در شيفتهايشان که داشتيم مامان تا چند. ميکرديم

 شريک مامانها در نفرمان 01 هر که داشتيم مامان بخواهد دلتان تا خالصه... و شيوا مامان. سودابه

 ...مامان فقط. هيچي هم بابا. بوديم

 .اشتندد بابا فقط پسرها و مامان فقط دخترها بود جالب چقدر. داشتند بابا فقط پسرانه شعبه ولي

 7 زير کودکان ها شعبه از يکي در. داشت شعبه تا 0 ميشد ناميده ائمه گلستان که ما پرورشگاه

 پسرها و شعبه يک به دخترها و ميشدند جدا هم از دخترها و پسرها سالگي 7 از بعد که بود سال

 رين،خي از تعدادي که خصوصي خيريه انجمن يک توسط ائمه گلستان. ديگرميرفتند شعبه به

 عنوان تحت را کمکهايشان هم مردم بين اين در. ميشد اداره ميدادند تشکيل را آن امناي هيئت

 .ميداشتند ارزاني ما به نذري يا ثواب

 ردندنميک سعي هايمان مامان بگويم اگر و گفتم دروغ بود عادي هاي بچه مثل ما زندگي بگويم اگر

 که شدنمي عادي ما زندگي ولي. گفتم ربط بي هم باز کنند دار خانواده هاي بچه شبيه را ما زندگي تا

 .ميشديم پذيرفته فرزندي به اي خانواده توسط اينکه مگر نميشد
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 مامان ?حقيقي برادر و خواهر ?خانوادگي زندگي ?عاطفه ?محبت عقده. داشتيم هايي عقده ما همه

 و سن هم هاي بچه دل تو هم فکرش شايد که بزرگ و کوچک آرزوي تا هزار و ?واقعي باباي

 .نميگذشت سالمان

 عوتد مهماني به ?ميکرديم شرکت جشنها در ?ميرفتيم گردش ?ميرفتيم مدرسه ?ميخورديم غذا

 ما يزندگ. نبود ما غمديده دل بر مرهمي هيچکدام ولي ميخريدند کفش و لباس برايمان ?ميشديم

 هب ميکنم فکر که االن. حکمفرماست پادگان در که نظمي مثل بود برخوردار خاصي نظم يک از

 و بازيگوش بچه تا 01 پس از ميتوانست کسي چه بود اين از غير اگر. ميدهم حق پرستارها

 بياد؟ بر ميزدند را خودشان ساز هرکدام که وروجک

. ديمميش محروم بازي از روز چند تا و ميشديم تنبيه گروهي. ميکرديم شيطنت موقعيکه از امان

 ايدب تلويزيون و بازي از محروميت بر عالوه. داشت را تنبيه بدترين که هم با کاري کتک خصوصا

 کار وردم در و انداختيم مي بکار را خودمان مغزي سلولهاي تمام و مينشستيم تنهايي صندلي روي

 کار جهنتي مامانها از يکي براي بعد و ميرسيديم عقالني نتيجه يک به و ميکرديم فکر زشتمان

 .ميگفتيم را مان فندقي مغز از کشيدن

 زا پرورشگاه به يافته اختصاص هزينه با که بود تابستان وسط روز 05 آن ما زندگي دوران بهترين

 .ميرفتيم مسافرت به خيرين، از يکي طرف

 مي پرورشگاه به که بودند شده شناخته عده يک. بود برمان و دور خير خاله و عمو عالمه يک

 هب پول و نذري غذاي تا گرفته زيرپوش از ها خاله و عموها اين ميشديم آشنا يکي با روز هر. آمدند

 و کردندمي واريز پرورشگاه به کالني پول معموال که بودند ها ناشناخته بعدي گروه. ميدادند هديه ما

 .ميشد جور آنها کمک با ما مسافرتهاي برنامه

 .ديدمنمي را ها برنامه اين هاي باني هيچوقت ما ولي داشتيم هم مسافرت و تفريح و سينما برنامه

 و خاله و عمو برايمان ديوار و در از که بود اين داشتند مادر پدر که هايي بچه به مزيتمان حداکثر

 .ريخت مي برادر و خواهر

 به ختهناشنا ي عموها از يکي هزينه با بار اولين براي ميرفتم راهنمايي دوم به که سالي تابستان

 . رفتيم مشهد
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 از شديدي درد دل و درد کمر با سفرمان روز آخرين صبح. ميگذشت مشهد به ورودمان از روز سه

 .ميکردم تجربه را دردي دل چنين که بود بار اولين. بود نشده روشن هوا هنوز. شدم بيدار خواب

. اختاند مي چنگ پاهايم به آنجا از و ميکشيد تير شکمم زير سمت به و ميشد شروع کمرم از درد

 ? رفتم دستشويي به. داد دست من به خيسي احساس آن يک. بود شده جمع چشمانم در اشک

 .بود شده اي قهوه زيرم لباسم

 و است خورده بهم ام روده و دل بوديم خورده رستوران در که قبل روز چرب غذاي از کردم فکر

 يغذاي مسموميت به شک با. برگشتم اتاق به سريع و کردم عوض را زيرم لباس. ام شده اسهال

 . کشيدم سرم به را پتويم و خزيدم تختم رو

 !بچه بخواب. ميکني سروصدا چقدر مارال: شد بلند مينا آلود خواب صداي

 فرا را وجودم همه عالم ترس. شديدتر خيسي احساس و درد کمر همان دوباره لحظه چند از بعد

 .تمرف دستشويي به سرعت با کنم بيدار را اتاقيهايم هم و بزنم داد درد از اينکه ترس از. گرفت

 گريه به کردم شروع بلند صداي با و شد پاره دلم بند زيرم لباس روي خون هاي لکه ديدن با

 .ميلرزيدم ترس از. کردن

 با و کردم بيدار خواب از را او و رفتم مينا تخت سمت به و آمدم بيرون دستشويي از لرز و ترس با

 من گريه از. گريه زير زدم دوباره که بود نشده تمام حرفم هنوز. گفتم برايش را جريان بغض

 زا متعجب و ميکردند نگاه من به واج و هاج و شدند بيدار بودند ما اتاقي هم که هم هدي و فاطيما

 ميکني؟ گريه چرا شده؟ چي مارال: ميپرسيدند من هاي گريه

 آمد، مي حساب به ام نداشته خواهر جاي به يا دوست وبهترين بود بزرگتر من از سال 1 که مينا

! هک نشده چيزي. نباش نگران عزيزم ميکني؟ گريه داري کوچولو: گفت و گرفت بغلش در را من

 .ميشن دخترها همه

 ي ور را پتو و شدند دراز تختشان روي دومرتبه و زدند لبخندي حرف اين شنيدن با هدي و فاطيما

 .خوابيدند و کشيدند سرشان

 پد ميگن اينها به: گفت و داد بهم بسته يک چمدانش کردن باز با و شد بلند جايش از مينا

 . بهداشتي
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 ردک حلقه هايم شانه دور را دستش و نشست کنارم تخت روي. داد توضيح را آنها از استفاده نحوه

 .داد توضيح برايم خانمها در ماهيانه عادت مورد در ربع يک مدت به و

 دچار ماه هر بايد اينکه از. بودم دختر اينکه از بودم غمگين. داشت غم کهکشانها تا کوچکم دل

 ظهلح اين در و بکشد برسرم نوازشي دست تا نداشتم مادري اينکه از. ميشدم شوم حادثه اين

 .کند کم دردم از و کشد آغوش به مرا

 .ميکردم گريه آرام مينا آغوش در

 آغوش طعم و داشت مادر و پدر سالگي 1 تا چون من از تر بدبخت شايد بود من مثل يکي هم او

 پدر تصادف حادثه يک در ولي بود کرده درک را خانواده معناي و بود چشيده را پدر محبت و مادر

 و پدر چون رود آنها نزد که نداشت آشنايي هيچ و بود داده دست از را اش ساله 5 خواهر و مادر

 من. بود من از تر سخت بسيار پرورشگاه تحمل او براي. بودند پرورشگاه هاي بچه از هم مادرش

 !چه يعني خانواده نميدانستم حداقل

 هک ميفهميدم اش چانه لرزش از. ميکرد بغض و نشست مي اتاق گوشه در که ميديدم را او ساعتها

 اش صوتي تارهاي بين کرده گير بغض با و ميکند مبارزه غرورش کوه شدن شکسته با چقدر

 اساتشاحس. ببينند ديگران را شدنش شکسته که نميخواست دلش و بود خودداري دختر. ميجنگد

 هدد جلوه ناپذير شکست و مغرور دختري را خودش ديگران ذهن در ميکرد سعي و ميکرد کنترل را

 مسيحا دم حکم من براي آمد پرورشگاه به که روزي همان از سرسخت موجود اين دستهاي ولي

 . داشت را

 برداشتن دليل به ام اتاقي هم هاي بچه از يکي دست از که را من بار اولين که روزي شايد

 حجم اين به چقدر که کرديم احساس تا هردو ?کشيد آغوش در بودم خورده کتک عروسکش

 تانيدس دنبال به او و بودم محبت کسب براي دستاني دنبال به من. نيازمنديم آغوشي هم کوچک

 .سازد رها دستها آن ميان به ميداد هديه کوچکش خواهر به روزي که را محبتي تا بود

 . ستيمني واقعي خواهر که نکرديم حس هيچوقت که مينا و من ناگسستني پيوند سرآغاز بود اين و

 تنها مرا هيچگاه و بود شده ياورم و يار بهترين که اي تنهايي. گرفت خودم تنهايي از دلم

 .نميگذاشت

 . رفتيم مشهد ملت پارک به همگي عصر روز همان
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 سيک هر رسيديم، پارک به وقتي بود شده تهيه کالباس ساندويج ها بچه تعداد به عصرانه براي

 زا را ها غذا يکي. آورد مي را چاي فالسکهاي يکي. ميکرد پهن فرش يکي. بود کاري يک مشغول

 متس به پُرسون پُرسون و برداشتم را ها ميوه پالستيک ويري هيرو درآن منهم. آورد مي اتوبوس

 .بشويم را آنها تا رفتم آب رشي

 به مينا که مسکني وجود با. بودند خود صورت و دست شستن حال در سال 07 حدود پسر تا چند

 پاهايم در و ميکرد درد کمرم هنوز نرفتم، حرم به و کردم هتل در که استراحتي و بود داده من

 ونطرفترا ميشه ?ببخشيد: گفتم پسر چند آن به شدن نزديک با. ميکردم احساس بيحالي و ضعف

 بشورم هامو ميوه منهم تا وايستيد

 !محمد: گفت بود بزرگتر بقيه از و داشت خرمايي موهاي و روشن چشمهاي که پسرها آن از يکي

 بشوره هاشو ميوه خانم تا کنار بيا

 با پسر همان. کرد جمع را صورتم خواسته نا بطوريکه پيچيد دلم زير بدي درد موقع همين در

 خوبه؟ حالتون خانم،: گفت و آمد سمتم به من حالت اين ديدن

 خوردم سرما کنم فکر. ميکنه درد بدنم کم يک. نيست چيزي... بله: گفتم

 .کنم کمکتون بديد اجازه. پريده خيلي رنگتون ولي -

 در و مميشست ?آوردم مي در پالستيک از را ها ميوه يکي يکي و دادم پسر آن به را تميز پالستيک

 .انداختم مي او پالستيک

 :پرسيد ازمن ها ميوه شستن حين

 هستيد؟ مشهدي -

 مسافرت اومديم. نه -

 خونواده؟ با -

 دوستام با نه -

 چند شما مگه مشهد؟ اومديد دوستاتون با تنهايي يعني: گفت و کرد من وباالي قد به نگاهي

 سالتونه؟
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. ديمآم اردو آنها با و هستم پرورشگاهي که بگويم نداشتم دوست. بدهم را جوابش چه نميدانستم

 .اشدب مصلحتي اگر حتي بگوييم دروغ نبايد شرايطي هيچ تحت بودند داده ياد ما به هم طرفي از

 .اومديم اردو به دوستام با کانون طرف از: گفتم همين خاطر به

 آقاي حميدرضا: گفت و آمد پسر آن سمت به روبرو از دوان دوان ساله 01 پسر يک موقع همين در

 .بريم حرم به توسل دعاي واسه امشب همه قراره چون. بيايد زودتر ميگه وفايي

 ماش! عليرضا!محمد: گفت و بودن کنارش که خودش سال و سن پسرهم دوتا به کرد رو رضا حميد

 .آخراشه. ميام شستم، که خانمو هاي ميوه من بريد

 گوب وفايي آقاي به برو هم تو اميرحسين: گفت و بود کرده صدايش که پسر آن به کرد رو بعد و

 .مياد ديگه دقيقه 5 تا رضا حميد

 هم رو 1 شعبه دخترهاي ميدوني رضا حميد راستي: گفت آمد مي شري بچه نظر به که حسين امير

 آوردن؟ پارک به

 ميدوني؟ کجا از تو: رضا حميد

 6 تا هک دختره همون بود بينشون سحرم. ميزد حرف مسئولينشون از يکي با داشت وفايي آقاي-

 .ريخت داغ چاي دستم رو و بودم 0 شماره شعبه تو باهاش سالگي

 هب را سرم کنم پنهان او از را شرمم اينکه براي من و انداخت من به سوال از پر نگاهي رضا حميد

 .انداختم زير

 هستي؟ ائمه گلستان هاي بچه از تو: گفت و آورد گوشم نزديک را صورتش

 از ام انهچ. ميزد چنگ را دلم بزرگي غم شد، شناخته هويتم اينکه از. بگيرم باال را سرم نتوانستم

 زده خجالت کسي پيش وضعيتم از حد اين تا. بود شده جمع چشمهايم تو اشک. ميلرزيد ناراحتي

 .بودم نشده

 .کشيدن يدک به را پرورشگاهي بچه عنوان ?تنهايي ?بيکسي درد

 مرز از اشکم که ميدادم فشار زمين به را پاهايم. بود ريخته بِهَم مرا درون از بدجوري رضا حميد

 .نشود خارج چشمهايم
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 .کردم تاييد را حرفش سر تکان با فقط

 را مچشم عنبيه لرزش. زد زل من به مهربان نگاهي با. کرد بلند را سرم و گرفت ام چانه رضا حميد

 لفامي باهم پس: گفت و زد من به لبخندي نميديدم را او خوب اشک تجمع خاطر به. ميکردم حس

 . هستم ائمه گلستان 0 شعبه هاي بچه از هم من. هستيم

 از اشکي قطره و شد برداشته دوشم روي از بودن پرورشگاهي بچه حقارت سنگيني آن يک در

 .چکيد کفشم روي به چشمم گوشه

 ميکني؟ گريه چرا دخترخوب: گفت لبخند با

 مردم از. کشم مي خجالت خودم از: گفتم لرزان صدايي با ريختم بيرون ازدلم را ام ساله چند غم

 .باشم پرورشگاهي بچه ندارم دوست من. ميکشم خجالت دنيا از. ميکشم خجالت

 گرا شايد. بزنم را دلم حرف غريبه پسر يک کنار در که داد را اجازه اين من به نيرويي چه نميدانم

 سر راحتي اين به هيچوقت نبود، کرده بد را حالم صبح از که زنانه هورمونهاي تعادل عدم اين

 وابطر که ميکردم زندگي حرفها اين از تر بسته دنيايي در. نميکردم باز رضا حميد با را صحبت

 .مخالف جنس به برسد چه باشم داشته همجنسانم با خوبي اجتماعي

 يباش هرجا که اينه مهم. کني زندگي کجا که نيست مهم اين: گفت و گرفت را دستم رضا حميد

 اون رد که بسازي نحو بهترين به تو آينده ميتوني خودت. داري زيادي فرصتاي تو. باشي انسان

 . نباشه خجالتي هيچ

 تنها ?کوچک روح براي مرهمي که بود کافي جمله چند همين اينکه مثل. شد شکوفا لبم بر لبخندي

 .باشد من اندوهگين و

 شده انداخته چمنها در که فرشي روي. شدم جدا او از تشکر از بعد و شستم سرعت با را ها ميوه

 مسمت به. کشاند خود سمت به را من نگاه و شد رد کنارم از که بودم نشسته ها بچه کنار ?بود

 بچه؟ شناختي: ميگويد نگاهش با کردم احساس. انداخت من به پرمعنا نگاهي و برگشت

 کي به پروا بي نگاه علت به شرم از ناشي که را هايم گونه داغي اولين و انداختم زير به را سرم

 .کردم حس بود نامحرم

 .دويد پوستم زير خوبي حس و گذاشتم هايم گونه روي را دستهايم کف
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 به سهبر چه فهميدن عالم هاي گيج همه که ميکني نگاه تابلو اونقدر! سرت بر خاک: گفتم خودم با

 .باشه روزگار ختم ميرسه نظر به که پسره، اين

 حس ظهور اولين ?من زنانه هورمونهاي ترشح اولين. بودم حرفهايش و او ياد به ظهر از بعد تمام

 دو نگاههاي در من جسمي بلوغ و نوجواني دوران از روز اولين و صورتم در شرم از ناشي گرماي

 مرا سرنوشت و کند باز را آن نتوانست فراغ و دوري که اي گره. خورد گره روشن اي قهوه چشم

 رکاب در پا ام ساله چند و چندين حق گرفتن براي ساعت اين در و امروز که زد رقم اي گونه به

 هب. ببرد خود با مرا که ام داده آن به را اختيارم و گذاشته انتقام و تالفي سرکش و چموش اسب

 ...آباد ناکجا حتي هرکجايي،

***** 

 : زد زنگ گوشم در رضايي صداي

 کرف ترافيک اين با ولي ميرسيم تهران به ديگه ساعت نيم تا نميشيد؟ بيدار مهندس خانم-

 .رسولي مهندس شرکت بريم بايد يکراست. بريم هتل به بتونيم نميکنم

 .بوديم تهران شهر در. کردم باز را چشمهايم

 . ميشد ديده روها پياده کنار?پيش روز چند برف آثار هنوز. بود ديماه اواسط

 مولکول يک از دريغ ولي شود وارد ماشين داخل به آزاد هواي کمي تا کشيدم راپايين پنجره

 : گفتم و بستم را پنجره سريع. آورد هجوم ماشين داخل به دود ?اکسيژن

 ميکنن؟ چيکار تابستونا بدبختا. باريده شديدي برف قبل روز چند که خوبه-

 :بود زده زل من به آينه از رمضاني

 .بوديد خواب اينجا تا بابل از مهندس؟ خانم خوابيديد خوب-

 ودمب مجبور محصوالت فروش بردن باال واسه اخير ماه دو اين تو رمضاني آقاي بودم خسته خيلي-

 .کنم کار خيلي

 والتمحص سوم دو از بيشتر گفتن رضايي آقاي. داشتيد هم خوبي فروش اينکه مثل شکر رو خدا-

 . رفته فروش
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 . نبوده تاثير بي مسئله اين در هم رضايي آقاي زحمات البته-

 : گفت خاضعانه رضايي

 مميدي انجام هرچه ما که داشتيد لطف همسرم و من به اونقدر شما. مهندس خانم ميکنم خواهش-

 .ست وظيفه

 . رضايي جناب داريد لطف شما-

 :گفتم رمضاني به خطاب

 و دنخوردي چيزي هم شما کنم فکر. بگيريد راني تا چند داريد، نگه سوپر يک دم رمضاني آقاي-

 !ايد تشنه

 بريزيم؟ هم شما واسه ميخوايد اگه. خورديم چايي رضايي آقاي و من. بوديد خواب شما راستش-

 .ميخورم راني من. ممنون-

 .دويد سوپر سمت به و کرد باز را ماشين در عجله با و داشت سوپرنگه يک دم رمضاني

 : کردم رضايي سمت به را رويم

 پس نکردم، شرکت شما جلسات از يک هيچ در حاال تا من که ميدونيد خودتون رضايي آقاي-

 عهايندف من واقع در بديد، جواب خودتون شد ما شرکت مورد در سوالي هم دفعه اين اگه کنيد لطف

 .اومدم شما همراه کارآموزي واسه

 .باشه داشته شرکتا مسائل به ربطي امروز، جلسه نميکنم فکر-

 ختم مراسم هم بعد و بيماري گير در اخير يکساله اين در رسولي آقاي ميدونيد که همونطور

 هم ام جلسات بيشتر. کردن گيري کناره شرکت به مربوط مسايل از حدودي تا و بودن همسرشون

 هب شروع خاطر به جلسه اين کنم فکر. ميشد برگزار ستوده آقاي معاونشون توسط مدت اين در

 جديدا شرکتشون که سوئيسيه جديد محصوالت معرفي همينطور و رسولي آقاي مجدد کار

 .گرفته ايران در رو اونا نمايندگي
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 يدحم آقاي جناب شرکت به رسيدن تا. داد هلو راني يک هرکدام به و برگشت ماشين به رمضاني

 تهخس هايي چهره با هرسه مقصد به رسيدن از بعد و نداد رخ تا سه ما بين حرفي هيچ رسولي رضا

 .شديم شرکت وارد تهران هواي آلودگي و ترافيک از کالفه و

 :گفتم رمضاني به رو

 .دنبالمون بياييد شب 00 ساعت و بزنيد طرفا اين دوري يک و بريد ميتونيد شما رمضاني آقاي-

 که شما. اينجاست نزديکه کرده رزرو رضايي آقاي که هتلي! مهندس خانم هتل ميرم من -

 .دنبالتون بيام تا بديد اطالع من به قبلش، ساعت نيم بيايد خواستيد

 که ببر شرکت حسابداري به هم رو فاکتورش. بگيري شام خودت واسه نره يادت فقط. باشه-

 .بگيري ميهني آقاي از و کني يادداشت که نره يادت هم رو ها راني پول. بدن بهت پولشو

 : گرداندم رضايي سمت به را رويم

 رو دود اليه يک ميکنم احساس. بزنم صورتم به آبي يک تا ميرم دستشويي به من رضايي آقاي-

 .خداحافظ فعال. ميشه شروع ديگه دقيقه 5 کنم فکر. بريد جلسه به هم شما. نشسته صورتم

 .رساندم دستشويي به را خودم عجله با و پرسيدم را دستشويي آدرس در دم نگهباني از

 مخود براي کهکشانها تا دلم. کشيدم آينه داخل مارال روي را دستم و کردم نگاه خودم به آينه در

 !شدم چه ?!بودم چه. سوخت

 :گفتم خودم با

 هب االن ، آمد مي بدم ازآنها هميشه بودن کماني و نازک دليل به که ابروهايي. نيستم بدک نه -

 خريداري امشب همين براي واقع در که سبز لنزهاي. بودند شده باال به رو و پهن ?تاتو سر سايه

 امشب اگر که ميزدم شرکت در است آستيگماتم چشمهايم اينکه بهانه به قبل هفته از و بود شده

 .نباشد ضايع رضايي جلوي کنم استفاده

 از بلق به نسبت. کشيدم رويش لب برق يک و کردم تجديد بودم، زده لبهايم به که را آلبويي رژ

 .بودم شده تر چاق کيلو 05 زايمانم
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 که وت دختر يا. ميشکنه مچت کني خم که دستتو مارال،: بگويند که نبود ظريف آنقدر هايم مچ

 شوهرش چشماي وگرنه باشه داشته گوشت پره يه بايد زن... استخون و پوست نداري، هيچي

 . ميزنه دو دو طرف اون و طرف اين

 موهاي. بودم راضي جديدم تيپ اين از خودم و بودم کرده پيدا گوشت پره دو پره، يک عوض من

 کردم تدرس شالم زير کج صورت به بود شده لواليت تيره زيتوني رنگ يک با که را روشنم زيتوني

 رمک کمي را ام شده عمل بيني. بريزند ام پيشاني روي که کردم رها شال زير از را آنها از تار وچند

 .ماليدم گريم پودر

 يفک همراه به کلفت و بلند هاي پاشنه هاي چکمه.  تيره زرشکي پالتوي. انداختم خودم به نگاهي

 .بود زرشکي و مشکي سفيد، رنگ سه از ترکيبي با که گرمي شال و جنس همان از مشکي

 که مبشو سالن وارد وقتي داشتم دوست. کردم معطل دستشويي در را خودم اي دقيقه ده کنم فکر

 .کنم جلب خودم به را همه توجه تا باشد شده شروع جلسه

 سهجل صدر در که افتاد رضا حميد به چشمم سالها از بعد. شدم وارد جلسه به استوار گامهايي با

 محصوالت پخش شرکتهاي معاونين يا سا?رو همگي که مهمانها به و بود ايستاده ميز پشت

 .ميکرد اعالم را جلسه هاي برنامه و ميگفت آمد خوش بودند، بهداشتي و آرايش

 .بودم دلتنگش چقدر. شد پاک ذهنم از انتقام حس اي لحظه براي ديدنش با

 

 .هستي تنگش دل هميشه که کسي از کندن دل است سخت چقدر

 

. دادمي قلب قوت من به و ميگفت برايم را آن بارها دلم. بينم مي دوباره را او روزي که بودم مطمئن

 .بينمش مي دوباره...  جايي يه... روزي يه ميدانستم

 باز خواني روضه اينهمه از بعد که سرکش دل اين از بيداد و داد اي. بود من روياهاي مرد هم هنوز

 .ميزد را خودش ساز هم

 رد ديدارمان اولين مثل درست شد قفل نگاهم در نگاهش لحظه يک براي. شدم چشمش در چشم

 اولين و کرد خود اسير مرا و کشيد آتش به مرا هستي تمام که ديداري همان. مشهد ملت پارک
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 لمث. بود آشنا نگاهش واقعا يا کردم حس درست نميدانم. زد ورق مرا عاشقي و عشق ازدفتر برگ

 هک بود شراب جام هزاران نگاهش در انگار. ميکرد مست اختيار بي مرا و بود کننده مست هميشه

 بود الس خيلي. ميکرد اطرافت دنياي از بيخيال و سرخوش را تو و ميشد جاري قلبت به ناخواسته

 .داشت را چشمهايش مستي هواي دلم که

 عذر يک با. نوشيد اي جرعه و برداشت را دستش کنار آب ليوان. رفت در ازدستش کالم رشته

 .کرد صحبت به شروع مجددا خواهي

 يدحم مقابل درست که بود داشته نگه برايم خالي صندلي يک. ديدم را رضايي و گرداندم چشم

 .داشت قرار رضا

 کيفم درون و آوردم در دستم از را هايم دستکش زنانه عشوه يک با و نشستم صندلي روي

 .گذاشتم

 .ميکرد سخنراني نفر 15 از بيش براي درحاليکه بود من به رضا حميد نگاه

 لبهايم روي بر رضايت از حاکي لبخندي و انداختم زير به شالم کردن درست بهانه به را سرم

 الغر ساله 01دختر آن. نميشناسد مرا رضا حميد قيافه و تيپ اين با که ميدانستم. بست نقش

 ?ردهک عمل بابيني رئوف مارال و کجا پرکالغي موهاي و سياه چشمهاي و استخواني بيني با مردني

 کجا؟ چاق هم کمي و روشن موهاي

 هايصحبت به و کنم جور و جمع را خودم نميتوانستم. شدم افکار پرش دچار سالن به ورود لحظه از

 و نيدک لطف شما نيست خوش اصال حالم من رضايي آقاي: نوشتم برگه روي. کنم دقت رضا حميد

 . کنيد توجه رسولي آقاي حرفاي به

 انداخت من به نگراني از حاکي نگاهي و خواند را برگه. دادم هل رضايي سمت به را برگه

 . گذاشت من جلوي را برگه دومرتبه و نوشت چيزي برگه روي

 اومده؟ پيش خاصي مشکل: بود نوشته

 .ميشم بهتر بگذره که کمي. هواست آلودگي و راه خستگي از کنم فکر! نه: نوشتم برگه روي

 وليرس آقاي صحبتهاي به شما: نوشتم همين دهدبراي ادامه را نگاري نامه باز که نداشتم حوصله

 .ميگم بهتون خودم نشدم بهتر اگه. کنيد توجه
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 .کشيدم را دستم سريع و گذاشتم جلويش را برگه

 طراحي براي سالها که بشوم انتقامي عمليات وارد و ببينم را رضا حميد نستم ميتوا راحت خيال با

 .بودم کرده تالش آن

 گذر از اييپ رد آيا ببينم اينکه براي فقط. کنم ارزيابي ساله چند اين در را تغييراتش داشتم دوست

 از رت درگير ذهنم. نبود ميان در عاشقي و عشق و دلتنگي پاي يانه؟ ميبينم او چهره روي بر زمان

 !!بود شده پير چقدر. کنم توجه دلگيريهايم به لحظه اين در که بود آن

 مثل. ميکشيدند رخ به را زمان گذر چشمهايش ي گوشه و پيشاني روي چروکهاي موازي خطوط

 چهره يک جز به چيزي و کاويدم موشکافانه بارها که اي چهره همان با و بود تيپ خوش هميشه

 .نديدم معمولي و مردانه

 عمل از لقب خودم بيني مانند درست بزرگ و عقابي بيني. بود درشتيش حسنش تنها که چشماني

 قيافه ينهم با مرد اين ولي. معمولي کامال لبهايي و تنگ نه و گشاد نه دهاني... بيني زيبايي جراحي

 . بود آرزوهايم و آمال کعبه روزي معمولي

 به را موهايش. بود ساخته او به حسابي اشرافي زندگي اينکه مثل بود شده تر چاق قبل به نسبت

 رد. بود شده کم موهايش کمي اش شقيقه ناحيه در ?پيشاني طرف دو در و زده شانه باال سمت

 سفيد موهاي موهايش البالي. ميخورد چشم به سفيد موهاي ريشش خط ناحيه و ها شقيقه

. بود نافذ هم هنوز چشمانش. بود کرده ايجاد اش خرمايي موهاي با زيبايي تضاد و ميزد چشمک

 يناول گرماي نميتوانم چرا نميدانستم. داشتم شدن مسخ احساس چشمهايش ديدن با هم هنوز

 . نمک فراموش ميشد، بيشتر او سرکش هاي خواسته با که را بدنم بودن تبدار که را اش آغوشي هم

 .دمبو او از گرفتن انتقام فکر در و ميگرفتم آغوش به را پيراهنش شبها که برمن بيداد و داد اي

 شيداتر مرا اش خماري و بودم شده مست و نوشيده جرعه جرعه را عشقش مرد اين آغوش در

 او و من که فضايي حجم به ميشد محدود که لذتي دنياي و بودم من لحظه آن در که!  وه. ميکرد

 .بوديم کرده اشغال

 رزدبو عشق من به که شوهري حسرت. کنند حمايتم که اي خانواده حسرت. داشتم حسرت هميشه

 هپيچيد هاي عقده بر مرهمي ميتواند رضا حميد که کردم باور لوحانه ساده چه من و بماند وفادار و

 .شود درونم ي
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 تريخاکس کروات يک و بود کرده تنش مشکي پيراهن با خاکستري – اي سورمه اسپورت کت يک

 . اي سورمه راههاي با

 که ارض حميد تو به تف. بودن مجنون و ليلي چقدر ميدونه خدا. زنشه عزادار هم هنوز: گفتم لب زير

 !کشوندي گند به زندگيمو

 کوبش به را آن و ميشد اکو قلبم در که بود، شده نواخته سمفوني زيباترين من براي هنوز صدايش

 .ميداشت وا

 دندي با. شدم خيره چشمهايش ني ني به. بود گرفته بازي به مرا بازيگوش ذهن گيرايش کالم

 .آورد هجوم دلم به عالم غم اش دوباره

 نگاهش مليحي لبخند با من و ميکرد مکث آنها روي اي لحظه بر و ميزد زل چشمانم به گاهي هراز

 هنوز .بدانم کردنش صالح خلع براي را او ضعفهاي نقطه که ميشناختمش آنقدر. ميدادم پاسخ را

 اسير را او دل اشکش و نگاه که چشمهايي... وحشي و بود شهاليي چشمهايم خودش قول به هم

 .بود کرده خود

 .بود کرده بيشتر را چشمم براقي و بودن نافذ بودم ريخته چشمانم در که مصنوعي اشک

 برد هرا تنها. ميرسيدم هدفم به تا ميکردم لونديهايم و ها دلبري پذيراي دومرتبه را نگاهش بايد

 .ميکردم کوت حاکم را حريفم برگ تک همان با و ميکردم رو بايد که برد آس برگ تک همين من

 .است شده تر کالفه لحظه به لحظه رضا حميد سالن به ورودم زمان از کردم احساس

 ميشد عصبي وقتي بود اينطور هميشه. ميفهميدم کامال موهايش داخل انگشتها بردن فرو با را اين

 جرعه يک دقيقه هر بگويم اگر. ميبرد فرو موهايش در متناوب طور به را دستانش کالفه و ميزد قدم

 نيست خوب حالش که آورد بهانه و کرد خواهي عذر همه از هم آخر دست نگفتم دروغ مينوشيد آب

. نشست صندلي روي و کرد واگذار بود، معاونش که ستوده نام به آقايي به را سخنراني بقيه و

 زچي هدفم بودم نيامده او به کردن گوش براي اصال. نفهميدم صحبتهايش از هيچي که هم خودم

 .بود ديگري

  بيرون ميرم: گفتم رضايي به آهسته کنم تحمل نتوانستم ديگر

 شدن خارج که بودند سالن به آمد رفت حال در مهمانها آنقدر شکر را خدا. آمدم بيرون سالن از

 .نيامد چشم به زياد من
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 نگرداند حال در را محتوياتش لباسشويي يک مثل ام معده کردم احساس. رفتم دستشويي به

 سالن به و کردم تجديد را آرايشم مجددا. شد بهتر حالم. زدم صورتم سرد آب کمي. ميباشد

 .برگشتم

 .بود فکر در رضا حميد

 تو شيدمک چي من ببين نه؟ رفته پيشت از عشقت ببيني سخته خيلي! رضا حميد: گفتم خودم با

 . سال 01 اين

. نشوم رضا حميد چشم در چشم تا نکردم بلند سرم سخنراني آخر تا و نشستم جايم سر

 سال هد اين غمهاي و دلتنگيها ?حرفها تمام ?ميشدم چشمش در چشم ديگر يکبار اگر ميدانستم

 .ميرفت باد به زحماتم و نميماند من براي آبرويي و ميکرد فوران چشمانم از

***** 

 که شرعي عذر دليل به ديگر دختر چند و من. بردند حرم به توسل دعاي براي را ها بچه همانشب

 مينا. فتندر داخل به بقيه و نشستيم حياط صحن در مسئولين از يکي نوذري خانم همراه به داشتيم،

. ميشدند رد ما کنار از هم مردم و بوديم نشسته فرش لبه هردو. نرفت داخل به من خاطر به هم

 هشان لحظه چند از بعد و صورتش جلوي کشيد را چادرش نوذري خانم که بود شده شروع دعا تازه

 .کرد لرزيدن به شروع هايش

 شد؟ چش اين: گفتم و کردم مينا به رو

 پره دلش. کن ولش: گفت

 هست؟ هم پرتر ما دل از يعني-

 .باش خودت حال تو. داره غمي خودش واسه هرکسي حال هر به-

 ينام به رو ميدادم نشانش انگشت با حاليکه در. افتاد حميدرضا به چشمم که بود موقع همان در

 .رضاست حميد اسمش. ديدم پارک تو رو پسره اين من. اِاِاِ: گفتم و کردم

 .لرزيد دلم ته که کرد من به باري شيطنت نگاه و برگشت من طرف به اسمش شنيدن با حميدرضا

 بيصدا: گفت و کشيد صورتم روي را چادرم و گرفت را من دست زود خرابه اوضاع ديد که مينا

 .ببرن امشب سرمونو ميخواي باش
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 .نديدم را رضا حميد ديگر

 شب 0 اي هفته که بودم، کرده دوره خودم براي را پارک روز آن خاطره آنقدر من و گذشت روزها

 تعريف بقيه براي را آنجا گردش خاطره چنان و ميديدم ملت پارک در خوابهايم در را خودم

 .بودند برده بهشت به را ما ميکرد فکر بود نديده را آنجا کسي اگر که ميکردم

 .ميشد برگزار وحدت تاالر در که( ص) محمد حضرت مولودي جشن روز ديدمش دوباره

 تفريحي هاي برنامه تمام در بود، خوب هم معدلم و ميشدم قبول تجديد بدون سال هر چون

 شمعدل و نشود تجديد هرکسي که بود ما پرورشگاه در نانوشته قانون يک اين. ميکردم شرکت

 .داشت حضور ي اجازه تفريحي هاي برنامه تمام در باشد خوب هم

 ميخورد، صورتم به آشنايي عطر به آغشته نفسهاي که کردم احساس تاالر به شدن وارد زمان

 .اي فاصله هرگونه بدون و من دوشادوش رضا، حميد بود خودش سرگرداندم

 خداحافظي پرورشگاه از زمانيکه حتي. بود هم شبيه پرورشگاهي هاي بچه تفريحات معموال

 .ميديدم را قديمي هاي بچه تفريح روزهاي در ميکرديم

 !!رضا حميد: گفتم بلند و رفت در دهنم از ناگهان

 ينکها مثل. شد خيره من به اي لحظه. بود وجب دو از کمتر صورتهايمان فاصله. برگشت سمتم به

 .ميکشيد بيرون مرا خاطراتش صندوقچه از

 .خورد بر من به نبود يادش مرا اينکه از

 شدي؟ بزرگ چقدر. ملت پارک کوچولوي دختر! آهاااااا: گفت

 .نشست لبم بر لبخندي و شد خمار چشمهايم حرفش اين از

 .گرفت اوج قلبم تلوپ تاالپ صداي که انداخت من به نگاهي

 زير به را سرم و کردم شرم. بود شده پا به عروسي دلم در! شدي خوشگل چقدر: داد ادامه

 . انداختم

 رتيصو لپهات. ميشي خوشگلتر ميکشي خجالت وقتي: نشست جانم و دل در صدايش دومرتبه

 .ميشه
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 . کردم حس خودم پوست و گوشت با را شادي لحظه آن در و روز آن در

 .بود دور به لحظه آن تا واژه اين از من زندگي چقدر

 .شدم نگران. نديدم را آنها گذاشتم پا تاالر به وقتي کردم گم را ها بچه

 کردي؟ گم دوستاتو چيه؟: گفت رضا حميد

 .اوهوم: گفتم و دادم تکان را سرم

 تا فعال .ببينيشون تا بيرون برو بقيه از زودتر جشن از بعد. بشين خودم پيش بيا نداره اشکالي-

 .من پيش بيا نکردي گم خودتم

 اول( ص)محمد نام بردن بار هر با. گذاشتم صندلي دسته روي را دستم و نشستم رضا حميد کنار

 .ميزديم دست و ميبرديم سرمان باالي را دستهايمان بعد و ميفرستاديم صلوات يک بايد

 که را سرم. شد گرم وجودم تمام کردم احساس بردند، را( ص) محمد نام که چهارم مرتبه

 را مدست پشت شستش انگشت با و بود گذاشته من دست روي را دستش رضا حميد برگرداندم،

 .ميکرد نوازش

 خانواده در هم ما اگر شايد. داشتيم نياز بودن هم دست در دست اين به دو هر چقدر که ميداند خدا

 خود آغوش در را ما و ميگرفتند را دستهايمان ومادرهايمان پدر بار صد روزي و ميشديم بزرگ اي

 کروزهي و نميداديم باد به دنيا و دين ديدن، را هم بار دو با و نبوديم محبت گداي آنقدر ميفشردند

 .نميشديم بزرگ

 و تنهايي با خداحافظي و من شادي روز آنروز،. بودند گرفته من شادي براي را جشن روز، آن انگار

 .بود من کسي بي

 .پرسيد را ام زندگي محل و مدرسه آدرس ?اسمم. بوديم هم خلوت به هردو ورود آغاز اين

 قول. ميرود سربازي به ديگر هفته دو تا و است کرده ترک را پرورشگاه و است ساله 01 که گفت

 .بيايد ديدنم به حتما آمد مرخصي به اگر که داد

 مراهه و بگيرد يک پايه تصديق سربازي از بعد دارد تصميم و است گردي دنيا عاشق که گفت او

 .شود ها جاده
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 .هايمان قرار و قول و گفتيم ازخودمان فقط بوديم آنجا در که ساعتي دو

 .شد خارج سالن از من همراه که بود جشن آخر دقايق

 و تنهايي از فرار ميخواستيم چيز يک هردو. خورد گره هم در نگاههايمان. نبود محوطه در هيچکس

 .کسي بي

 بر اي بوسه و کرد نزديک خودش به مرا و زد کمرم دور را دستش يک. کرد نگاه را بر و دور

 زندگي از جديدي ي مرحله وارد مرا تنش عطر بوي و مهر پر ي بوسه گرم، آغوش. زد پيشانيم

 .کردم تجربه او آغوش در را بوسه اولين من. ميشد ناميده عشق که کرد

 ولي بوديم نديده را هم بيشتر ساعت چند رفته هم روي که او و من براي حداقل. بود زود خيلي

 يک در ات خانه سقف گوشه در مارمولکي بچه به که لوليدن خود در تنها و بودن بيکس از امان

 .دارد احساس تو مثل که کسي به برسد چه ميبندي دل لحظه

 ديدنت به حتما. باش خودت مواظب: گفت لرزان صدايي با و کرد جدا خودش از مرا سرعت با

 .ميام

 دل دميفت درخت از کنارت در که خشکي برگ منظور بي نوازش يک به که يتيمي و تنهايي از امان

 .ميبازي

 انمخ به حتما گفت و کرد سرزنشم بود ما همراه مسئول که نوذري خانم کردم، پيدا را ها بچه وقتي

 هم رام پاي کف آنشب اگر حتي بود؟ خيالم عين من مگر ولي. ميدهد خبر پرورشگاه رئيس موسوي

 مه را عالم دردهاي بدترين که بود کرده سرمست مرا رضا حميد بوسه آنقدر ميبستند فلک به

 .نميفهميدم

 .ميشدم تر دلتنگ آميزش محبت بوسه ياد به و رضا حميد فراغ در من و گذشت روزها

 

********** 

 تا شد دعوت ما همه از ساعت سه يا دوساعت يا بود يکساعت نفهميدم که زماني گذشت از بعد

 .برويم شرکت خوري نهار سالن به شام براي
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 با فقط و ميگويد چه که نميشدم متوجه اصال من و ميزد حرف من گوش دم جادو وروره مثل رضايي

 . ميکردم تاييد را او سر تکان

 : گفت ناگهان

 ميگم؟ چي که هست من به حواستون اصال مهندس خانم-

 : گفتم

 نه-

 .شدم نهارخوري سالن وارد و افتادم جلو او از بلند گامهاي با و

 هب و برميداشتيم داشتيم دوست هرچه بايد که بود شده چيده سرويسي سلف صورت به غذاها

 .ميرفتيم بود شده چيده دورش به چرم هاي صندلي با گرد ميزهاي که سالن ديگر سمت

 کمي هم پيشدستي يک در. کشيدم فسنجان کمي و زعفراني ديگ ته تکه يک مرغ، ران يک

 .رفتم ميزها از يکي سمت به و گذاشتم کلم و کاهو ساالد

 . بود سس از پر ساالدها تمام روي و پر همه بشقابها! مردها خوراک اين از... ماشا

 غذايي هاي وعده از هم نوشابه و سس. شوم چاقتر که نداشتم دوست.  نميخوردم شام زياد شبها

 .بود شده حذف ام

 نزد و بردارد را بشقابش خواست من ديدن با. بود نشسته ميزديگري پشت من بروي رو رضايي

 .نداشتم را کسي هيچ حوصله. بنشيند همانجا کردم اشاره دست با که بيايد من

 هم را آن که ،...  شرکت عامل همسرِمدير و بودم من بود آمده مهماني اين به که خانمهايي تنها

 .بود بار اولين براي ميديدم آنشب در من که افرادي تمام وگرنه کرد معرفي من به رضايي

 .آمدم خودم به ميبرد، گذشته خوش خاطرات ياد به مرا که دلنشيني و گرم صداي با

 .بشينم اينجا هست اجازه -

 .بنشيند کنارم تا ميکرد اجازه کسب من از که بود رضا حميد

 . نينداختم تا و تک از را خودم
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 : گفتم دلم به

 ،خوردن دل خون اونهمه از بعد که نبود قرار مگه. نيست گرفتن ضرب موقع حاال بگير خون خفه-

 کشتر و بزني بهش رو آخر ضربه نهايت در و بکشوني خودت دنبال اونو و بلرزوني رو بدنش و تن

 حميد اين ?وامونده دل اي ميري؟ بيراهه به و مياري در بامبول داري ورود لحظه از چرا پس. کني

 طريقي به هربار و کرده خودش درگير رو ذهنت و فکر سالگي 01 تا سالگي 01 از که کسي رضائه

 و نندهک مست نوازشهاي آتشين، هاي بوسه با مهتاب نور زير در يکشب که همونيه. رقصونده رو تو

 اونقدر و کني فراموش رو هات نداشته تا کنه کاري که داد قول تو به ش مردونه و گرم آغوش

 به رو نياد داد قول که همونيه. نباشه بقيه زندگي به حسرتت چشم هيچوقت که بريزه پات به عشق

 .گرفت ازت هم رو کوچيکت دنياي که ديدي ولي بريزه پات

 ول گرگا تموم بين دشت دَرَن دنياي اين در قرارا و قول اونهمه از بعد رو تو که کسيه همون اين

 هاي گريه ?ها اندوه ها، غم ?دلتنگيا ?محروميتا با هات نداشته ?عقده با دومرتبه رو تو و کرد

 .نکرد نگاه هم رو سرش پشت و کرد ول بود کاشته تو بطن در که مسئوليتي سنگيني و شبونه

 :پاشيدم صورتش روي به لبخندي اختيار بي

 .بنشينيد بفرماييد. ميکنم خواهش-

 ...سب و ميخواستم را خودش فقط. بودم بودنش دلتنگ روزهايي و شبها چه که ميدانست خدا فقط

 .نشست من روبروي و گذاشت ميز روي را بشقابش

 و عجيب غمي. است کرده خوش جا کهنه غمي چشمانش در کردم احساس. زد زل چشمانم به

 نه و چشمهايم به نه. نداشتم اطمينان هم چشمهايم به ديگر ولي.نميفهميدم را معنايش که خاص

 .قلبم نداي به

 هستيد؟ آلميال شرکت سهامدار رئوف خانم شما-

 .هستم خودم. بله-

 خوشبختم شما با آشنايي از خيلي-

 .همينطور هم من-

 .م نديده رو شما حاال تا چون ميکنيد شرکت ما جلسات در که باريه اولين کنم فکر-
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 .ميکشيدن رو جلسات در شرکت زحمت رضايي آقاي هميشه-

 .نبودم جلسات اين در يکسالي منهم خود-

 مبرس خدمت ادب عرض واسه حضوري نتونستم که ببخشيد. ميگم تسليت. هستم جريان در-

 ابراز واسه همون. ممنونم. رسيد دستم به همدرديتون کارت و زيبا گل سبد. ميکنم خواهش-

 .بود کافي همدردي

 .نکردم کاري. بود وظيفه-

 توانايي اواقع. داشتيد گذشته سال در محصوالتو فروش ميزان باالترين شما ميگفتن ستوده آقاي-

 .ينمميب دارم که اونيه با متفاوت کامال داشتم ذهنم تو شما از که چيزي. تحسينه قابل شما هاي

 : گفتم و انداختم نافذش چشمان به نگاهي و گرفتم باال را سرم. ماند معلق هوا در قاشقم

 باشم؟ خانمي طور چه ميکرديد فکر-

 .باشيد تر مسن ميکردم احساس-

 .نيستم جوون خيلي هم االن-

 .نيست زيادي سن خانم يک واسه که سال 17 -16 ميفرماييد نفسي شکسته-

 :گفتم دلم تو

 درست سنشم ?هيچ که نشناختيش تو اونوقت. سالشه 01 و زنته نشسته جلوت اينکه احمق -

 کردي؟ فراموش منو حد اين تا يعني! نميگي

 .دارم سال 01 من-

 : گفت و زد ميز به ضربه چند

 موندين؟ خوب خيلي. نکنم چشم-

 . لطفتونه نظر-

 .کند خودش مسخ را او تا کند باز را صحبت سر خانم يک با چطوري بود بلد هم هنوز

 : گفتم دلم در
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 . هشد تکراري واسم حرفات و کردي پر صفرو جاي زندگيم تو که وقته خيلي جان رضا حميد نه-

 ادفري و آمد مي فرود آن بر عقلم تازيانه و نه ?نه ميزد داد قلبم بود؟ صفر ام زندگي در واقعا آيا

 .آره ?آره ميکشيد

 . امروز ساله 01 زن و ديروز ساله 01 دختر. بودم مارال همان من

 هتک که شد خرد و شکست درهم اش لطفي کم از چنان قلبم. بود او شيداي و واله که کسي همان

 .بودم شده حرفهايش مقابل در سنگي

 حبتص به رضا حميد با کرد شروع و نشست ما پيش و برداشت را بشقابش رضايي موقع همين در

 : گفت و کردن

 خوشحالم ميبينم جلسات تو رو شما ديگه بار يه اينکه از رسولي؟ آقاي چطوره احوالتون-

 :گفتم دلم تو

 ينهم هرچند. آش نخود ميگن بهت شرکت تو که نيست بيخود. فضول مرتيکه. بگيري مرض -

 وفق بر اوضاع و باشه غلتک رو چي همه من نبود در شده باعث که توئه بودن آش نخود خصلت

 .بره پيش مراد

  بکشم ژله کمي خودم براي که شدم بلند جايم از

 : گفت رضا حميد

 ميبريد؟ تشريف خاصي جاي-

 .بردارم ژله کمي ميرم-

 : گفت و شد بلند رضايي

 بشينيد شما. ميرم من-

 :ميگفتم رضايي به وگرنه نديدم بحث مناسب را آنجا

 . نکن دخالت نداره ربط بهت که کاري به و بخور غذاتو بشين تو -
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 والتمحص پخش شرکت بزرگترين معاون ناسالمتي. کنم ضايعش رضا حميد جلوي نميخواستم

 .بود مازندران در بهداشتي و آرايش

 

********** 

 براي. ميکردم وصل روز به را شب و شب به را روز رضا حميد از خبر بي من و ميگذشت روزها

 سوم شاگرد ترم آن و ميگذراندم خواندن درس به را وقتم تمام دهد آزار مرا کمتر يادش اينکه

 . گرفت برايم زيبا پالتوي يک موسوي خانم موفقيت، همين خاطر به.  شدم کالس

 چهب حوصله آنروز. انداختم بيرون ازکالس را خودم عجله با شدم، تعطيل مدرسه از که ظهر يکروز

 تازه عشق به را مسير تمام ميخواست دلم. برگردم پرورشگاه به همراهشان که نداشتم را ها

 جي حکم من و دارد را من اف بي حکم رضا حميد که بودم فهميده تازگيها. کنم فکر ام شکفته

 . شنيدم بود شده دوست پسر يک با که سوسن حرفهاي از قبل شب را آن. را افش

 دشخو سمت به مرا دستي که بودم، نگذاشته بعدي کوچه به پا هنوز گذشتم که مدرسه کوچه از

 .ديدم را رضا حميد. برگرداندم که را سرم. کشيد

 .سربازي لباس و تراشيده موي با.  ماه سه از بعد

 بغض و گذاشتم اش سينه روي را سرم. بودم کشيده آغوش به را دنيا انگار. افتادم آغوشش در

 هب مهربان چشماني با و کرد بلند اش سينه ازروي را سرم. شد بلند هقم هق و ترکيد ام ماهه چند

 .بود شده روان چشمم گوشه از اشکم. شد خيره من

 اب انگشتانت سر که باشي اين شاهد تنها اي گوشه در و باشي جمع ميان در که است دردي چه

 .باشد همه از آشناتر تنهايي برهنه و لخت تن

 !يبستم سر دلتنگي سرگشوده عقده اين مگر ولي کرد پاک را اشکم انگشتانش سر با رضا حميد

 :گفت دلنشيني صداي با

 ميکني؟ گريه چرا. کن نگاه من به! گلم! مارال! مارال-

 : گفتم ام دلتنگي اسارت در و ام تنهايي اندوه ميان در. ام کودکانه هق هق تو
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 بود شده تنگ واست خيلي دلم! رضا حميد-

 : گفت و چسباند اش سينه به را من سر دومرتبه

 به و بشه تنگ برام دلش که نداشتم رو کسي منم وگرنه اومدم تو خاطر به فقط. همينطور منم-

 باشه؟ باشه؟.  عزيزم نکن گريه ديگه حاال. بيام خاطرش

 

 گذاشت پا دلم در عشقش آهسته آهسته خيلي

 بشناسد مرا آنکه بدون

 کرد خودش تسليم را عقلم

 کرد رها آنجا در را بنديلش و بار و گرفت جا قلبم گوشه در

  بود اسيرش دلم اول

 کرد سرايت هم فکرم به اش، طلبي جاه با ولي

 کرد اسير دستانش در را وجودم تمام! نه

 نميداشت بر سرم از دست ، هم کردن دعا با

  شدم اسيرش معتاد مدتي از بعد

 عجيبيست حس

 است قشنگ ولي

 گل از پر دشت يک گلهاي روي ها پروانه زدن بال مثل

 

 توي کرد دست. بود افتاده راه بينيم آب. بود شده قاطي لبخندم و اشک آمدم بيرون آغوشش از

 : گفت و آورد در کاغذي دستمال يک و جيبش

 .افتاده راه بينيت آب! کوچولو نيني بگير-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

31 

 

 :گفتم ميکشيدم باال را ام بيني حاليکه در

 بودي؟ کجا-

 .مببين رو تو اومدم برم اينکه از قبل. کرمانشاه افتادم... شده تموم آموزشيم دوره ماه 0. زاهدان-

 ميري؟ کي-

 .دارم بليط 1 ساعت امشب-

 نمياي؟ کي تا-

 .بشه تموم سربازيم تا ميکشه طول ماه 10. پيشت بيام نتونم دفعه اين شايد-

 ببينمت؟ نبايد دوسال يعني-

 .کني تحمل بايد. نيست اي چاره-

 چي؟ شدي داماد اگه چي؟ نيومدي و رفتي اگه چي؟ کردي فراموشم اگه-

 نم؟ک چکار کرمانشاه وايستم ميخوام. ميام شد تموم که سربازيم ميگي؟ خودت واسه داري چي-

 وت ظهرا از بعد مجبورم. کنم نام ثبت يک پايه گواهينامه کالس برگشتنم از بعد ميخوام تازه

 که گيرمب آلونکي يک خودم واسه برگشتم وقتي که کنم انداز پس پول کمي تا کنم کار کرمانشاه

. يدهم زن پول بي و فاميل و فک بي مادر، و پدر بي پسر يک به کي بعدشم. نخوابم خيابون کنار

 .هستم خودت ريش بيخ آخر و اول که راحت خيالت. خوردن خر مغز مگه

 يبرم. نميکنم فراموشت" ميگفت مرتب حاليکه در شديم جدا ازهم. بوديم رسيده خوابگاه به

 .نميره قولش بره سرش رضا حميد. ميدم قول. گردم

 

********** 

 . بود ساالد خوردن حال در. انداختم نگاهي اش چهره به

 : گفتم خودم با
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 مادر پدرو بي خودت قول به آدم يک به که ديدي کردي؟ رهام و کردي فراموشم حميدرضا ديدي-

 رفت؟ قولت ولي نرفت سرت ديدي دادن؟ زن پول بي و

 .بود کرده پرش خرخره تا. گذاشت جلويم را ژله کاسه رضايي

 رئوف خانم بفرماييد-

 بفرماييد هم شما. برداريد هم خودتون... زياده اين آوردي؟ فيل واسه مگه رضايي؟ آقاي خبره چه-

 .رسولي آقاي

 .شدم خوردن مشغول و ريختم بشقابم تميز ي گوشه ژله کمي

 .برگشتيم سخنراني سالن به دومرتبه خورديم که را شام

 عيس. بود گرفته سوئيس از را اش نمايندگي که شد جديدي محصوالت معرفي مشغول رسولي

 . کنم جمع بيشتر را حواسم ميکردم

 : گفت رضايي محصوالت معرفي از بعد

 بديم؟ سفارش ماهم مهندس خانم-

 .باشه بيشتر شرکتا بقيه از خريدت کن سعي... خوبيه محصوالت نظر به -

 کنيم؟ خريد اينهمه که بزرگيه ريسک اول بار براي نميکنيد فکر-

 وصلهح همين خاطر به. کند جاري را اشکهايم ميتوانست کوچک تلنگر يک. بود گرفته دلم صبح از

 . نداشتم را رضايي به دادن توضيح

  ميبندم رو داد قرار و ميرم خودم-

 .افتادم راه بود نشسته ستوده که ميزي سمت به

 آشنا برايم ستوده ي چهره. بودند داد قرار کردن امضا حال در ستوده، دور عاملها مدير از تعدادي

 .بود

 : آمد طرفم به بلندي گامهاي با رضايي

 .ميبندم رو داد قرار خودم بشينيد، بفرماييد شما رئوف خانم-
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 دبو دستش مصرف يکبار ليوان تا دو. کرد جلب خودش به را من رضا حميد صداي موقع همين در

 : گفت اش هميشگي گرم لبخند با و گرفت من سمت به را يکي

 نسکافه بفرماييد-

 که بودن اين خاطر به اين. نبود غريبه برايم صدايش و لبخندهايش صورتش، حالتهاي چرا نميدانم

 خاطره آوري ياد علت به بلکه ميکشيدم يدک ام شناسنامه در شوهر عنوان به را اسمش هنوز

 يادش به هربار و بودم کرده دوره خودم براي فيلم يک مثل بارها و بارها مدت اين در که بود هايي

 .بودم گريسته و خنديده

 ميدح ناجوانمردانه حضور عدم از تلخ... نارس خرمالوي مزه مثل... شيرين و تلخ بود شده زندگيم

 جاي هب که انگار. ميلرزيد دلم بار هزار آنها چشمان به نگاه با که فرزنداني خاطر به شيرين و رضا

 هوسباز طوفان اين تا بود بخشيده من به رضا حميد از چشم تا چهار خداوند رضا، حميد چشم دو

 زير رد هميشه من و بگذارد جا به پايي رد خودش از هميشه ميگرفت، شدت بيگاه و گاه که زندگيم

 .نيست معلوم هم آن کي؟ تا. نميدانم کجا؟ تا. ببازم و ببازم دل چشمها اين خواهشهاي و نگاهها

 .شد دارتر خش صدايم و کرد گير ام صوتي تارهاي بين آشنا بغض يک

 .ميکنه بيخوابم... نميخورم نسکافه شبا. ممنون-

 .نداره نسکافه به ربطي. خوابم بي سالهاست منکه-

 ردهک پريشان و شکسته را او زنش بيماري حد اين تا يعني. انداختم اش خسته چهره به نگاهي

 است؟

 ايبر. بود شده چيده شام از بعد پذيرايي براي سالن گوشه که رفتم ميزي سمت به سرعت با

 .ريختم چاي خودم

 ها ريهگ دنبال به که صدايي گرفتگي براي روزيکه. است شده تر خشن صدايم که است سال چند

 به فتگ ?پرسيد را حالم شرح او و رفتم بيني و حلق و گوش متخصص به ام شبانه زدنهاي ضجه و

 هاتن و است شده ايجاد پوليپ يک ام حنجره در مکرر زدنهاي جيغ و متناوب کردنهاي بغض دليل

 .است جراحي اش معالجه راه

 ميک و برنگشت قبل ظرافت به صدايم ولي سپردم جراحي تيغ دست به را خودم بار دومين براي

 . شد بم صدايم تون
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 .صدايم حاال و ام زندگي قلبم، دلم،. بود گرفته چيزم همه

 . کرد خريد شرکتها بقيه از بيشتر من ي خواسته طبق. کرد امضا را داد قرار برگه رضايي

 با ردک امضا را داد قرار رضايي اينکه از بعد چون کرد سرخوش خيلي را ستوده ما خريد اينکه مثل

 ارض حميد که گفت گوشش در چيزي و آمد رضا حميد سمت به و گرفت دستش به را کاغذ عجله

 : گفت بود سپاسگزاري از حاکي که لبخندي با و زد پشتش به بار چند

 .کن پذيرايي خودت از برو. ستوده جناب نباشي خسته-

 : گفتم و کردم رضايي به را رويم

 .بياد دنبالمون به بگيريد تماس رمضاني آقاي به-

 مهندس خانم. چشم-

 .رفت بيرون سالن از رضايي

 :گفت من به رو رضا حميد

 داريد؟ تشريف تهران تاکي-

 گرديم برمي ظهر از بعد فردا-

 و آبرو هک ماست نمايندگي و مشتري بهترين شما شرکت. باشم خدمتتون در بيشتر دارم دوست-

 . کرده برابر چند مازندران استان در رو ما اعتبار

 دافر احتماال و کنم خريد براشون کمي دادم قول پسرام به چون. بشه فرصتي نميکنم فکر-

 .درگيرم

 رئوف؟ خانم داريد فرزند تا چند-

 .هستن دوقلو پسرام. دوتا-

 خواهش هستن تهران اگه دارن؟ تشريف بابل همسرتون. باشه نگهدارشون خدا... زيبا چه-

 .باشيم خدمتتون در نهار واسه فردا بديد افتخار ما به و نکنيد تعارف ميکنم

  :گفتم و انداختم زير به را سرم همين براي کنم حذف نگاهم از را خشم نتوانستم کردم هرکار
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 . کرده فوت همسرم-

 نميدونستم من. بيامرزدشون خدا-

 بيامرزه هم رو شما رفتگان خدا-

 :آمد سمتمان به رضايي

 !ميرسه ديگه دقيقه 5 تا گفت رمضاني مهندس خانم

 .رفتيم هتل به رضايي با و کرديم خداحافظي و تشکر رضا حميد از

 .برد خوابم خواندم، را نمازم و کردم تعويض را لباسم تا که بودم خسته بقدري

 و نگاه... دلهره و اضطراب هرگونه بدون. خوابيدم آرام سال همه اين از بعد که بود شبي اولين

 !بردارد ميان از مرا ساله چندين خستگي تا بود کافي هم نفسهايش

 بگيرم؟ انتقام او از ميتوانستم داشتم من که شيدايي و شيفتگي اين با آيا

 شانن العملي عکس چه گفته ترک مرا سالهاست که هستم سابقش همسر مارال من که بفهمد اگر

 ميکند؟ چه ?او خون و گوشت از و هستند او پسرهاي هردو آرتان و هاکان اگربفهمد ميدهد؟

 

********** 

 .رضا حميد از دوري و دلتنگيها از بود پر من براي که دوسالي. گذشت سال دو

 غم زا بود پر که چشماني با و منتظر. ديدم را او که بودم دبيرستان اول کالس. برگشت باالخره او

 . بود ايستاده دبيرستانم روبروي. دلتنگي و دوري

. بود کرده شانه طرف يک به را موهايش و. بود شده الغر. ديدمش آمدم بيرون که دبيرستان از

 . بود تنش مشکي تيشرت با يخي جين شلوار يک

 . شدم جدا آنها از و بگيرم کالسور برگ و بروم تحريري لوازم به ميخواهم که گفتم ها بچه به

 جاي يک به را او که فهميد هم خودش. کردم کج را راهم افتاد، راه به سرمن پشت رضا حميد

 .ببينيم را همديگر بتوانيم تا ميکشانم خلوت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

35 

 

 : گفت و افتاد جلوتر من از قدم چند

  ميري اشتباه راهتو خوشگله خانم-

 .خنديد بلند بلند بعد و

 لفتيک هاي تنه با بلند درختهاي که بود پارک يک دبيرستان نزديک. خنديدم حرفش به ريز ريز

 .آلوده معمول طبق و گرم هم تهران هواي. بود ماه تير ظهر از بعد دو ساعت. داشت

 امتحانات دليل به ولي. نشويم خارج خانه از ضروري مواقع جز که بود شده اعالم تلويزيون در

 .نبود تعطيل ها مدرسه سال، پايان

 قمحل تو قلبم ترس از. کرد بغلم پشت از يکي که شدم رد درخت تا چند جلوي از. شدم پارک وارد

 .کشيدم کوتاهي جيغ و آمد

 : گفت که شنيدم را دلنشينش و گرم صداي

 قزي؟ خاله ميري کجا-

 :داد ادامه که کنم رها بود شده حلقه دورم به محکم که دستهايش از را خودم کردم تالش

 . بود کرده هواتو دلم چقدر نميدوني. باش همينجا! خدا رو تو نه -

 و خوابيده او فرضي آغوش در صبح تا که شبها چه. نبودم آغوش اين مشتاق او از کمتر منهم

 و رمگ همانطور برايم آغوشش که بود عجيب و بودم کرده تزريق سلولهايم تک تک به را گرمايش

 .بود بخش آرامش

 چي؟ بياد کسي اگه. رضا حميد کن ولم -

 مياد؟ پارک آلوده روز يک ظهرِ  از بعد 1 ساعت کي. نترس-

 !تو و من مثل بيکار آدمهاي-

 انموخ ماه روي بيام زدم سالمتيم از که بگو منو! نکنه درد شما دست بيکاري؟ ميگي اين به تو-

 .ببينم

 چيه؟ اسمش پس-
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 . شدن هم با و بودن هم بي. دلتنگي و دوري. عاشقي و عشق-

 !ديدي شيرينتو داشته برت وهم که ميخوابيدي بيستون تو کرمانشاه تو شبا حتما! بسه! بسه-

 :گفت و داد فشار خودش به بيشتر را من

 .عسل قند تري شيرين هم شيرين از تو-

 .کرد رها مرا. آمديم خودمان به گذشت کنارمان از که مردي سرفه با

 .بود نکرده فراموش مرا که بودم ممنونش چقدر. کردم نگاه چشمانش به. کردم درست مانتويم

 در. ندارد را قبل لطافت ديگر دستش کردم احساس. شديم خارج پارک از هم دست در دست

 جساندوي تا دو رسيديم، که فروشي اغذيه اولين به. ميخورد چشم به بريدگي آثار جاها بعضي

 .داد دستم به رو يکي. خريد سياه نوشابه تا دو با بندري سوسيس

 هم از فاصله به نيمکت، روي. رسيديم سبز فضاي يک به. بوديم شده دور خوابگاه از خيلي

 .کرديم مي صحبت هم با خوردن حين در و نشستيم

 :گفت لبخند با و شد خيره صورتم به اي لحظه رضا حميد

 شدي؟ بزرگ چقدر-

 .دويد هايم گونه زير گرمايي. انداختم پايين شرم از را سرم و زدم رويش به لبخندي

 :داد ادامه رضا حميد

 اسپ شباي زمستون تو که خصوصا. شدم مريض بار چند. گذشت سخت بهم خيلي اول ماه چند-

 مکانيکيِ  يک دم. بوديم آزاد ظهر از بعد 1 ساعت از. ميکشيد تير پاهام قلماي سرما از ?دادن

 کمي الدوس اين تو. شدم وارد تريلي و کاميون چَم و خَم به. ميکردم شاگردي سنگين نقليه وسايل

 ماقدا يک پايه تصديق واسه و کنم رهن خودم واسه قلک يک ميتونم حاال. کردم انداز پس پول

 که بگيرم قول ازت اومدم امروز. کنم وجور جمع خودمو تا بکشه طول دوسالي يک ممکنه. کنم

 ازش رو تو و مسئولتون پيش بيام پر دست با بتونم تا کني تحمل رو مدت اين و باشي صبور

 تو قلحدا بدم، تحصيل ادامه نتونستم منکه. بخون رو درست مدت اين تو هم تو. کنم خواستگاري

. نهک کار هم يکي و بخونه يکي. درآوردن پول دنبال ميفتم منم. بشي خودت واسه چيزي يه بخون
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 زندگيمو کم يک بايد االن ولي بخونم، درس تونستم من هم روز يه شايد ديدي، چي رو خدا کار

 .بدم سروسامون

 : گفتم و کردم نگاهش نگراني و ترس با

 بذاري؟ تنهام و بري ميخواي بازم يعني-

 اقدام خواستگاريت واسه زودتر نميتونم ولي هستم خودت دل ور جا همين. نميرم دفعه اين نه-

 .کنم تهيه م بچه و زن شکم واسه نوني لقمه يک بتونم تا کني صبر دوسالي بايد. کنم

 ميکنم صبر واست بخواي هرجا تا منم. باش کنارم تو-

 :گفت و کرد نگاه چشمهايم به و گرفت را دستم

 هستي؟ مارال -

 :گفتم مطمئن

 عمرم آخر تا. هميشه-

 کجا؟ تا-

 .دنيا سر اون تا-

 .مارالم ميريزم پات به رو دنيا-

 

********** 

 

 .بود صبح 1 ساعت. شدم بيدار موبايلم زنگ صداي با

 بابل به سريعتر هرچه و ميخريدم را آرتان و هاکان سفارشهاي و ميشدم آماده زودتر بايد

 . برميگشتم

 يتنگ حمالت دچار داشتم کم کم و بود کرده پر را ظرفيتم رضا حميد مجدد ديدار و تهران آلودگي

 .ميشدم ?بود شده گريبانگيرم مدتها که عصبي نفس
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 :گفتم. شد بلند در صداي

 بفرماييد؟-

 بيداريد؟ مهندس خانم-

 هستم بيدار. رضايي آقاي بله-

 .نميشه سرو بيشتر ديگه ساعت نيم تا صبحانه بگم خواستم-

 .بيفتيم راه صبحانه از بعد تا باشه آماده بگيد رمضاني آقاي به. ميام ديگه دقيقه ده تا-

 .چشم-

. تمميشناخ خوب زماني يک را آنجا. رفتيم تهران بزرگ بازار به رمضاني با. خورديم که را صبحانه

 .بود خسرو ناصر هاي کوچه پس کوچه از يکي تو رضا حميد و من عشق آشيانه اولين

 با االن که وياليي خانه با ميکرد فرق خيلي و نميشد هم متر 71 رفته هم روي که آلونکي همان

 .ميکنيم زندگي آن در پسرها و خاله

 چند و بودند داده ما به خميني امام امداد کميته طرف از که اي جهيزيه مختصر با تو در تو اتاق دوتا

 . بود مردم نذورات از که ديگر پرت و خرت تا

 هم جا همان و ميخوابيديم ابري کناره دوتا روي که قلکي اتاقهاي آن در که ميدانست خدا ولي

 خوابيدن اين تا شادي، از سرشار و بود خوش فلک به تا دلم ?مهمانداري هم و ميکردم آشپزي

 مبلهاي روي نشستن و رستورانها در خوردن غذا و طبي خوشخواب با نفره دو تختخواب روي

 .ماهواره غريب و عجيب کانالهاي ديدن و چرم راحتي

 ياد بود افتاده شهرسازي طرح در و شده خراب نصفش حاال که ام، خانه اولين ي کوچه ديدن با

 دمانن و سوختم او خواستن و عشق آتش هاي شعله در صبح تا که افتادم ام عروسي شب اولين

 .يافتم دوباره تولدي منهم ?ميشود متولد نو اي پرنده خاکسترهايش از که ققنوسي

 !!!من کوچک دل با کردي چه که رضا حميد تو از بيداد و داد اي

 :زدم زنگ خانه به کنم، دور خاطرات از را فکرم اينکه براي. گرفتم را چشمم گوشه اشک قطره

 الو-
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..... 

 (آنا چطوره حالت)  ؟ آنا سن نئجه سن-

..... 

 !قاطي قَرِه. بودم شده چي همه. بود کرده تُرک هم را من خاله با زندگي

 ستهب شکسته فارسي با و افتاد مي اش دوزاري تا ميکردم اختالط ترکي او با کلمه چند اول بايد

 .است نگرفته ياد فارسي هنوز ولي ميکند زندگي من با که ساله چند. ميداد را جوابم

 (ممنون خيلي) ساغولون چخ-

-..... 

 (برميگردم امروز)  جاقام گيئده بويون-

-..... 

 (چطوره؟ هوا)  دي؟ نئجه هاوا-

-..... 

 . نميداد قد ام ترکي سواد اين از بيشتر ديگر

 : دادم ادامه

 .ميرسم امشب من نگو بهشون. برسيم ما تا بخوابون رو ها بچه. گرديم برمي وقت دير ما آنا-

 باشه؟. مونن مي راه به چشم

-..... 

 .ميشن مريض.بارونيه و سرد هوا! بيرون نرن ها بچه. باشيد خودتون مواظب-

-..... 

 حافظ خدا -

-..... 
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 :رمضاني

 کپار اينجا. شينم مي ماشين تو من خريد بريد رضايي آقاي با شما. رسيديم مهندس خانم -

 پارکينگ ميبرن ماشينو. بيام شما با اگه. ممنوعه

 .نميکشه طول خيلي خريدم. رمضاني آقاي باشه-

 تيکساع هم باز بدهم انجام را خريدهايم زود که داشتم عجله وجوديکه با. شديم پياده رضايي با

. دبپوش شلوارش زير زمستان که خريدم خاله براي کرکي گرم شلوار با ژاکت يک. کشيد طول

 سفارش بازي هاي دي سي و لباس دست چند. بود کرده بيشتر را پادردش شمال هواي رطوبت

 . خريدم هم را پسرها ي شده

 .خودم براي هم شال تا چند و شرت سويي يک و پررنگ آبي جين شلوار يک

 .بخوريم نهار تا دارد نگه هن رود که خواستم رمضاني از. افتاديم راه بابل سمت به خريد از بعد

 او به خورديم که را نهار. داشت نگه هن رود در رستوران يک جلوي رمضاني ظهر، از بعد 1 ساعت

 احتمال سپ "بارونيه هوا" بود گفته خاله چون. نخوريم هوا تاريکي به تا بيفتد راه سريعتر که گفتم

 .بخوريم باران يا جاده مه به داشت

 ليصند پشتي روي را سرم. بود ناز الهه خواندن حال در بنان. کرد روشن را ماشين پخش رمضاني

 .رفتم خواب به و گذاشتم

********** 

 مالقات قرار باهم پارک، همان توي وقتها بيشتر. ميديدم را رضا حميد يکبار روز دو هر تقريبا

 را رضا ميدح راحت خيال با بتوانم که کردم نام ثبت دبيرستان تابستاني ي کالسها در. ميگذاشتيم

 .ببينم

 االييب ترم پسرهاي از يکي با. بود پرورشگاه تو هنوز. بود حقوق رشته در دانشکده اول سال مينا

 اب رفتن کلنجار کلي از بعد بهادر خانواده و بود شده دوست داشت نام سهروردي بهادر که حقوق

 ينام. بودند شده راضي آنها ازدواج به مينا ديدن و آمدن پرورشگاه به بار چند و آشتي و قهر و بهادر

 يبشع تنها. مهتابي پوستي و بلند قد. داشت طوسي هاي رگه که آبي چشمان. بود خوشگلي دختر

 عيب هيچ من نظر از هم آن که بود، بودنش پرورشگاهي همان ناميد عيب را آن بشود هم اگر که

 براي فقط ميشدي که بود اين حسنش. آمد مي حساب به هم حسن جورايي يک بلکه نبود
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 را زن خواهر و جناق با و زن پدر و زن مادر با آمدن کنار زحمت جانت شوهر ديگر و. شوهرت

 .نداشت

 اب هم من. شد انجام تهران تاالرهاي از يکي در مينا عروسي و کردند عقد را مينا تابستان همان

 بخت هخان به را مينا صلوات و سالم با. شديم دعوت عروسي به مسئولين و مينا دوستان از تا چند

 نزديک .ميرسيد دهنشان به دستشان راشکر خدا ولي نبودند، پولدار خيلي بهادر خانواده. فرستادند

 .کردند رهن مينا و بهادر براي آپارتمان يک خودشان منزل

 حتما ،نبود هم رضا حميد و ميرفت مينا اگر. آمد مي حساب به بزرگي غنيمت برايم رضا حميد بودن

 .ميبست نقش مدتي از بعد دستم مچ روي بخيه خط تا دو جاي

  .نميداد هوس بوي داشتنش دوست و دارد دوستم که بود کرده ثابت کوتاه مدت آن در رضا حميد

 سر رو دباي که عاطفي کمبودهاي و تنهايي بار کوله از بودم پر. بکشم پس پا نستم نميتوا ديگر

 . ميکرد درک من خودم از بهتر را دردم که رضا حميد از بهتر کسي چه و ريختمشان مي يکي

 .بود کرده هديه من به مهربانش قلب با واقعي معناي به را عشق ديدنش لحظه از که کسي

 و راهنمايي آموزش کالسهاي به و بود کرده رهن خسرو ناصر خيابان در نقلي خانه يک رضا حميد

 .ميرفت رانندگي

 رد شريکي بودند، شده آشنا هم با سربازي در که علي محمد دوستانش از يکي ماشين با مدتي

 يک پايه گواهينامه امتحان در دادند اجازه او به سال يک از بعد. ميکرد مسافرکشي شهر سطح

 .شد قبول تا داد امتحان بار چند. کند شرکت

 ارب رفت، جاده به که باري اولين. ميرفت جاده به ها راننده از يکي با شوفر شاگرد عنوان به مدتي

 .است رسيده آرزويش به ميگفت. داشت شوق و ذوق چقدر. ميبردند عباس بندر به

 اوخندان... ميدادم جواب او به دلمرده من و ميکرد صحبت هيجان با او... غمگين من و بود شاد او

 ... گريان من بود

 ناي با ولي. بودم ساکت من سوزاند گذاشت آن بر که عشقي داغ مهر از را پيشانيم زمانيکه تا

 .گريستم و آمد بيرون اختيارم عنان از بغضم. سوختن
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 تشبازگش به روز چند ببينم تا ميکردم نگاه تقويم به بار صد روزي. شدم جدا او از درد پر دلي با

 .است مانده

 ميشدن که هم خوابگاه از. نه من ولي داشت موبايل او. نداشتيم هم به تلفني تماس براي راهي هيچ

 .بگيرد تماس

 اجازه موسوي خانم از.  بود انفجار حال در اش دلتنگي از دلم که بود مانده آمدنش به روز چند

 هردفعه و ميزد سر ما به او هميشه. ميرفتم اش خانه به که بود بار اولين. رفتم مينا خانه به و گرفتم

 .نميشد که بودم حميدرضا سرگرم آنقدر ولي بروم اش خانه به که ميخواست ازمن

 اجازه و داد دلداري مرا مينا. کردم گريه رضا حميد دوري از و کردم تعريف مينا رابراي ماجرا همه

 .کنم صحبت رضا حميد با اش خانه تلفن از که داد

... دادن جواب. گرفتم تماس بار چند. رفت و پرکشيد صدايش شنيدن با دلتنگي و دوري آن تمام

 :ميگفت مينا ولي. رفت راه هزار دلم

 وابج نميتونه که کاريه انجام يا ماشين تعمير حال در يا و ست جاده تو شايد بگير تماس دوباره-

 .بده

 .داد جواب باالخره... بوق هفت ?...?بوق سه ?بوق دو ?بوق يک

 الو-

 :کردم ذوق صدايش ازشنيدن

 !مارالم من! رضا حميد. الو-

 .گرفت دلتنگي بغض از صدايم

 تويي؟ مارال -

 هنداشت دادن جواب قصد است بوده ناشناس شماره چون ميگفت و باشم من که نميکرد باور اول

 .است داده جواب است سمج حرفها اين از بيشتر طرف که است ديده وقتي ولي

 .هستم خودم آره-

 ميگيري؟ تماس کجا از-
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 .ميزنم زنگ مينا خونه از-

  خانمي؟ خوبي-

 خوبي؟ تو خوبم-

 .شدم خوب شنيدم که رو تو صداي-

 برميگردي؟ کي-

 .هميشگي جاي. ديدنت ميام. تهرانم فردا پس بخواد خدا اگه... انشا-

 .رفت صدايش شنيدن با غمم

 !!کسي بي از! امان! امان! امان

 .باش خودت مواظب. باشه -

 .کن تشکر و برسون سالم خانم مينا به-

 خداحافظ. باشه-

 رضا حميد دل عزيز خداحافظ-

 ترکيد مي داشت دلم. داره نگه واست رو بهادر خدا: گفتم و کردم مينا از آبدار ماچ تا چند

 :گفت گرانه توبيخ مينا

 داريم؟ ور حرفها جور اين باهم تو منو مگه بگيري؟ تماس اينجا بياي زودتر نميتونستي دختر، آخه-

 .بشم مزاحم نميخواستم! خب. نه-

 .خوشگله تون خونه چقدر. راستي-

 .خريده واسمون بهادر مامان رو اينها همه. عزيزم مرسي-

 .باشي شاد هميشه کنه خدا. مينا بحالت خوش-

 کنم رفک کشيد تو صداي شنيدن از موبايل پشت آقاتون که جيغي اون. ميرسي آرزوهات به هم تو-

 .ميخوادت اينا از بيشتر
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 خواستگاريم نمياد نگيرم ديپلم تا گفته! واال نميدونم-

 کردي؟ چکار کنکور واسه. خوبه خيلي-

 .جاده برم رضا حميد با ميخوام. ندارم حوصله. بخونم درس نميخوام-

 .برد جاده تو و برداشت زنو يک ميشه مگه-

 بکشم عذاب همه اين من بره بخواد که دفعه هر اگر ولي. نگفتم بهش چيزي که هنوز. نميدونم-

 .ميرم باهاش منم

 آمده خوشش و ديده بازار در چه هر که ميگفت... سوغاتي از پر بغل يک با برگشت رضا حميد

 و سايه ?رژ از بود پر بود خريده برايم هم آرايش لوازم کوچک کيف يک. است گرفته من براي

 .چشم مداد

 

********** 

 . بود مانده آمل به ساعتي نيم. کردم باز را چشمهايم

 به مسافرتش اولين در قبل سال 00 رضا حميد که اي قهوه کوچولوي کيف و کردم باز را کيفم در

 . فشردمش مشتم در و انداختم آن به نگاهي و آوردم در بود خريده برايم جاده

 که کفشدوزي پيرمرد ?آقا حسن به و بود شده خراب زيپش دوبار حاال تا. بود چرم از جنسش

 . کند درست را زيپش تا بودم داده ?ميکرد پهن را بساطش شرکت روبروي

 : گفت بگيرمش، رفتم که پيش هفته

 پوشيد،مي که لباسايي اين با و داريد که بزرگي شرکت اين با شما که حيرتم در من مهندس خانم-

 بار يه هاگ ?جان پدر. کنه دعا واستون و ببره خيرشو اونم که مستحق يک به نميديد کيفو اين چرا

 پاره داره که خورده بهش سوزن اينقدر. آشغال سطل بيندازيش بايد بشه خراب زيپش ديگه

 .ميشه

 !دارم خاطره کلي ازش. محتاجم همه از بيشتر کيف اين به خودم من حسن عمو-

 !جان عمو دله حکايت،حکايتِ. بگو پس-
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 !داشت بيايي برو خودش واسه زماني يک که دلي. مرده سالها که دل اين! نه -

 :گفت و کشيد بلندي آه

 مواظبش جان پدر بيا! نميکنه رحم فرزندانش به حتي کس هيچ به که زمونه اين دست از اَمان -

 .نشه پاره زيپش ديگه تا باش

 . گذاشتم اش جعبه روي تومن 5111 و کردم دست

 .ميشه 0511. زياده دخترم -

 .حسن عمو کن دعا واسم شو بقيه -

 بستم را چشمهايم دوباره و برگرداندم جايش سر را کيف

********** 

 مي من براي که هايي سوغاتي از بود پر دستش آمد مي هربار و رفت جاده به بار چند رضا حميد

 . آورد

 . دارد گهن برايم که ميدادم او به و ميرفتم مينا خانه به. ببرم خوابگاه به را سوغاتيها نميتوانستم

 را نم و رضا حميد تشکر براي هم آنها که بود آورده سوغاتي بهادر و مينا براي رضا حميد هم يکبار

 : گفت رضا حميد که بودند کرده دعوت شام

 ...گشا پا عنوان به. عروسيمون از بعد واسه باشه-

 که خواستم رضا حميد از و کردم کفش يک در را پايم که دادم را ام دانشگاهي پيش امتحانهاي

 .بيايد موسوي خانم نزد من از خواستگاري براي

  نبود بدهکار گوشم من ولي است نشده جور و جمع هنوز که آورد مي بهانه و دليل اول

 : گفتم

 گيموزند عروسي از بعد مردي، اگه. راضيم باشم کنارت اينکه به من! تو نه من نه ديگه نياي اگه-

 .بده سروسامون
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 پيراهن و لي شلوار يک با که ديدم را رضا حميد. خواند دفتر به را من موسوي خانم يکروز

 . بود ميانسالي آقاي يک هم کنارش و نشسته موسوي خانم روبروي صندلي روي چهارخانه

 : گفت و کرد من به رو موسوي خانم شدم که وارد

 خواستگاري براي دو شماره شعبه هاي بچه از يکي همراه به که هستن وفايي آقاي ايشون! مارال-

 تحقيق با و ديدن مدرسه دم بار چند رو تو. دارن نام رسولي رضا حميد که آقا اين گويا. اومدن تو

 ينوذر خانم اتاق به ميتوني داري، ازدواج قسط اگه. ميکني زندگي اينجا که بردن پي موردت در

 .بزنيد حرفاتونو هم با و بري

 داد کقلقل را وشکمم کرد بغلم ناغافل و بست را در رضا حميد رفتيم، اتاق به رضا حميد با وقتي

 : گفت

 ؟.کوچولو شکاک کرد وفا قولش به و نگفت دروغ بهت حميدرضا ديدي-

 : گفتم ميخنديديم حاليکه در

 .کنه باز درو بياد موسوي خانم ميده حال-

 : گفت

 .قبول بگو برو بدو. برسه اونجا به نميذاريم-

 .کرد اعالم را رضايتم شديم اتاق وارد اينکه محض به

 : گفت من به بهت با موسوي خانم

 کني؟ فکر کمي نميخواي مارال-

 :گفتم

 .مثبته من جواب. نيست نيازي -

  :گفت و انداخت من به مشکوکي نگاه و کرد شک موسوي خانم که دادم بله جواب مصمم آنقدر

 ميشناسين؟ همو نکنه-
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 علومم و ميرفت آبرويم آره ميگفتم اگر ولي بگويم دروغ نداشتم دوست. کردم گم را پايم و دست

 .يکردم نگاه من به ميدهم جوابي چه ازاينکه نگران هم رضا حميد.  داشت دنبال به عواقبي چه نبود

 : گفتم من من با

 .کافيه واسم ميکنن تاييد ايشونو وفايي آقاي چون راستش-

 و بودند دوستاهايمان مهمانهايمان و شد انجام درپرورشگاه ?خودم خانه در عروسي و عقد

 . خوابگاه مسئولين

 عروسي خريد براي را ها پول اين که گفت رضا حميد هرچه. نکرديم زيادي خريد عروسي براي

 .مبادا روز براي باشد پولها گفتم و نکردم قبول گذاشته کنار

 .بود همان هم مينا خود لباس. بود مينا شوهر خواهر عروس لباس عروسم لباس

 ينام. کرد آرايش و اصالح را صورتم ميکرد، کار آرايشگاه در که پرورشگاه هاي بچه از يکي شهال،

 ستيمنتوان يعني نداشتيم برداري فيلم دوربين. بود آورده هم عکاسي دوربين و آمده بهادر همراه به

 از .گرفتيم ها بچه با عکس تا چند و رضا حميد و من از تکي عکس تا چند. کنيم تهيه کسي از

 . گوالن تا دو هم مسئولين طرف از. دادند کادو من به فيروزه گردنبند يک پرورشگاه هاي بچه طرف

 طال سرويس ندادم اجازه بود خريده را خودش و من حلقه فقط ، رضا حميد خودم، خواست در به

 خريد نوبت حاالها حاال و ميشد پر بايد که داشتيم چوله چاله، خيلي زندگي شروع در. بخرد

 .نميشد طال سرويس

 واقعا. کرديم تشکر کادوها بابت همه از حميدرضا و من و کرد دستم به انگشتر يک هم مينا

 و ودب دانشجو هم مينا شوهر. داشتند ما مثل شرايطي همگي. نميرفت آنها از هيچکدام از انتظاري

 .ميداد را خرجشان پدرش هنوز

 در. دآم قرآن عروس ?ياسين سوره کردم بازش و گرفتم دستم قرآن ميخواندند را عقد خطبه وقتي

 به را ها حلقه.کنم زندگي خوشي و خير به رضا حميد کنار در عمر آخر تا که کردم دعا موقع همان

 .گذاشتيم هم دهان به عسل و کرديم هم دست

 هگرفت را پرم و بال زير و بودند شده جمع آسمان هاي فرشته تمام انگار. نبود من روز آنروز اصال

 تزريق بدنم سلولهاي تک تک در هيجان. نيفتم پس و نکنم غش خوشي از روز آن در که بودند

 .ميکردم حس رگهايم از را خوشي شادمانه گذر و ميشد
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 و ها خوشي تمام لحظه آن در ولي نداشت اي جاذبه و بود ساده ام عروسي ها خيلي نظر به شايد

 هداشت نگه وجود تمام با را خوشبختي کوچکم مشتهاي در من و بود دستهايم تو دنيا شاديهاي

 .بودم

 به سفر يک و رز گل شاخه 01. آزادي بهار تمام سکه 01 بود کرده تعيين خودم که اي مهريه

 .بود سوريه

 يک گذاشت، رضا حميد دست در را دستم و انداخت سرم روي موسوي خانم را سفيد چادر وقتي

 آرزو آنها از کدام هر شايد که اي خانواده ميکردم خداحافظي ام خانواده با بايد. گرفت دلم آن

 تعداد به)  را بود رز گل شاخه 01 که عروسي گل دسته. باشند من جاي لحظه آن در ميکردند

 به بزرگ از. دادم پرورشگاه مجرد دخترهاي به جدا جدا را شاخه هر بلکه نکردم پرت( ام مهريه

 ...کوچک

 گريه مسئولين از تا چند و نوذري خانم و موسوي خانم آغوش در. کردم خداحافظي ها بچه از

 که شدم زندگي درگير آنقدر ولي. رفت خواهم حتما ديدنشان براي که دادم قول دوستانم به. کردم

 . نکردم آنها از هم يادي ?آنها به زدن سر بار دو يا يکي از غير

 خانه به بود پرايد يک که خودش ماشين با را ما بهادر و آمدند بيرون ما همراه هم شوهرش و مينا

 در نفر چهار ما آنشب. کنم پاک را وآرايشم آورم در را لباسم که کرد کمکم مينا. برد خودمان

 و دربها مهمانها و بود کباب چلو ما عروسي شام. گرفتيم جشن بود ما منزل نزديک که رستوراني

 . بودند مينا

 .رفتند و کردند خداحافظي خودشان و رساندند خانه به را ما مينا و بهادر

 با اش، عاشقانه نجواهاي و آتشين و داغ هاي بوسه باران زير در ?رضا حميد آغوش در آنشب در

 يبرا رضا حميد آنشب در و گذاشتم زنانگي رنگين دنياي به پا و کردم وداع ام دخترانه دنياي

 .ريخت خواهد پايم به را دنيا که گفت من به بار هزارمين

 

********** 

 . بوديم بابل شهر داخل. کردم باز را چشمهايم دوباره

 :گفتم دل در
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 .گرفت ازم هم رو خودم دنياي هيچ، که نريخت پام که رو دنيا

 .رفت و کرد پياده خانه دم را من رمضاني

 باغچه توي و. داشت وسطش باغچه يک که بزرگ حياط يک. کردم باز را ويال در و انداختم کليد

 . بود پرتقال درخت تا چند

 مه و باران خاطر به. بود شب 01 ساعت. رفتم خانه داخل به آهسته. شدم ورودي راهروي وارد

 .ميراند آهسته خيلي رمضاني

 .بود روشن ديوارکوب فقط و خاموش چراغها. شدم که هال وارد

 زا بعد. گرفتم سريع دوش يک و رفتم حمام به. آوردم در لباسهايم. رفتم خواب اتاق به آهسته

 .بودم سير و خورده ميوه و کيک راه توي. برد خوابم نماز خواندن

 .شدم بيدار آرتان و هاکان داد و جيغ صداي با صبح

 ديگه مدرسه يک با ما مدرسه پنجم کالس هاي بچه قراره ديگه هفته ميدوني آرتان: هاکان

 کنن؟ بازي فوتبال مسابقه

 ندارم؟ خبر من چرا گفت؟ کي. نميدونم. نه: آرتان

 .داشت قرار پايين طبقه آنا اتاق ولي بود باال ها بچه و من خواب اتاق. بود دوبلکس خانه

 .اشدب داشته خواب اتاق پايين طبقه که کنم، پيدا ساز تازه ويالي يک تا گشتم چقدر ميداند خدا

 زا خارج به سال چند براي که تهرانيست يک مال ويال. بوديم آمده ويال اين به که بود يکسال

 .ام کرده رهن ساله 5 را ويال. است رفته کشور

 از انآرت و هاکان ميپيچيد، سالن در که مرمر سنگ هاي پله به صندلهايم پاشنه برخورد صداي با

 : زدند داد داشت، قرار همکف طبقه و بود اپن که آشپزخانه

 !برگشته مامان جون آخ -

 رادرآغوشم خودشان ها پله روي هردوتا. دويدند من سمت به و شدند بلند صبحانه ميز پشت از

 صورتشان سرو به زدن بوسه به شروع و گرفتم بغل را تا هردو و نشستم ها پله روي. انداختند

 : زدم داد جا همان از. کردم
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 (آنا بخير صبح. ) السونآنا خير سحرين-

 : داد را جوابم ميز پشت از آنا

 (دخترم بخير صبح)  گيزيم. خير صاباحينيز-

 .رفتم آشپزخانه به آنها با و زدم عزيزانم دوتا پشت به را دستم

 .بودند من دنياي تمام وروجک تا دو اين

 يدحم از انتقام گرفتن براي راه بهترين آرتان و هاکان ولي انصافي، بي يا و بود خودخواهي شايد

 .بودند رضا

 ثابت تا زدم در آن و در اين ماه شش وروجک دوتا اين تولد از بعد. بود جمع جهت همه از خيالم

 براي را اه بچه حضانت توانستم تا ندارند قانوني قيم طفل، دوتا اين و کرده ترک مارا پدرشان کنم

 .بگيرم خودم

 قناري ادوت اين-: بگويم رضا حميد به و بگيرم دست در را گلم تا دو ميتوانستم راحت خيال با حاال

 حاال. کرد خرد نامهربانت گامهاي زير ظالمانه تو که عشقي. بود تو به من عشق حاصل کوچک

 خداحافظ. ميريزم کوچکم دنياي دوتا اين پاي به را ام هستي تمام چطور من ببين و کن تماشا

 . نوين زيبايي شرکت محترم عامل مدير. رسولي رضا حميد آقاي

 خريدي؟ تهران از واسمون چي! مامان: آرتان

 خريدي؟ گفتم که رو بازي هاي دي سي اون! مامان: هاکان

 نکرديد؟ اذيت روکه آنا بوديد؟ خوبي هاي بچه.بشه قربونتون به ?مامان! مامان گاليِ آره -

 :گفتند صدا يک تا هردو

 آنا؟ نه مگه. بپرس آنا از بوديم خوب خدا به -

 : گفت آشپزخانه توي از اش ترکي زيباي لهجه با آنا

 (نکردن اذيت. مارال بودن خوب پسرا. ) مديله ايله اذيت. مارال بودن خوب الر اوقالن-

 .گذاشتم هال وسط و برداشتم هال گوشه از را ساک
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 . گذاشتم ميز روي و رفتم آشپزخانه به و برداشتم را آنا سوغاتيهاي اول. کردم باز را درش

 :آنا

 (دخترم ممنون خيلي)  گيزيم ساغولون چوخ-

 (نداره قابلي)  يوخدي قابيلي -

 : گفتم و دادم هارا بچه سوغاتيهاي

 .مدرسه ببردتون دنبالتون مياد رمضاني عمو االن. بپوشيد لباساتونو سريع و تند ?زود-

 و درشادي غرق را من و بوسيدند را لپهايم از يکي هرکدام و گرفتند را سوغاتيهاشان ها بچه

 .کردند مادرانه خوشي

 . شدند آماده و رفتند اتاقشان به خندان و خوشحال سپس

 :زدم داد آيفون صداي شدن بلند با

 .اومد سرويس بدويد ها بچه -

 ايينپ ها پله از و شدند خارج اتاق از عجله با ?انداختند مي دوششان روي را کيفهايشان حاليکه در

 .نميکردند فراموش را هم با زدن حرف حالتي هر در. آمدند

 . دويدند در طرف به و پوشيدند را ورزشي کفشهاي

 : زدم داد

 . رفت يادتون بوس شيطونا-

 پمل روي را لبهايشان باهم و دويدند سمتم به بود رفته هوا به هايشان خنده حاليکه در و باعجله

 را مپسران لپهاي و کردم حلقه کمرشان دور را دستم منهم. گرفتند جانانه بوسه يک و گذاشتند

 .کردم باران بوسه

 .شدند خارج خانه از "خداحافظ ماماني" ميگفتند و ميدادند تکان دست حاليکه در

 يتوانستنم ديگر. ميکرد اذيتش خيلي و بود کرده عود آنا آرتروز که بود مدتي. برگشتم آنا پيش به

 . نشست مي مبل روي بايد حتما. برود راه خيلي
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 رکا کمي تهران، به من مسافرت ولي بودم گرفته وقت شهر معروف اُرتوپدهاي از يکي از برايش

 .انداخت عقب را آنا درمان

 : گفتم. افتاد شيرين چاي نصفه استکانهاي به نگاهم رفتم که آشپزخانه به

 خوردن؟ صبحونه ها بچه آنا-

 (خوردن صبحانه نصفه ها بچه. ) ييدله صبحانه نصفه اوالر: آنا

 همين ي برا. فارسي نصف و ترکي نصف آنهم. ميداد جواب جمله کوتاهترين با بود حرفي کم زن آنا

 را هم زبان ولي داشتيم خاله يک بود ما شانس از هم اين. نميزدم حرفي او با لزوم مواقع جز

 .نميفهميديم

 .دنشون گرسنه مدرسه در تا بخرد کيک تا دو پسرها براي گفتم و زدم زنگ رمضاني موبايل به

********** 

 . برگردد روز ده از قبل که داد قول و رفت جاده به عروسي از بعد يکهفته رضا، حميد

 هخان در را هفته تمام که بودم، کشيده خوابي بي حميدرضا دست از عروسي اول هفته در آنچنان

 . خوابيدم و کردم استراحت

 ارض حميد که مدتي طول در. زدم سر پرورشگاه هاي بچه به هم يکبار و رفتم مينا خانه به دوبار

 با کردممي سعي. ميشد زياد خيلي موبايل با تماس هزينه چون ولي ميزدم زنگ موبايلش به نبود،

 .بيايم کنار هايم بيتابي

 و کردم سرم را چادرم. آمد در صدا به در زنگ که بود شب 1 ساعت. برگشت حميدرضا بعد روز 1

 کيه؟ پرسيدم و رفتم در پشت

 : گفت و کرد کلفت را صدايش رضا حميد

 .بخورمت بيام تا بزي خاله کن باز درو. حميدرضا منم، منم،-

 چشمهايم. گذاشت زمين روي را وجعبه آمد داخل به پرتقال جعبه يک با رضا حميد. کردم راباز در

 .ميزد برق ديدنش از
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 و ميبوسيدم را سروصورتش. بود شده تنگ برايش چقدردلم. انداختم آغوشش در را خودم

 : ميگفتم

 .بود شده ذره يک واست دلم! نامردي خيلي-

 دهش تنگ برات دلم منم!آخيش: گفت و گرفت طوالني بوسه يک و گذاشت لبهايم روي را لبهايش

 .سوسکه خاله بود

 :انداختم باال ابرويي

 سياهه؟ سوسکه کجام من. لوسي چقدر -

 قزي؟ خاله ميکني قهر چرا. بابا کردم شوخي-

 قولش ميرفت سرش. ايستند نمي حرفشان سر نامردها ميگفت. ميداد اهميت هايش وعده به

 تياراخ و کنم تکيه او به راحت خيال با ميشد باعث که داشت زيادي ي مردانه خصلتهاي. نميرفت

 .بسپارم او دست به را زندگي

 : گفتم و کردم اشاره پرتقال جعبه به

 آوردي؟ کجا از اينو-

 .خورد بهمون شمال از پرتقال بار يک برگشت تو -

 .خونه بيارم گفت و داد رو جعبه اين اوستام

 : گفتم پيچيدم مي دستم دور را چادرم که همينطور

 دريا؟ بودي رفته تنها نامرد-

 قاالپرت بارون تو وگرنه ميشديم خارج مازندران از زودتر بايد نبود خوب هوا بود؟ کجا دريا بابا نه -

 .ميشد خراب

 .بگيريم پالژ اونجا شب چند و دريا بريم باهم ميخواد دلم خيلي-

 : گفت کند بلند را من تا ميزد زانوهايم پشت را دستش درحاليکه

  ميبرمت هم مريخ تا بگو، تو! خانمي ميبرمت هم اقيانوس! خانمي. ميبرمت هم دريا-
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 در نم و کرد قلقلکم انگشتهايش با و پيچيد دورم به محکمتر بود کمرم دور که را ديگرش دست

 :ميگفتم ميزدم هاش شانه به مشت حاليکه

 .ميشه آب تنم گوشت ميگيره، م خنده. رضا حميد نکن -

 :کرد اي خنده

 مخوش مردني الغر زن از من که بگم، بهت حاال از. بشه آب که بينيم نمي گوشتي تو به که ما-

. اشهب سفيد. باشه خوشگل بايد زن. بکن جونت بي بدن و تن اين حال به فکري يک خودت. نمياد

 .باشه تپل

 . ميشد تر شيرين حميدرضا و من شيرين دنياي روز هر

 رينکوچکت که بوديم گرفته ياد هردو ولي کنيم شريکش هايمان شادي در تا نداشتيم را کسي

 .کنيم قسمت باهم را شادي

 ادافت بزرگتر تلويزيونهاي به چشمم زمانيکه. بوديم خريده اينچ 01 قسطي رنگي تلويزيون يک

 : گفت رضا حميد

 و رضاست حميد ميدوني خودت. نمونه دلت به هيچي حسرت ديگه سال چند تا ميدم قول مارال-

 !قولش

 :کردم نگاه چشمهايش به

 نياهاد اندازه به ميکنم زندگي خودم خونه در و هستي کنارم همينکه. ندارم زيادي توقع اصال من -

 .نيستم پرتوقعي زن من رضا حميد کن باور. داره ارزش برام

 

********** 

 :گفتم خودم با ميزدم هم را ها داغ پياز حاليکه در

 دارم هک ساله چند من ولي نياوردي منو که تو يادته؟. بيايم دريا به هم با که بود قرار رضا حميد -

 خونه تو اينچشو 11 االن ولي بخري برام اينچ 10 تلويزيون بود قرار يادته. ميکنم زندگي دريا لب
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 نم که اي اندازه به ايکاش. تو دادن دست از با برابره اينا تمام آوردن بدست نميدونستم. دارم م

 .ميکردي فکر من به کمي هم تو بودم تو آينده و راحتي فکر به

 .بيدميخوا يا ميگرداند تسبيح و ميخواند دعا يا. بود همينطور هميشه. بود خوابيده اتاقش در آنا

 رشته آش رضا حميد. کردم درست رشته آش نهار براي راحت خيال با.  بودم نرفته شرکت به

 آش قاشق يک براي ميدادند جان بودند رفته خودش به هم هايش بچه. داشت دوست خيلي

 .رشته

 . ميرسيد گوش به حياط توي از آرتان و هاکان صداي. کردم باز را در. شد بلند آيفون صداي

 .نکنه درد دستت! ها زدي گلي عجب( داداش)  قارداش: هاکان

 (ميکنم خواهش) ايليرم خواهش: آرتان

 دوتا اين با که آنا به من هاي توصيه عليرغم. بود گرفته ام خنده وروجک دوتا اين زدن حرف از

 هم باز ?نشوند سرگرداني دچار ها بچه هم و بشود خوب خودش فارسي هم تا بزند حرف فارسي

 .ميزد حرف ترکي دوتا اين با و ميکرد را خودش کار آنا

 در که ميدانستم. بود آنا گفتند ماهگي 00 در که اي کلمه اولين اينها هردوتاي که بود جالب خيلي

 .بزنند صدا آنا را او که ميدهد ياد به آنا من نبود

 ودکک مهد را آنها از يکي که شدم مجبور نشوند، زبان يادگيري مشکل دچار هايم بچه اينکه براي

 يبردمم را هاکان يکروز. کند مراقبت هردوتا از ميشود خسته آنا که بود اين ام بهانه و کنم نام ثبت

 اين بين بودم مانده من و پاتي قاطي چيز همه. داشتم روزگاري چه... را آرتان روز يک و مهدکودک

 .ميچرخيدم خودم دور و ها قاطي

 : گفتند باهم هردو شدند ساختمان وارد وقتي

 ...مامان نباشي خسته مامان؟ چطوره حالت. مامان سالم-

 . بودند گرفته ياد تلويزيون از را زدن حرف مدل اين

 نهار يايدب بشوريد صورتتونو و دست. کنيد عوض لباساتونو بريد زود. خوابيده آنا. باشيد ساکت -

 بخوريم
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 داريم؟ چي غذا: هاکان

 رشته آش -

 .جون آخ: آرتان

 .ميپريدند پايين و باال شادي از تا هردو

 .بياييد زود کنيد عوض لباساتونو بريد. گذاشتيد سرتون رو خونه. خبرتونه چه-

 .شدم ها بچه منتظر و چيدم رو آشپزخونه ميز

********** 

 : شد خانه وارد عجله با رضا حميد

 ....گوزن. غزال. آهو. مارال-

 کردي؟ رديف رو حيوونا همه اسم ميگي چي-

 .بگيريم جشن صبح تا امشبو بايد که خبرا اون از. برات دارم خوب خبر يک-

 ؟ شده چي-

 داريم؟ چي نهار بگو اول-

 رشته آش-

 ضعف دلم که بخوريم بيار زود... پز مارال رشته آش اونم. رشته آش واسه ميميرم من! وااااي-

 رفت

 .بدي خبرتو نميخواي-

 بمونيم نهار بي ما! کني غش! کني ذوق ميترسم. بيار رو سفره برو تو حاال-

 ميشد؟ سير رضا حميد مگه حاال. شديم آش خوردن مشغول حميدرضا با و کردم پهن را سفره

 : گفتم که بود کرده تمام را دومش بشقاب

 شده؟ چي نميگي-
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 .رفت يادم!! آها-

 ودمب نشسته بجاش جاده تو بار چند آخه. کنم کار خودم واسه ديگه که داد پيشنهاد اوستام امروز-

 يک دنبال و کرده نشسته باز خودشو دوستش، گفت امروز. کرد تعريف فرمونم دست از خيلي

 منو هم اوستام. کنه کار باهاش تا بده دستش به ماشينو که ميگرده وجدان با و نفس تازه راننده

 .کرده معرفي

 رگم ذوق نگفتم-: گفت و کرد بلندي خنده رضا حميد که گفتم بلندي جون آخ يک خوشحالي از

 !!ميشي

 که؟ نبود اين واسه فقط شاديم-

 بود؟ چي واسه بگيد من به ميشه اونوقت-

 .جاده بيام باهات ميتونم منم باشي راننده خودت اگه اينکه-

 : گفت تعجب با

 گفتي؟ چي-

 .جاده ميام باهات منم گفتم... هيچي-

 .بدم جا کجا شوفرو شاگرد اونوقت. بياي من با تو که زنهاست جاي جاده مگه-

 دهرانن که آقاش با خانمي يک که ديدم تلويزيون تو پيش وقت چند خودم. بيام نميشه چطور-

 .ميرفت سفر به بود تريلي

 :انداخت باال را ابروهايش

 ميبردن؟ چي تريلي با و بود کجايي آقا اون نفهميدي اونوقت-

 يول چيه نميدونستم بارشو. ميکرد کار اروپا هاي جاده تو و بود ترانزيت تريلي. فهميدم چرا-

 .بود باهاش هم خانمش

 .ترانزيت تريلي اونم. اروپا ميگي خودت خوب دختر آخه-

 دارو و بريزن سرت عده يک ممکنه هرآن که باشه کوير تو راهت چهارم سه تا نبوده که ايران-

 .بکشن باال ندارتو
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 ميريد؟ کجا شماها مگه-

 .غرب به شرق از و جنوب به شمال از. جا همه-

  امنه؟ نا ها جاده-

 ميتونيدن شما تفاسير اين تمام با ولي. ميکنيم حرکت روزا بيشتر هم ما. کرد احتياط بايد شبا-

 .عزيزم همسر بيايد من همراه

 .ودب کرده وارد من به ناخواسته جاده، از تعريف با او که هايي نگراني با ماندم ومن رفت حميدرضا

 او از ريخت دستم روي جاده در او با من شدن همراه مورد در را پاکي آب رضا حميد وقتيکه

 ضار حميد. نکنم دلتنگي و تنهايي احساس او نبود در هم من تا شويم دار بچه زودتر تا خواستم

 نم لي و ميگذشت ما مشترک زندگي از يکسال از بيش. کرد موافقت من اصرارهاي با باالخره هم

 نانز متخصصين از يکي نزد شوهرش خواهر توصيه با و کردم مشورت مينا با. بودم نشده دار بچه

 م،نشدي باردار اينها با اگر که وگفت داد رضا حميد و من به ويتامين و قرص تا چند هم او و رفتم

 .شود انجام دقيقتري هاي بررسي بايد

 . ميدادم هم حميدرضا به و کرده مصرف دکتر دستور مطابق را قرصها

 تصفيه که هردفعه. بود شده خوب آمدش در. ميکرد کار استادش دوست ماشين با رضا حميد

 به يبانک حساب يک. بريزم بانکيش حساب به که ميگفت و ميداد من به را پولها ميکرد حساب

 .ميگذاشتم حساب آن به را پولها و بودم کرده باز دو هر اسم

 و ودب رفته زاهدان به خربزه بار بردن براي رضا حميد. بود گذشته قرصها مصرف از ماه سه بيشتر

 .بيايد تهران به و بزند بار برنج هم آنجا از که بود قرار

 البا بار چند روز طول در و داشتم بدي تهوع صبحها خصوصا. نداشتم خوشي حال که بود روز چند

 ذهن محتويات که ايکاش ولي آوردم مي باال را ام معده محتويات تمام زدن عق هربار با. آوردم مي

 .کنم رها ماليخوليايي افکار و ها نگراني از را خودم تا آمد مي باال هم آرامم نا و مغشوش

 هک شدم متوجه. شده داده آزمايشهاي انجام از بعد. رفتيم دکتر به باهم و گرفتم تماس مينا به

 . باردارم
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 ارض حميد به را خوش خبر اين تلفني نداشتم دوست. نميگنجيدم خود پوست در خوشحالي از

 .باشم او خوشحالي شاهد خودم و بگويم او به برگشت وقتي ميخواستم. بدهم

 رفتمگ تماس موبايلش به بار چند. ميگذشت برگردد، بود داده قول رضا حميد که تاريخي از روز دو

 فقط هم روز چند از بعد ".نميباشد دسترس در نظر مورد مشترک" بود اين ميشنيدم که پاسخي و

 طرف کي از. ميجوشيد سرکه و سير مثل دلم "ميباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" ميگفت

 کجا هيچ به. داشتم رضا حميد بابت که نگراني ديگردل طرف از و حاملگي تهوع و ويارها

 پيگيرش هک ميکرده کار باربري شرکت چه با رضا حميد نميدانستم اصال. شوم متوسل نميتوانستم

 . ميشدم قبل از بيحالتر و زردتر روز هر. بودم جا همه از بيخبر من و گذشت يکهفته. باشم

 الح به واي گذشت ها گريه و ها آشوبه دل?ها نگراني ?ها دلتنگي ?ها غم ?ها دلواپسي با يکهفته

 .ميکردم سر او بي باز بايد که من

 من از مهربان خواهر يک مثل و برد اش خانه به مرا مينا ?من لجبازيهاي و مخالفتها تمام وجود با

 صالا و بود جاري يکسره اشکم. بود بريده را امانم گريه و بود شده يکي شبم و روز. کرد نگهداري

 نميکردم گوش مينا هاي توصيه به

 امتناع غذا خوردن از حدي تا. نميزدم غذا به لب. بودم سپرده فراموشي به را جنينم سالمتي و

 رمس من به و بردند بيمارستان به مرا. رفتم حال از مينا با کردن صحبت حال در يکروز که کردم

 نگران دکتر براي اين که داشتم وزن کاهش کيلو 7 بودم بيخبر رضا حميد از که ماهي دو در. زدند

 .بود کننده

 دلم ندب بند ميباشد خاموش نظر مورد مشترک شنيدن با هربار من و بود خاموش رضا حميد موبايل

 .ميجوشيد اشکهايم ي وچشمه ميشد باز هم از

 اشتهنگذ کشيدنم نفس براي مجالي آنها به کردن فکر که خاطرات از پر دنيايي با بودم مانده من

 .ميکردم دعا آمدنش براي و ميدوختم ها جاده به چشم هرلحظه. بود

 زا روز و شب و ميديم را رضا حميد اتاق، کنار و گوشه در. برگشتم ام خانه به نيم و ماه دو از بعد

 . ميريختم اشک فراغش

 مردي به اعتياد. بود شده معتاد داشت همراه به را محبت و نوازش عشق، که آغوشش به بدنم

 .اوست به متعلق ميزدند فرياد که ريزهايي خرده و بود تنش عطر و نداشت حضور که داشتم
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 حس تنم برجستگيهاي و صورتم ?موهايم در را او گونه رويا نوازش. ميديدم را خوابش شبها

 رايمب اتاق اکسيژن. آوردم مي کم نفس. ميزدم جيغ. ميکردم گريه. ميشدم بيدار خواب از. ميکردم

 باز وابمرختخ به. ميکشيدم فرياد درونم در ميکردم باز را آن و ميرفتم پنجره سمت به. ميشد تمام

  کم را چيز همه من که ميفهميدم تازه.  ميکشيدم دست او خالي برجاي و ميگشتم

 .ميچرخيدم زندگيم گردابهاي ميان و بود شده بسته فرارم پاي که بودم مارالي. ام آورده

 .ميگرفت را اش بهانه لجباز طفلي مثل و بود شده گريان دلم

 را او فقط ميخواست، را او

 ميخواست را اش مردانه حضور دلم

 .بودم آغوشش و نگاهش ?قولهايش ?حرفهايش دلتنگ

 

 وقلود من که شد مشخص. داد گرافي سونو دستور. رفتيم دکتم نزد مجدد ويزيت براي مينا همراه

. دبو شده تجويز برايم که داد نسبت تخمداني محرک قرصهاي به را آن علت دکتر. هستم حامله

 .بود من وزن افزايش عدم ميکرد نگران را دکتر که چيزي ولي

 المتيس نميکردم فکر که چيزي تنها به و ميکردم زندگي بودم تنيده خودم دور به که اي پيله در

 .ميکردند رشد من بطن در و ميشدند تغذيه من وجود از که بود کوچولوهايي و خودم

 : گفت من به مينا يکروز اينکه تا

 نز هستي؟ مهربوني مادر هستي؟ خوبي زن که ميکني؟ ثابت رو چي کارها اين با ميکني فکر-

 هستي؟ وفاداري

 چي نکردي مراقبت خوب من امانتياي از چرا که پرسيد ازت و اومد رضا حميد مدتي از بعد اگر

 بدي؟ بهش داري جوابي چه ميگي؟

 وهبعال مارال بودم شده من. خريديم مي را الزم غذايي مواد خانه براي و رفتيم مي خريد به مينا با

 .ميکرد دارتر خدشه را ام خسته روح که دلتنگي و اندوه و دل در بزرگ غم يک
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 برخ حميدرضا از ميکردم فکر که هرجا به. بودم شده ماه چهار وارد. بود شده برجسته دلم زير کمي

 .زدم سر باشند، داشته

 به مينا باکمک. ها خانه سرد حتي و باربري شرکتهاي زندانها، کالنتريها، بيمارستانها،

 .بود رفته زمين به و شده آب رضا حميد ولي زديم زنگ هم زاهدان بيمارستانهاي

 .بود گرفته صدايم. ميزدم جيغ و ميريختم اشک يادش با روزها و خوابيدم مي يادش به شبها

 حياط در صداي با صبح 01 ساعت يکروز. ميبست را نفسم راه که داشتم گلو در بغض يک هميشه

 .کردم باز را در و دويدم حياط به باشد رضا حميد اينکه اميد به. شدم بيدار خواب از

 يک. بود در پشت داشت بزرگ شکمي و کوتاه قد که گندمي جو ريشهاي با ميانسال آقاي يک

 .بود دستش سبز تسبيح

 کردم سالم

 .کرد سالم من به هم او

 :گفتم

 داريد؟ کار کسي چه با بفرماييد-

 .پيچيدم خودم دور بيشتر را چادر آگاه ناخود که کرد پايم تا سر به اي خيره نگاه

 رو کرايه رسولي آقاي که ميشه ماهي 0. شما صاحبخونه. هستم سماواتي کاظم حاج من -

 .اومدم کرايه گرفتن واسه.  نکرده پرداخت

 .خدمتتون بفرستم اومد هروقت بديد اجازه. آقا حاجي نيست خونه رضا حميد-

 برنگشته؟ هنوز. گفت و کرد زشتي خنده

 .است آمده خانه در دم چرا ميداند هم اگر و ميداند کجا از او که بودم حيرت در

 رايهک بفرماييد داريد عجله اگه هم شما. مياد روز چند همين ظرف گفته. تماسم در باهاش حاجاقا -

 .خدمتتون بيارم فردا من ميشه؟ چقدر ماه 0 اين

 . داريم زندگي. عيالواريم. داريم خرج هم ما. کنم عرض چه که عجله -

 .خدمتتون ميارم خودم. بديد رو خونه آدرس و اجاره مقدار شما. حاجاقا شماست با حق -
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. بزرگه بازار تو ام مغازه. تومن 611 ميشه افتاده عقب کرايه ماه سه و.  ميشه تومن 111 ماهي -

 ... پالک...  شماره بازار

 . خدمتتون مغازه ميارم صبح 01 ساعت فردا-

 .بستم را در و کردم خداحافظي سريع

 .ميزد شور دلم ته. نداد دست من به خوبي حس ديدنش از

 مغازه. رفتم اش مغازه به و برداشتم حساب از تومن هزار 611 مبلغ.  رفتم بانک به بعد روز صبح

 با. نشستيم مي آن در ما که اي خونه کل مساحت به بود فروشي فرش يک کنم عرض چه که

 :گفتم خودم

 اين که شکر کرمتو خدايا. ماست تومن هزار 111 ماهي محتاج دستگاهش و دم اينهمه با حاجي -

 .نداره هم ستاره يک آسمون هفت تو که شده رضا حميد محتاج حاجي

 روي داشت سر به هم مشکي چادر و بود سرش سبز روسري که خانم يک. نبود مغازه خودش

 .بود نشسته مغازه داخل صندلي

 باشم جوابم منتظر اينکه بدون. کردم سالم و رفتم جلو. بود نشسته ميز پشت هم جوان پسر يک

 :گفتم

 نيست؟ سماواتي کاظم حاج -

 : گفت بود سرش سبز روسري که خانم آن

 داري؟ چيکار کاظم حاج با-

 :گفتم و کردم پسر به رو دومرتبه و انداختم او به تندي نگاه

  مياد؟ کي حاجي -

 : گفت زن آن

 تهرف. ميگم بهش من بگو، داري کاري اگر. آسيه سيده. هستم زنش من. دخترم نشو عصباني-

 .مياد ديگه ساعت نيم تا نماز
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 ظرمنت تا بروم و بگيرم فروشي فرش شاگرد و او از رسيد يک و بدهم زنش به را پول ديدم بهتر

 .بشوم هيز چشم حاجي آن

 :گفتم

 .برم من که بديد بهم رسيد يک و بگيريد پولو ميشه اگه. آوردم رو اجاره پول جرشم?مستا-

. مميکرد کرختي احساس. خورد مي بهم حالم و داشتم ضعف که بودم کرده بدو بدو صبح از آنقدر

 :فتمگ و حاجي شاگرد به کردم رو و انداختم رويش را خودم. بود آسيه سيده کنار خالي صندلي يک

 بياري؟ برام آب ليوان يک ميشه -

 .بياورد برايم آب ليوان يک تا رفت پسر

 : گفت حاجي زن

  مريضي؟ دخترم؟ شده چي-

 دپابن که داد مي نشان ظاهرش. بود مهربان لحنش. داشت نوراني صورتي انداختم، زن به نگاهي

 .است عقايد و اصول

 : گفتم لب زير و دادم تکان نه عالمت به را سرم

 .باردارم نه-

 :پرسيد متعجب

 بدي؟ خونه کرايه اومدي روزت و حال اين با تو-

 .گرفتمش شالم گوشه با سرعت با که چکيد چشمم گوشه از اشک قطره يک

 .آوردم براش خودم امروز. خواست رو کرايه و خونه دم اومد حاجي ديروز-

  کجاست؟ شوهرت-

 .ببره بار زاهدان رفته. است جاده راننده-

 .ميومد شوهرت وقتي ميذاشتي. دخترم نميشد دير-

 .داشت الزم پولشو حاجي.  افتاده عقب کرايه که ماهه چند. ميخواست حقشو حاجي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

64 

 

 گفت؟ خودش-

 خانم بله-

 ولپ قارون گنج اندازه به اون. نميگذره هم پناه بي زن يک از گرفتن کرايه از که نگذره ازش خدا-

 . گذاشته فشار تحت رو تو پول چندرغاز واسه اونوقت داره،

 : گفت لب زير بعد و

 .نرسيده حاال تا هيچکس به خيرت که مرد نبيني خير-

 : فتگ و گرفت دستش از را ليوان سريع آسيه سيده. گرفت من سمت به را آب ليوان حاجي شاگرد

 .ميدم بهش من بده-

 به و برداشت قندان داخل از هم آبنبات يک آسيه سيده. آمد حال جگرم کمي. خوردم که را آب

 :گفت و داد دهنم

 .افتاده فشارت.  بخور بگير -

 .برگشتم خانه به و گرفتم شاگردش و او از رسيد يک و دادم حاجي زن به را پول. کردم تشکر

 :گفتم و ترکيد بغضم دومرتبه شدم که خودم ماتمکده وارد

 باشي؟ پناهم و پشت خواستي مي همينطوري تو؟ کجايي رضا حميد -

 .شدم بيدار ظهر از بعد خواب از در صداي با بعد روز سه

 ازب که را در. کردم پرواز در سمت به و کردم سرم را چادرم برگشته رضا حميد اينکه خيال به باز

 .بود در پشت کاظم حاج باز کردم

 . مته مثل ميکرد سوراخ را آدم استخوانهاي تا نگاهش. آمد مي بدم نگاهش از

 .نداشت حجب و حيا نگاهش در. بود آور چندش برخوردش

 :گفتم خودم با

 اينجا؟ اومده چي واسه اين -

 : گفتم و کردم سالم
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 باشه؟ نداده شما به نکنه. خانمتون به دادم رو کرايه من حاجي

 هگفت من زن به چي! دختر. داد بهم پولو و برگشتم من شما پاي پيش. داد روز همون اتفاقا چرا-

 کرد؟ خراب سرم روي رو دنيا که بودي

 :وگفتم افتادم پته تته به

 .نگفتم چيزي من! خدا به هيچي -

 بي يب. بگير رو پالستيک اين بيا. افتاده بي بي دل به مهرت. بود عزيز خيلي خاطرت حال هر به-

 .  فرستاده واست

 و دسع تا گرفته کشمش و کيک از.  خوراکي از پر بود بزرگ پالستيک يک کردم نگاه دستش به

 .....و نخود

 مي خودم باشه الزم چيزي. هست هم پول. هست خونه چيز همه. نکنه درد بيبي و شما دست-

 .خرم

 .ميشه ناراحت بي بي برگردونم رو اينا اگه. نکن تعارف دختر بگير-

 . بستم را در تشکر کلي از بعد و گرفتم را پالستيک

 : گفتم خودم با

 پيدا شک آدم و عالم به. شدي بدبين مرد اين به دلت تو کلي. بکش خجال خودت از! دختر-

 .بياره برات خوراکي تا بود اومده بيچاره اين. کردي

 همه دمميکر فکر ميرفتم که خيابان در. بودم شده مشکوک همه به بود رفته رضا حميد موقعيکه از

 گاهپرورش در که است دختره همان اين ميگويند خودشان با و ميکنند نگاه ام برآمده شکم و من به

 .است رفته و کرده ولش شوهرش هم حاال و شده بزرگ

 :گفت و آورد کادو بسته تا چند. ديگر بهانه يک به دفعه اين. آمد حاجي دومرتبه بعد روز چند

 . فرستاده رو اينا بي بي -

 :گفتم خودم با و کردم قبول اکراه با

 .نمياره برام رو اينا بي بي با و مياد تنها چرا -
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 نامحرم و محرم و حرام و ل حال که بود معلوم بي بي صحبتهاي و رفتار و پوشيدن لباس طرز از

 . ميشود سرش

 يزندگ تنها که زني خانه در دم ميفرستاد تنها بيوقت و وقت را شوهرش چرا که بود سوال برايم

 .ميکرد

 داشتن دليل. نکردم قبول او از ديگر. غذايي مواد پر پالستيک يک با آمد حاجي دومرتبه بعد روز دو

 .بگيرد چيزي بي بي طرف از برايم و بيايد من خانه به بيراه و ه را

 . باشد پالس ام خانه در دم يکسره که نداشت خوبيت هم همسايه و در جلوي

 انهخ به هنوز و است راننده رضا حميد که ميدانستند آنها همه ولي نداشتم آمد و رفت ها همسايه با

 ميدح با بود گفته من به و بود ديده کوچه در را من ها همسايه از يکي بار چند چون. است برنگشته

 .است برنگشته جاده از هنوز بودم گفته و بود رفته در دهنم از هم من و دارد کار رضا

 اش مغازه به بخواند نماز تا ميرفت مسجد به حجره از حاجي که ظهر اذان نزديک بعد روز چند

 :گفتم و کردم سالم. بود مغازه در شاگردش. رفتم

 .دارم کار خانمش با بده را حاجي خونه تلفن شماره -

 : گفت شاگردش

 نيست خونه بي بي االن ولي-

 ميزنم زنگ بهش بعدا. نداره اشکالي -

 نمياد ديگه هفته يک تا -

 کجاست؟ مگه -

 حسين امام پابوس کربال رفته -

 رفته؟ کي -

 .اومديد حجره به شما که اونروزي فرداي -

 همه آن دليل. ميگرفت سرچشمه کجا از اعتمادي بي و شک و دلشوره همه آن فهميدم تازه

 .ميفهميدم خوب را حيا بي نگاههاي آن و شکفته تازه مهرباني
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 منزل نزديک آپارتمان يک که ميخواستم مينا و بهادر بايداز. نبود خانه آن در من جاي ديگر

 هم ودمخ. بدهم رهن عنوان به ميتوانستم که داشتم انداز پس پول مقداري. بگيرند برايم خودشان

 .نباشد رازد ديگران جلوي دستم برگردد، رضا حميد موقعيکه تا که ميکردم پيدا کاري يک ميگشتم

 دليل بهادر به که کردم خواهش او از ولي گفتم او به را جريان و رفتم مينا خانه به همانروز عصر

 .بگويد کرايه شدن اضافه را خانه تعويض اصلي

 بارش بود اليقش هرچه تا کردم دعوتش حياط داخل به. آمد من خانه به حاجي دومرتبه بعد روز 0

 .کنم

 .آمد نمي در خونش ميزدي کارد. شاکي و بود عصباني

 .است گفته برايش مرا رفتن حجره به جريان شاگردش فهميدم

 : پرسيدم آميزي تمسخر لحن با

 نفرستاده؟ برام چيزي کربال از بي بي اومدي خالي دست چرا حاجي-

 : گفت و زد زشتي پوزخند

 و تگرف جلويم پاره روزنامه تکه يک و کتش جيب تو کرد دست. اومدم پر دست دفعه اين اتفاقا-

 :گفت

 داري؟ که خوندن سواد. بگيرش -

 حاجي؟ چيه اين-

 .ميده نشون رو جونت شوهر شاهکار که مدرکيه-

 .کردم باز را آن لرز و ترس با. قاپيدم دستش از را روزنامه تکه

 اميانتظ نيروي کمک با سياه عنکبوت تبهکاري باند اعضاي سرانجام بود نوشته درشت خط با

 . شد کشف نهبندان

. يدادم بد گواهي دلم. شد تار و تيره چشمهايم. ميلرزيدند دستهايم. نميديد خوب چشمهايم ديگر

 :کردم پيدايش باالخره که ميگشتم رضا حميد اسم دنبال به سطرها بين
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 در ليرسو رضا حميد. گرفت صورت مخدر مواد انتقال عاملين از يکي دستگيري با باند اين کشف

 از برنج هاي کيسه حامل که کاميوني در مخدر مواد کيلو 01 از بيش حمل دليل به 6/0/10 تاريخ

 . شد دستگير بود تهران سمت به زاهدان

. بود تهانداخ چنگ گلويم به بغض. کردم تکيه ديوار به. شد تار و تيره ونگاهم چرخيد سرم دور دنيا

 هب پاکستاني برنج زاهدان از است قرار که گفت او. بست نقش جلويم رضا حميد تصوير آخرين

 .بياورد تهران

 :گفتم بود شبيه ناله به بيشتر که صدايي با و حاجي به کردم رو

 !دروغه! دروغه -

 : گفت و بود پنهان حرف هزاران لبخند آن در که زد زشتي لبخند حاجي

 با فتيگ وقتي. کردم پيدا مغازه انبار تو رو روزنامه اين اتفاقي پيش وقت چند. راسته سفانه?متا-

 تا. ندادم بروز رو چيزي نکردم، حاصل اطمينان تا ولي شدم قضيه پيگير ارتباطي در رضا حميد

 کيلو 01 از بيش که هم شما شوهر. ن شده اعدام گروه اين اعضاي تمام فهميدم من که جايي

 . شده اعدام اونم %11 احتمال به. نبوده قانون اين از مستثني ميکرده حمل رو هرويين

 : گفتم و زدم داد

 باشه زنده داره احتمال هم درصد يک. %11 ميگي خودت. شو خفه-

 چشمانم از که بود اشک. نشستم زمين به و خوردم سر ديوار روي از. بايستم سرپا نتوانستم ديگر

 .ميجوشيد

 :گفت و دويد سمتم به سراسيمه حاجي

 دختر؟ شدي چي -

 :زدم داد ?بگيرد را بازويم خواست تا

 .من خونه از بيرون گمشو برو. نزن دست بهم -

 : گفت و زد من به پوزخندي
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 خوب پيشنهاد يک واست. بندازم روز و حال اين به رو تو که اينجا نيومدم من جون دختر ولي-

 .دارم

 . کردم نگاه او به واج و هاج

 :داد ادامه وقاحت با

 کجا از بدي؟ فنا باد به رو بچه اون و خودت زندگي %0 واسه ميخواي تو. اي حامله گفت بي بي-

 بده؟ معصومو طفل اون خرج ميخواد کي بخوري؟ ميخواي

 :زدم زل اش شيطاني صورت به

 .نميذاره تنهام که هستم مطمئن. دارم خدايي منم-

 .فرستاده منو خدا کن فرض. اينجام من که است همين واسه-

 . شدم خيره چشمهايش به

 :گفتم خودم با

 بگه؟ ميخواد چي رفته حج ظاهر به مرتيکه اين-

 :گفت و کرد پيشدستي خودش. بپرسم سوالي که نداد اجازه

 طالقتو بدي رضايت اگه. م نشده بچه صاحب هنوز ولي م کرده ازدواج بي بي با که ساله 11 -

 .ميگيرم شناسنامه خودم اسم به هم ت بچه واسه. خودم زن ميشي و ميگيرم

 : زدم داد. کند باز اين از بيش را کثيفش دهن نگذاشتم ديگه

 ات. کردي خدا خونه طواف. رفتي مکه مثال تو. بيرون برو من خونه از! کثافت! شو خفه! شو خفه-

 داخ کردي؟ پيدا راه اونجا به چطور تو. ندارن راه کبريايي حريم تو نجاستا ميدونم من که جايي

 يحيتسب اون کرده؟ محل معتمد را تو شرفي بي کدوم نميدونم من حاجي؟ ميگن هم تو به! ميدونه

 يب بي جده از ?نميکشي خجالت هستم دخترت جاي که من روي از. سرت تو بخوره ميچرخوني که

 ...بکش خجالت آسيه

 : زد داد
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. بکنم نميخوام که شرع خالف کار. نزدم دم سال 11 و داشتم نگهش جدش همون حرمت به-

 روتمث و پول همه. ميگيرم شناسنامه هم ت بچه واسه. کردم خبط. قانوني و شرعي. شو زنم ميگم

 .ميذارم سرم رو هم رو تو. اون مال ميشه هم

 .زدم عق را قالبي حاجي از نفرتم تمام. زدم عق و گرفتم باغچه کنار را سرم.  خورد بهم حالم

 : کشيدم جيغ

 .بکني پيرمرد توي که کرد غلطي چه بريزه پام به رو دنيا بود قرار که نامرد اون-

 : گفت و کرد بلندي خنده

 بريزه؟ پات به را دنيا ميخواست چطوري پول، بي جيب و خالي دست با جون دختر-

 . بفروشم پول به را خودم که بودم نشده غيرت بي آنقدر هنوز رفتم، در سمت به

 : گفتم و کردم باز را حياط در

 .بره بين از مونده بينمون که حرمتي ذره يک و بشه باز دهنم نذار برو. حاجي برو-

 : گفت و در جلوي آمد

 .کنم عقدت که بيفتي پام به خودت ميبينم رو روزي اون. خواستي خودت باشه-

 : گفتم

 .دارم کارت ?وايستا-

 و آوردم بيرون بود بچه لباس حاوي و بود خريده برايم که را کادو هاي بسته و رفتم اتاق داخل

 :گفتم و کردم پرت جلويش

 واست خريدي برام که هم رو چيزايي پول. داره پدر خودش. نميخواد سري صدقه من بچه -

 .ميفرستم

 :گفتم که بود نگذاشته بيرون در از را پايش هنوز

 ندگ به اينطوري دارو شوهر زن يک آبروي و عزت که بفهمي تا نبيني پولت از خير که بري حاجي-

 .نکشي
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 : گفت و خنديد بلند

 .برسون بهش هم رو من سالم ديدي، شوهري اگه-

 .نديدم را او ديگر من و رفت حاجي

 قالي خودم که آموخت من به رضا امام آقا جوار در پارک يک در آب شير کنار در رضا حميد يکروز

 انجام اهگن به خانه مکافات شد دنيايم که رفتم اشتباه را نقشه کجاي پس. بزنم رج را سرنوشتم

 .ام نداده

********** 

 :شدم حال زمان متوجه ها بچه صداي با

 ! مامان! مامان -

 من عزيزاي چيه -

 نميدي؟ جواب ميکنيم صدات هرچي چرا: هاکان

 . مياد مسافرت از باالخره ميدونم که من ميکردي؟ فکر بابا به هم باز: آرتان

 .نميکردم فکر بابات به! پسرم نه-

 : گفت بغض وبا کشيد ام گونه روي و آورد صورتم جلوي را دستش آرتان

 کردي؟ گريه مامان-

 .بود شده خيس کي نفهميدم. بود خيس بردم ام گونه سمت به را دستم

 : گفتم و کشيدم نازم پسرهاي سر روي را دستم

 .بود گرفته دلم کمي نه-

 :گفت و گرفت را آرتان دست هاکان

 .افتاده خودش باباي و مامان ياد مامان حتما... داداش بريم بيا -

 . کنيد بازي سِگاتون با بريد! مامان دل عزيزاي آره-
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 : گفتم کنم کم را دلشان غم و کنم عوض را جو اينکه براي

 چطوره؟. بخوريم دريا لب بريم کنم درست سمبوسه ميخوام شام-

 : گفتند پريدند مي پايين و باال حاليکه در هردوتا

 .عاليه. عاليه-

 .دويدند اتاقشان سمت به و

 قرار براي که داشتم خبر او از دورادور. ميگذشت ماه دو داشتم رضا حميد با که اي جلسه از

 تبليغات درگير مدت اين تمام. است رفته کشور از خارج به مختلف شرکتهاي با جديد دادهاي

 محصوالت فروش در داشتم شهر در که اعتباري و آبرو خاطر به. بودم شرکت جديد محصوالت

 . نکردم پيدا مشکلي

 و اخوابيه شبانه،بيدار کابوسهاي. داشتم خاصي آرامش حس بودم ديده را رضا حميد موقعيکه از

 .بود شده کمتر سردردهايم

 حتي ينندبب را پدرشان پسرانم که ميخواست دلم خيلي. ميگذراندم آرتان و هاکان با را وقتم بيشتر

 .مادرشان همکار عنوان به

 با ينهگنج يک مثل و بودم گذاشته آلبومي در را بود گرفته ما از عروسي روز مينا که عکسي تا چند

 اب که روزهايي به و نگذارم جلويم را آلبوم که نبود روز حميدرضا ترک اوايل. بودم مراقبش ارزش

 از غير نميشود عايدم چيزي هم اينکار از که فهميدم بعدها ولي نکنم گريه هاي هاي داشتم او

 وقت هيچ. سازم جاري جنينهايم رگهاي در را اندوه و غم خون و کند بيشتر را دردم و غم اينکه

 ذهنشان در تصويري پدرشان از که نداشتم دوست. ندادم نشان ها بچه به را رضا حميد عکس

 . شود غصه و غم دچار من قلب مثل هم آنها دل او چهره آوري ياد با و شود حک

********** 

 .آمدم بيرون خيال و فکر از اتاق در صداي با. بودم کالفه شرکت در صبح از

 .تو بفرماييد -

 رئوف خانم سالم -
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 داشتيد؟ امري. رضايي آقاي سالم -

 اب. رفته فروش خريديم نوين زيبايي ازشرکت که محصوالتي دوسوم از بيشتر رئوف خانم -

. فتهر باال تصاعدي بصورت محصوالت فروش داشتيم پزشکا مطب و آرايشگاها به که ويزيتايي

 از يکسري درخواست هم پوست متخصصين از تا چند و پوست زيبايي پزشکاي از تا چند

 روشف زمينه در ميدونيد صالح اگه بگم خواستم. کردن( آرايشي-درماني)  پروفيشنال محصوالت

 .کنيم اقدام هم زيبايي هاي ژل و تزريقي بوتاکساي

 باشه؟ داشته اقتصادي توجيه ميکنيد فکر -

 .بيني عمل مثل دقيقا. شده مد بوتاکس و ژل تزريق روزها اين که ميدونيد خودتون -

 :گفتم آميزي اعتراض لحن با

 !!رضايي آقاي -

 .نداشتم توهين قصد. م شرمنده-

 اين در ور ما ميتونه نوين زيبايي شرکت آيا کرد؟ تهيه را ژل و بوتاکس بايد کجا از. نداره اشکالي-

 کنه؟ ساپورت زمينه

 بپرسم ازشون و بگيرم تماس ستوده آقاي با بايد! نميدونم-

 مد هداشتب وزارت شده تاييد موارد که بگيد و کنيد لطف ولي. بديد انجام رو اينکار ميتونيد... اُکي-

 .کنيد تاکيد مسئله اين روي. قالبي و چيني مواد نه نظرمونه،

 چشم-

 .شد خارج اتاق از رضايي

 نازايي رماند درگير ميدانستم. نداشتم خبر مينا از که بود مدتي. بود شده تنگ مينا براي دلم خيلي

 .است

 .گرفتم را اش وشماره برداشتم را تلفن گوشي

 .پيچيد گوشي در خواهرم زيباي صداي ممتد، بوق تا چند از بعد

 جونم مينا سالم-
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 هب. بود خاموش گرفتم تماس موبايلت به بار هست؟چند معلوم دختر؟ تو کجايي تويي؟ مارال-

 تهراني؟ االن. تهران اومدي ماموريت واسه گفتن زدم زنگ هم شرکت

 .هستم بابل. عزيزم نه-

 !باشه يادت. نزدي خواهرت به سر يک ولي تهران، اومدي معرفت بي-

 ني ني نکنه بابل؟ نميايد چرا بهادر و تو. بمونم تهران نميتونستم بود، همراهم شرکت معاون-

 شدي؟ نشين خونه و داري راه تو کوچولو

 .زديم رو ني ني قيد فعال. بابا نه-

 چرااااا؟-

 . نميشيم دار بچه داره بهادر که مشکلي با گفت. دستمون رو ريخت رو پاکي آب دکتر-

 . شد بلند اش گريه هق هق

 :گفتم دل در

 . خواهرکم دل واسه بميرم-

 کسي اگر که ميبوسيد و ميکرد بغل چنان را آرتان و هاکان. دارد دوست بچه چقدر ميدانستم

 .هستند خودش هاي بچه ميکرد فکر نميدانست

 و يار بدون بچه دوتا با که خوبه من مثل. نگيره ازت رو بهادر خدا ميکني؟ گريه چرا گلم آخه-

 چي ديگه. موفق کارت تو. خوب شوهرت. خوب زندگيت... ا الحمد.دنيا جنگ به رفتم پشتيبان

 محروميت خودمون خوبه. کن قبول فرزندي به بچه يک برو. ميخواد بچه دلت خيلي ميخواي؟

 وت در از مصنوعي عموهاي يا خاله اون از يکي تا ميدوختيم در به چشم چقدر يادته. ايم کشيده

 هب. ها بچه اون از يکي مامان بشي هم تو داره اشکالي چه. بکشن سرمون به محبت دست و بيان

 لقبو فرزندي به رو يکي حتما نميشدم دار بچه اگه منم. نميکنه خودت بچه با فرقي هيچ خدا

 . ميکردم

 رفتهگ صداي با. بود شده روشن دلش در اميدي سوي کور اينکه مثل بود آمده بند اش گريه صداي

 : گفت اش
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 چي؟ نشه راضي بهادر اگه-

 داريد؟ هم اي ديگه راه مگه. کنه ناز بخواد نيست تو از که ايراد و عيب. خواهرکم نشه راضي چرا-

 پرتون و بال زير معصومو طفالي اون از يکي و بشيد خير باني هم بهادر و تو ميخواد خدا شايد

 شمب قربونت. ندارن همه که ميخواد لياقت گرفتن، قرار خداوند لطف مورد اينطوري خدا به. بگيريد

 بره تياد که کنه باز جا دلت تو اونقدر بچه اون که باشه. زاييدن مهر که نگفتن... مادري مهر گفتن

 .نيست خودت گوشت و پوست از اون که

 اون که هم حاال تا! واال. ميشه راضي اون کن، صحبت بهادر با منطقي داليل با و آرومي به تو

 نم ميگفت اولش از وگرنه رفت جراحي تيغ زير و ميزد آتيش و آب به خودشو تو خاطر به بيچاره

 .نميخوام بچه و ام راضي زندگيم از

 :گفت چون بود کرده اثر مينا روي خيلي حرفهايم اينکه مثل

 ميگي؟ بهش تو نشد راضي و گفتم بهادر به من اگه -

 با درچق تو با ازدواج واسه يادته. کني راضي اونو ميتوني که هستي کسي تنها تو باش مطمئن-

 ارزش اي ديگه چيز هر از بيشتر تو شادي بهادر، براي. کرد راضي رو اونا تا افتاد در ش خونواده

 .هستم آرتانم واسه خوب عروس يک منتظر من... جان مينا کني مي چيکار ببينم. داره

 آرتان؟ چرا حاال-

 مطيع و مظلومه م بچه آرتان. خودشه دست اختيارش. رضاست حميد مثل ميدوني که هاکان-

 .منه حرف

 .ام کرده کم را غمش بار از کمي که بودم خوشحال. شنيدم را اش خنده صداي

 .بگو خودت از مارال.  خب-

 افتادي؟ هم ما ياد عجب چه-

 بود گرفته خيلي دلم ببخشيد-

 .بودم اومده رضا حميد شرکت جلسه واسه تهران. گلم کردم شوخي-

 ديديش؟-
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 .آره-

 نگفت؟ چيزي شناختت؟! نه-

 .بود ناراحت زنش فوت بابت خيلي ولي. نشناخت-

 ميکني؟ چيکار حاال-

 آرتان و هاکان از بودم محروم با اشتباهاتشو تاوان بايد رضا حميد. نشده عوض چيزي... زندگي

 . بده

 .کردي فراموشش و نداري دوستش هنوز که نگو-

 . نداره اون تنبيه به ربطي هيچ موضوع اين-

 بشنوي؟ خودش زبون از جريانو و کني صحبت خودش با نميخواي-

 رو سنگيني بهاي داشتم رضا حميد به که عشقي بابت من که ميدوني خوب خودت تو مينا... نه-

 شهن پيشقدم خودش و نشناسه منو تا.کنه بازي احساساتم با نميدم اجازه ديگه. کردم پرداخت

 نوانع به فعال. پسراش عنوان به نه. ببينه رو ها بچه که نمياد بدم ولي. نميکنم کاري هيچ من

 .من پسراي

 .کنه شک موضوع به ها بچه قيافه از نميکني فکر-

 و کرد باز برام صحبتو سر کمي جلسه تو... خودشن شبيه پسرا بفهمه که نيست زرنگ اونقدر -

 .کرده فوت شوهرم گفتم پرسيد زندگيم به راجع

 بشناست؟ نتونسته چطور حاال! بستي پشت از شيطونو دست بودي؟ کي باز تو-

. شدم چاقتر ميدوني که هم قبل به نسبت. کردم عمل بينيمو هم قبل ماه چند. بودم زده سبز لنز-

 بشناسه؟ منو ميخواد چطوري

 .شدي چرچيل پا يک خودت واسه! که واقعا-

 نواي بهادر ميگي ميسوزه ت آشپزخونه المپ تا که کنارته بهادر تو. کرد روزگار ختم منو زمونه-

 رضا حميد اسم فقط و بوده خودم دوش رو مشکالت تمام بار که ساله 01 چي من ولي کن عوض

 .ميکشم يدک خودم با رو
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 .داري حق بگي هرچي. داري حق-

 . شده تنگ واستون ها بچه دل هم و من دل هم. بابل بيا بهادر با سر يک کردي وقت جان مينا-

 .ميشه چي ببينم باشه-

 خواهري؟ نداري کاري-

 عزيزم نه-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

********** 

 با. دبو برداشته را عالم ام گريه صداي. دويدم تلفن سمت به کردم، بيرون خانه از که را کاظم حاج

 . رفتم حال از ميزدم حرف که همينطور. گفتم مينا به را جريان گريه و هق هق

 . هستند سرم باالي 005 اورژانس هاي پرستار ديدم کردم باز که چشم

 .کردند وصل بهم سرم که فهميدم دستم، تو سوزش احساس با

 .ميزد قدم اتاق تو کالفه بهادر. بود گرفته دستش در را دستم مينا

 .کرد فوران چشمهايم از اشک دوباره مينا ديدن با

 :گفتم

 اومديد؟ چطوري شما-

 :گفت. بود مشهود مينا چهره از نگراني

 ربهاد به گرفتم آژانس يک سريع. داشت برم ترس نزدي حرف و زدم صدات تلفن پشت وقتي-

 خدا. کنه باز درو و در باالي بره خواستم جوون پسر يک از. برسونه خودشو گفتم و زدم زنگ هم

 کنارت هم تلفن گوشي و کردي غش ديدم اومدم که اتاق تو. بودي نکرده قفل درو که روشکر

 رحم خودت به. شدم ترک زهره. اومد اورژانس رسيدن تا هم بهادر... 005 زدم زنگ سريع. افتاده

 .مياري اينا سر باليي يک آخر خدا به. کن رحم شکمت تو هاي بچه اين به نميکني
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 :ميگفت و ميکرد نوازش را دستم مينا و ميريختم اشکم همينطور

 .باش کوچولوهات فکر به. باش آروم عزيزم -

 نم بگه درست اگه. کردن اعدام رو رضا حميد ميگفت حاجي کنم؟ سرم به خاکي چه مينا:  ناليدم

 کنم؟ چيکار بچه دوتا اين با

 : گفت بهادر

 شون پرونده پيگير خودم ميکني؟ اينطور حاجي اَلکي يک حرف واسه خودتو چرا جان مارال-

 .بيارن در رو قضيه توي ته که ميخوام دادگستري هاي بچه از. ميشم

 . بست من به خدمت کمر دوباره مادر يک مثل مينا و رفتم ش خونه به مينا اجبار به

 .است افتاده اتفاقي که بود معلوم اش قيافه از. آمد خانه به کالفه بهادر يکروز

. نيدمش را رضا حميد اسم شدم رد که آشپزخانه در از. ميکردند صحبت آهسته مينا با آشپزخانه در

 بهادر؟ شده چي چي؟ رضا حميد-: گفتم و کردم بهادر به را رويم و کردم باز را در زدن در بدون

 .شوم مرگ دق خبر يه شنيدن انتظار در روز هر که اينه از بهتر کنم دق يکدفعه. بگيد بهم

 : گفت و کرد قفل بهم را دستش کالفه

 .نشده چيزي-

 : گفتم عصبي

  ميکنيد؟ پچ پچ آشپزخونه تو ساعته سه هيچي واسه-

 : دادم ادامه و گرفت م گريه

 .بار يک شيون بار يک مرگ. دارم شنيدنشو تحمل خدا به... بگيد-

 .بود راست همه حاجي حرفاي راستش-

 :ناليدم و نشستم زمين رو و شد آوار سرم روي دنيا حرف اين شنيدن با

 کردنش فراهم واسه که بودم خواسته رويايي زندگي اون از من مگه...! کردن اعدامش پس -

 .کرد اينکارو
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 :گفت و شد عصباني بهادر

 اعدام رو گروه اعضا همه! که بزنم حرف نميذاري... ميکني لجبازي. نداري تحمل ميگم وقتي -

 .نبوده ها اعدامي جزو رضا حميد ولي کردن

 پاک دستم کف با را اشکهايم. بخشيد من به اي تازه جان که بود مسيحا دم يک برايم حرفش

 : گفتم گريه و خنده بين و کردم

 است؟ زنده پس-

 خبري کسي ولي شده تبرئه. بوده زندان مدت يک کجاست؟ نميدونه کسي ولي است زنده آره-

 فهمهب نميتونه کسي برنگرده اون تا و رفته سوييس به ايران از که مدتيه هم وکيلش. نداره ازش

 . ندونه هم اون شايد البته. کجاست رضا حميد

 ميدح همينکه. نشست لبم روي بر شادي لبخند ماه چند از بعد. شد روشن بهادر صحبتهاي از دلم

 .آيد مي سراغم به که ميدانستم. بود کافي برايم بود زنده رضا

 اساحس بوديم مينا با آش سبزي کردن پاک حال در وقتي يکروز که شد تکميل وقتي من شادي

 .ريخت پايين هري دلم زير کردم

 .ديگر قلقلک يک دومرتبه. افتاد دست از سبزي

 . خورد دستم کف به اي ضربه گذاشتم دلم زير را دستم

 .ديگر ضربه يک دومرتبه

 هر براي. بود شده غمم و شادي زمانهاي همدم تنها اشک. ريخت فرو چشمهايم از شوق اشک

 .ميريختم اشک ام احساسي و روحي حالت

 :پرسيد سراسيمه. ميکرد نگاه من به نگراني با مينا

 .شده چي مارال -

 :گفتم خوشحالي با

 ميخورن تکون دارن-

 ميخوره؟ تکون کي-
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 .ميزنن لگد بهم دارن. هام بچه-

 .ديگر لگد يک دومرتبه. گذاشت شکمم روي را دستش حرف اين شنيدن با مينا

 : گفت و کشيد شادي از جيغي

 .بشه هردوتاشون قربون خاله-

 نندک منصرف تصميمم از را من کردند سعي بهادر و مينا هرچه. گرفتم را تصميم روز چند از بعد

 نشدند موفق

 که يميدون کجا از اصال بگردي؟ مادرت پدرو دنبال ميخواي چطور پر شکم اين با تو دختر آخه: مينا

 ان؟ زنده اونا

. ادهد تحويل اونا به منو جوون آقاي يک که گفت موسوي خانم روز يک ولي نباشن زنده اونا شايد

 تصميمو من هرحال به. دارن مرد اون از تلفني شماره يا آدرس پرورشگاه در م پرونده تو حتما

 .نمک کشي اسباب قالبي حاجي اون خونه از کنيد کمکم هستيد من فکر به اگه هم شما. گرفتم

 آن به را من قبل سال 11 که مردي تلفن شماره و آدرس و رفتم پرورشگاه به بعد روز چند

 .گرفتم بود آورده پرورشگاه

 .است شده رقمي 1 شماره که فهميديم 001 از گرفتن کمک با بود رقمي 6 تلفن شماره

 و برداشت را گوشي جوان خانم يک بوق چندتا از بعد. زدم زنگ شماره آن به لرزان دلي و دست با

 آنها از که آدرسي تنها. اند رفته آنجا از که گفت جوان زن آن. دارم کار ميهني آقاي با گفتم من

 .است دامادش مال ميگفت که بود همراهي شماره داشت

 که مرد آن. گرفتم را همراه شماره و کردم قطع را گوشي کردم تشکر خانم آن از اينکه از بعد

 تبريز به اش خانواده ديدن براي ميهني آقاي که گفت کرد معرفي ميهني آقاي داماد را خودش

 رد و. گرفتم دامادش از را ميهني تلفن شماره و آدرس. برميگردد آينده روز چند ظرف و است رفته

 .هستم اش قديمي دوستان از يکي دختر گفتم کنم معرفي را خودم ميگفت که او اصرار جواب

 يک. زدم زنگ ميهني آقاي منزل به بعد روز چند. گذشت سال چند اندازه به برايم روز چند آن

 به بايد و دارم واجبي کار ميهني آقاي با گفتم و کردم معرفي را خودم. داد جواب مسن خانم
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 مازن از قبل گفت و نپرسيد سوالي ازمن ديد مرا التماس و اصرار که هم خانم آن. بيايم منزلشان

 .ميرود مسجد به نماز براي ولي است منزل شوهرش مغرب

 .رفتيم ميهني آقاي منزل به بهادر و مينا با

 ارليچ مدل ميگويند که سبيلهايي با و ريش بدون خميده کمي و بلند قدي با ساله 71 پيرمرد يک

 .داشت مهرباني چهره. بود مو بي سرش وسط قسمت و داشت روشني چشمهاي. چاپليني

 معمولي زندگي که آمد مي بر منزلشان ظاهر از. کرد دعوت اتاق به را ما اش ترکي زيباي لهجه با

 .هستند جامعه متوسط طبقه جز و دارند

 نشستن به را ما و نشست بود پهن آنجا که اي تشکچه روي رفت اتاق باالي سمت به خودش

 .کرد دعوت اتاق کناره تشکهاي روي

 حقايق فهميدن براي بيتاب که من شدن، پذيرايي و پرسي احوال ?خودم کردن ازمعرفي بعد

 :گفتم بودم زندگيم

 پرورشگاه به رو ماهه چند دختر يه قبل سال 11 شما که اينه مزاحمت از غرض ميهني آقاي-

 ماش بفهمم که اينه واسه اومدم، خدمتتون که االن و دخترم همون من. داديد تحويل ائمه گلستان

 بودن؟ کسايي چه مادرم و پدر. برديد پرورشگاه به کجا از منو

 11 خاطرات يادآوري براي سنش توجه با. انداخت من به نگاهي و کشيد مويش بي سر به دستي

 .داشت نياز زمان کمي قبل سال

 : گفت و کشيد بلندي آه

 دچن تا پيداست که هم امر ظواهر از. شدي بزرگ چقدر. هستي سولماز و علي محمد دختر تو پس-

 شوهرته؟ اومده باهات که آقايي همين کجاست؟ شوهرت. ميشي مادر هم خودت ديگه وقت

 :گفتم و کردم اشاره مينا به

 .مسافرته من همسر. هستن دوستم لطفي خانم شوهر ايشون -

 11: گفت و کرد مکثي
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 .رفتم طويقون نام به شرقي آذربايجان روستاهاي از يکي به م خونواده ديدن براي قبل سال -

 جا مهه. بره روستا از ميتونست ماشيني نه و اومد مي روستا به ماشين نه. بود باريده زيادي برف

 فتهر م خونواده ديدن براي روزه سه. نگفتم دروغ بود، باريده برف متر يک بگم اگه. بود يخبندان

 استفاده گرمايي وسايل مدل همه از مردم. موندم روستا اون در برف خاطر به يکهفته ولي بودم

 بربرا دو برگشت موقع. اومد روستا به تبريز از بوس ميني يک باالخره. بشن گرم تا ميکردن

 .بودم مسافرين از يکي جزو هم من. بود کرده سوار مسافر ظرفيتش

 الستيکاي از تا دو ماشين سنگيني دليل به راه وسط. بودن مسافرا جزو هم جووني شوهر و زن

 .شد پنچر بوس ميني

 در اشينام تردد يخبندان و زياد سرماي دليل به ولي ساعت نيم شايد بود نمونده زيادي راه تبريز تا

 اگردشش به راننده. بريم شهر به گيري پنچر واسه که گرفتيم تصميم راننده و من. بود کم جاده

 .هخطرناک و ميره در ماشين زير جک چون بشن بوس ميني سوار که نده اجازه مسافرا به که گفت

 بعد. فتيمر تبريز به پنچر الستيکاي با ما و داشت نگه نيسان ماشين يک با تا شديم معطل کلي

 يگهد نيسان يه با گرفتن ماشين براي معطلي و گيري پنچر براي کشيدن مکافات ساعت ازچند

 ميني. ردک بلند رو نيسان سرنشينان و ما فغان و داد ديدم که اي صحنه. برگشتيم مسافرا پيش

 اگردش. بود زنده شوفر شاگرد فقط. بودن اون داخل مسافرا همه حاليکه در بود گرفته آتيش بوس

 اشينم زير جک اونل شدن سوار با و نشن سوار بوس ميني به که بود نشده مسافرا حريف شوفر،

 نيسان از همگي. همان گرفتنش آتش اون دنبال به و همان بوس ميني شدن چپ و بود رفته در

 زنده هيچکس. گرفتيم تماس 001 با. ميرفت هوا به که بود پوستي و گوشت بوي. شديم پياده

 يک دايص که کردم فکر اول. کرد خودش جلب منو ضعيفي ناله که بوديم پليسا معطل. بود نمونده

 پتو دورش که ماهه چند کودک يک ديدم رفتم، که جلوتر. ميزنه نال سرما از که ست گربه بچه

 تيشآ اون از چطور بچه اون که ميدونه خدا.  افتاده بوس ميني از فاصله به و برفا روي شده پيچيده

 شمادر يا بود شده پرت بيرون در از ماشين شدن چپ با نبود معلوم. بود کرده پيدا نجات سوزي

 .کرده پرت بيرون اونو نجاتش براي

 اونو .پيچيدم دورش رو پتو و کردم بلندش. بود کرده يخ پاش و دست. بود شده کبود سرما از بچه

 که يکردمم التماس ماشينا از و ايستادم جاده کنار. ميدادم نجاتش تا ميرسوندم بيمارستان به بايد

 از .داشت نگه جيپ يک معطلي کلي از بعد. بود پر خرخره تا ميشد رد که ماشيني هر. دارن نگه

 لويج رو تو بيمارستان به رسيدن تا. برسونه درماني مرکز اولين به منو که خواستم ش راننده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

83 

 

 ورژانسا به رو تو سراسيمه رسيدم که بيمارستان به. کشيدي نمي نفس.  گرفتم ماشين بخاري

 .برسن تو داد به ميکردم التماس پرستارا به. بردم

 بعد. شهب روشن تو تکليف تا موندم عموم پسر منزل در منم. بودي بستري بيمارستان در هفته يک

 داخل که پول کيف يک و شناسنامه چند همراه به رمق بي و الغر ماهه سه بچه يک هفته يک از

 و اه شناسنامه و پوال که داشتن رسم روستا هاي زن. دادن تحويل من به بودن، گذاشته قنداقت

 .ميکردن مخفي رو اونا خودشون خيال به و بذارن شون بچه قنداق الي سفر در رو قيمتي هرچيز

 . آوردم تهران به خودم با رو تو

 : داد ادامه و همسرش به کرد رو

 آيه و قسم براش کلي. هستي خودم ي بچه تو که کرد فکر اول. بود شده شوکه تو ديدن با الدوز-

 .کرد باور جريانو که خوردم

 . مميريختي اشک مينا و من ميداد توضيح را ام بدبختي و آوارگي جريان ميهني آقاي همانطورکه

 وسط را ميوه ظرف و. کرد سالم همه به. شد اتاق وارد بلند قد و جوان پسر يک موقع همين در

 .گذاشت ما روبروي اتاق

 : گفت و من به کرد رو ميهني آقاي

 شير بهت ماه 1 و کرد مادري حقت در خانم حاج. بود ساله 0 باتور آوردم خونه به رو تو زمانيکه-

 چهب اين سهميه شير اين گفت و ميداد شير کمتر باتور به ديگه اولدوز اومدي تو که روزي از. داد

 .است

 رفتم سمتش به. بود پرورده خود شيره از مرا ماه 1 که بود زني او. انداختم مسن خانم آن به نگاهي

 خانم الدوز چشمهاي در اشک. شدند روان اختيار بي اشکهايم. انداختم آغوشش در را خودم و

 .بود شده جمع

 : گفت ترکي لهجه با

 زمان اون در ولي نبره پرورشگاه به رو تو که کردم اصرار حاجي به خيلي دخترم، تم شرمنده-

 ساختمونا سر موقع اون حاجي. بود ساله 05 بزرگشون که قد نيم و قد بچه تا 6 و بود حاجي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

84 

 

 سيب ها بچه به و نداشتيم هم شب شام وقتا گاهي. بود مزد روز کارگر. ميکرد بنايي و ميرفت

 .ميداديم چکيده ماست با زميني

 : گفت حاجي

 به گها ولي. نبود اينطور خدا، به نه. کنم بزرگ خودم هاي بچه مثل رو تو نميخواست دلم اينکه نه-

 تا هما که من خونه تو نه ميدن، حسابي و درست غذاي يک بهت که ميدونستم حداقل بردمت اونجا

 .نميرسيد بهت گوشت ماه

 :ميگفت و بود کرده بغل منو الدوزخانم

 !خودمي عزيز! خودمي دختر -

 . بدهم نشان را ام خوشحالي چطور نميدانستم

 .نباشند تو خون از هرچند حال. داري خانواده يک کني احساس سالها از بعد که دارد خوبي حس

 : گفت و جوان پسر آن به کرد رو حاجي

 .خانم مارال شما برادررضايي. باتور اينم-

 در را خودم و کشيدم را دستش. داد دست من به خجالت با و آمد سمتم به. کردم باتور به رو

 هک برادري. داشتم مهربان برادر يک. کرد حلقه هايم شانه دور را دستانش هم او. انداختم آغوشش

 .بود بخشيده من به را شيرش سهميه زمان يک

 شکمم به که لگدهايي با هم هايم بچه. بود شده جمع چشمهايشان در اشک من هاي گريه از همه

 .ميکردند اعالم را خوشحاليشان ميزدند

 : گفتم و کردم حاجي به رو

 کدوم به که م فهميده حداقل. خوشحالم خيلي کردم پيدا رو شما سال همه اين از بعد اينکه از-

 مهربونه من خدايِ چقدر که ميفهمم حاال. بگردم اجدادم و آباء دنبال بايد کجا و دارم تعلق خطه

 .داد قرار کنارم در نجات فرشته يک مثل رو خانم الدوز و شما سخت لحظات اون در که

 .بروم ديدنشان به حتما که دادم قول و کردم خداحافظي اش خانواده و ميهني آقاي از

 .شد کم قلبيم آالم از کمي بودند کرده حقم در که لطفي و ميهني آقاي خانواده ديدن با
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********** 

 :گفتم. ريخت بهم را افکارم رشته در به ضربات صداي

 تو بفرماييد-

 خودم عزيز برخواهر سالم-

 .شدم باتور چشم در چشم و کردم بلند را سرم

 خودم به خوبي اين به برادري داشتن از... کاردان و عاقل حال عين در و تيپ خوش و برازنده

 .ميباليدم

 اريک حداقل. ميکرد کار من شرکت در حسابداري مسئول عنوان به باتور شرکت، تاسيس زمان از

 .بدهم انجام ميهني خانواده از تشکر براي ميتوانستم که بود

 چطوره؟ ما داداش خان احوال-

 عالي-

 چطوره؟ شوکا-

 .ميرسونه سالم. خوبه اونم-

 خوبه؟ سوريا-

 و وابهخ روزا. بخوابيم حسابي و درست نذاشته شب يک اومده دنيا به موقعيکه از. سوخته پدر آره-

 !ميکشه جيغ و بيداره جغد مثل شبا

 دکتر؟ برديش-

 .دارن نوزادي درد دل ماهگي چهار تا ها بچه بعضي. طبيعيه گفت دکتر... آره-

 افتادي؟ خواهرت ياد که داشتي چيکار حاال خب-

 .داري هم داداش يه نمياد يادت اصال تو که نزنيم سر تو به شوکا منو اگه... برم روتو که واقعا-

 .باشم خودت دل ور ميخواستم. نگرفتم برات مازندراني زن که الکي-
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 ده نهوگر نگفته چيزي من احترام به حاال تا رضايي کارش؟ سر بياد قراره کي خانم مامان اين حاال

 بود کرده استخدام ديگه منشي تا

 مونده ماهش 0 هنوز داره زايمان مرخصي ماه 6 اون. آباجي خيال بي بابا-

 .بده رو رضايي غرغرهاي جواب خودت کنم؟ چيکار -

 بشه؟ رضايي منشي ?شوکا مرخصي اتمام زمان تا و بياد خواهرش بگم-

 بلده؟ تايپ-

 .نميکرد چت رفيقاش با کامپيوتر پاي شب نصفه تا شبا که نبود بلد اگه-

 ديگه؟... کن معرفيش رضايي به خودت. بياد فردا از بگو-

 .بگيرم مرخصي اومدم راستش-

 سالمتي؟ به کجا-

 ارشسف کلي و زد زنگ بهجت پيش شب چند خدا به تبريز؟ نمياي مگه تو! ديگه نيکو عروسي-

 .نمياي هم خودت نياوردي رو مارال خواهرم اگه باتور گفت بهم. ببرم خودم با هم رو تو که کرد

 شاکر را خدا بودند پذيرفه خودشان خواهر عنوان به را من ميهني آقاي فرزندان اينکه از دلم در

 .بودم

 اگر. نمياد بر پسشون از آنا کنم؟ چيکار رو ها بچه ولي. جان باتور بيام دارم دوست خيلي-

 . ميومدم سر با بود تابستون

 دختري ي نوه نيکو عقد سر کادوي براي که آزادي بهار کامل سکه يک و کشيدم را ميزم کشوي

 :گفتم و دادم باتور به و آوردم در بودم خريده ميهني آقاي

 آنا مه ولي بياد ميخواست دلش خيلي بگو بهش و. بده بهش عقد سفره سر من جاي به اينو تو -

 .دارن مدرسه ها بچه هم و مريضه

 :گفت معترضانه باتور

 .نکردن دعوت کادو واسه رو تو که اونا-
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 بدم انجام براتون ميتونم که کاريه حداقل اين.  ميدونم-

 دختر. کاره حداقل اين ميگي همش و هستي م خونواده و من فکر به شب تا صبح از تو! بابا اي-

 .نداره توقع تو از کسي

 وت االن منم نبود اون اگه. کرد پدري من حق در اون... پدرتو کنه رحمت خدا ولي ميگي درست تو-

 با شد راضي اگه. شده ذره يک براش دلم. برسون الدوز مامان به سالم خيلي. نبودم دنيا اين

 يزننم حرف ترکي هم با ميشينن شب تا صبح از هست که هم آنا. ما خونه بياد. بابل بيارش خودت

 .نميره سر شون حوصله

 .ميدونم بعيد ولي. ميگم بهش باشه-

 .گفته مارال بگو. کن اصرار تو حاال-

 .پسرش خونه بياد تو خاطر به مگه باشه-

 ميري؟ روزه چند. رضايي ميدم خودم همينجا بذار بنويس مرخصيتو برگه-

 چطورن؟ دايي عشقاي دوتا راستي. بابلم عيد سوم-

 .شر و بازيگوش هميشه مثل-

 .يزدنم حرف ترکي باهم که ميومده ها بچه صداي ميگفت بپرسه حالشو بود زده زنگ آنا به شوکا-

 .قلدر و ?تعصبي. آورده بار ترک رو اونا حسابي آنا آره-

 !شجاع بگو ?قلدر خانم نگو-

 .ميگي تو همونکه... نخوره بر بهت حاال! خب خيلي-

 نگاه چيه اين. ايروني کاناالي بزن هاکان گفتم. بود گذاشته ترکي فيلم يک ماهواره ديروز-

 خرآ تا اول از نشوندن مبل رو بردن گرفتن دستمو اومدن جفتشون. فهميد نمي هيچي ميکنيد؟

 موه ميخواستن بار چند. ندارن هم تفاهم باهم کردن ترجمه در که جالبه. کردن تعريف برام فيلمو

 .گرفتم جلوشونو که کنن پار و لت

 و عيب تمام خودمون خونه ميارم روز چند ميام خودم اومدم که تبريز از. شده ذره يه براشون دلم-

 .ميکنم رفع ترکيشونو ايراداي
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 نزبا هاي آموزشگاه مدرس ميشن نهايت در من پسراي کنم فکر ميريد پيش شما که اينطور-

 رنبگي زن بخوان هم اگه... ترکيه ميرن فقط برن خارج تحصيل ادامه واسه بخوان هم اگه... ترکي

 !ميگيرن ترک زن فقط

 بده؟ مگه-

 نبرد؟ خوابت خودت چرا بودي بلد الاليي که تو ولي. خوبه هم خيلي نه-

 لبريد برام من، اتاق تو ميفرستادي رو شوکا هي. خانِم آباجي پختي ما واسه تو که بود آشي اين-

 .کنه

 .خانمي و ماهي اين به دختر. باشه خداتم از. دادم بهت رو برو-

 نداري؟ کاري. هستيم هم خانِممون آباجي چاکر حال هر به-

 عازميد؟ کي. نه-

 صبح فردا-

 سالمتي به-

 . خداحافظ-

 : گفت خاصي شيطنت يک با و کرد باز را در مجددا بعد و رابست در و رفت بيرون اتاق از باتور

 (ببوس رو دايي هاي عزيز) اُپ عزيزلرين دايينن-

 :گفتم و کردم بلند اي خنده

 .ترکا شما دست از امان -

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم را کيفم. بود ظهر از بعد 5 ساعت کردم نگاه ساعت به

********** 

 آن در که گذاشتم مينا براي نامه يک. کردم جزم را عزمم ميهني خانواده ديدن از بعد روز چند

 اهشخو. خونه کليد اين. کنم پيدا خويشامو و قوم و برم بايد. ميرم زادگاهم به من " بودم نوشته

 ".کن پيدا برام جا يک ميشه ديگه روز چند که من برگشت تا ميکنم
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 .بود پرورشگاه در تنهايي از تر سخت خيلي رضا حميد نبود در تنهايي

 را ما تنهايي تا که کرد دشت و کوه آواره مرا که آن و اين ميان بود فرقي چه. بود تنهايي ?تنهايي

 .بردارم ميان از ديگري فرد يافتن با

 به بلق از اگر ميدانستم. برداشتم مينا گرم لباسهاي از تا چند خودم براي. سرد هوا و بود زمستان

 .بروم سفر به ماهه 6 جنين دو با نميدادند اجازه شرايط هيچ تحت دارم تصميمي چه که بگويم آنها

 دردي مرک داشتم تبريز تا که ناراحتي تنها. گرفتم تبريز براي بليط يک و. رفتم غرب ترمينال به

 شدم پياده اتوبوس از وقتي. شدم دچار آن به نشستن اتوبوس در ساعت ده علت به که بود

 دهباري که هم برفي و سرما آن در. بودند کرده ورم حسابي پاهايم و نميرفت پاهايم به کفشهايم

 راهنمايي با و پرسيدم طويقون روستاي مورد در تبريز ترمينال در. بپوشم دمپايي نميتوانستم بود

 هايم هبچ. نداشتم را اتوبوس در نشستن توان ديگر. رفتم شخصي ماشينهاي سمت به نفر يک

 فتارر به ميکنم فکر که االن. ميکوبيدند شکمم ديوار در به را خودشان و ميکردند تابي بي هم

 .ميبرم پي زمان آن در ام احمقانه

 .محروم تقريبا و. کم بسيار جمعيت با روستا يک. رسيدم طويقون روستاي به باالخره

 يک زا گرفتن کمک با. بودند داده را اذان. شدم پياده که ماشين از. داشت نگه روستا وسط ماشين

 .کنند کمک به تا ببينم را افرادي ميتوانم آنجا در که ميدانستم رفتم مسجد به خانم

 از بعد و رفتم جوان مرد يک سمت به در دم. بود شده تمام جماعت نماز رسيدم مسجد به وقتي

 و پيرنيا اصل زاده رئوف علي محمد خانواده دنبال به و ام آمده تهران از که گفتم کردن سالم

 جدمس خادم ولي نميشناسد نام اين به را کسي که گفت جوان مرد آن. ميگردم زاده ترک سولماز

 .کند کمک ميتواند و است مسني فرد هابيل عمو

  کرد باز را در مسن مرد يک دقيقه چند از بعد. رفتم مسجد سرايدار اتاق در به

 .داد را جوابم ميهني آقاي به نسبت تري غليظ ترکي لهجه با. کردم پرسي احوال و سالم او با

 ارمد عجله که گفتم و نپذيرفتم که کرد تعارف اتاق داخل به مرا. کردم بازگو او براي را ام خواسته

 .ببينم را نفر دو اين وابستگان زودتر بايد و

 : گفت هابيل عمو
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 هم زسولما. رفتن روستا اين از بوس ميني گرفتن ازآتيش بعد سال چند علي محمد وبرادر خواهر-

 هم مادرش و قبل سالها پدرسولماز. نکرده ازدواج و بود اون از بزرگتر که داشت خواهر يک فقط

 .ميکنه زندگي پدريش منزل در هم سولماز خواهر سونا. کرده فوت که ميشه دوسالي يک

 :گفتم هابيل عمو به

 .بريم سونا خونه در به باهم تا شيد آماده لطفا هم شما بخونم رو نمازم تا ميرم مسجد به من -

 لمارا من که گفتم هم هابيل عمو به. افتاديم راه ام خاله منزل سمت به هابيل عمو با نماز از بعد

 :گفت و گرفت دهن به انگشت هابيل عمو. هستم سولماز دختر

 سونا؟ زاده خواهر هستي؟ تو برده در به سالم جون حادثه اون از ميگفتن که اي بچه همون پس -

 بودي؟ کجا حاال تا

 . رسيديم کاهگلي و قديمي خانه يک به. دادم خودم از مختصري حال شرح

 : آمد زن يک صداي. زد در هابيل عمو

 (؟ کيه) کيمده؟ -

 (کن باز را در. هابيلم)  پينه گا آچ. هابيلم -

 نت به کلفت مشکي ژاکت يک و بود پوشيده گلدار پيراهن يک که ساله 16-15 حدود خانم يک

 چشم به رنگارنگ گلهاي اش حاشيه در که اي سورمه شال يک سرش به. کرد باز را در ?داشت

 الش لبه داخل به صورت کناره از و پيچيده گردنش دور به را شال طرف يک. داشت سر به ميخورد

 .ودب پوشيده جورابهايش روي رنگ کرمي پشمي ساق تا دو کردم نگاه پاهايش به. بود برده فرو

 (هابيل عم داخل بفرماييد)  هابيل عمو بويروزايچره -

 (نميخواين؟ مهمون)  ايستميسيز؟ گوناخ -

 (خداست حبيب مهمون)  ده حبيبي اللهون گوناخ -

 : گفت و کرد من به رو هابيل عمو

 .نيست بلد فارسي. خانم سونا. شماست خاله اين-

 . کردم نگاه هابيل عمو به تعجب با
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 :گفت و خواند چشمانم از را الم?سو هابيل عمو

 ندچ. دارم کار و سر مردم با. رفتم مکتب من خب بلدم؟ فارسي چطور من ميپرسي خودت از البد -

 ينجاا قديمياي اکثر ولي.  کنم صحبت فارسي ميتونم خاطر همين به. بودم مدرسه سرايدار سال

 .ندارن نوشتن و خوندن سواد که اونا خصوصا نيستن بلد فارسي

 : گفتم

 .کنم صحبت م خاله با چطوري من بريد شما اگه-

 وناس که وقتا گاهي. داره خوبي رابطه خانم سونا با. دبستانه پنجم کالس قاسم آقا دختر آيلي-

 شما يشپ امشبو ميگم و ميکنم صداش ميرم خودم. مياد کمکش به آيلي بپزه نون تا ميکنه خمير

 .بزني حرف ت خاله با راحت بتوني تو تا بمونه

 کفو بودند کشيده نم نيمه تا ديوارها که افتاد قديمي حياط يک به چشمم شديم، که خانه وارد

 کف متري 01 کهنه فرش يک. شديم که اتاق وارد. بود ريزه سنگ از پر موزاييک جاي به حياط

 روي و بود شده گداشته تشکچه هم اتاق دور تا دور. بود اتاق وسط هيزمي بخاري يک و پهن اتاق

 يک آن روي که بود کوچک ميز يک اتاق ي گوشه. داشت قرار نما نخ پشتي يک هم کدام هر

 .است روشن که ميداد نشان ميشد خارج آن از که بخاري که داشت قرار سماور

 جاي يک به. ميداد گوش دقت با خاله و گفت خاله براي را جريان ترکي زبان به هابيل عمو

 و سولماز اسم فقط من که گفت چيزي ترکي به و کرد سونا خاله به رو عمو رسيد که حرفشان

 .شنيدم آن از را مارال

 آغوش در را من و برداشت خيز من طرف به ميداد گوش ما حرفهاي به ساکت لحظه آن تا که خاله

 گريه آغوشش در بود درد از پر دلم زمين و زمين از که هم من. کرد گريه هاي هاي و کشيد

 تنگي دچار هم هايم جوجه کنم فکر. بودم آورده کم نفس که داد فشار مرا آنقدر خاله. ميکردم

 .بود شده بيشتر لگدهايشان شدت چون بودند شده نفس

 لب زير ميکرد گريه که همانطور و نشست کنارم خاله. کردم جدا خاله بغل از سختي به را خودم

 . ميکرد پاک شالش ي گوشه با را اش بيني و ميگفت نامفهومي اصوات

 :پرسيدم هابيل عمو از

 ميگه؟ چي -
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 را چشمهايش اشک انگشتهايش با و بود شده احساساتي آنجا شرايط تحت که هابيل عمو

 : گفت ميگرفت

 .رعنا و سفيد و خوشگل. شده خودت مثل مارالت ببيني که نيستي. خواهرم. سولمازم ميگه-

 را او حرف من نه که اي خاله با ماندم من و رفت و کرد خداحافظي هابيل عمو دقيقه چند از بعد

 .ريخت چايي برام خاله. مرا حرف او نه و ميفهميدم

 حرکات با. بود نرسيده ها جوجه به قبل شب از غذايي. ميخورد بهم حالم. بودم شده گرسنه

 منکه سيدپر ازم چيزي ترکي به. فهميد را منظورم خاله. بياورد برام نان تکه يک که گفتم پانتوميم

 .نه گفتم سر با ولي ميگويد چي نميدانستم

 برگشت وقتي. شد خارج اتاق از. گذاشت جلويم و برداشت اتاق ديوار توي کمد از را سفره خاله

 از هخال دومرتبه. محلي ماست ديگري و محلي کره يکي. گذاشت جلويم که بود دستش ظرف دوتا

. ريخت آن داخل را کره از کمي. گذاشت بخاري روي و آورد رويي بشقاب يک و. شد خارج اتاق

 منميتوانست و ميکردم نگاه او آمدهاي و رفت به فقط من. شد خارج اتاق از دوباره لحظه چند از بعد

 وير بشقاب داخل را آنها و برگشت محلي مرغ تخم تا دو با دقيقه چند از بعد خاله. بپرسم چيزي

 .برداشت را نمکدان ميز گوشه از. شکست بخاري

 مچش يکدفعه. بود تنگ بلوزم. کردم باز را يم مانتو هاي تکمه. آوردم در را ژاکتم. بود شده گرمم

 به را دستش. گذاشت جلويم و برداشت بخاري روي از عجله با را بشقاب. افتاد شکمم به خاله

 شکمم روي که را دستش. ميکردم نگاه خاله به ومبهوت مات من. کرد دراز من شکم سمت

 يزيچ ترکي به و بست نقش لبانش بر لبخندي. زد شکمم به بدي لگد ها جوجه از يکي گذاشت

 و لهب گفتم سرم تکان با اي؟ حامله ميپرسد کردم حس ولي گفت چه نفهميدم منک. پرسيد ازمن

 .تا دو دادم نشان انگشتهايم با بعد

 .کردم نگاه او به فقط واللها کر مثل پرسيد ازمن ال?سو هرچه

 رفت خاله. آمد در صداي که بود نکرده جمع را سفره خاله هنوز. چسبيد من به حسابي آنروز نهار

 و بود پوشيده آبي ي کاموا شلوار بلوز که ساله 00- 01 دختر يک با دقيقه چند از بعد. کند باز را در

 .گفت خاله به ترکي به جمله چند و کرد سالم. شد خانه وارد داشت سر به سفيد روسري يک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

93 

 

 ردهک دراز را پاهايم. شکمم بزرگي از ناشي تنگي نفس و درد پا دليل به. آمد من سمت به دختر آن

 .ميزدم نفس نفس و بودم داده قرار بدنم از تر عقب را دستم و بودم

 داريد؟ ني ني خاله: گفت و گذاشت شکمم روي را دستش و زد لبخندي

 : گفتم مهرباني با

 خوشگلم آره-

 از. تنيس بلد ترکي ولي شده پيدا سونا خاله خواهر دختر گفت. دنبالم مون خونه اومد هابيل عمو-

 .ندارم مشکلي است جمعه هم فردا. بمونم اينجا شب که گرفت اجازه مامانم

 .نيستم بلد ترکي کردم زندگي تهران من. گلم دختر ممنونم-

  ميکنم ترجمه براتون من نداره اشکالي-

 .بود زيبايي دختر. عسلي چشمهايش و بود طاليي موهايش. آورد در را اش روسري

 :گفتم و کشيدم سرش به دستي-

 !دختر نازي چقدر تو -

 :کرد اي خنده

 . خوشگليد خيلي هم شما خاله،-

 کي حتي من که زباني به آنهم. زدن حرف به آيلي با کرد شروع و نشست آيلي و من روبروي خاله

 .ميکرد ترجمه را خاله جمالت من براي هم آيلي. نميفهمم را اش کلمه

. است رفته زاهدان به بار بردن براي و است جاده راننده که گفتم.پرسيد شوهرم مورد در خاله

 اش خانواده به را حرفها تمام. بود بچه. کنم باز آيلي جلوي را ام زندگي مسائل نداشتم دوست

 .افتاد مي زبانها سر علي محمد و سولماز دختر زندگي آوازه بود نشناخته مرا کسي هنوز. ميزد

 . ميشدم عالم رسواي و ميچرخيد خانه به خانه دايره و ميريخت دايره روي حرفهايم

 .ميدادم جواب کوتاه خيلي را سوالها

 شک بدون. بيايد تهران به من با بخواهم او از که افتادم فکر اين به آنجا در خاله وضع ديدن با

 آنجا تميز و پاک هواي و آب به عادت و بود کرده زندگي روستا در سالها که او به تهران در زندگي
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 کي به نياز آينده سال چند طي حتم طور به داشت او که شرايطي با ولي ميگذشت سخت داشت

 يبس و کند کار مردم زمينهاي سر ميتوانست کي تا. کند مالي حمايت را او که ميکرد پيدا نفر

 درد اپ که فهميد ميشد رفتنش راه و شدن بلند طرز و پشمي ساقهاي از کند؟ جمع گوجه و زميني

 ودمخ خاله از بهتر کسي چه. داشتم حامي يک به نياز رضا حميد شدن پيدا تا منهم طرفي از. دارد

 .ميداد را مادرم بوي که

 را وسايلش خواستم او از و ببرم تهران به خودم با را او ميخواهم که فهماندم خاله به آيلي کمک با

 . بيايد تهران به من با و کند جمع

 و نمک راضي را او کردم سعي بود طريقي هر به من ولي کرد مخالفت ام خواسته برابر در ابتدا خاله

 اشم سايه که دارم دوست ?ام کرده پيدا را شما سالها از بعد و ندارم مادر که حاال گفتم درنهايت

 .کرد قبول ديد، را داليلم و اصرارها که هم او نهايت در. باشد هايم بچه و من سر بر

 ترمينال به وقتي. بودم شدن هالک حال در خستگي از.  شديم تهران راهي خاله با بعد روز چند

 رسف اين خاطر به را خودم. ميکشيد تير دلم زير و ميکرد درد کمرم. بود بد خيلي حالم رسيدم

 .نميخوردند تکان هايم جوجه که بود ساعتي چند. ميکردم لعنت ام احمقانه

 .بيايد ترمينال به تا بزنم زنگ بهادر به که بود اين رسيد ذهنم به که فکري تنها

 نگراني با خاله حضور به توجه و سالم بدون. ديد غرب ترمينال در ام خاله همراه را من بهادر وقتي

 : پرسيد

 ؟ پريده رنگت اينقدر چرا مارال-

 و بزنم عق را آدمهايش و دنيا ?زمانه از دلخوريهايم تمام داشتم دوست. داشتم تهوع. بود بد حالم

 يک به را من بهادر. بود بريده را امانم دل زير درد هم طرفي از و پاهايم درد يکطرف از. بياورم باال

 وجهمت شکمم، روي مامايي گوشي گذاشتن با و کرد ام معاينه درمانگاه ماماي وقتي. بود درمانگاه

 توردس و گذاشت ام بيني روي را اکسيژن ماسک سرعت با شد جنينها قلب ضربان تعداد کاهش

 .برسد جنينهايت به بيشتري اکسيژن تا بخوابم پهلو به که داد

 بهادر قيافه از. شدند اتاق وارد بهادر و خاله بعد و رفت بيرون ماما خانم. نبود اتاق داخل کسي

 : گفت و اومد طرفم به. است عصباني خيلي که فهميد ميشد
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 جون دقص اينکه مثل ميکني؟ چيکار هست معلوم اصال بيفکر؟ دختر بگم تو به چي... آخه...  آخه-

 کردي ش خامو روا موبايلت و رفتي که اي لحظه از ميدوني. کردي معصومو طفل دوتا اون و خودت

 !!!گفتم کم نداري عقل بگم اگه واال ؟ اومده مينا روز به چه

 :گفت بهادر به کرد رو و شد اتاق وارد هراسان مينا موقع همين در

  کجاست؟ نفهم ي دختره اين -

 :گرفت را مينا دست بهادر

 .درمانگاست اينجا... عزيزم آروم

 :گفت و من به روکرد

 . خوابيده اونجا -

 : گفت و آمد سمتم به مينا

 ما که نگفتي دختر آخه... ا اال اله ال.....  آوردم مي سرت باليي وگرنه نيست خوب حالت که حيف-

 کردي؟ که بود چکاري اين. ميشيم دلواپست

 : گفت بهادر

 .نکن ناراحت خودتو. گذشت بخير که حاال-

 هک بودم اميدوار و ميکردم نگاهش فقط. بزنم حرف نداشتم جرات که بود خشمگين چنان مينا

 سرمم اينکه از بعد. بشوند ناراحت من دست از که داشتند حق همشان البته. کند آرامش بهادر

 روي و زد باال مرا لباس. کرد بيرون را بهادر و آمد اتاق داخل به مرتبه دو ماما خانم?شد تمام

 حرکت شکمم روي را اي استوانه دسته يک و بود شکل اي ژله که ريخت لزج ماده مقداري شکمم

 .داد

 گروپ. گروپ. گروپ

 .ميشد پخش فضا در که بود ها جوجه قلب پرکوبش صداهاي

 صداي ماهگي 6 در که بخنديد شايد. ميشنيدم رو ها جوجه قلب ضربان صداي که بود بار اولين

 موشفرا که بودم شده خودم هاي گرفتاري و درگيرمسايل آنچنان من ولي. بودم شنيده را قلبشان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 بدون رفتن راه در تند حرکات. بودم کرده لج خودم با چرا نميدانم. بروم پزشکم نزد بودم کرده

 تاوان. مدرن آنچنان نه اتوبوسهاي در مدت طوالني مسافرتهاي و مداوم دويدنهاي ?توقفي هيچ

 .نميدانستم هم باز ميگرفتم؟ را چه انتقام خودم از. نميدانستم ميدادم؟ پس را چيزي چي

 ار دستم مينا. چکيد صورتم روي چشمم گوشه از فرزندانم به توجهي بي از ندامت و شوق اشک

 :گفت و کرد پاک را صورتش اشکهاي ديگرش دست با و گرفت

 .نيومد سرشون باليي که شکر رو خدا-

 با از دو هر مينا و بهادر. کردم معرفي مينا به را خاله. بود ايستاده اتاق ي گوشه صدا بي خاله

 . ميکردند نگاه خاله به تعجب

 :گفت مينا

 !کردي پيدا خويشاتو و قوم باالخره که خوشحالم ولي... مارال تو دست از امان-

 و داد من به روزانه هاي روي پياده و خوابيدن و تغذيه نحوه درمورد دستورات يکسري ماما خانم

 . کرد مرخص مرا

 . رفتم مينا منزل به

 :  گفت مينا

 که کنه صحبت قولنامه و خانه کردن خالي مورد در تا رفت حاجي حجره به بهادر قبل روز چند

 . کرده فوت سماواتي کاظم حاج که زدن سياه پارچه يک مغازه در سر و تعطيله مغازه ميبينه

 : گفتم و کردم نگاه مينا به باحيرت

 راحتي؟ همين به مرد؟ قالبي حاجي يعني-

 که فرد يک به قسطي صورت به فرش زيادي تعداد حاجي اينکه مثل. نبوده هم راحت همچين-

 ابريشم و تبريز فرش نوع از فرشا تمام. ميده داره فروشي قالي فروشگاه آلمان در ميکرد ادعا

 و ميشه مبلغ همين خام حاجي. بود داده حاجي به هم قسط پيش توجهي قابل مبلغ طرف. بودن

 که ميشه متوجه ميره چک وصول واسه که موعد سر. ميده فرد به ضامن چک بدون رو فرشا

 !خاليه حساب
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 فتهر سرش کالهي چه ميفهمه وقتي حاجي! شده واگذار خط که ميگن... ميزنه زنگ يارو بايل م به

 .ميکنه تموم مياد 005 تا داشته هم قلبي بيماري سابقه چون و ميشه بد حالش بانک تو

 :گفتم تاسف با

 ميشه؟ چي من تکليف حاال. نکرد وفا هم حاجي به دنيا مال -

 .کنه حساب تصفيه تا خانمش پيش بره قراره! گرفته شو خونه آدرس بهادر-

 برم بهادر با ميتونم منم. هستم خودم که حاال-

 ميشه بد توحالت ميگه چي يه زنش باز. بري تو نميخواد-

 .ماهه خيلي آسيه بي بي-

 ميشناسيش؟ تو مگه-

 .ديدمش حاجي مغازه تو يکبار آره-

 برو هم تو رفت بهادر هروقت... خب خيلي-

 اب نهار و شام موقع فقط. بود شده بکم صم بود آمده تهران به من با موقعيکه از خاله طفلکي

 .است خوردن غذا وقت که ميکرديم اش حالي پانتوميم

 و داشتند لطف خاله و من به مينا و بهادر که بود درست. ميکرديم خانه براي فکري يک بايد

 .ميکشيدم خجالت خودم ولي بروم آنجا از ندارم حق بارداري پايان تا ميگفتند

 .بگيرد برايم آذربايجاني ترکي لغات آموزش کتاب يک خواستم بهادر از

 با کمي آنها بندي سرهم و لغات به کردن نگاه با ميتوانستم رسيد دستم به کتاب اين که ازوقتي

 .بزنم حرف خاله

 مبگوي که بودم مجبور من و ميفهمم من ميکرد فکر که ميزد حرف ترکي من با چنان سونا خاله

 .بفهمم را سونا خاله حرفهاي تا بگردم کتاب در لغات معني دنبال و بگو دوباره خاله

********** 

 !!ديگه بگو آرتان اين به چيزي يه مامان: هاکان
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 هستي؟ عصباني باز چرا. پسرم شده چي-

 و بده من به بازي تو حقشو بدم تقلب بهش و کنم کمکش امتحان تو اگه داد قول بهم آرتان-

 .کنم بازي کامپيوتر با ساعت دو ?يکساعت جاي به بذاره

 : شدم خيره او به هاکان اعتراف از بهت با

 برسوني؟ تقلب بهش گفت تو به آرتان! روشن چشمم-

 کپا رو جوابو منم. بخونه رو علوم کتاب آخر فصل نتونست ميکرد درد سرش ديشب چون... آره-

 دادم بهش امتحان سر و نوشتم کن

 براي اينکه از طرفي از و بودم خوشحال دارند را همديگر هواي پسرهايم اينکه از يکطرف از

 بهترين. کنم تشويقشان يا کنم دعوا آنها با که نميدانستم... ناراحت رساندند هم به تقلب امتحان

 .بدم نشان کردنشان تقلب مورد در جدي برخورد يک که بود اين کار

. ودب کامپيوتر با کردن بازي حال در بيخيال آرتان. رفتم ها بچه اتاق به و آمدم بيرون آشپزخانه از

 : گفتم و برداشتم هم را مانيتور و کيس بين ارتباط سيم و کردم خاموش را کامپيوتر

 . نکنيد تقلب امتحان واسه ديگه تا ميشيد تنبيه هردو-

 ميکردند نگاه من به زده تعجب نداشتند من از را برخوردي چنين انتظار که آرتان و هاکان

 : آرتان

 !!مامااان آخه-

 موفقيت آوردن بدست راه بگيريد ياد تا قدغن کامپيوتر با بازي روز سه تا! مامان بي مامان-

 .نيست دغلبازي

 .نکردم تقلب منکه: هاکان

 ميکنه تقلب که کسيه برابر جرمت... رسوندي که تقلب-

 .ميدادم گوش صحبتهايشان به در به پشت و بستم را در و آمدم بيرون اتاق از

 کردي؟ فضولي رفتي چرا. بود تو تقصير همش: آرتان
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 زدي؟ قولت زير و کنم بازي کامپيوتر با نذاشتي تو چرا: هاکان

 .گفتي تو ولي نگي مامان به که بود قرار. زدي قولت زير هم تو:  آرتان

 قولش سر بايد مرد. افتاد نمي اتفاق اين کنم بازي من ميذاشتي و نميکردي نامردي تو اگه: هاکان

 .بمونه

 رد زماني فرديکه. بودم شنيده ديگري فرد زبان از ديگر صورت يک به پيش سالها را جمله اين

 بار هکول بود قرار که کسي. بودم ناميده نجاتم فرشته را او و بود اسبم بر سوار شاهزاده روياهايم

 گرفتاريهاي و نشيبها و فراز در من سايه به سايه و بردارد دوشم روي از را ام عاطفي کمبودهاي

 ...باطل خيال زهي. باشد همراهم زندگي

 .بود ريختن چاي حال در آنا. رفتم آشپزخانه به

 خوابيدي؟ خوب آنا-

 ميخوري؟ چاي. گيزيم. ها-

 .ميشم ممنون بريزي، اگه-

 من ايبر خانه در حضورش ولي نبود خوبي صحبت هم آنا. خورديم چاي و نشستيم ميز پشت آنا با

 افراد دان گفته راست. ميکرد صبورتر و بردبارتر مشکالتم برابر در مرا که داشت همراه به آرامشي

 .هستند خانه چراغ خانواده پير

 هک ميکند احساس ولي است نکرده ازدواج که هرچند که بود گفته بارها و بود مهربان ها بچه با آنا

 کنند صدايش آنا که آموخت ها بچه به وقتي همين براي. هايش نوه ها بچه و هستم دخترش من

 .ميکردم صدا آنا را او و نگفتم سونا خاله او به ديگر هم من

 ولي است کرده صحبت زيبايي ژل و بوتاکس خريد مورد در ستوده با که گفت رضايي بعد روز چند

 فعاليت زمينه اين در حاال تا هم آنها چون. است برنگشته سفر از هنوز رضا حميد که گفته او

 .بشويم مذاکره وارد رضا حميد با مستقيما است بهتر اند نداشته

 ?طبهام به تبليغاتي هداياي بايد. بود ديگر زمانهاي از بيشتر شرکت گرفتاري. بود اسفند اواخر

 .ميشد برده آرايشي لوازم فروش هاي مغازه آرايشگاهها
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 دنبال شرکت امور به رسيدگي بر عالوه بودم مجبور و داشتند خريد به نياز ها بچه هم طرفي از

 .باشم ديگر گرفتاري تا هزار و سين هفت سفره ملزومات تهيه و خريدن لباس

 انيرمض آقاي به را آنا بردن و آوردن مسئوليت که بود داده فيزيوتراپي آنا به جلسه چند هم دکتر

 .دادم

 پولم ?نمک تاسيس را شرکت اينکه از قبل. بروم رانندگي گواهينامه دنبال که نکردم سعي هيچوقت

 زمان از. بخرم ماشين هم و بدهم را شرکت وسرمايه خانه خرج هم بتوانم که نبود اي اندازه به

 .بود اختيارم در راننده عنوان به رمضاني آقاي هم شرکت تاسيس

 راضي يمدل هيچ به ولي ميخواستند شرت سويي دوتا هر. ميگشتيم پاساژ در ها بچه با عصر يکروز

. باشد تهداش را شان عالقه مورد فوتباليستهاي تمام عکس که بودند شرتي سويي دنبال. نميشدند

 .بودم شده کالفه دستشان از حسابي ديگر

 ار لباسشان ديگر ساعت نيم تا اگر ميگفتم جدي خيلي و بودم آنها به دادن اولتيماتوم حال در

 .نيست شرت سويي از خبري عيد امسال نکنند انتخاب

 .زد زنگ موبايلم که ميدادم تکان تخسم پسرهاي صورت جلو را ام اشاره انگشت

 .بود تهران از و ناشناس شماره

 الو-

 رئوف؟ خانم. الو-

 و ضعف احساس. من بيکسي و تنهايي سالهاي عشق بود خودش. نشست جانم عمق تا صدايش

 با و مرفت صندلي سمت به. ديدم ها مغازه از يکي کنار صندلي يک و گرداندم چشم. کردم سستي

 اعالم ار خودش موافقت سر حرکت با او و بشينم صندلي رو ميتوانم که پرسيدم فروشنده از اشاره

 .کرد

 حرکات خوب هم و ميرساندم را منظورم خوب هم. بودم شده قهاري پانتوميميست آنا با زندگي در

 .ميفهميدم را آنها

 .پيچيد گوشم در صدايش دومرتبه

 ...الو. الو-
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 .هستم خودم بفرماييد بله-

 .گرفتم ستوده آقاي از رو همراهتون شماره. رئوف خانم هستم رسولي-

 بود وردهخ گره تو نفسهاي به زندگيم زماني يک که را تو ميشود مگر. شناختمت بگويم ميخواستم

 صلب من از را حق اين او قبل سالها.  بخواهم خودم براي را او که نداشتم حق من ولي. نشناسم

 .بود کرده

 چطوره؟ شما حال. رئوف آقاي سالم-

 .بودم صداتون شنيدن مشتاق هستيد؟ خوب شما. خانم سرکار ممنونم-

 .خوبم هم من

 و زدمي اين لگد يک. هستند کاري کتک مشغول پاساژ وسط آرتان و هاکان که ديدم موقع همين در

 هب آبرو. دويدم سمتشان به عجله با و شدم بلند صندلي روي از. ميداد جواب مشت با يکي آن

 .ميکردند ناکار را هم ميزدند... جهنم

 باشه؟ دستتون گوشي لحظه چند ميشه رئوف آقاي-

 حتما بله-

. دمبو کردن تهديد حال در ديگر دست اشاره انگشت با و گذاشتم گوشي دهنه روي را دستم يک-

 :گفتم

 .خونه نرسيم مگر. جفتتون حال به واي -

 دنز ديد مشغول بهم پشت و کشيدند دست هم زدن کتک از چون بود ساز کار تهديدم اينکه مثل

 .شدند ها مغازه از يکي ويترين

 :برداشتم گوشي روي از را دستم

 .رئوف آقاي ببخشيد-

 بگيرم تماس اي ديگه وقت مزاحمم اگه-

 به نياز ?کردن شيطوني کم يک. کنم عيد خريد واسشون بيرون اومدم پسرا با راستش... اصال نه-

 .داشتن تنبيه
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 . شيطونن هميشه پسرا-

 .رسولي آقاي بفرماييد امرتونو-

 که تنگف من به و گرفتن تماس من با ايشون پيشنهاد و رضايي آقاي تماس مورد در ستوده آقاي-

 موضوع اين از چنداني اطالع من واقع در. ان کرده محول من به رو موضوع اين گيري تصميم

 يدبد اجازه اگر. ميکنن فعاليت زمينه اين در دارن همکاري من با که شرکتهايي از تعدادي. ندارم

 رضايي آقاي و شما با اي جلسه بعد. بسنجم رو جوانب همه و کنم کسب رو الزم اطالعات من

 . کنيم بحث موضوع اين سر تا ميذاريم

 تهران در اي جلسه خواستيد اگه ولي. هستيد اختيار صاحب شما. رسولي آقاي ميکنم خواهش-

 .مبد سروسامان رو پسرا امورات کمي بتونم تا بديد اطالع قبل از من به ميکنم خواهش بذاريد

 در هجلس اين ميدم ترجيح. بدم خبر شما به آينده روز چند ظرف ميکنم سعي من... حتما... حتما-

 شما شرکت دارم دوست دوما،. بوديد موضوع اين کننده مطرح شما اوال، چون. باشه شما شرکت

 ويالي يک بابلسر در من سوما،. ببينم نوين زيبايي شرکت نمايندگي ترين موفق عنوان به رو

 يکارا و همسرم فوت از ناشي جسمي و روحي خستگي دوره يک از بعد ميدم ترجيح. دارم کوچيک

 .بود خواهيم بابلسر در فروردين 01 تا دليل همين به. باشيم آرامش در دخترم با رو مدتي شرکت

 داريد؟ خانم دختر يک شما-

 .نگينه اسمش. است ساله 1. بله-

 .ببينم رو شما کوچولوي خانم ميشم خوشحال خيلي. کوچکتره سال يک من پسرهاي از-

 .کنم زيارت نميدونم رو اسماشون که رو شما گل پسراي آقا دارم دوست منم-

  آرتان و هاکان -

 هستيد؟ ترک شما. زيبايي اسمهاي چه-

 تبريز... شرقي آذربايجان خطه ترک... بله-

 .ميکند زندگي بابل در که ترک زيباي خانم يک. جالب چه-

 .پررو ي مرتيکه دهنش توي ميزدم بايد که بود حرفها آن از حرفش اين ديگر
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 .گردنم به انداخت افسار و کرد خودش خام را من زبانش همين با

 :گفتم جدي خيلي

 .هستيم کوچولوتون فرشته و شما ديدن انتظار در بيصبرانه ما. شماست لطف نظر -

 .بودم گرفته صورتم جلوي که شدم موبايلي گوشي به خيره من و کرد خداحافظي گرم خيلي

 .ببرد گذشته خاطرات به مرا ذهن که بود کافي کوتاه مکالمه همين

 غم متوجه دو آن مبادا که کردم پاک شالم با را اشک نيش و کردن کنترل هام بچه جلوي را خودم

 .شوند درونم جانگداز

 وارد داشتند را زندگيم مرد اولين رفتار و خصوصيات از هايي نشانه هرکدام که زيبايم کودکان با

 ...شديم مغازه

********** 

 کاظم حاجي همسر آسيه بي بي ديدن به بهادر همراه مينا منزل در استراحت هفته يک از بعد

 .رفتيم

 را علت وقتي و دادم او به پول پاکت در جدا هم را مبلغي. دادم او به را مانده عقب ماه يک کرايه

 از ديني ندارم دوست دادم ادامه و گفتم او به را حاجي دليل بي خريدنهاي کادو جريان شد جويا

 .باشد من گردن روي حاجي

 :ميگفت و ميداد تکان را سرش تاسف با بي بي

 همب هيچوقت م زنانه حسادت ولي نميشدم باردار من. بودم من حاجي اشتباه ازداليل يکي شايد

 از شما اگه. بگذره هم من هاي گناه از خدا. بگيره اي ديگه همسر بگم حاجي به که نداد اجازه

 و اون شدن آمرزيده براي ميکنم خواهش پس.  داشتم سهم اون گناه در منم هستيد شاکي حاجي

 تومن ميليون 5 شما همسر... خونه مورد در اما و نکنم قبول شما از رو پول اين که بديد اجازه من

 ديدن و مرگش از بعد حاجي گاوصندوق کردن باز با من که بود داده حاجي به رهن پول عنوان به

 منم .بيکسي و تنها تو و شده مفقود همسرت گفتي تو که هم طرفي از. بردم پي اون به قولنامه

 از. باشم نداشته خونه اون به نيازي که رسيده بهم پدرم و حاجي طرف از ثروت و مال اونقدر

 حال هر به. شده وارد هم حرام پول حاجي کتاباي و حساب در که م شده متوجه تازگيا طرفي
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 صاف براي همين براي. کردم کوتاهي مرديه هر حق که اون خواسته مورد در منم و بود همسرم

 راه در حاجي اموال از دارم تصميم اومده، دست به نامشروع راه از که پواليي از حاجي اموال شدن

 امام امداد کميته با دارم تصميم که ايه اجاره هاي خونه همين هم مورد يک. کنم استفاده خدا

 به مدتي براي اونا تا کنه معرفي من به رو بضاعت بي زوجهاي بخوام اونا از و کنم هماهنگ خميني

 بوديد ام مستاجر اول از که هم شما. کنن پيدا مناسبي کار تا بشن ساکن منازل اين در رايگان طور

 اين من به کمک و حاجي گناههاي آمرزش براي ميکنم خواهش. ميشيد قانون اين مشمول پس

 ادا اون جاي به رو الناس حق بايد من و کوتاهه دنيا از حاجي دست حال هر به. کنيد قبول رو مورد

 .کنم

 ارمد خونه اون از که هايي خاطره خاطر به ولي باشه رويي پر شايد ببخشيد آسيه بي بي: گفتم

 وامنميخ ديگه. هام بچه خاطر به. بسازم نو از زندگيمو ميخوام. کنم زندگي اونجا ديگه نميخوام

 .بيندازه رضا حميد ياد منو ش گوشه گوشه که باشم جايي

 :گفت بي بي

 . دخترم داري حق -

 : گفت و کرد دراز طرفم به و برداشت ديگر کليد يک اتاق ديواري کمد توي از و شد بلند بعد

 داري که ايه خونه شبيه خيلي ش خونه. داد کادو بهم عقد سر پدرم که ايه خونه کليد اين. بگير-

 ونجاا بري ميتوني. ميکنه کوچ مستاجرش ديگه هفته. بزرگتره کمي ولي ميکني زندگي توش

 .کني زندگي

 را دريا آرامش اش آبي چشمهاي. کردم نگاه بي بي چشمهاي به. کردم تعلل کليد گرفتن در

 بود نوراني صورتش چقدر. داشت

 هم ور کليد يک بخشيدن لياقت که نکن زده خجالت خدا درگاه تو منو اين از بيش. دخترم بگير-

 . ندارم

 تو اشک حاليکه در و کردم دراز دست. بودند داده من به زمان آن تا که بود اي هديه بهترين

 :گفتم بود زده حلقه چشمهايم

 م شکسته دل مرهم که بشي محشور پيغمبر دختر با.. انشا. نکنه کمت بزرگي از خدا بي بي -

 . شدي
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 :گفت و کرد بغلم

 !م چکاره من باشه دلت مرهم خدا دخترم -

 . شدم آرام بغلش در

 مادر بوي ?آغوشش ميداد بهشتي بوي عجب

 . گرفتم هم را پيش پول ميليون 5 آسيه بي بي اصرار با

 :گفت او

 پول اين فرزندات اومدن دنيا به تا. داره پول به نياز باالسر سايه بدون و تنها زن يک. بارداري تو -

 به ودمخ نباش نگران هم فرزندت سيسموني و زايمان هزينه مورد در. بده رو زندگيت هزينه ميتونه

 پسر؟ يا ه دختر فرزندت حاال. ميشم متقبل زايمان هديه عنوان

 : گفتم

 نميدونم رو جنسيتش ولي. هستن دوقلو-

 : گفت و کرد اي خنده بي بي

 اگه نيست راضي ازت جدم. دخترم هستم باهات آخر تا خودم. هردوتا فداي به آسيه بي بي-

 .نگي بهم و باشي داشته اي خواسته و کني تعارف

 :پرسيد بعد و

 نرفتي؟ سونوگرافي جنسيت تعيين براي هنوز که هستي دکتر کدوم نظر تحت -

 .رفتم مشاعي دکتر خانم پيش بار چند قبال م نگرفته قرار خاصي متخصص نظر تحت-

 ندهپرو همونجا و ميريم اقواممه از که دکتر يک به هم با و دنبالت خونه ميفرستم رو راننده فردا-

 . ميگيرمت پر و بال زير زايمانت زمان تا و ميدي تشکيل

 .نيستم زحمت به راضي بي بي-

 .باشي داشته قبول مادري به منو اگه البته. هستي خودم دختر ميکنم فرض. دخترم نيست زحمتي-

 :گفتم و زدم دستش بر اي بوسه و کردم خم را سرم
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 .هستي ما سر سايه -

 .چکيد دستش روي بر چشمم از اشکي قطره

 :گفت و کشيد بيرون دستم از را دستش

 . دارد معصيت ميکني؟ دختر کاريه چه اين -

 مرا او خطاي از گذشتن و حاجي بخشيدن در که خواستم خدا از شدم جذا بي بي از اينکه از بعد

 . کند کمک

 ار بودن او با خاطرات و رضا حميد بوي جايش جاي که اي خانه. برگشتيم خانه به خاله با همانروز

 .ميداد

 .ميخريدم جان به را تنش عطر و. ميخوابيدم و ميکردم بغل را او بالش شبها هنوز

 رارق زايمان و زنان متخصص پزشک نظر تحت من و رفتيم دکتر به آسيه بي بي با بعد وز ر چند

 .گرفتم

 ضاير حميد تا دو ولي رفت حميدرضا. هستند پسر وروجکهايم که بردم پي سونوگرافي انجام با

 .داد هديه من به نمک با و شيطون

. بود دهش مشکل برايم هم کشيدن نفس بطوريکه ميشدم تر سنگين روز هر من و ميگذشت روزها

 بارداري خون فشار دچار. بود کرده ورم پاهايم. داشتم وزن اضافه کيلو 15. ميرفتم راه سختي به

 .ميشدم سزارين موعد از زودتر بايد طبيعي زايمان خطر دليل به دکتر نظر طبق و بودم شده

 هم کنار از ميگفت نگاهمان. بود شده خوب حدودي تا خاله با ام رابطه ترکي کلمات گرفتن ياد با

 .هستيم راضي بودن

 نبلت من که بود شده باعث همين و بزنم وسفيد سياه به دست خانه در که نميداد اجازه سونا خاله

 و دخترها با. ميرفتيم ميهني آقاي منزل به خاله با. شود اضافه وزنم به روز به روز و شوم تر

 تهران در دوتا و ميکردند زندگي تبريز در دخترها از تا سه. بودم شده آشنا ميهني آقاي دامادهاي

 ات هم خاله. ميشديم دعوت ميهني آقاي منزل به خاله و من آمدند مي تبريز از که هرکدام. بودند

 زبان به نهاآ با تا کند پيدا را کساني مدتي از بعد بود توانسته اينکه دليل به مهماني از بعد روز چند

 نم خانه به باتور همراه الدوز مامان هم وقتها خيلي. بود شارژ پانتوميم، با نه کند صحبت مادري
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 باتور و نميفهميدم هم را يکي کلمه تا 01 هر از من ولي ميکردند صحبت خاله با ساعتها و آمد مي

 .کند ترجمه برايم بود مجبور بيچاره

 و فرزند آخرين باتور. بودند پذيرفته خودشان خانواده از عضوي عنوان به مرا ميهني آقاي خانواده

 مه هميشه و ميزد سر من به بار چند اي هفته و بود مهربان من با بسيار ميهني آقاي پسر تنها

 دانشکده حسابداري اول سال و بود کرده تمام را اش سربازي تازه. آمد مي من منزل به پر دست

 نههزي براي بوده مجبور چون ولي ميرسيده روزانه به اش رتبه ميگفت خودش. ميخواند نور پيام

 در. اشدب کار سر ندارد کالس که روزهايي تا برود نور پيام که است گرفته تصميم کند کار دانشگاه

 که آورد مي در آنقدر خودش قول به و ميکرد کار دادمادهايشان از يکي فروشي کفش مغازه

 .کند کمک مادرش و پدر به هم کمي و نباشد دراز پدرش جلوي دستش

 به که کارهايي انجام مورد در من که زمانهايي و ميکرد صدا آبجي خواهرهايش ساير مثل هم مرا

 :ميگفت من به ميکردم لجبازي بود فرزندانم و خودم سالمتي ضرر

 . نميدادم بهت غذامو سهميه اصال ميشي يکدنده و لجباز حد اين تا ميدونستم اگه -

 کي مثل حاال ميگذشت اش غذايي سهميه از که يکساله کوچولوي پسر آن. بود همين هم واقعيت

 حضورشان. بود تابستان سال آن در که آمدند دنيا به محرم ماه در ها بچه. بود کنارم در خوب برادر

 .دبو شده کردنم زندگي اميد تنها آنها به عشق و شدند کشيدنم نفس براي دوباره اي انگيزه

 کي با من زايمان از قبل روز چند و داد را بيمارستان هزينه کل و کرد وفا اش وعده به آسيه بي بي

 يم ديدنم به کمتر. است ها بچه تولد کادوي گفت و آمد ديدنم به بچگانه لباسهاي از پر چمدان

 بود کرده درگير را خودش کاظم حاجي مرگ از بعد. ميرفتم پرسي احوال براي بيشتر من و آمد

 تا صبح از آنجا مدير عنوان به خودش و بود کرده واگذار مکتب يک به را حاجي هاي خانه از يکي

 دستگيريهاي و ميکرد شرکت ها خيريه و امداد کميته جشنهاي تمام در. بود درگير آنجا در عصر

 .ميشد همه حال شامل اش خيرانه

 هب سياه لباس همگي و بودند غمدار و گرفته آمدند مي ديدنم که ميهني خانواده اعضاي از هرکدام

 .سونا خاله و الدوز مامان حتي داشتند تن

 . پوشيديم سياه محرم خاطر به که ميگفتند شدم جويا را علت وقتي

 .گفت تبريک و زد زنگ من به تلفني فرزندانم تولد روز فرداي فقط هم ميهني آقاي
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 روي را آرتان و هاکان اسم هم او و کند انتخاب را پسرها اسم او که دادم اجازه خاله احترام به

 آرتان و هاکان اينکه مثل. نکردم مخالفت منهم داشتند زيبايي بسيار معاني چون و گذاشت پسرها

 ريهال ذات دليل به يکسالگي از قبل هردو که بودند من داييهاي عبارتي به يا مادرم برادرهاي اسم

 .است پسنديده و خوب صفات داراي معني به آرتان و امپراطور معني به هاکان. بودند کرده فوت

 ردنک خارج منزله به اين و بگيرم را ها بچه حضانت توانستم بهادر کمکهاي و باتور پيشنهاد با

 .بود ام زندگي از حميدرضا

 بش چند که گفتند و آمدند من منزل به الدوز مامان و باتور ها، بچه تولد از بعد روز چهل از بيشتر

 و ارستانبيم به مراجعه با که ميشود سينه قفسه درد دچار ميهني آقاي کنم زايمان من اينکه از قبل

 بايد کتهس بودن وسيع دليل به و است شده قلبي سکته دچار که ميشوند متوجه قلبي نوار گرفتن

 گفتند نم به حتي. ميکند فوت آنژيوگرافي زير در متاسفانه که ميشد انجام اورژانسي آنژيوگرافي

 .گفت تبريک بهم و بود گرفته تماس من به بيمارستان از ميهني آقاي که

 .گريه زير زدم ميدادم شير را پسرها از يکي حاليکه در

 :گفت و کرد جدا ام سينه از را بچه الدوز مامان

 دو اين مديون. گفتيم مي بهت اول از بدي جوش شير معصوم طفل دوتا اين به که بود قرار اگه -

 خداي بارداره اون. بگيد مارال به مبادا الدوز ميگفت همش هم ميهني. بخوري غصه اگه هستي تا

 .ميشه مشکل دچار ناکرده

 سياه و کردم عوض را لباسم لحظه همان آنها احترام به. بوديم نکرده خاک زير که چغندر ولي

 . پوشيدم

 : گفت الدوز مامان

 دادم قسم هم رو دخترها. ميهنيه ام 11 چون. فردا پس تا ولي بپوش بپوشي سياه داري دوست-

 .نيستي مستثني هم تو. آرن در لباسشونو که

 .تنداش ما به توجه اصال و ميکرد بازي آرتان و هاکان با باتور بود ما خونه الدوز مامان موقعيکه تا

 اول. بود کارش محل مسير در ما خانه چون ميزد سر ها بچه به هرشب باتور ها بچه تولد از بعد

 خدا هب ميگفت يکسره و ميرفت خودشان خانه به بعد و ميکرد بازي ها بچه با ساعت نيم و آمد مي
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 نتبريز که اونا. دارم دوست منيره و ميمنت پسراي حسين و احد اندازه به را آرتان و هاکان آبجي،

 .کنن بازي من با و بکشن هم رو اونا جور بايد دوتا اين پس

 .شد تر غمدار ميهني آقاي فوت با که پرغم دل يک و ماندم من الدوز مامان و باتور رفتن از بعد

 و تميگرف من از را ها بچه کنم گريه خواستم مي تا و بود سرم باالي ميرغضب مثل هم سونا خاله

 :ميگفت و ميبرد ديگه اتاق به

 .ببيني رو اونا نداري حق نشي آدم تا -

 بتهايمواظ دليل به نميشدند سير خدا وقت هيچ که دوقلوها به دادن شير و شبانه خوابيهاي بيدار

 آن و داشتم وزن کاهش کيلو 01 فقط من و نداشت چنداني تاثير من روي او هاي رسيدگي و خاله

 مامان يک به ميکرد شاکي را رضا حميد بودنش ضعيف هميشه که مردني الغر کيلوگرمي 55 دختر

 .بودم شده خوشگلتر باتور قول به که بود شده تبديل افتاده جا

 به بود کم شيرم چون و بودند شده ماهه 6 ها بچه. بود مانده باقي اندازهايم پس از کمي مقدار

 سازمان)  WHO قوانين و اصول به توجهي اصال که خاله سر سايه به و ميدادم خشک شير آنها

 .بودند شده خور غذا ماهگي 5 از دوقلوها ?نداشت( جهاني بهداشت

 نهاآ به نبودم منزل در و ميگشتم کار دنبال به من که زمانهايي و من اطالع بدون اوايل که بماند

 به هک را آنها شکم و مينشستم بيدار آنها سر باالي صبح تا شب من و ميداد فرني و بادام حريره

 با حصب تا و ميزد اطالعي بي به کامال را خود هم خاله و ميدادم ماساژ ميکشيدند جيغ درد دل دليل

 .ميکرد کر را من گوش هاش خر خر

 تا صبح 1 از روز هر. کردم پيدا کار فروشنده عنوان به عروس لباس فروشگاه يک در باتور کمک با

 .بودم کار سر ازظهر بعد چهار

 .کنم زندگي دغدغه بدون مدتي تا ميتوانستم داشتم که اندازي پس با و بود خوب حقوقم

 تدس چهار به تازه که وروجک تا دو پرستاري هم او براي ميدانستم. ميگذاشتم خاله نزد را ها بچه

 . ميکرد آنهامراقبت از دل و جان با ولي بود سخت بودند افتاده پا و

 تک لوهايق دو. نباشند تشخيص قابل که نبود آنقدري شباهتشان ولي بودند شبيه هم به پسرهايم

 هم و رفت راه هم او از زودتر و بود تر شر آرتان از هاکان. باشند شکل هم کامال که نبودند تخمي

 . زد حرف
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 .بودند متفاوت هم با هم روحيه و خصوصيات نظر از

 يداپ مشکل فارسي زبان يادگيري در ها بچه اينکه براي من و ميکرد صحبت ترکي ها بچه با خاله

 هر ودنب قلو دو دليل به گفتم آنها به ولي کردم نام ثبت خانه نزديک کودک مهد در را هاکان نکنند

 . آورم مي را يکي روز

 شير ماه 01 از بيشتر را فرزندانم نتوانم که شد باعث شيرم بودن کم و مدت طوالني کاري ساعات

 .کرد ام افسرده کمي اوايل و بدهم

 يالستيک هم من و بودم خريده بازار از که بود گوشتهايي بندي بسته مشغول خاله که يکشب

 دست با ديدم. افتاد بود ماشينش با بازي مشغول که هاکان به چشمم و ميکردم عوض را آرتان

 :گفتم و کردم اي خنده. ميکند... دَ دَ ...  دَ دَ و ميدهد تکان تکان را ماشين

 .ست خيره بابات چشماي مثل که بشه چشمت تا دو اون قربون به مامان الهي -

 شده جاري دهنش آب شد ديده بود زده نيش تازه که کوچولويي دندان تا دو و کرد اي خنده هاکان

 :گفت شنيدم که ميرفتم اش صدقه قربون من و بود

 .آنا.... آنا...ننننن.... آ...  آ -

 و برداشت خيز هاکان طرف به و افتاد دستش از گوشت پالستيک حرف اين شنيدن با خاله

 :ميگفت و کرد بوسه در غرق را صورتش

 (پسر بشم قربونت) اوغالن قوربان سن. اوغالن قوربان سن-

 کاري شيرين در هاکان هميشه. شد خارج دهنش از آنا کلمه که بود آرتان هاکان، از بعد روز چند

 آرتان ولي ميشد کمتر شوقمان و ذوق ميداد انجام را آن آرتان زمانيکه و ميکرد دستي پيش

 .پدرش مثل دقيقا. بود قدم پيش حساساتش بيان به نسبت هميشه

 در بود حسابداري رشته آخر سال که باتور ولي رفت تبريز به الدوز مامان ميهني آقاي ازفوت بعد

 . ماند تهران

 الهخ و من پيش زندگي براي و دهد تحويل را خانه که خواستم باتور از بود اي اجاره منزلشان چون

 .بيايد بود داده نام تغيير آنا به که
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 نهمي به. ندارند فارسي زبان يادگيري مشکل داييشان کنار در ها بچه که بود راحت خيايم حاال

 .نميبردم کودک مهد به ديگر را آنها دليل

 .دميش تزريق آنا به که بود مثبتي انرژي خودش اين که ميزد حرف ترکي آنا با باتور طرفي از

 نگران منهم کم کم. نبود او شدن حامله از خبري هيچ و ميزد سر ما به يکبار اي هفته هم مينا

 .ميشدم او وضعيت

 حد اين ات بهادر داشتند اي بچه اگر ميگفت مينا و ميگذراند وکالتش دردفتر را وقتش بيشتر بهادر

 از بعد بطوريک کرد خوب را آنها مالي وضع کارش به بهادر وابستگي. نميشد کارش به وابسته

 .بخرند تهران برجهاي از يکي در آپارتمان يک تونستند کوتاهي مدت

 .معلوم نا آينده از هراس و ترس يک ديگر انتظار يک. شب يک و صبح يک. ميگذشت زندگيم

 .بود توانم حد از بيش کمي استرش و هيجان ولي نبود هم بلوا از پر. نبود آرام زندگيم

 با او ارهرب و ميرفتيم آسيه بي بي منزل به ها بچه با بار دو ماهي. بودند شده ساله دو آرتان و هاکان

 .ميکرد شرمنده را ما آنها به بازي اسباب دادن

 برادر داشتن ولي نداشتم مشکل و غم گويم نمي. بودم شاد آن در که داشتم کوچکي دنياي

 تلفني هرازگاهي که باتور خواهرهاي. سونا خاله بودن. داشت تعصب خواهرش به که مهرباني

 ماحوال جوياي و بودند زده وکالت دفتر يک که مينا و بهادر وجود. ميپرسيدند را ها بچه و من احوال

 .بود دنيا اين از من سهم که بود خوشي مشت يک همه و همه. بودند

. ميديدم دوتا اين در را او جاييکه تا. دلتنگتر رضا حميد براي من ميشدند بزرگتر ها بچه هرچه

 .بود هرفت زمين زير و شده آب انگار. کند پيدا نشاني او از نتوانست کرد که تالشي تمام با بهادر

 پا از مرا? شدنهايشان مريض و رفتن راه همزمان ? آوردن در دندان همزمان ?ها بچه شيطنت

 به هک پولي با ميکرد سعي و ميکرد حمايت من از کوه يک مثل باتور ميان اين در ولي بود انداخته

 .کند جبران مرا زحمات آورد مي خانه

 بحص تا قبل شب و بودند شده اوريون هردو. بود زمستاني سرد روز يک. بودند شده دوساله ها بچه

 رخصيم ساعت يک فروشگاه مسئول از. رفتم کار سر به آنا به سفارش کلي با ميسوختند تب در

 . بروم خانه به زودتر که گرفتم
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 سيرم که برسم خانه به که داشتم عجله آنقدر. بود دار پاشنه کفشم منهم و بود يخبندان جا همه

 ديدم گذاشتم خيابون در که را پايم. ميدويدم نبود بيشتر دقيقه ده پياده که را کارم محل تا خانه

 .نفهميدم چيزي ديگر و شنيدم ممتد بوق يک و آمد سمتم به سرعت به سواري ماشين يک

 خانم يک و هستم بيمارستان يک اورژانس در که فهميدم اتاق موقعيت از. کردم باز که چشم

 ايستاده کنارم داشت خز گردنش دور که قيمت گران پالتوي يک که کرده آرايش و جوان ?زيبا

 .بود

 درد بي و مرفه طبقه از که ميداد نشان اش زده الک ناخنهاي و موها رنگ ? شالش و لباس مدل

 .است جامعه

 .ام شده سنگين که کردم احساس ولي شوم بلند که خواستم

 : گفت ادايي و ناز پر بسيار لحن با و گذاشت بدنم روي را دستش خانم همان

 .گرفتن گچ برايت. عزيزم شکسته دستت و پا-

 :گفتم و شد بلند نهادم از آه حرف اين شنيدن با

 .من خداي واااي. کارم. هام بچه -

 : وگفت بود شده هول من حرفهاي شنيدن با که زن

 .ميدم رو خرجت بشي خوب موقعيکه تا خودم نباش کارت نگران کجان؟ هات بچه-

 حداقل اش گوشي قيمت ديدم آورد در که را اش گوشي شد بلند موبايلش صداي موقع همان در

 .بود متفاوت من تومني هزار 011 گوشي با خيلي و است ميليون چند

 :تمگف دلم تو. ميزند حرف همسرش با که بود معلوم گفتنش عزيزم عزيزم، و کردن صحبت طرز از

 ذتل زندگيش از داره شوهرش کنار و ميره باال پارو از پولش معلومه که اين مثل نه شکرت خدايا-

 و کردي دريغ ازم پولو بي و کار و کس بي خودش قول به رضاي حميد همون که من مثل نه.  ميبره

 . خورد پيشونيشون به يتيمي مهر نيومدن دنيا به هنوز هام بچه

 عدب و شد پياده ماشين از و داشت نگه راه بين. برد ام خانه به را من خانم آن شدن، مرخص از بعد

 .برگشت ماشين به ديگر کمپوتهاي و ورا آلوئه و آناناس کمپوت پالستيک يک با
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 هک نبود حواسم اصال هم ومن بود شده تمام موبايلم شارژ. بود شده شب رسيدم خانه به وقتي

 ايپ و دست ديدن با که بودند شده نگران حسابي هردو. بگذارم تصادفم جريان در را باتور و خاله

 . شد افزوده نگرانيشان بر من گرفته گچ

 :گفت خاله پرسيدم ها بچه از و است خوب حالم دادم اطمينان آنها به

 .هستن خواب هردو و اومده پايين تبشون ظهر از-

 چيزي آن روي و آورد در را چکش دسته آمدم، خانه به من و کرد کمک من به خانم آن اينکه از بعد

 رخاط به که مدتي براي قابل نا مبلغ اين گفت و گذاشت من جلوي را چک برگه و کرد داشت ياد

 .ميفتي کار از من انگاري سهل

 :گفت و برگرداند او به را چک باتور

 .نيدک تقبل رو منو خواهر درمان هزينه فقط شما. نداريم شکايتي ما.  نيست پول به نيازي خانم -

 :گفت زن

 ارک از بابت اينها از بيشتر. بپذيريد من از هم رو مبلغ اين ولي چشمام دوتا هر روي به که اون-

 .بدهکارم شما به خواهرتون افتادگي

 .بود نوشته را ام ماهيانه حقوق برابر سه. کردم قبول را چک او اصرار با

 :گفت و گذاشت ميز روي کارت يک و آورد در را کوچکش کيف

 .بگيريد تماس من با حتما داشتيد کاري اگه. پدرمه شرکت کارت اين -

 وکالي از يکي دختر و دارد سن سال 11 که گفت و کرد معرفي صوفي طناز را خودش خانم آن

 من به را کارتش که است شرکتي سهامدار و عامل مدير دومش شغل عنوان به و ميباشد تهران

 هک گفت او. است کرده فوت که است سالي چند پستان سرطان بيماري علت به مادرش. بود داده

 يک رد و است برگشته ايران به که است سال دو مدت که دارد سوييس کشور از نقاشي ليسانس

 مشغول کشور خارج همسرش و دارد يکساله دختر. ميباشد نقاشي تدريس مشغول آموزشگاه

 .است آمده ايران به دخترش و او ديدن براي کريسمس تعطيالت خاطر به و است تحصيل

 بچه تا دو و شکسته دست يک و پا يک و ماندم من. رفت و کرد خداحافظي ما از اينکه از بعد

 .مريض
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 هب وقت هر. برد پزشک نزد را ها بچه او کمک با باتور و ميزد سر ما به روزدرميان طنازصوفي خانم

 همسرم که ميگفت و بود دستش پوشاک و خوراکي ?ميوه از پر پالستيک يک آمد مي ما منزل

 .نيايم شما منزل به خالي دست هيچوقت که دارد تاکيد

 دوست هم با حدودي تا و ميزد سر من به بيشتر برگشت کشور خارج به همسرش اينکه از بعد

 شرکت در بهبود از بعد که ميداد اميدواري من به طناز و شدم اخراج کارم از من. بوديم شده

 .کرد خواهد درست برايم کاري موقعيت يک پدرش

 . شوم خارج خانه از توانستم و کردند باز را پايم و دست گچ يکماه از بعد

 .آيد مي دنبالم به که گفت خودش. شدم دعوت طناز منزل به يکروز

 . رفتم او منزل به طناز همراه و گذاشتم خاله نزد را ها بچه

 . بود يکساعت از بيش ماشين با آنها قصر تا ما خانه بين فاصله

 . نميکرديم گير ترافيک در که بود صورتي در اين

 هک وياليي خانه يک. بود تهران محله هواترين و آب خوش و بهترين در باشکوه قصر يک آنها خانه

 لها وسط از. بود شده تجهيز ابريشمي فرشهاي و سلطنتي مبل دست سه با اش پذيرايي هال

 . ميشد ختم بود باال در که خواب اتاقهاي به مارپيچ پله رديف دو پذيرايي

 .بردارم آنجا از چشم نداشتم دوست ميکردم نگاه که را هرگوشه که بود زيبا خانه آن قدري به

 حاوي بزرگ بوفه ?کريستال و زيبا لوسترهاي ?چوبي و دار پاندول ديواري ساعتهاي ?تابلوها

 همه و همه. ميخورد چشم به خانه کنار و گوشه در که مصنوعي گل گلدانهاي و تزييني ظروف

 .بودم ديده ها مغازه شيکترين ويترين پشت فقط من که بود چيزهايي

 نمخا يک. شد خارج آشپزخانه از چاي سيني يک با و شيک دامن بلوز با خانم يک موقع همين در

 . کرد سالم من به و کرد عبور من جلوي از بود بغلش يکساله دختر يک که هم جوان

 پايين اه پله از خرامان بود تنش شيک بسيار و حرير پيراهن يک حاليکه در دقيقه چند از بعد طناز

 .نشست بود برويم رو که مبلها از يکي روي و اومد

 يخانوادگ عکسهاي او با و بروم خوابش اتاق به که خواست من از طناز شدم پذيرايي اينکه از بعد

 .ببينم را اش
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 وتار تيره چشمانم. ديدم ديوار روي را وشوهرش او عکسهاي و گذاشتم خواب اتاق به پا وقتي

 .نفهميدم چيزي و رفت گيج سرم. شد

 خانه آن اتاقهاي از يکي در را خودم و کردم باز را چشمانم گذشت چقدر نميدانم که مدتي از بعد

 .بود دستش در قند آب ليوان يک خدمتکار خانم و بود ايستاده سرم باالي نگران طناز و ديدم

 وويه منزل بلکه نبود صوفي خانم خانه ?خانه آن. نبود من جاي خانه آن ديگر. شدم بلند جايم از

 .بود رسولي رضا حميد آقاي دوم همسر من

 را ندگيز و گريستم رضا حميد فراغ در سال سه. ميشد روشن برايم چيزها خيلي بايد رفتن از قبل

 گفتم دل در و کشيدم حسرت آه شاديهايم کوچکترين در. کردم خون عزيزم طفالن و خودم به

 در ديگر يکي آغوش در نامرد آن لحظه آن در که نداشتم خبر ولي بود اينجا هم رضا حميد کاش

 .است بردن لذت حال

 : گفت طناز نشستم تخت روي و شدم بلند جايم از

 تا ندچ تا کرده ضعيفت حسابي بيماري کنم فکر. کن استراحت کمي نيست خوب حالت عزيزم-

 .رفتي حال از اومدي باال رو پله

 : گفتم و زدم پس را دستش

 نزن دست من به-

 :گفت و کرد تعجب داشتم چهره در که اخمي و لحن از

 کردم؟ ناراحتت من شده؟ چي عزيزم -

 :پرسيدم مقدمه بي و کردم نگاه او به خشم با

 توئه؟ چيکاره رسولي رضا حميد-

 هدوبار و نکردم توجهي ولي کردم تعجب کارش اين از. کرد بيرون اتاق از را خدمتکار سر اشاره با

 :گفتم پرسيدم

 توئه؟ چيکاره رسولي رضا حميد بگو -

 : گفت من من با
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 مگه؟ چطور. همسرم-

 يمهق قيمه براش رو خودت داري يکماهه از بيش و نشسته شما جلوي که خانمي اين ميدونيد هيچ-

 نجيبه؟ و محترم ظاهر به آقاي اين همسر ميکني

 .ديدم زيبايش و سبز چشمان در را ترس و تعجب من و زد خشکش حرف اين شنيدن با

 ؟ شده گم زنش گفت او ولي-

 زنت بگيد بهش ميتونيد حاال حال هر به. کرد ترک رو من خبر بدون که او يا بودم شده گم من-

 . شده پيدا

 . تحصيله ادامه مشغول اونجا. رفت سوييس قبل هفته دو. نيست االن اون-

 :گفتم خودم با

 لموباي پشت از گرفتن قلوه و دادن دل مشغول خانم سرکار با بيمارستان در مرديکه اون پس -

 !بوده رسولي رضا حميد من خيانتکار همسر بود

 :زدم داد

 بزنم زنگ بهش ميخوام بده رو همراهش شماره -

 سوييسه شماره به همراهش اونجا عزيزم-

 :زدم داد تر بلند

 . بده رو لعنتي شماره همون -

 چيکار؟ ميخواي

 اون دوري از سال سه اين در که رو غمي و درد ميخوام. کنم تف بهش گوشي پشت از ميخوام-

. بريزم ونبير اون به معرفت بي يک گفتن با داشتم ناگهانيش زدن غيب از که نگرانيهايي و داشتم

 ...ميخوام... ميخوام

 .کردم گريه هاي هاي و گذاشتم صورتم روي را دستهايم دوتا بدهم ادامه نتونستم ديگر

********** 
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 .بود شده بلند موبايلم صداي

 برا بيار منو گوشي اون عزيزم آرتان-

 بفرماييد-

 خوشگلم مرسي -

 :دادم فشار را سبز دکمه

 الو-

 خانم آباجي سالم-

 .قارداش زشتت ماه روي به سالم -

 داشتيم؟ -

 زياد هم خيلي. آره -

 .کنم شادت زدم زنگ. آباجي طلبت يکي -

 .باشي خبر خوش -

 خراب ما سر رو بياييد شب خونواده با بگم زدم زنگ رسيدن صبح. اومدن تبريز از مامان و منيره -

 .بشيد

 اومده؟ الدوز مامان باتور؟ ميگي راست -

 ظهر 00 ساعت ديدنشون از هم ما. رسيدن صبح که ميگم. بگم دروغ بهت زدم زنگ پس نه -

 .کنن سورپرايز مارو خواستن. شديم شوکه آيفون پشت

 .ميام حتما باشه -

 خانِم؟ آباجي نداري کاري -

 .مارال بگو يا آبجي بگو يا. خانم آباجي نگو بهم گفتم دفعه صد -

 .مياد بهت بيشتر خانِم آباجي همون -
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 بدجنسي خيلي -

 . فعال -

 .خداحافظ. ميبينمت -

 .شد بلند موبايل زنگ دوباره

 الو -

 رئوف خانم سالم -

 رضايي آقاي سالم -

 امکان صورت در که خواستن ما واز بابل ميان عيد سوم روز که گفتن و زدن زنگ رسولي آقاي -

 .کردن هماهنگ شما با قبال گفتن باشيم داشته ايشون با عيد پنجم روز جلسه يک

 تموافق ميتونيد نداره ايراد حال هر به. نگفتن رو روزش ولي گفتن بهم جلسه داشتن مورد در -

 .کنيد

 .ميدم خبر ايشون به االن من پس. ممنون خيلي -

 نميکنم فکر دارم مهمون تبريز از عيد اين من چون بذاريد جلسه ساعت جريان در هم رو من -

 .بيام شرکت به خيلي بتونم

 خوبه؟ عيد پنجم روز صبح 00 ساعت -

 .موافقم. آره -

 خداحافظ و ممنون -

 .شما خداحافظ -

 تحويل دلم وعزيزان و آنا ?همسرش و باتور ?هاش بچه و منيره ?اولدوز مامان کنار را عيد اول روز

 خودش که صورت هر به برگرداند من به را آرامش که خواستم خدا از تحويل سال موقع در. کردم

 نداشت حق او. کند تنبيه را رضا حميد دارد دوست که هرطور خواستم او از و ميداند صالح

 .بگيرد بازي به بود او کارش و کس و دلخوشي تنها که را تنها و بيکس دختر يک احساسات
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 که فتگ او ولي بيايد بابل به عيد تعطيالت براي گفتم و زدم زنگ آسيه بي بي به عيد از قبل روز

 کرده کمک آنها جهاز تهيه در چون و است امداد کميته هاي بچه از تا چند عروسي درگير عيد اين

 .باشد آنها شادي مجلس در بايد حتما است

 :گفتم کردم قطع که را گوشي

 نصيب بي تو بخشش و خير از هيچکس که زن بده پاداش بهت آخرت در هزار و دنيا در يک خدا -

 .نبوده

 منيره شوهر اينکه بهانه به پنجم روز صبح و ماندند بابل عيد چهارم تا منيره و الدوز مامان

 .رفتند تبريز به برود سرکار بايد و تنهاست

 .بيايد دنبالم به 01 ساعت گفتم و زدم زنگ رمضاني آقاي به

 .بود باراني معمول طبق هوا

 صورتي آرايش. زدم بودم گرفته اپتومتريستم دوست از عيد از قبل هفته که را طوسي لنزهاي

 لهايگ با طوسي شال. پوشيدم بود ترکيه از باتور کادوي که را چرک صورتي باراني. کردم مليحي

 کيف. کردم پا را بلندم هاي چکمه و پوشيدم طوسي ساپورت يک. کردم سرم را صورتي درشت

 : گفتم و کردم نگاه آينه در را خودم و انداختم دوشم روي را ام مشکي

 .ميشه خوشگل کني دوزک و بزک اينهمه هم رو ميمون بود زيباتر من از طناز چرا ميفهمم حاال-

 :گفتم بلند

 با نم چشم جلوي و کردي خودت بازيچه منو تو زماني يک. نوبت به آسيا رسولي رضا حميد آقاي -

 .بگيرم بازي به رو تو که منه نوبت حاال. ميدادي جوالن جونت طناز

 . شد نمايان کوچه سر از شرکت ماشين خانه از من خروج با

 : گفتم و شدم سوار

 .برسم شرکت به مهمونا از بعد نميخوام. شد دير که بجنب رمضاني آقاي-

 :گفتم و زدم زنگ هم باتور به

 .برسون خودتو زودتر رسيده روزش داداش -
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 .ميکرد زندگي بابلسر در خانمش پدر منزل دوم طبقه ازدواجش بعد باتور

 هم شوکا و داشت خالي طبقه يک اش پدري خانه. نکند ترک را مادرش و پدر که بود مايل شوکا

 شده تکميل اش بهانه سوريا تولد با حاال. کند تجربه را نشيني اجاره زندگي اوايل نداشت دوست

 بهترين برگردد کار سر هم قتي و و دارد نياز مادرش کمکهاي به سوريا کردن بزرگ براي که بود

 .بودم موافق او با کامال هم من و است مادرش کند مراقبت سوريا از ميتواند که کسي

 که مميکردي مرور بوديم کشيده که اي خبيثانه هاي نقشه باهم و بودم نشسته اتاقم در باتور با

 .آمد داخل به و زد در منشي

 ماش منتظر جلسات اتاق در و آوردن تشريف االن رسولي آقاي گفتن رضايي آقاي رئوف، خانم -

 .هستن

 : گفتم و شدم بلند جايم از

 جان باتور بريم-

 : گفت و کرد زنانه را صدايش

 خانم آباجي بريم -

 .ها ينکن صدام هم مارال باشه حواست. آباجي بگي بهم اونجا بزني گند نکنه گفتي؟ باز باتور -

 . ميارم در پدرشو خودم. تخت خيالت. هست حواسم نه -

 :گفت و زد اي مزه با لبخند که دادم نشان او به را دندانهايم حرص از

 ...آباجي بريم -

 آمد در دادش که گرفتم بازويش از نيشگون يک

 .بذاري من سر به سر باشي تو تا حقته -

 .شديم اتاق وارد باتور همراه

 .شدند بلند ما پاي به رضا حميد و رضايي

 .بودم چسبانده باتور به را خودم
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 .انداخت باال ابرويي باتور و من حد از بيش نزديکي ديدن از رضا حميد

 :گفتم و کردم باتور به رو و نشستم و رفتم رييس صندلي طرف به

 .بشين لطفا جان باتور -

 هک رضا حميد ولي است من برادر باتور ميدانست چون بود عادي من برخوردهاي اين رضايي براي

 .نميدانست

 در. بود آنها دهي ضرر و سود و خارجي شرکتهاي از ژل و بوتاکس خريد حوش و حول جلسه تمام

 تهيه رجيخا شرکتهاي با نوين زيبايي شرکت کاري سابقه به توجه با که رسيد تصويب به نهايت

 سرمايه درصد 51 کدام هر شوم شريک کار اين در رضا حميد با من و باشد آنها از محصوالت

 .کنيم گذاري

 با هم باتور و ميدادم تحويل باتور به دخترکش لبخندهاي بوديم جلسه در که مدتي تمام در

 . بود برده شوک تو را رضا حميد ميزد من به که مايي مرگ مکش لبخندهاي

 اگر و باتور اول ميگفتم ميگرفت من جلوي اول اگر آورد مي چاي که شرکت پير آبدراچي حيدر بابا

 .رئوف خانم اول ميگفت ميگرفت باتور جلوي

 حميد سر روي را گنده شاخ تا دو رويش من ولي بود شده متعجب ما اطوار و ادا اين از هم رضايي

 .ميديدم رضا

 ينام خانه به باهم رمانيکه. آيد مي بدش جمع جلوي کردن عالقه ابراز از که ميدانستم خوب خيلي

 :ميگفت من به ميرفتيم

 ريشم به عزيزم ، عزيزم هي و نشي م صدقه قربون خيلي ها بچه جلوي باشه يادت مارال -

 وگرنه باشه حواست. خودمونه خلوت در و خودمون خونه مال فقط مون عالقه عشق ابراز. نبندي

 .ميشم شاکي

 بودم برادري به کردن عالقه ابراز حال در او جلوي رسولي رضا حميد همسر رئوف مارال من حاال

 .بود اطالع بي وجودش از هم حميدرضا روح که
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 هارن براي قبل از که رفتيم اتاقي به همگي. زد صدا نهار براي را ما حيدر بابا جلسه اتمام از بعد

 از که چيده آن روي غذا مدل چند و داشت قرار اتاق کنار گردي ميز. بود شده تجهيز روز آن جلسه

 . بزيس قرمه خورش و فسنجان ?کبابي ماهي ?ماهي قليه. بودند شده تهيه شهر رستوران بهترين

 که غذا پيش همراه به نوشابه مدل سه داشت قرار بزرگ گرد ميز کنار که کوچکي گرد ميز روي

 .بود شده گذاشته دالل و ماست ظرف و ساالد مدل دو و بود سوپ

 فسنجان خورش داخل مرغ جان به قاشق و چنگال با رضايي و و بود ايستاده من کنار حميدرضا

 ينيدلنش لحن با و من به کرد رو بشنود رضا حميد فقط طوريکه و آمد سمتم به باتور. بود افتاده

 : گفت

 بکشم؟ برات ماهي قليه خانومي-

 : گفتم دلم تو

 ايعض اينقدر اينکه نه بگيري رو حميدرضا حال که خواستم ازت. کوفت و خانومي. درد و خانومي-

 .درآري بازي

 : گفت که رساندم را اعتراضم و کردم لگد را پايش کفشم با محکم

 .نداري دوست ماهي قليه ميدونم. برخورد بهت چرا کردم شوخي خانومي-

 .باتور دهن روي شده ميخ چشمانش ديدم که کردم نگاه رضا حميد به

 .داشتم قبول هم خودم بود ضايع خيلي گفتنش خانومي

 :گفتم باتور گند کردن جور و جمع براي و زدم رضا حميد به لبخندي

 .هستن آشنايان از جان باتور-

 : گفت عصبي کمي رضا حميد

 .هستن شما آشنايان از که شدم متوجه صميميتشون از بله-

 :گفتم آورم در را لجش بيشتر اينکه براي

 .هستن برام معمولي آشناي يک از تر عزيز خيلي جان باتور-
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 طور به را اي جمله چنين زماني يک. ديدم چشمانش در را اندوه و غم کردم نگاه چشمانش به

 .گفتم او به ديگري

 :گفتم و آمد دبيرستان دم به ديدنم براي که يکروز قبل سالها

 ميگي؟ چي ديد باهم رو تو و من کسي اگه -

 : گفت

 دوستمي ميگم-

 :گفتم من

 .هستي برام معمولي دوست يک از تر عزيز خيلي تو ولي -

 .آمدم خودم به ميبخشيد تازه جان را روحم که دلنوازش صداي با

 .آشناست برام نگاهتون ميندازه؟ يکي ياد منو شما صحبت لحن -

 نميکرديد؟ تحصيل سوييس در شما

 :گفتم حرص با

  نرفته فراتر ايران مرزاي از بنده پاي نخير -

 :گفتم دلم در بعد و

 زنهاي بغل تو انقدر يا و نميشناسي رو زنت تو که شدم عوض انقدر من يعني خرف مرتيکه -

 .بوده همسرت نامي مارال زماني يک نمياد يادت اصال که خوابيدي خوشگل و اروپايي

 نداشتم توهين قصد -

 .م نداشته خارجه سفر حاال تا گفتم فقط. نشدم ناراحت منم -

 حميد به کرد رو و برد ديگر سمت به و کشيد مرا دست است عقرب در قمر اوضاع ديد که باتور

 : گفت و رضا

 .کنيد پذيرايي خودتون از رسولي آقاي-

 : گفت آهسته رفتيم که اتاق گوشه به
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 ميگيري؟ رو يارو پاچه چرا-

 :گفتم بود يافته راه ام گونه روي به چشمانم از در اشکي قطره حاليکه در عصبانيت با

 نخونديد؟ درس سوييس شما آشناست نگاهتون و لحن ميگه. ميگه چي نشنيدي -

 ت قيافه و تيپ اين با دادي نشون من به عروسيت از تو که عکسي اون. زد حرفي يک حاال -

 خدا بابا . کرده تغيير داشتي که پوليپي دليل به ميگي که صداتم... ميکنه فرق آسمون تا زمين

 و حنل که ميکردم احساس و ميشناختم رو شوکا عمرا بودم اگه من فهميد همينم بيامرزه پدرشو

 .باشه آشنا برام نگاهش

 :گفتم و ساييدم بهم را داندانهايم

 .ساخته همون رو از همتونو خدا بوده تاپاله يک انگار... هميد عين همتون -

 : گفت و کرد اي خنده

 خانِم آباجي داشتيم-

  خانم آباجي ومار زهر-

 .رفتم غذا ميز سمت به و شود پاک اشکم تا کشيدم ام گونه روي محکم دست با

 .شويم جمع هم دور او ويالي در را يکروز تا خواست ما از رسولي نهار صرف از بعد

 .بشيم جمع هم دور کباب جوجه صرف به او ويالي در خانواده همراه به همه هفته آخر شد قرار

 :گفتم باتور به و نشستم صندلي روي رفت که رضا حميد

 کنيم؟ چيکار هفته آخر واسه -

 کنيم؟ چيکار رو چي -

 ديگه؟ کرده دعوتمون خونواده با همينکه -

 خب؟ -

 .نميفته جا که تومنيه 511 زاريت دو ميکنم فکر وقتا گاهي باتور. مرض و خب -

 .ديگه ميريم خونواده با -
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 مياري؟ خودت با رو شوکا يعني -

 بزنم؟ جا تو شوهر عنوان به خودمو داري توقع نکنه. کنم چيکار پس -

 نامزديم بگيم داره عيبي چه -

 .بودي حرفا اين از عاقلتر که تو. مارال بردار دست -

 ست؟ احمقانه حرفم کجاي -

 حنل گفت تو به وقتي. عاشقشي ميگه بابا اون به نگاهت تمام که است احمقانه حرفت اينجاي -

 خيلي مارال مردم يک من. ديدم چشماش تو عالمو غم اندازه مي کسي ياد منو نگاهت و حرفات

 .ش داده دست از عشق يا زنشه خاطر به غمش که مبفهمم خوب

 بيداد و داد ها بچه سر الکي ديگه شده؟ کم قراريهات بي ديديش که اي لحظه از فهميدي هيچ

 ليو بگيري تو تنهايي سال چند انتقام ازش جورايي يه که هستي اين فکر تو همش نميکني؟

 اونه؟ حسادت حس تحريک حد در گيريت انتقام

 گرمش آغوش حسرت در بگم اگه. گفتم دروغ کردم فراموشش بگم اگه کنم؟ چيکار ميگي -

 ميرن راه هم دوش به دوش خيابون تو که شوهرايي و زن ديدن با بگم اگه. گفتم کذب نيستم

 ....بگم اگه... بگم اگه. گفتم چرت هم باز نميکشم حسرت آه و نميکنم حسودي

 طخ ريملم رنگ با و ميجوشيد چشمهايم گوشه از که بود اشک. کنم کنترل را خودم نتونستم

 کاش. دبو تلخ او براي دلتنگيي چقدر چه و بودم دلتنگش. ميگذاشت جا به صورتم روي بر سياهي

 !چشيد مي را تلخ مزه اين کمي هم او

! من خواهر آخه گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش و نشست صندلي روي برويم رو باتور

 داد قرار ارض حميد شرکت با تالفي و انتقام براي گفتي. ميگذره چه دلت تو ميدونم منکه! من عزيز

 انجري در رادور دو و بشي نزديک اون به ميخواي که ميدونستم که من ولي چشم گفتم ببنديم

 .باشي کاراش

 و هاکان کافيه. ميچرخه دهنت تو اون اسم صدبار روزي و داري دوست اونو وجودت تمام با تو

 ثلم حرفشون اون.  بود رضا حميد مثل کارشون اين بگي هي تو و بکنن کاري و بزنن حرفي آرتان

 .اونه مثل خنديدنشون. اونه مثل رفتنشون راه. بود رضا حميد
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 يرخ به راختم قائله نمياي چرا پس. کردي زندگي خاطراتش و نامش ?يادشِ  با سالها اين تمام تو

 دادي اون به که قولي به تعهدي ديگه تو پس مرده که زنش. کني معرفي بهش خودتو و کني

 يدحم با و ميدادم گوش حرفت به کاش باتور بگي روز يک باشه. کردي اشتباه هم اولش از. نداري

 .ميکردم صحبت رضا

 ونا کرده؟ ول رو تو چرا کرده؟ ازدواج دومرتبه چرا ميگه؟ چي ببيني حرفش پاي نشستي اصال تو

 بوده؟ کجا ميگشتي دنبالش که مدتي

 خودت دنبال و کردي ديوونه هم مارو ميدي دق خودتو. نيست رسمش اينکه. نيست راهش اينکه

 .ميکشي

 در سال هس. من دل جاي بذار خودتو.  نميتونم پيغمبر به پير به. نميتونم خدا به. باتور نميتونم-

 ديوار رود به مابهترون از يکي بغل تو اونو عکساي بعد. بشه يکي روزت و شب و کني گريه نبودش

. بگيرم قامانت ازش ميخوام ميگفتم همش بودمش نديده روزيکه تا. ميکردي چيکار باشي تو. ببيني

 مهه ديدمش جلسه تو که روزي از ولي. کنم ش تکه تکه ميخواد دلم. باشه تنش به سر نميخوام

 يک نه ميرن راه چشمم جلوي سريال يک مثل داشتم اون با که خاطراتي تمام. شده عوض چيز

 .ندادم لو جلوش خودمو و داشتم نگه خودمو که کردم شاهکار هم حاال تا. لحظه هر هرثانيه. مرتبه

 هب پا هنوز که م گوشه جگر دوتا خاطر به ?خودم خاطر به نه. ببخشمش نميتونم هم طرف يک از

 .ندمو دلشون تو شون بابا دست حسرت خردو پيشونيشون به يتيمي مهر بودن نذاشته دنيا

 .ميبوسي و ميکني بغل رو سوريا که وقتي نميبينم آرتانو غم ميکني فکر

 با تا زنمب رو سوريا ميخواد دلم ميگه هاکان برميگرديم تو خونه از هروقت چرا نميفهمم ميکني فکر

 .نکنه ناراحت باتورو دايي هاش گريه

 مميگ قتي و بود؟ يکي کدوم شبيه بود؟ شکلي چه ما باباي ?مامان ميپرسن ازم بار هزار روزي

 بيشتر؟ کدوم ميگن. هردوتا شبيه

 باباشونو عکس و کنن پيدا اونو ها بچه مبادا که کردم قايم سوراخ تا هزار به رو عروسي آلبوم

 .ببينن وخوابشو بخورن غصه هرشب و ببينن
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 گها ميدوني. دور مسافرت يک رفته باباشون بگي بهشون ميخواي کي تا من؟ خواهر چي باالخره-

 ممکنه و ميشن شاکي نگفتي اونا به تو و بوده اونا قدمي يک در پدرشون که بفهمن و بشن بزرگ

 .نبخشن رو تو

 به دلم کن باور ولي ميگم خودم براي بار هزار خودم ميزني که رو حرفها اين تمام خدا به-

 که تمنداش خبر ولي ميره هرز دلش ميگفتم کاظم حاجي به من. نميده رضايت رضا حميد بخشيدن

 نداشتم خبر ولي کردم بيرون خونم از کاظمو حاجي من. بود شده هرزه دلش اون از زودتر شوهرم

 الح در ولي. کنم چکار موندم هم خودم. بود کرده بيرون قبل مدتها دلش خونه از منو رضا حميد که

 تدوس خيلي پسر رضا حميد ميدونم. هاش بچه با بلکه تو با نه بدم زجرش ميخوام فقط حاضر

 اگه که بياري واسم پسر تا چند که کن قوي و کن جور و جمع خودتو مارال ميگفت هميشه. داره

 بهش را آرتان و هاکان ميخوام. ببرم خودم با رو ديگه يکي اون جاده بياد هام با نتونست يکي

 وفا قولت به هم تو آوردم دنيا به شير دوتا برات و کردم گوش حرفت به من بگم و بدم نشون

 آوردي؟ در چنگم از بيرحمي با دنيامو قلک يک همون يا ريختي پام به رو دنيا و کردي

. دبو کرده تلنبار خودش توي سالها که داشت حرف خيلي دلم. ميسوخت گريه شدت از چشمانم

 .ميکشيد زبانه سرش از آتشفشان مثل گفتم مي کوه به اگر که داشت درد دنياها دلم

 . باشد شده زندگي يک مرد خالي دست با تنها و پناه بي دختر يک ميکرد درک کسي چه

 اين و روزا اين حسرت آينده نذار. واردشو راهش از ولي. صحيح ميگي تو هرچه. خواهرم باشه -

 وقتي ارمد دوست. بريم جلو کلک و دوز با نميبينم صالح ولي هستم کنارت منم. بخوري رو موقعيتا

 بزنه زل چشمات تو اينکه نه بگيره پايين سرشو شرم و خجالت از اون وايميسته تو روي در رو که

 ندوبارب بي زن يک مثل پرسنلت با رفتارت که چي تو.  رفتم هوسم و هوي دنبال به من قبول، بگه و

 ولي بدم بهش گوشمالي يک داشتم دوست هم خودم چون باشم کنارت کردم قبول امروز. بود

 چشم در هميشه خواهرم دارم دوست. برادرتم که ميکنم حاليش خودم. نيست صالح ديگه دفعه

 اگر.نيست هم من مرام در. نيست تو ن?شا در بازيا بچه و کارا اين. باشه مقدس مريم يک اون

 مسير در ميگم هم باز کني تنبيهش ميخواي هم اگه. شو وارد راهش از بگيري حقتو ميخواي

 .هستم پشتت منم. بردار قدم درستش

 :گفتم و بوسيدم را باتور گونه اشکي چشمان همان با و شدم بلند
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 خواهرت آبروي و عزت فکر به که همونقدر. داره نگه ت بچه و زن واسه رو تو خدا. ماهي خيلي -

 .بده وعزت آبرو بهت خدا هستي

 و پشت خدا. عزيزم خواهر برو: گفت و کرد پاک را سياهم اشک و برداشت ميز روي از رو دستمالي

 نبدو رو کار هيچ ميکنم خواهش ولي پشتته کوه مثل هميشه داداشت اين که نره يادت. پناهت

 مخفي رو خودت نداره دليل. بردار رو لنزت اومدي که هم هفته آخر. نده انجام من مشورت و صالح

 اون باش مطمئن. باشه تو شرمنده ابد تا بدهکارياش خاطر به که داري طلب ازش اونقدر. کني

 بده بفري تورو تونست چطوري حيرتم در. حرفاست اين از تر گيج... نميشناسه رو تو هم لنز بدون

 .کنه خودش مال و

 ولق خودم به. نيست راضي رضا حميد برابر در من موضعگيري از که ميداد نشان باتور حرفهاي

 به تيرضاي لبخند. ندهم تعطيلم و مغز بي دلِ  اين دل به دل ديگر و کنم برخورد تر منطقي که دادم

 :  گفتم و بست نقش لبم روي

  داداشي چشم-

 و فهميده برادر چنين داشتن از بودم شادمان دل در و برگشتم خانه به و کردم خداحافظي او از

 . داشت باز لغزش از مرا پاي موقع به که عاقلي

 

********** 

 :گفت مطمئن و جدي خيلي طناز

 ......شک من که باشه درست تو حرفاي هم اگه خانم ببين-

 :گفتم و زدم گوشش به محکمي سيلي و دهد ادامه را حرفش نگذاشتم

 من نهن با و انداختم ماشينت جلوي دستي از رو خودم ميکني فکر ميکني؟ فکر چه من مورد در تو -

 ديدي م خونه تو که اي بچه دوتا اون احمق. بگيرم ازت شوهرتو که شدم زندگيت وارد بازيا غريبم

 يندار باور حرفمو اگه نديدي؟ رضا حميد به رو اونا شباهت بودي؟ کور. هستن رضا حميد هاي بچه

 داري؟ باور که رو م شناسنامه
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 رد هم هنوز و بودم برده محله مسجد به کوپن گرفتن براي قبل روز را ام شناسنامه که آمد يادم

 .بود کيفم

 :زدم داد

 .باال بيارن کيفمو کلفتت نوکرو بگو... پايينه کنم کو؟فکر کيفم کو؟ کيفم -

 .برگشت کيف با دقيقه چند از بعد و رفت بيرون طناز

 عنوان به حميدرضا اسم آن در که را اي برگه و آوردم در را ام شناسنامه و کردم باز را کيف در

 : گفتم و گرفتم بود نوشته جلويش شوهرم

 شناسنامه نداري قبول هم باز اگه. رسولي رضا حميد نوشته ببين و کن باز رو کورت چشماي-

 هست مارمولک اونقدر شناختم ساعت چند اين ظرف من که رو آدمي اين هرچند. ببين رو شوهرت

 .بده من به رو ش شماره. کنه عقد المثني شناسنامه با رو تو که

 .ميدم تو به شو شماره نکردي قبول اگه. کن گوش حرفام به و شو مسلط اعصابت به کمي باشه -

 .برم زودتر بايد هستن تنها هام بچه. بزن حرفتو زودتر -

.  کرده ول را تو رضا حميد خودت قول به و هستي رضا حميد اول همسر تو که کردم قبول من -

 ياد؟م تو طرف به رضا حميد?کني معرفي رو خودت و بزني زنگ رضا حميد به اگه ميکني فکر ولي

 حال رد. کردم گم همسرمو بگه من به اينکه نه ميکرد پيدات ?حتما ميخواست رو تو رضا حميد اگه

 از بعد و بازرگانيه مديريت رشته در تحصيل ادامه حال در سوييس در من و شما همسر حاضر

 منو گيزند. ميشه ثبت او نام به پدرم زيبايي و آرايشي محصوالت پخش شرکت تحصيلش اتمام

 عنوان به هم رضا حميد. مونه مي خوردن آب مثل هم کردن خرج پول من براي. ديدي امروز که هم

 هک ميدونم. ميده من پدر تحصيلشو ادامه خرج و شريکه آسايش و رفاه اين تمامي در من همسر

 از پسر دوتا تو اگه اينکه مهمتر همه از. نداره بساط در آه و شده بزرگ پرورشگاه در رضا حميد

 بغل رو نگين کنم فکر. رضاست حميد پدرش که هستم دختري مادر منهم داري رضا حميد

 نگشته؟ دنبالت به يا کرده ول رو تو رضا حميد چرا پرسيدي خودت از ?اصال ديدي؟ پرستارش

 وت سراغ به و کنه ول منو که داره رضا حميد براي سودي چه تو با زندگي که نکردي فکر خودت با

 يکنيم اشتباه ميگيره رو امکانات اين تمام خالي جاي تو محبت و عشق که ميکني فکر اگه بياد؟
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 همه رفاح اين. نميکنه سير رو شکم عشق. بشه سير شکم تا باشه نون بايد سفره تو شبا چون

 .درداست همه حالل که پوله واقعي دنياي تو. رمانه کتاباي مال

 : گفت ميداد تکان را اش اشاره انگشت حاليکه در

 دعا مرع آخر تا که ميکنم تو حق در خدمتي باش مطمئن بکشي کنار من زندگي از خودتو اگه ولي-

 .باشي من گوي

 به هم باز ولي نداشتم دفاع براي چيزي که کرد حمله من به جايي از. بود شده وارد دري بد از

 .کردم شک حرفهايش

 شخود. نميدم شما به قولي هيچ نداره من به اي عالقه رضا حميد که نشم مطمئن اين از تا من -

 .نميخواد زندگيش در منو که بگه بايد

 نوقتاو بينداز شده نصب ديوار درو به که رضا حميد و من عکساي به نگاه يک نداره کاري اينکه -

 رو تحضور که نداري حق فقط ميزنم تلفن بهش االن همين. نداري قبول اگه. ميبري پي حرفام به

 .ميپرسم ازش باشه الزم هرچه خودم من. کني اعالم

 وشآغ در لخت و لخت نيمه?بلند و کوتاه لباسهاي با طناز. انداختم ديوار روي عکسهاي به نگاهي

 قبول هم باز ولي ميزد نيش را وجودم بدجوري حسادت مار عکسها آن ديدن از. بود رضا حميد

 .بزن زنگ گفتم و نکردم

 يزانگ روح صداي ممتد بوق تا چند از بعد گرفت شماره من جلوي و برداشت را تلفن گوشي طناز

 روعش چشمانم صدايش شنيدن با.  بودم صدايش تشنه چقدر. شنيدم تلفن گوشي از رضا حميد

 .باشم ساکت که کرد اشاره من به طناز که بزنم حرف خواستم کرد باريدن به

 چطوره؟ حالت. سالم! عزيزم الو: طناز

 چطوري؟ تو. خوبم. مرسي. سالم -

 رفتگ دلم دفعه يک راستش. ميزديم حرف تو از و نشستم دوستام از يکي خدمت در. خوبم منم -

 ت بچه و زن از يادي که شدي داماد اونجا تو که ميگفت دوستم. بزنم بهت زنگ يک گفتم

 نميکني؟
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 عتبارا بي دلم عزيز پيش منو که کرده بيجا شما دوست بعدشم. بودم ايران تازه منکه خوشگلم -

 .نميدم پري و حوري دختر هزارتا به رو تو موي يک من که ميدوني خودت. ميکنه

 . شم فدات مرسي -

 :گفت و من به کرد رو

 شنيدي؟ -

 مخش آتش و بود شده داغ صورتم. بودند ريخته رگهايم توي داغ سرب انگار حرفهايش شنيدن از

 .ميکشيد زبانه سرم از

 :شد پخش فضا در رضا حميد صداي

 چطوره؟ بابا خوشگل -

 .ميکنه گيري بهونه داره همش رفتي تو وقتي از اونم. خوبه -

 مدهاو هومن دوستم کنم فکر ميزنن در جان طناز. ببوسش من طرف از. بشه قربونش بابا الهي -

 .ميگيرم تماس ?بعدا

  باي -

 ميبوسمت. عزيزم خداحافظ -

 : گفت و گذاشت که را گوشي طناز

 ياد هب رو تو رضا حميد اصال ميکني فکر کرد من به که عشقي اظهار اين با ميگي؟ چي حاال... خب-

 بده؟ ترجيح من به رو تو يا باشه؟ داشته

 نميکني؟ باور بازهم شايد

. گرفت من سمت به و برداشت را ش شناسنامه و رفت اتاق گوشه دراور کشوي سمت به بعد

 نام و. بود شده درج همسر عنوان به رضا حميد نام بود درست. گرفت صورتم جلوي رو اي صفحه

 . فرزند عنوان به نگين

 .مُردم آوارها زير من و شد خراب سرم روي دنيا
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... گلمخوش... عزيزم. ميچرخيد سرم توي که بود رضا حميد کلمات فقط نميشنيدم چيز هيچ ديگر

 نازط شناسنامه توي که ميديدم اسمش فقط و... نميدم پري و حوري تا هزار به رو تو... ميبوسمت

 .بود شده ثبت

 : گفتم فقط

 بگو رو شرطت-

 بطوريکه .بکشي کنار دخترم و من زندگي از پاتو هميشه براي اگه! هستي عاقلي دختر که ميبينم -

 يزندگ يک ?نکني رضا حميد از هم يادي و نيفته بهم تو و من چشم عمر آخر تا و بري شهر اين از

 .ميشه نصيبت زيبا و آرامش پر

 :گفتم تندي با

 .حرفتوبزن زودتر ميدم تشخيص خودم رو زيباييش و آرامش -

 : گفت و آورد در را چکش دسته

 چقدر؟-

 چقدر؟ رو چي -

 تو رهدا من به رضا حميد که عشقي با راحتي به ميتونم من که هرچند. حميدرضا کردن رها قيمت -

 وبگ پس. باشه زندگيم و من سر پشت نفرينت و آه ندارم دوست ولي کنم حذف زندگيم از رو

 چقدر؟

 :گفتم و رفت در دهنم از

 .ميليون 011 -

 زندگي قمار در را رضا حميد که کردم باور. بود زيادي خيلي پول زمان آن در ميليون 011 نظرم به

 . ميدادم وسامان سر را زندگيم فعال بايد پس.  ام باخته

 چشمانم جلوي را خون فقط بودم شنيده را طناز به رضا حميد آميز محبت حرفهاي زمانيکه از

. نبود مقدور خالي دست با هم آن. بودم رضا حميد خيانت و وفايي بي کردن تالفي فکر به و ميديدم
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 حظهل آن در. جنگيدم مي طناز با تا ميشدم طناز همپاي بايد. ميرفتم جنگش به خودش مثل بايد

 .آخر پله روي طناز و بودم نردبان اول پله روي من. 011 طناز و بودم صفر من

 :گفت و داد دستم وبه نوشت را چک معطلي بدون طناز

 .باشد تومني تک تا 011 مثل او براي پول تومن ميليون 011 که نميکردم باور. کن نقدش فردا -

 چيزي تو از نميخوام ديگه. برو تهران از ماه آخر تا و کن نقدش فردا: گفت و انداخت من به نگاهي

 .ببينم تورو يا بشنوم

 :گفتم و گرفتم را چک

 .بزن زنگ آژانس يک به -

 :گفت شدن ماشين سوار از قبل

 .مبري قانونيش مراحل دنبال تا ميام دنبالت به خودم. کن اقدام هم طالق براي ماه آخر تا ضمن در

 :گفتم

. زنمن شروطمون شرطو زير که هستم حرفم پابند اونقدر که باش مطمئن ولي. نميگيرم طالق من -

 طمئنم بشي پاپيچم اين از بيشتر هم اگه. نميکنم اقدام طالق براي ولي. ميرم تهران از ماه آخر تا

 داشتي زمانيکه رو اش شماره. ميگيرم تماس رضا حميد به و ميدم خودت به رو چک برگه باش

 .سالمت به ماهم از خير به تو از پس. کردم حفظ ميگرفتي

 اليخ سرش را دلم هاي عقده از کمي ميتوانستم حداقل. کنم ولش دلم حرف زدن بدون نتوانستم

 که اي هرشو با. ميکرد تالش نگهداشتنش در شرمانه بي و بود دزديده را زندگيم ناجوانمردانه. کنم

 .پذيرفتم شرمي بي با منهم

 : دادم ادامه

 آرزو. ميگيري دست همون از دادي هردستي از.  نکرده وفا کس هيچ به دنيا اين باش مطمئن-

 االح تا که دارم خدايي منم. نکنه دخترت و تو حق در کرد حقم در رضا حميد که رو خيانتي ميکنم

 هب ارزشش اون من نظر از. نيست رضا حميد قيمت گرفتم تو از که پولي اين. نذاشته تنها منو

 دور زندگيم از لحظه همين از اونو منم و. بشه انداخته بيرون دهن از بايد که تفه يک اندازه

 و ونا هوسبازي تاوان پول اين. شديد مرتکب حميدرضا و تو که اشتباهيه قيمت پول اين. ميندازم
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 ونا عقد به بودي نشده مطمئن شوهرت اول همسر شدن نيست از هنوز که توئه وقاحت و بيشرمي

 يهبن و پي و بود محکم اساسش و پايه که من زندگي صوفي طناز خانم بدون اينو ولي. آمدي در

 .ساختي من آشيانه هاي ويرانه بر را زندگيت که تو حال به واي ريخت فرو داشت

 .بيفت راه آقا گفتم و بستم محکم را درش و شدم ماشين سوار

 ايمحرفه زير اگر نشد؟ طالق براي من پاپيچ و کرد اعتماد من به طناز چرا که نکردم فکر هيچوقت

 آمد؟ مي بر دستش از کاري چه ميزدم

 حميد.  کردم حس را نابوديم و ديدم را خوردنم زمين. شنيدم وجود تمام با را شکستنم صداي

 .بود زده ام زندگي ريشه به تيشه با رضا

 جلوي ديگري راه. نداشتم فروشش جز اي چاره. بودند دزديده من از تمام صفتي بي با را عشقم

 .بدهد من به اميدي سو کور که نبود پايم

 .بودم آرامش لحظه يک دنبال. ميخواست خالء. ميخواست سکوت دلم

 .بود انقالب و شورش حال در دنيا رحمي بي از ام معده

 .دار نگه خدا رو تو آقا -

 تمام ?آوردم باال. دويدم خيابان کنار جدول سمت به سراسيمه من و داشت نگه خيابون کنار راننده

 يمييت دنبال به سال چند اين در که حسرتي تمام. داشتم که عاطفي کمبودهاي و حقارت ?ها عقده

 .سپردم ميگذشت جدول از که آبي جوي به را همه و بودم کشيده تنگدستي و

 .شدم ماشين سوار مرتبه دو

 درمانگاه؟ بريم ميخوايد خانم؟ بهتره حالتون -

 . بريم. خوبم نه - -

 .نداديد آدرس هنوز بريم؟ کجا -

 .خسرو ناصر -

 .چيد شوهرم سمت به پريدن براي براي را پرم و بال که بود زنداني پول ميليون011
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 با هک داشتم باطلي خيال چه. بودم گذاشته تاراج به را زندگيم ? جوانيم و خودم ?عشقم حرمت به

 .ميرَوَد راه من پاي به پا و مانَد مي من

 .او به تعلقم و دوستداشتنم دوباره به داشتم باطلي فکر چه

 .برد عشقش يغماي به را قلبم و تاراج به را نگاهم ساده چه

 .ميکرد خرابترش بلکه نميکرد درست را چيزي رضا حميد با کردن صحبت

. ادد تغيير تيره اي قهوه تا زرد موج طول بين را ام زندگي رنگهاي ?کرد من با رضا حميد که کاري

 .سرما و سوز به مايل سردي. پاييز اواسط مثل درست. تر رنگ پر کمي ?تر کمرنگ کمي

 اچر پس. است شده منجمد رگهايم در خون و است رسيده مطلق صفر به بدنم ميکردم احساس

 ؟ بود داغ صورتم

 نبدو وامق يک ويس بدون رامين يک. معشوق بي عاشق يک. شدم ليلي بي مجنون لحظه آن در

 بيستون کوه ولي. برسم شيرينم به تا بکنم را بيستون کوه بودم حاضر آوردنش بدست براي. عذرا

 .نابود و بود شده خرد دنيا اين هاي رحمي بي زير هم

 مال ?من رضاي حميد بپذيرم که بود سخت قبولش. نيست من شوهر ?شوهرم بپذيرم نميتوانستم

 ...در آن به اين ?را او هم من و فروخت پول به مرا او. نيست من

 ويايير که بود دستاني گرماي انتظار در دستانم سالها ديدم که وقتي شدم نابود و سوختم درون از

 .نبود بيش

 اج به صورتم بر خود از سرد پايي رد و شد سرد يکدفعه بود سوزان و داغ روز آن تا که اشکهايم

 اميد نا... فروغ بي و خاموش قلبم مثل درست. بودند داده دست از را اميدشان هم اشکها. گذاشت

 .بود رسيده الزمان آخر برايم. رحم بي دنياي اين از خالي دست و

 را دلم حرف ناگفته باتور که بود داغان آنقدر ام چهره. بود گذشته شب 01 از رسيدم که خانه به

 .آنا هم ?باتور هم. بودند نگران من از بيخبري از هم آنها. خواند

 : پرسيد نگران باتور

 شده؟ خبري رضا حميد از مارال؟ شده چي-
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 فروختمش؟ -

 رو؟ کي -

 .هامو بچه باباي. شوهرمو. رو رضا حميد -

 .ظهر از بعد از کردي مرگ دق مارو که تو شده؟ چي ببينم بزن حرف -

 ههرچ از آمد بدم لحظه آن در. ماليدند مي صورتم به را صورتشان و دويدند بغلم به آرتان و هاکان

 .انداخت مي رضا حميد ياد مرا که

 :گفتم عصبي

 .ندارم شونو حوصله فعال. ديگه اتاق تو ببر هارو بچه آنا -

  کني؟ مي گريه چرا گيزيم؟ شده چي -

 ميکنم خواهش. ببر هارو بچه آنا -

 هايچشم رادر دلتنگي. بودند نديده را مامانشان صبح از طفالنم. برد اتاق به زور با را ها بچه خاله

 .ميديدم بيگناهشان

 .شد جاري چشمم اشک

 : گفت و کنارم نشست باتور

 شده؟ چي بگي نميخواي-

 .کرده ازدواج. شده پيدا رضا حميد -

 : ميکردم درک کامال باتورو متعجب لحن

 کرده؟ ازدواج کي با کجاست؟-

 .زنشه طناز.ميره دانشگاه. سوييس -

 کردي؟ تصادف باهاش که خانمه همين صوفي؟ طناز!! طنااااز -

 .داره هم يکساله بچه يک. خودشه آره -
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 . ميدوني ازکجا تو -

 فاميل با هم نگين اسم و بود شده نوشته طناز شوهر عنوان به اسمش. ديدم شو شناسنامه -

 .بود زيرش رسولي

 : زدم داد و شد بلند ام گريه صداي

 ندتهرا از و کنار بکشم زندگيش از پامو اگه گفت طناز. تومن ميليون 011 به... باتور فروختمش-

 .کردم قبول منم.  ميده بهم ميليون 011 برم،

 چرا؟ آخه -

 تو که ميرفت ازطناز اي صدقه قربون تلفن پشت. رضا حميد به سوييس زد زنگ اينکه واسه -

 .بود نرفته من صدقه قربون بودم زنش که مدتي اونهمه

 بود؟ خودش مطمئني -

 و حوري ميگفت طناز به من جلوي. نشناسم صداشو سال همه اين از بعد ميشه. بود خودش. آره -

 .من عشق... عزيزم... پري

 .کردم گريه هاي هاي و گرفتم صورتم جلوي را دستهايم و شکمم توي کردم جمع را پاهايم

 :گفت و ام شانه دور انداخت دست باتور

 اونجايي؟ تو که گفت رضا حميد به طناز. داره ايراد کار جاي يک ميکنم احساس من ولي -

 .هستيم دوستام از يکي با گفت. نه

 کار جاي يک ميکنم احساس. ببخشش راحت کسي که نيست کمي پول ?ميليون 011 ببين-

 کني؟ صحبت رضا حميد با خودت نميخواي. مبهمه

 ندارم شم شماره. نميخوام. نه -

 .ميگيريم هم رو شماره و ميديم پس بهش رو چک. ميگيريم طناز از خب -

 يخواستمنم. نيست کار در طالقي گفتم ولي. بگيرم هم طالق که کرد اصرار طناز. بده ميکني فکر -

 از و. ميزنم زنگ رضا حميد به بشه طالق پاپيچ اگه گفتم دروغ از. بخوره روم گرفته طالق زن مارک

  نگفت؟ هيچي اونم. کردم حفظ ميگرفته موقعيکه شو شماره که گفتم دروغ
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 شد؟ تو نگرفتن طالق بيخيال راحتي همين به- -

 .خونه اومدم و شدم ماشين سوار منم البته. آره -

. يستن روشن چيزي يک ميگم که همينه واسه. کنه اصرار و بزنه زنگ موبايلت به که ميتونست -

 سفارت از ميتونيم شو شماره. بگيري طالق تو که بشه اين خيال بي و بده چک ميليون 011

 .بگيريم سوييس

 با يخوامم. برم تهران از ميخوام. بشنوم اسمشو ديگه نميخوام حتي. ببينمش نميخوام ديگه. نه -

 نميخوام بشم روبرو باهاش بخوام هم اگه. بسازم هامو بچه و خودم زندگي تومن ميليون 011 اين

 ميگم؟ چي ميفهمي.پولدار و خوشگل. طناز مثل بشم يکي ميخوام. باشه شرايط اين تو

 سما نيستي حاضر ديگه که سوخته دلت اونقدر که ميفهمم اينو ولي ميگي؟ چي نميفهمم نه -

 .بياري زبون به بود زبونت ورد که رو کسي

 طورچ ببيني نبودي که تو. ميخوره بهم ازش حالم. ببينمش نميخوام ديگه من. باتور خدا رو تو -

 ميشد؟ ش بچه و طناز قربون

 .کن صحبت باهاش ميگم هم هنوز من ولي بگي تو هرچي. خواهرگلم باشه-

 : گفتم و رفتم بودم رفته خاله که اتاقي به اشکي و سرخ چشمان با

 (آنا ميخوام معذرت. ) آنا باغشاليين -

 : بود نهفته جمله هزاران توش که گفت کلمه يک فقط آنا

 (رفت؟) گئتدي؟-

 "آره "گفتم سر تکان با

 .کردم نگاه بودند زده زل من به خيسش چشمهاي با و کرده کز گوشه يک که آرتان و هاکان به

 .بودم کرده خرج تنهايم پاره براي که رحمي بي از. آمد بدم خودم از

 .کردم باز را بغلم. رفتم سمتشان به

 .دوسال همش بود؟ سالشان چند مگرطفالن
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 ندشد بلند جدا از من باز آغوش ديدن با. بودم شده بيرحم آنقدر من که ميفهميدند دلم غم از چي

 : گفتم و چسباندم ام سينه به را سرشان و گرفتم آغوش در را تا هردو. دويدند سمتم به و

. نماما هم ميشم بابا واستون هم بعد به حاال از خودم. ببخشيد. خوشگلم گالي ميخوام معذرت-

. ميدم قول. بگذره هستيش و عمر از شما لحظه يک ديدن حسرت در رضا حميد که بکنم کاري

 .بگيره معرفتتون بي باباي از رو شما حق که ميده قول مامان

 سينه بر سرم و بودم آغوشش در هميشه مثل. ديدم را رضا حميد خواب. ديدم خواب شب همان

 انگشتانش سر نوازش و ميکرد حرکت پشتم روي وار دايره دستهايش. بود او موي کم و لخت

 در ربيشت را خودم.  هميشه مثل "ميريزم پات به را دنيا "گفت گوشم دم. بود کرده خمارم و مست

 هک بود طناز نبودم من اين!! نه. چرخاندم سر. کرد تنگتر را دستانش حلقه و. کردم جمع آغوشش

 و هاکان. پريدم خواب از. ميکرد نگاه من به تمسخر با و داشت لب گوشه بر اي خبيثانه لبخند

 از سپ يکي. متناوب بطور سرهم پشت. ميکشيدند اي بامزه نفسهاي و بودند خواب طرفم دو آرتان

 . ديگري

 را درونم سرماي کفاف هم بخاري حرارت. بود شده سردم. بود نشسته ام پيشاني روي سرد عرقي

 شآغو هم اشکم با و يافت راه هايم گونه رو آنجا از و ها شقيقه سمت به پيشاني از عرق. نميکرد

 .بود رفته يغما به ساده چه عشقم. دل سوز از يکي و ترس از يکي. سرد يکي و داغ يکي. شد

. دمميبو رضا حميد نزديک بايد ولي. ميکردم کوچ تهران از بايد بودم داده طناز به که قولي طبق

 . ميگرفتمش نظر زير بايد

 ديدن با را آرامشم و ميکردم رها دريايش غرش به را خشمم که جايي. بود مازندران مکان بهترين

 ريکهبطو. کنم درست رويايي زندگي يک هايم بچه براي ميتوانستم و. آوردم مي بدست جنگلش

 مثل درست بخوانم درس و بروم دانشکده به گرفتم تصميم. باشند پدرشان نزديک دوري عين در

 .رضا حميد

 .کنم اسيرش بتوانم تا ميشد يکي او با مشيم و خط و سياستم بايد

 .ميگرفتم را انتقامم خودش روش به تا ميگذاشتم او پاي جا بايد. ميدادم تحصيل ادامه بايد

 .ميگشت کار دنبال و بود شده تمام درسش باتور
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 بابل و ساري جو و پرس کلي از بعد. کرديم تحقيق مازندران شهرهاي مورد در باتور کمک با

 انتخاب زندگي محل عنوان به را آن تهران به بابل بودن نزديک دليل به ولي بود آخرمان انتخاب

 .کرديم

 ورتص به تا گذاشتيم بانک در را پولها و کرديم رهن خوب نسبتا منزل يک و کرديم کوچ بابل به

 .بگيريم را سودش روزشمار

 .من چشمان مثل درست. بود باراني آسمانش. من دل مثل درست بود ابري هميشه شمال هواي

 يا اشدب تهران نميکند فرقي او براي گفت. آمد من با هم باتور. کردم نام ثبت کنکور کالس در من

 . بودند خودشان زندگي درگير که هم خواهرها. بود تبريز مادرش که بود اين مهم. ديگر جاي

 ابلب به آمدنمان از ماه دو اينکه وجود با ولي کارميگشت دنبال تاشب صبح از و بود بيکار باتور

 و رجخ نگران که بود داده پول بهمان کافي اندازه به طناز. بود نکرده پيدا دائمي کار هنوز ميگذشت

 .نباشيم مخارج

 مخواست او از و بزنم بهداشتي و آرايش محصوالت بخش شرکت يک ميخواهم که گفتم باتور به

 .کند کمک من به که

 : وگفت کرد ريز را چشمهايش دادم او به را پيشنهاد اين وقتي

 پدر شرکت با ميخواي نه؟ داره بهداشتي و آرايش محصوالت شرکت هم رضا حميد خانم پدر-

 کني؟ رقابت حميدرضا خانم

 .بگيرم بابل تو شرکتشو نمايندگي ميخوام نه -

 بکشي؟ کنار اونا زندگي از پاتو که ندادي قول مگه کردي؟ فکر عواقبش به -

 .هستي تو کاره همه. بذارم اونا زندگي به پا نيست قرار هم االن -

 تو ولي باشه هردو با هم امضاها حق. ميشه ثبت تو اسم به شرکت. تو از کار. من از سرمايه -

 .اي همکاره

 اي؟ چکاره تو اونوقت -
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 اينصورت در چون. نميکنم امضا رو اي برگه هيچ من. صوري صورت به ولي. شرکت عامل مدير -

 .ميشم شناسايي زود خيلي

  چيه؟ کار اين از هدفت مارال -

 تالفي -

 درسته؟ راه اين ميکني فکر -

 .همين فقط کنم محکومش خودش روش به و بشم رضا حميد مثل يکي ميخوام. راهه بهترين -

 برگردي؟ پيشش ميخواي -

 .کنم ترکش شناخت رو ها بچه و من اينکه از بعد ميخوام. نه -

 ميتوني؟ -

 .باشيم شرکت ثبت فکر به بايد فعال. راهه خيلي زمان اون تا فعال. ميکنم سعي -

 ها چهب درگير خاله. بودم کنکور کالس درگير من. کند ام همراهي که کردم راضي را باتور داليلم با

 .شرکت ثبت کارهاي درگير هم باتور و

 . کرديم کرايه کوچک مغازه يک گرفتيم را شرکت تاسيس مجوز اينکه از بعد

 رفتنگ براي و کرد معرفي شرکت موسس عنوان به را خودش و رفت نوين زيبايي شرکت به باتور

 بستن از بعد و شد مذاکره وارد رضا حميد زن پدر با شرکت آن محصوالت از يکسري نمايندگي

 قدن بود گرفته که را محصوالتي پول همانجا گرفت تحويل آنها از را محصوالت از يکسري داد قرار

 .کرد حساب

 محصوالت پخش بزرگ شرکت يک عامل مدير که بود تهران بنام وکالي از رضا حميد پدر

 کشور چند از محصوالت کردن وارد کارش شرکت آن. داشت عهده بر را آرايشي و بهداشتي

 اتورب زمانيکه همين براي. بود ديگر هاي شهر و تهران در نمايندگيهايش به آنها پخش و اروپايي

 .شد همراه استقبال با پيشنهادش داد را مازندران استان در آنها به همکاري اعالم و رفت آنجا به

 .نداشت انحصاري نمايندگي مازندران در آنها شرکت بوديم کرده تحقيق ما که جايي تا چون
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 به رسيدن براي باتور و من ولي داشت را خودش خوري خاک شروع در هرکاري مثل هم کار اين

 وربات. ميکرد ايفا را اي ويژه نقش طناز مالي حمايت ميان اين در و ايستاديم پايش به هدفمان

 عضو و گردي سايت طريق از بود منزل در که زمانهايي و ميگذراند شرکت در را وقتش بيشتر

 به لميالآ باتور پيشنهاد با را شرکت اسم. ميپرداخت شرکتمان معرفي به مختلف سايتهاي در شدن

 . گذاشتيم سفيد سيب معني

 شرکت امور در من. کرد پيدا خوبي رسم و اسم شرکت باتور مديريت و کارايي با ماه 1 از بعد

 مشورت من با هرکاري انجام براي او ولي.بودم خواندن درس سرگرم و نميکردم زيادي دخالت

 يشترب محصوالت خريد به نيازمان و کرديم پيدا را خودمان خاص مشتريهاي يکسال از بعد.ميکرد

 ات گرفته مارکتها سوپر و فروشي آرايش لوازم هاي مغازه از داشتيم مشتري قشرها تمام از. شد

 .زيبايي متخصصين و پزشکان

 .شرکت به هم عصرها و ميرفتم دانشکده به روزها. شدم قبول بابل دانشکده شيمي رشته در

 

 :بودم راضي

 زندگيم از

 داشتم پسرهايم به که عشقي به

 آنا حضور به

 حمايتهايش و کنارم باتوردر وجود به

 :کردم عادت

 بابل گرفته آسمان به

 وقتش بي و وقت بارانهاي به

 آوردم مي کم نفس که تابستانهايش در هوا بودن شرجي به

 شرکت به ام روزانه آمدهاي و رفت به

 دانشگاهم کالسهاي به
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 رضا حميد زندگي در مخفيانه کشيدنهاي سرک به

 داشتم طناز از که نفرتي به

 ميخوردم دار شوهر زنان به که حسرتي به

 ميزد برق دوستانشان پدرهاي ديدن با کودکانم چشمان در که اي غبطه به

 چشمهايم باريدن به

 ميشدند سبز ام زندگي در روز هر که بلنديهايي و پستي به

 آنا زدنهاي غر به

 آرتان و هاکان ام زندگي هاي ستاره شيطنتهاي به

 عزيزانم و دوستان همراهي از ميبردم لذت عادتها اين با من و

 

 رايب مستقل خانه يک و داديم گسترش کمي را شرکت داشتيم که فروشي افزايش به توجه با

 .کرديم اجاره اينکار

 و کرد معرفي من به را اش دانشکده همکالسيهاي و دوستان از يکي رضايي اميرصادق باتور،

 . است اطميناني قابل فرد که داد اطمينان

 مسئول عنوان به باتور و شد استخدام شرکت معاون عنوان به صادق امير?باتور پيشنهاد با

 طرب تحصيالتش به شغلش داشت دوست خودش. ميکرد رسيدگي کارها به شرکت حسابداري

 هم اتورب و هستم من شرکت اصلي مالک که بود شده توجيه کامال رضايي صادق امير.  باشد داشته

 .دارد هم امضا حق و است شرکت اين در اصلي هاي گيرنده تصميم جزو

. باشد هداشت امضا حق ديگري کس که بود نياز و ميرفت تبريز به يا بود تهران باتور وقتها بعضي

 مدتي از بعد. کنم معرفي شرکت اصلي مالک و سهامدار عنوان به را خودم نداشتم دوست هم من

 .شد داده هم او به امضاء حق شد واقع من تاييد مورد رضايي که

 ما شرکت نفع به اين البته که دارند تشريف فضول هم کمي ولي است مني?مو مرد رضايي آقاي

 و پدرطناز شرکت باالخص رقيب شرکتهاي کارهاي جريان در تر راحت زمان آن در من و است
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 مسره با شد، استخدام ما شرکت در رضايي آقاي که مدتي از بعد. ميگرفتم قرار رضا حميد زندگي

 .شد شرکت اصلي هاي مهره از يکي و کرد مکان نقل بابل به فرزندانش و

 خداماست رضايي منشي عنوان به ما شرکت در پرستاري رشته اول ترم دانشجوي ناييني شوکا

 با سرسخت باتور که بود مواردي از شوکا. ميداديم نظر باتور و من کارمندان استخدام در. شد

 : ميگفت و ميکرد مخالفت شدنش استخدام

 هنگهما خانم شيفتاي مطابق کارامونو بايد ما و ميشه شروع بيمارستانش واحداي ديگه روز دو -

 .کنيم

 .بابلي لهجه ته هم کمي و تيره ابروهايي و چشم و سبزه پوست. داشت جذابي چهره

 که فتگ باتور ولي باشد باتور منشي که قراربود اول. شد استخدام شوکا باتور، مخالفتهاي عليرغم

 ار دانشجوها بچه حوصله چون نباشد او بر رو دو که است شوکا استخدام موافق صورتي در فقط

 .ميشد بلند سرم از دود اوقات گاهي که داشت تعصبهايي. ندارد

. بود رسيده نفر 6 به کارمند يکنفر از ما شرکت. بود منصوري نام به ساله 11 خانم يک باتور منشي

 شرکت ات چند. ميدادند ما شرکت به را سفارشهايشان و ميشناختند را ما شرکت مازندران سرتاسر

 ولي بگذارند ما دم روي پا نميکردند ت?جرا زياد بود بيشتر ما سرمايه چون ولي داشتيم هم رقيب

 .خداست رسان روزي معتقدم هم هنوز من

 شا مهرباني و صبر با و است مهرباني و صبور دختر که فهميدم ?شوکا استخدام از بعد ماه چند

 .يکردمم دامادش بايد و بود داداشم باتور هرحال به. بيايد کنار باتور بودن غد و يکدندگي با ميتواند

 گير اآنج پايش باالخره که آمد و رفت آنقدر. ميفرستادم باتور اتاق به را شوکا کوچکي چيز هر سر

 .کرد

 .دلش باتور و کرد گير پايش شوکا. بود جانبه دو کردنها گير اين البته

 : گفت و آمد اتاقم به باتور يکروز بود جالب

 من؟ اتاق ميفرستي هي رو دختره اين چي واسه مارال-

 : گفتم جدي

 .ناييني شوکا خانم. داره اسم دختره اين-
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 بياد؟ در حرف واسمون ميخواي من؟ اتاق ميفرستي بيراه و راه چي واسه... خب -

 :گفتم خنده با

 داري؟ شک خودت به مگه -

 :گفت و افتاد من من به

 !ببين.... چيز.... نه... خب -

 : گفتم و دادم تکان را سرم

 . بازيه غد با کارات همه مثل هم شدنت عاشق که کنن توسرت خاک-

 : گرفت اش خنده من حرف از

 .بياد ناز و عشوه و اتاقم نياد اينقدر ميخواست.  خودشه تقصير-

 .ميزنم باال آستين واست خودم ست خونده ت فاتحه که جان داداش برو-

 .برداشتم دوشم روي از را سنگينش مسئوليت و کردم داماد را برادرم

 خاطر به من از همه. ميبخشيد رونق من زندگي به که بود خواهرانش و الدوز مامان دعاهاي

 حق نم گردن به اينها از بيشتر الدوز مامان ميدانستم من ولي بودند ممنون باتور دادن سروسامان

 .دارد

 

  سهراب قول به نبود بد زندگيم

 ذوقي سوزن سر ?هوشي خرده ?دارم ناني تکه

 درخت برگ از بهتر دارم مادري

 روان آب از بهتر دوستاني

 است نزديکي اين در که خدايي و

 بلند کاج آن پاي ?بوها شب اين الي
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 گياه قانون روي ?آب آگاهي روي

 

 وبترط که ميشد شاکي پادرد از ديروز از بيشتر روز هر آنا و ميکشيدند قد چشمانم جلوي ها بچه

 .بود شده علت بر مزيد هم بابل

 .شد بود پسرش اولين که خود فرزند سومين صاحب رضايي. داشتند خوبي زندگي شوکا و باتور

 فوق آخر سال و بود بازنگشته سوييس از رضا حميد. بودم ساخته خودم براي کوچکي دنياي

 . بودم شيمي ليسانس سوم سال هم من. بود بازرگاني مديريت ليسانس

 سوييس از همسرش بيماري خاطر به رضا حميد که داد خبر رضايي که بودم دانشکده آخر سال

 ماريبي و دارد پستان سرطان همسرش اوگفت. است زده را دکتري در تحصيل ادامه قيد و برگشته

 .ميباشد درماني شيمي تحت و. است پيشرفته هم اش

 

 ولي او روي ياد با سالها من ام ده بو

 است خود ليالي فکر در کم و بيش شنيدم مي

 

 اي دهدي دنيا و تحصيلکرده زن از پستان سرطان در پيشرفته درمانهاي وجود با. بود عجيب برايم

 . ببرد پي اش بيماري به دير که بود بعيد طناز مثل

 .شرکت کارهاي در من آشکار و فعال ظهور و طناز فوت با شد مصادف من درس اتمام

********** 

 کرف باتور حرفهاي به يکسره. نخوابيدم صبح تا شب بوديم دعوت رضا حميد ويالي به روزيکه

 .ميرسيدم باتور حرفهاي به بازهم ميزدم دور هرکجا از و ميکردم

 دنياي به و بود کرده بيخود خود از مرا مجددش ديدار يکطرف از. نداشتم گيري تصميم قدرت

 .بگذرم گناهش از که نميخواستم ديگر طرف واز بودم گشته باز ام مستي
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 اشتهد دوستش. نشنوم ولي بشنوم را صدايش. نداشتم هم دوست ولي ببينم را او داشتم دوست

 .دهم آزارش ولي کنم محبت. باشم متنفر ولي باشم

 .ميگذشتم دلم از نه و آمدم مي کنار دلم با نه. بودم کرده گير نابساماني گرداب در

 .رفتم خواب به و خواندم را نمازم. شد بلند که اذان صداي

 شدم بيدار ها بچه سروصداي با

 باختي؟ تو هاکان -

 . زدم تير بهت اول من. نزن کلک آرتان نه -

 انداختم سنگرت تو بمب من ولي -

 انداختي؟ بمب چطوري بودي خورده تير که تو -

 .زدي تير پام به تو -

 قلبت رو گذاشتي دستتو ديدم خودم. زدم قلبت به نخير -

 .قلبش رو ميذاره دستشو ميبينه مارو وقتي هم مامان نميشه دليل که اين -

 !ديگه قلبشيم تو ما يعني اين ديوونه خب -

 آنا؟ نه مگه. نيستيم قلبش تو که ما ولي -

 داره دوست رو شما گلبش تو مامانتون يعني اين: آنا

 !قلب نه گلب آنا: هاکان

 کم يه.هبلند خيلي تلويزيون صداي. )آزالد اونو بيرآز.اوجادير چوخ سسي تئلئويزيونون! هاکان: آنا

 .(کن کمش اونو

 خدا. عاشقي و عشق به بودند رسيده ريزي خون و جنگ از. بودند انداخته راه جنجالي جارو چه

 . کند بخير را بچه تا دو اين با و من عاقبت

 :گفتم خودم با
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 اونا اصال مياد؟ پسرهاش دامادي هست؟ حميدرضا هم موقع اون يعني کنم؟ دامادشون چطوري-

 نه؟ يا شناخته زمان اون تا رو

 رضا حميد ويالي به ما بردن براي رمضاني ديگر يکساعت تا. بود 00 ساعت. شدم بلند جايم از

 .آمد مي

. يکردم نگاه عشق شميم تلويزيون جلوي آنا. آمدم بيرون خواب اتاق از و شستم را صورتم و دست

 . بود شده استامبول ام خانه

 : گفتم

 )خوبي؟ چوري؟ آنا سالم)  جورسن؟ياخچيسن؟ نه. آنا سالم-

 )شکر رو خدا... ) ا شکر -

 :بزنم حرف ترکي آنا با را صحبتم اول جمله چند که بودم کرده عادت ديگه

 )کجان؟ ها بچه آنا)  اوشاقالر؟ هرا آنا -

 گيزيم رفتن حمام -

 صداين؟ بي چه پس -

 .ميبريشون خوب جاي يک نهار واسه ظهر نکنن وصدا سر اگه گفتم بهشون -

 آنا؟ ولي -

 ونمواظبش هست که هم باتور. ببرشون. دارن گوناه. کردن ذوگ کلي طفلکيا. گيزيم نداره ولي -

 .ميشه

 ديگه؟ بيا هم تو. بيان پسرا اگه خب -

 (دخترم نه. ) گيزيم يُخ -

 (؟ نمياي چرا)  گلميسن؟ نيه -

 .برو اوغالن با تو. کنم استراحت امروز ميخوام. ميکنه درد پام مَنِم -

 : شد بلند حمام توي از آرتان صداي
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 ، دونيادي ياالن دونيا حيدربابا

 ، دونيادي قاالن دان نوح نان سليمان

 ، دونيادي ساالن دَردَ دوغوب اغول

 ، آليبدي وريب نَه هر سيه هرکيم

 . قاليبدي غوريآد بير نان افالطون

  ، دنيا اين است دروغي دنياي چه بابا حيدر)

 است مانده نوح و سليمان از که دنيايي

 . گرفته ، داده هرچه کس هر به

 (است مانده بيچيز نامي تنها افالطون از

 : گفتم تعجب با

 آرتانه؟ صداي اين آنا-

 گيزيم بله -

 ميخونه؟ چي -

 .بابا حيدر -

 دادي؟ ياد بهش شما -

 .گرفته ياد تلويزيون از. بود کجا شعرم مَنِم گيزيم يخ -

 .سوخته پدر داره قشنگي صداي عجب -

 . کردم ماليمي آرايش. پوشيدم را ام صدري سبز شلوار و کت و رفتم اتاقم به

 :گفتم ها پله روي از. بودند آمده بيرون حمام از ها بچه

 مهموني. دبپوشي شيکتونو لباساي. هستيم دعوت... جايي ميريم نهار بپوشيد لباساتونو ها بچه -

 .رسميه
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 کردم رمس سبز برگهاي با طوسي شال يک. پوشيدم بلندم پاشنه کفشهاي با را ام مشکي پالتوي

 حاضريد؟ ها بچه-: گفتم و برداشتم مبل روي از را کيفم. آمدم پايين و

 :گفتم بلند آنها ديدن با

 ! بشه مرگتون پيش مادر الهي-

 جک را موهايشان. زرشکي پاپيون سفيدو بلوز با بودند پوشيده اي سورمه شلوار و کت دوتا هر

 انمج بالي را تا دو اين رضا حميد. معصوميت و زيبايي اينهمه براي رفت دلم. بودند کرده آبشانه

 . بود گذاشته يادگار

 :گفتم دلم تو

 ...بگردم کفشاشونو

 .بودند پوشيده را عيدشان لباسهاي. مردانه ورني کفش دوتا

 کم يه دبياي اول-: گفتم و کردم باز هم از را دستهايم و نشستم پايم دو رو بياورم طاقت نتوانستم

 . بريم بعد! شيطونا بشه قربونتون مامان

 .بگيرند پيشي هم از من به رسيدن در که ميکردند سعي. دويدند سمتم به هردوتا

 :درآمد صدايشان که بوسيدم را نرمشان لپهاي آنقدر

 .شد پاک کِرمامون. کردي تُفيمون مامان اَه-

 .فرستادم هايم ريه به را عطرشان. ميدادند خوبي بوي چه

 :گفتم و دادم آنها به قبلش روز چند. بود رضا حميد ادوکلن بوي

 . کنيد استفاده ميتونيد. پدرتونه يادگار -

 !همين. هاست جاده همسفر اينکه و بود فاميلش و اسم ميدانستند پدرشون از که چيزي تنها

 لو را پدرشان فاميل و اسم و ميرفت در دهنشان از اگر. ببرمشون خودم با امروز نداشتم دوست

  ميشد؟ چي ميدادند

 .گذاشت شده انجام عمل در را من خاله
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 . رسيديم رضا حميد ويالي به که بود 0:01 ساعت. آمد دنبالمان رمضاني

 :  آمد بچه دختر يک صداي. زديم که را تصويري آيفون زنگ

 کيه؟-

 .هستم رئوف. عزيزم کن باز رو در -

 :آمد مي صدايش

 .کن باز ميگه خانميه يک-

 : گفت هاکان

 دارن؟ هم بچه مامان-

 : گفتم

 .نکنيد اذيتش. نگينه اسمش. رسوليه آقاي دختر-

 .ماست مثل هم فاميليش جالب چه گفت آرتان

 :گفتم تحکم با

 نيستيم خويش و قوم ولي آره-

 بگيم؟ بهش چي:  هاکان

 :گفتم و رفت در دهنم از

 . عمو بگيد بهش -

 .شديم ويال وارد و شد باز در

 زياد اطراف و دور آن در که بود ويالهايي از. نبود مدرن خيلي تهرانشان خانه خالف بر ويالشان

 .ميشد ديده

 را شاندست و رفتند جلوتر من از جنتلمن مرد دوتا مثل آرتان و هاکان. آمد استقبالمان به رضا حميد

 . کردند دراز
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 : گفت هاکان

 خوشبختم شما با آشنايي از هستم هاکان من. عمو سالم-

 .بودم ديده را رضا حميد که باري اولين مثل درست. لرزيد دلم ته. داد دست هاکان به رضا حميد

 : گفت و کرد دراز را دستش هم آرتان

 .خوشبختم منهم هستم آرتان-

 : گفتم و رساندم آنها به را خودم و زدم لبخند

 چطوره؟ حالتون. رسولي آقاي سالم-

 از هشنگا برداشتن بدون و ماند خيره اي لحظه. نداشتم لنز آنروز. شد خيره چشمانم به رضا حميد

 :گفت چشمانم

 .اومديد... خوش. رئوف.... خانم... ممنونم-

 : گفتم و زدم لبخندي

 خوبه؟ حالتون رسولي آقاي-

 : وگفت آمد خودش به

 شد پرت حواسم آن يک. ببخشيد... بله... بله-

 :گفت و پسرها به کرد رو

 افتادم انگليسي هاي زاده اشراف ياد. داريد جنتلمني هاي زاده آقا چه-

 .داريد لطف شما -

 يک با. شده کوتاه بلوند موهاي با ساله 1 دختر يک و شد باز ورودي ساختمان در موقع همين در -

 : گفت و آمد ما طرف به داشت تور آن باالي که کوتاه ساق جورابهاي و پفي پيراهن

 .سالم -

. دريا گرن به بود آبي چشمهايش رنگ ولي. بود طناز اصل برابر کپي دقيقا. کردم نگاه صورتش به

 .داشت معصومي ي قيافه و بود زيبايي دختر
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 :گفتم و بوسيدم را لپش و شدم خم

 خوبي؟. عزيزم ماهت روي به سالم -

 .ممنونم. بله -

. دندکر معرفي را خودشان و دادند دست نگين به و کرد گل بزرگنماييشان آرتان و هاکان مرتبه دو

 .گفت را اسمش و داد دست آنها به هم نگين

 .بودند نيامده بقيه هنوز. بود مجهز و داشت زيبايي دکوراسيون ويال داخل

 . راحتي و سلطنتي. بود شده چيده مبل دست دو پذيرايي سالن در

 .رفتم راحتي مبلهاي سمت به

 : رضا حميد

 بشينيد باال بفرماييد-

 .ترم راحت اينجا. ممنون -

 .نبود نوکر و کلفت از خبري

 تنهاييد؟ -

 :گفت و فهميد را منظورم زرنگي با هميشه مثل رضا حميد

 غذا برامون و ميده انجام رو خونه کاراي مياد ساعت چند روزي سرايدار همسر. خانم کبري -

 کرد ور بعد و کنيم پذيرايي ازشما نگين منو قراره. خودشون روستاي رفته هم امروز. ميره و ميذاره

 : گفت و نگين به

 گلم؟ دختر نه مگه- -

 رفت دبو نشسته مبل روي که رضا حميد بغل به و کرد لوس را خودش و شد بلند مبل روي از نگين

 : گفت و

 .شدم خونه خانم من امروز. آره-
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 ودب شده زده حلقه نگين دور که رضا حميد دستهاي به حسرت با که افتاد آرتان و هاکان به چشمم

 .يافت راه دلم به عالم غم. ميکردند نگاه

 .گرفتم را آن و کردم خم را سرم سريع. جوشيد چشمم گوشه از اشکي نيش

. بود ستهنش کناري مبل روي نگين کردم بلند سر وقتي. نه يا شد اشکم متوجه رضا حميد نميدانم

 .بود ممنونش ?بود کرده رعايت ها بچه جلوي ازاينکه حال هر به

 : رضا حميد

 کنيد؟ بازي و بريد اتاقتون به آرتان آقا و هاکان آقا با جان نگين-

 ميخواستند اجازه نگاهشان با. انداختند من به نگاهي آرتان و هاکان

 :گفتم

 .نکنيد شلوغ ولي بريد-

 توانستمن که کردند صاف اي سينه و کشيدند پايين را کتهايشان دستشان با و شدند بلند هردوتا

 . کنم مخفي را لبخندم

 : گفت رضا حميد

 !هستن بزرگي کوچولوهاي چه-

 : گفتم لبخند با

 .هستن من خونه مرداي دوتا اين. بله-

 : گفتم رضا حميد به يکروز. زدم حرفها آن از هم باز

 .بشي م خونه مرد تو دارم دوست-

 .نميفهميدم را هيچکدام من که شد حرف از پر نگاهش. ديدم صورتش در را غم دوباره

 

 يرونب آشپزخانه از چاي سيني با رضا حميد. ميگذشت رضا حميد ويالي به من ورود از ساعت نيم

 . کردم نگاه ام مچي ساعت به. آمد
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 نکردم؟ باز دستم از را ساعت اين چرا من بر داد اي

 رايمب اروميه از رضا حميد که بود عروسيمان سالگرد اولين کادوي ميبستم دستم به که ساعتي

 تا کرد عوض را موتورش سازي ساعت بردم که آخر دفعه. بود شده خراب بار چند. بود خريده

 .افتاد کار به دوباره

 دلم ولي رضا حميد خاطرات از بودم کرده پر را برم و دور! دارم حالي چه نميدانستم هم خودم

 . نباشد تنش به سر ميخواست

 جيلآ و شيريني ظرفهاي سمت به و گذاشت مبلم جلوي عسلي ميز روي را چاي سيني رضا حميد

 .رفت خوري نهار ميز روي

 رضايي و باتور هنوز ولي بود 0:01 ساعت. گذاشتم کيفم داخل و درآوردم دستم از را ساعت سريع

 .بودند نيامده

 : گفتم نگران

 !کردن دير-

 : گفت و زد لبخندي

 آقاي. اومده مهمون براشون تهران از گفتن و کردن خواهي عذر و گرفتن تماس رضايي آقاي-

 .ميرفتن ديدني عيد به بايد جايي گويا. ميان ديرتر کمي گفتن همونروز هم ميهني

 :گفت و گذاشت جلويم را پيشدستي رضا حميد

 مجردي گيزند و بودم کشور از خارج که زندگي اوايل. کنم پذيرايي نيستم بلد خيلي من ببخشيد -

 .بگيرم ياد داري خونه نشد فرصتي و بود بيمار همسرم اومدم ايران به موقعيکه از. داشتم

 :گفتم دلم تو

 هم باز شدي ها جاده همسفر هم بعد. ميکردي کاراتو خودت و بودي پرورشگاه بچگي از نخير -

 چرخيدي ها زاده اشراف با موقعيکه از. بودي بلد بودي من با موقعيکه تا. ميکردي کاراتو خودت

 !رسيدگي دوران به تازه از امان. کردي فراموش رو چي همه و رفت باال کالست
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 لمث درست ميخوردم تلخ هم را چايي بود مدتي. بردم دهانم طرف به و برداشتم را چايي استکان

 .ام زندگي طعم

 نداريد؟ ميل شکالت يا قند-

 بخورم تلخ کردم عادت. ممنونم-

 .ميخورم تلخ رو قهوه فقط من-

 .کرد باز را در و رفت در سمت به. شد بلند آيفون زنگ صداي

 .بگم آمد خوش ميهني آقاي به ميرم من اجازه با-

 .آمد مي باال از ها بچه خنده صداي

 :گفتم و شدم بلند پايش به داخل به باتور ورود با

 سالم -

 :گفت و آمد طرفم به باتور

  خودم خوشگله خواهر سالم -

 :گفت گوشم دم و گرفت ام گونه از بوس يک

 (گذشت؟ خوش)  گشته؟ خوش -

 (باتور باش ساکت)  باتور دانيشما-

 وکاش از را سوريا و رفتم سمتش به. بود ايستاده در دم داشت آغوش به را سوريا حاليکه در شوکا

 : گفتم و گرفتم

 .رو عمه خوشگل اين ببينم بده-

 .بود خواب. گرفتم بغلم در را سوريا

 :کردم شوکا به رو

 جان؟ شوکا چطوري تو-
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 خوبم. عزيزم مرسي-

 و رخواه: گفت و نياورد طاقت.  ميکرد نگاه شوکا و باتور و من به شده گشاد چشمان با رضا حميد

 برادريد؟

 : باتور

 تون اجازه با-

 فاميالتون؟ ولي-

 : گفتم بده آب را بند اين از بيشتر باتور ديگه نگذاشتم

 هستيم پدر تا دو از-

 .آوردم در دلش از لبخند يک و چشمک يک با من و انداخت نگاهي من به دروغ اين از شاکي باتور

 .بنشينند مبل روي که کرد تعارف همه به رضا حميد

 را شلباس طرف دو حاليکه در نگين دقيقه چند از بعد و آمدند پايين آرتان و هاکان ?باتور صداي با

 .شد ظاهر ها پله روي ها پرنسس مثل بود گرفته دستش به

 :زدند داد و دويدند داييشان سمت به پسرها

 .باتور دايي سالم -

 : گفت و داد جا آغوشش بين را هردو و کرد باز را بغلش باتور

 کوچک مردان سالم-

 و کرد دراز نگين سمت به را دستش آرتان. ايستاد ها نرده جلوي.  آمد پايين ها پله از هم نگين

 :گفت

  واينستا اونجا نگين بيا -

 : گفت و باتور به کرد رو

 .رسولي آقاي دختر هستن خانم نگين ايشون ?دايي-

 .خنديدم آرتان زدن حرف طرز اين از همه
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 :گفت لب زير و کشيد خجالت م بچه

 زدم؟ داري خنده حرف من مگه -

 : گفتم خنده با

 شديم خوشحال هممون بودي آقا خيلي چون. بشم پسرم قربون نه-

 .خودم مثل درست. ماليد شيره سرشان روي ميشد زود خيلي بودند ساده هايم بچه

 :گفت و زد اش گونه روي بوسه يک کشيد خودش سمت به و گرفت را نگين دست باتور

 چندمين؟ کالس شما خانم شاهزاده -

 . دوم کالس -

 .خوشگليد خيلي شما که ميدونستي هيچ. گلم دختر آفرين -

 . خوشگلم عشقش مثل من که ميگه باباييم آره -

 :گفتم دلم تو

 گرفت عقم... ايش -

 : گفت اعتراض حالت به رضا حميد

 .بزني جمع تو رو حرفا اين نيست درست!! نگين-

 .يکنهم فرق خيلي چشمامون رنگ ميگه باباييم ولي داد ادامه. کند اصالح را حرفش خواست نگين

 دحمي عالقه و عشق شنيدن تحمل. انداختم پايين را سرم من و انداخت من به نگاهي يک باتور

 .نداشتم را طناز به رضا

 :گرفت را نگين دست رضا حميد

 .ميزنيم صداتون نهار موقع اتاقت تو برو دوستات با جون بابا -

 :آمد سمتم به. بود شده سوريا متوجه تازه. کرد نگاه من به نگين

 داريد؟ ني ني شما... واي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

159 

 

 .باتوره دايي دختر سورياست اسمش-

 کنم بوسش ميتونم-

 .عزيزم حتما-

 .داد کش خواب در را بدنش سوريا که زد سوريا لپ رو کوچولي بوسه نگين

 :گفت و کرد نگاه من به نگران

 شد؟ بيدار -

 .کن بازي آرتان و هاکان با برو شما عزيزم نه-

 .بود شوکا و باتور از پذيرايي مشغول رضا حميد

 : گفتم و شوکا به کردم رو و گذاشتم نفره دو مبل روي و کردم باز را سوريا پتوي. بود گرم خانه

 .نشه پرت مبل رو از بشين سوريا کنار بيا جان شوکا-

 ?سياسي ?اقتصادي اجتماعي، مسائل. ميکردند صحبت باهم دري هر از رضا حميد و باتور

 .بود گذاشته اثر هم ما شرکت محصوالت فروش روي و بود شده روز داغ بحث که وتحريمها

 نميشنيدم چيزي رضا حميد صداي از غير و بود قالي گلهاي به چشمم من

 هايم معادله همه باتور حرفهاي. بگيرم انتقام او از ميخواهم چطوري که بودم حيرت در هم خودم

 .بود کرده ول مجهولها بين سردرگم را من و بود ريخته بهم را

 .کردم بلند را سرم رضا حميد باصداي

 کنم خواهش ميشه. گازه روي هم برنج.  گذاشته يخچال تو و کرده آماده رو چي همه خانم کبري-

 ها جهجو و حياط تو ريم مي هم جان باتور و من نه؟ يا کشيده دم ببينيد بندازيد بهش نگاهي يک

 .کنيم کباب باربکيو روي رو

 :داد ادامه بعد و

 زا همين واسه باشه تر خودموني جمعمون داشتم دوست نشه بيادبي و پررويي بر حمل البته -

 .بمونه اينجا امروز نخواستم خانم کبري
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 :گفت باتور

 .....ما نه مگه داريم دوست بيشتر اينطوري که ما. خوبه هم خيلي اتفاقا-

 :گفت و کرد عوض را حرفش و شد متوجه فورا

 جان؟ خواهر نه مگه -

 .نشست بدنم در سردي عرق. ريخت پايين هري دلم بگويد را اسمم ميخواست اينکه از

 :گفتم و زدم مصنوعي لبخند

  تريم راحت اينطوري هم ما البته صد-

  افتاد راه من دنبال هم شوکا. رفتم آشپزخانه به برنج کردن نگاه بهانه به

 :گفت باتور

 .ميکنه رو کارا همه تنهايي به خواهرم. باش سوريا کنار شما شوکا -

 اسم به را من بار صد گرنه و. بود شده توجيه باتور توسط آنجا به آمدن از قبل شوکا بودم مطمئن

 .بود زده صدا

 :کشيدم کوتاهي جيغ و زد صورتم به برنج بخار برداشتم را قابلمه در

 .سوختم-

 روي که را دستم و آمد سمتم به عجله با رضا حميد. آمدند آشپزخانه به همه من جيغ صداي با

 : گفت و برداشت بودم گذاشته صورتم

 .باش مواظب برميداري رو قابلمه در وقتي گفتم صدبار-

 به چنگي. شد رفتارش و حرف متوجه ناگهان رضا حميد. کرد رضا حميد و من به نگاهي باتور

 :گفت و انداخت موهايش

  افتادم همسرم ياد لحظه يک در ببخشيد -

 .شد خارج آشپزخانه از و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 و برميداشتم را قابلمه در زمانيکه رضا حميد را حرف اين بارها. بود زده حلقه چشمهايم در اشک

 .بود زده من به "سوختم" ميزدم داد من و ميزد صورتم به بخار

 . گرفت را دستم و آمد نزدم باتور

 : گفتم اندوهناک و آهسته

 .بود گفته بهم بارها رو جمله اين... باتور-

 :گرفت ميخورد سر ام گونه رو که را اشکي قطره باتور

 مارال؟ کردي چيکار خودت با -

 : گفت و انداخت ام شانه دور را دستش

 ...خواهرم کن واگذار خدا به. مدبرهاست تدبيرترين با و مشکالته همه حالل اون... بسپار خدا به-

 .شد خارج آشپزخانه از سپس

 :آمد نزدم بود ايستاده آشپزخانه در آستانه در که شوکا

 . هستيم تو با همه ما نباش ناراحت جون مارال -

 :فشردم و گرفتم را دستش

 ميدوني؟ هم تو-

 کردم دبلن سرمو وقت هر. ميگه ديگه چيز يه دلم ولي. کرد تعريف برام باتور بيايم اينکه از قبل-

 .ميکنه نگاه تو به داره رسولي آقاي ديدم

 .شدم عوض خيلي من.  نکرده هم شک من به حتي اون جون شوکا ميکني اشتباه-

 . اشتيمگذ ظرفشويي ماشين در و آورديم آشپزخانه به را ميوه و شيريني پيشدستيهاي شوکا با

 برداشتيم يخچال از را سبزي و ساالد و ماست ظرفهاي. بود شده چيده خوري نهار ميز روي ظرفها

 .چيديم خوري نهار ميز روي و

. آمد مي بيرون از آنها خنده و حرف صداي. بودند ها جوجه کردن کباب حال در باتور و رضا حميد

 .بودند گذاشته سرشان روي را باال اتاق هم ها بچه
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 سر و کشيدم دار در ظرفهاي رادر سوپها. بود کرده درست غذا پيش عنوان به سوپ خانم کبري

 رد. رضا حميد کنار در مهانداري حس. داشتم خوبي حس. کشيدم ديسها در هم را برنج. بردم ميز

 01 اتاق تا دو آن در ما و آمدند مي ما خانه به بهادر و مينا که افتادم مي روزهايي ياد مدت تمام

 .بودم شاد روزها آن چقدر. کنيم پذيرايي آنها از نحو بهترين به که ميکرديم سعي متري

 و رضا حميد. نبود هم موقع آن دهم يک داشتم وياليي دوبلکس خانه در حاضر حال در که شادي

 باتور از را سيخها. شدند سالن وارد بود دستشان در جوجه سيخ چند هرکدام حاليکه در باتور

 هم رضا حميد. چيدم ديس توي و کشيدم بيرون سيخ از را ها جوجه و بردم آشپزخانه به و گرفتم

 :گفتم و کردم رضا حميد روبه شد تمام که کارم. بود ها جوجه کشيدن سيخ از حال در کنارمن

 مه در نگاهمان. سفره سر بريد کنيد لطف شما ميچينم رو ها جوجه من. رو سيخا من به بديد -

 ...را مارال چشمان او و ميديدم را او چشمان من ايستاد لحظه يک در زمان و خورد گره

 . داد من به را سيخها بگيريم هم از نگاه اينکه بدون

 :گفتم و برگرداندم رو

 .يام مي االن منم. بريد بقيه پيش لطفا شما -

 .ميگذاشت تنها امروز حد از بيش مرا باتور نظرم به اتفاقي يا بود عمد از نميدانم

 هبچ حتي بودند نشسته خوري نهار ميز سر همه بردم، بيرون آشپزخانه از را جوجه ديس وقتي

 :گفت و شد بلند پايم به رضا حميد. بودند سوپ خوردن حال در همه...ها

 افتاديد زحمت به کلي امروز رئوف خانم ام شرمنده -

 نکردم کاري. ميکنم خواهش-

 : گفت آرتان

 نکردم کاري ميگه همش ولي ميکشه زحمت هميشه من مامان! عمو-

 :هاکان

 شماست آينده واسه ميگه هم همش. شب تا صبح از. ميکنه کار هميشه مامان عمو آره -

 :گفتم و کردم ها بچه به رو
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 ( پسرها شيد ساکت)  اوغالن دانيشما -

 :گفت رضا حميد

 داريد مهربوني مامان ها شما -

 :گفت و گذاشت بشقابش در را قاشقش. کرد بغض و برچيد لب نگين کردم احساس

 .بود مهربون خيلي هم من مامان -

 . کشيدم سرش روي نوازشگرانه را دستم و رفتم سمتش به و شدم بلند

 !ميگذرد چه کوچولو پرنسس اين دل در که فهميدم مي لحظه آن در من فقط

 : گفتم

 دارند دوست هاشونو بچه همشون. مهربونن همه مامانا عزيزم-

 .خدا پيش نميرفت داشت دوستم اگه چون. نداشت دوست منو من مامان ولي-

 .توست کنار و توئه با هميشه و ميبينه رو تو هم خدا پيش از اون. بشم کوچيکت دل قربون-

 نميبينمش؟ من چرا پس-

 ميکني حسش تو-

 چطوري؟-

 :گفتم و قلبش روي گذاشتم و کردم بلند را دستش

 جا قلبت تو هميشه اون. کنارته مامان ميکني احساس بذاري قلبت رو دستتو هروقت. اينطوري -

 .داره

 :گفت و زد لبخندي

 ميزنه تند تند داره قلبم. کردم حسش آره-

 :گفتم و کشيدم سرش روي دستي دوباره

 بخور سوپتو. دلم عزيز -
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 : گفت ميبرد دهان به را سوپش قاشق درحاليکه هاکان

 فتهر بابامون که ميدونيم آرتان و من ولي مسافرت رفته بابامون ميگه مامان. نخورنگين غصه-

 من باباي و تو مامان کنم فکر. شکليه چه نميدونيم اصال که ما. ديدي مامانتو که تو تازه... خدا پيش

 .ميگذرونن خوش خدا پيش دارن کلي

 چيزي من به چرا و مرده پدرشان که اند کرده احساس وقته چند پسرهايم که بودم حيرت در

 !!است نشدني کشف هم ها بچه دنياي! بودند نگفته

 :گفت و زد لبخندي نگين

 . ميگذرونن خوش دارن تو مامان و من باباي که االن مثل جالب چه -

 يمانداخت پايين را سرهايمان سرعت به و کرديم نگاه يکديگر به همه لحظه يک در حرفش اين با

 مسخره به را جو بودند کن ول وروجکها اين مگر ولي! حرفي هيچ بدون. شديم خوردن مشغول و

 فتير اگه" ميگفت يکي آن بعد و "خدا پيش ميره اول کي" ميگفت يکي هي. کردند تبديل بازي

 "ميگي؟ چي خدا به ميري؟ چطوري

 .ميکرد همراهي را ها بچه هم باتور وسط اين

 چون خورديم چه و شد چه و بود چه سر بحث کرديم فراموش همه که گفتند پرت و چرت آنقدر

 .بوديم خنديدن حال در نهار ميز سر مدت تمام

 راچ بچه اين نميدانم! ميشد آرام مگر. افتاد راه بنفشش جيغهاي و شد بيدار سوريا ازنهار بعد

 سوريا که گفتند و کردند خواهي عذر رضا حميد از شوکا و باتور هم سر آخر! ميکرد گريه آنقدر

 .بروند منزل به بايد و ميکند گريه

 تنها مرا رمضاني آقاي آمدن تا که کردم التماس نگاهم با و گرفتم را دستش و رفتم کنارش

 .نگذارند

 : گفت من به جمله يک فقط

  باشيد تنها هم با کمي الزمه-

 .رفتند و کردند خداحافظي سپس
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 .بودند بازي مشغول نگين اتاق در ها بچه

 :زدم صدا را ها بچه

 !آرتان! هاکان -

 :آمدند ها نرده لبه به هردو

  مامان بله -

 .اينجاست ديگه دقيقه ده تا. بياد رمضاني آقاي ميزنم زنگ االن. بريم شيد حاضر-

 :گفتند صدا يک هردو

 !مامان ولي -

 : آمد نرده جلوي نگين

 .ميکرديم اعالم بست آتش داشتيم تازه بمونن ديگه کم يک بذار خدا رو تو خاله-

 :گفت و کرد من به نگاهي رضا حميد

 .کنن بازي بيشتر کمي ها بچه بديد اجازه-

 بيان ما دنبال نميتونن و کناربرن فريدون به شون خونواده با شب سر قراره رمضاني آقاي. نميشه-

 ميرسونمتون خودم نيست ايشون به نيازي-

 آخه؟ ولي-

 .ميکنم خواهش. ميبينم شاد نگينو که باره اولين اين طناز فوت از بعد نکنيد تعارف-

 بيشتر که ميخواستند من از و بودند کرده کفش يک در پا وپسرها پدر. بدهم ميتوانستم جوابي چه

 .بمانم آنجا

 در که ميدادم ترجيح. بود شده سنگين سرم و داده دست من به بدي احساس باتور رفتن با

 درنم دکوراسيون ?ديوارها که ميکردم احساس. باشم پذيرايي ?بسته ديواري چهار از غير فضايي

 آورده کم نفس ".گرفتيم تو از را شوهرت ما" ميگويند و ميکنند کجي دهن من به زيبا تابلوهاي و
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 از خالي هايم ريه. بکشم عميق نفسهاي پياپي بار چند و بدوم پنجره سمت به داشتم دوست. بودم

 . بود شکلي به روز هر که روزگار تکراري بازي از بودم خسته. بود شده اکسيژن

 ظامين لباسهاي با مرد يک. افتاد خانه کنار ستون روي شده نصب تزييني بشقاب يک به چشمم

 .داشت آغوش در را زيبايي زن که فرانسه کشور

 .ست دزيره اش معشوقه و بناپارت ناپلئون-

 را شپاي يک و داده تکيه آشپزخانه اپن کنار اف دي امي به. برگشتم سمتش به صدا شنيدن با

 .بود پشتش در دستهايش. بود کرده قالب ديگر پاي روي

 زيباست-

 .داشتم سوييس در اين مثل هم يکي. عالقمندم عکس اين به خيلي-

 عالقمنديد؟ بهش که داره خاصي علت-

 !هستيم هم شبيه جورايي يه ميکنم احساس-

 :گفتم دلم تو

 !اطرافيانتونه نيست مهم براتون که چيزي تنها و طلبيد جاه هردو -

 .شد دگرگون حالم نزديکي اين از. انداختم بود ايستاده من سر پشت که او به نگاهي

 بدونم شباهتتونو دارم دوست-

 : گفت و کرد تلخي خنده

 باختيم زندگيمونو راحت خيلي هردو-

 : گفت و رفت آشپزخانه سمت به

 داريد؟ ميل قهوه-

 .لطفا باشه تلخ-

 ميخوريد؟ تلخ هم رو قهوه-

 .دارم عادت تلخي به کال. بله-
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 .نگفته حرفاي از پر و بود فيلسوفانه خيلي-

 .رفتم پنجره سمت به. شدم نفس تنگي دچار دومرتبه. ندادم را جوابش

 .کرد بهتر را حالم صورتم به سرد هواي يورش. کردم باز را پنجره

 ميزعسلي روي را قهوه فنجانهاي رضا حميد برگشتم مبل سمت به. ميرفت تاريکي به رو هوا

 . بود گذاشته

 . کشيديد زحمت ممنونم-

 .ريختم فنجونا داخل فقط من کشيد زحمتشو جوش قهوه-

 ممنون حال هر به-

 هوهق و بود شده خيره اي نقطه به. بود هپروت عالم در رضا حميد. بردم لب به و برداشتم را فنجان

 تنهايي نيازبه که ميدانستم. هستم زيادي آنجا در لحظه آن در که کردم احساس. ميخورد را اش

 . بود شده عادتم. کردم نگاه را تهش و خوردم را ام قهوه. دارد

 بگيريد؟ قهوه فال بلديد-

 :کردم بلند را سرم

 . خيلي نه-

 داريد؟ اعتقاد بهش-

 هب کتاب روي از م قهوه خوردن از بعد خونه تو. ميکنم نگاه بهش تفريح يک عنوان به بيشتر-

 .ميگذرونم کار اين با رو وقتم ساعتي و ميگردم ها نشونه دنبال

 :گفت و گرفت سمتم به را اش قهوه فنجان

 بگيريد؟ منو فال که هستيد بلد اي اندازه به پس -

 .م نگرفته فال کسي براي حاال تا من ولي-

 .باشم تون تجربه اولين ميتونم من-
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 رمگ جرياني و خورد دستش به انگشتانم سر ناخواسته گرفتم ازاو را فنجان و کردم دراز را دستم

 مسلط دمخو بر تا بستم را چشمانم. گرفت اوج ضربانش و افتاد راه قلبم سمت به انگشتانم سر از

 .شوم

 .خورد دستم به وضوح به دستش... ديگر شوک يک هم باز و گرفت دستم از را استکان

 .کشيدم عميق بارنفس چند. کردم نفس تنگي احساس مرتبه دو

 رئوف؟ خانم خوبه حالتون-

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي را دستم

 .ميشم اينطوري اوقات گاهي. نيست چيزخاصي -

 کرديد؟ مراجعه پزشک به-

 . باشه مهم نميکنم فکر-

 .نميشه بد حالش کسي که دليل بي. داره دليلي يک حال هر به-

 لطف تا دو و من که هستي عوضي توي دليلش که ميکشيدم داد سرش. ميگفتم او به بايد چه

  کردي؟ فراموش خواهيهايت زياده و هوسبازيها دليل به را معصوم

 .ميشم اينطوري گهگاهي همسرم فوت از بعد. نيست مهمي چيز که گفتم-

 .برگشت آب ليوان يک با رفت آشپزخانه به و شد بلند جايش از

 ...بخوريد لطفا-

 .برداشتم را اش قهوه فنجون و بردم دست. گذاشتم ميز روي را ليوان و خوردم جرعه چند

 رثانيد. ندارم قهوه فال به اعتقادي من کنيم تفريح کمي ميخواستم. نيست کار اين به نيازي-

 .نيست خوب اصال حالتون

 .باشم ناشي اگه حتي ببينم فالتونو مشتاقم-

 . بود شده خانه در تفريحاتم از گرفتن قهوه فال که بود مدتها انداختم فنجان ته به نگاهي

 : گفتم و کردم مکثي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

169 

 

 که ودمب حيرت در خودم. منتظر چشم تا چند. ميبينم چشم تا چند.... نه. ميبينم چشم دوتا..... خب-

 بودند؟ فرزندانم و من چشمهاي اينها يعني. ميديدم منتظر چشم تا چند واقعا

 .نيست شاد که ميبينم تنها فرد يک

 : گفت لب زير

 هستم خودم-

 زمي روي را فنجان. گذاشت تفريح را اسمش بخواهيم که نيست صورتي به شرايط اصال ديدم

 :گفتم و گذاشتم

 .کنم ناراحتتون نميخواستم ميخوام معذرت -

 ندبل را سرش من صداي با. بود شده خيره قالي به و بود گذاشته پاهايش الي را دستهايش دوتا

 درچشم و بود کرده النه اندوه و غم هزران او چشم در. شد آغوش هم نگاهمان لحظه يک در و کرد

 .بود چه نميدانم خودم

 :گفت و شد خيره من چشمهاي به اي لحظه

 . ميندازه کسي ياد منو. آشناست برام نگاهتون و چشماتون-

 . بروم لو راحتي به نداشتم دوست اصال من و ميرسيد باريک جاهاي به داشت صحبتهايمان

 : گفتم و کردم قطع را حرفش

 . شده تاريک هوا.  شده دير خيلي ببخشيد-

 :گفتم و کردم بلند را سرم. ايستادم ها پله جلوي و شدم بلند جايم از

 شد؟ تموم بستتون آتش ها بچه -

 : هاکان

 .ديگه دقيقه 5 مامان نه-

 :گفتم و رضا حميد به کردم رو

 !نگرفت وقت مدت همه اين هم 511 قطعنامه نوشتن -
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 :گفتم بلند باصداي دومرتبه

 .ديگه روز يه بذاريد شو بقيه. رفتنه وقت حال هر به -

 در و برد باال ض اعترا حالت به را دستش تا دو و ايستاد ها نرده جلوي و آمد بيرون اتاقش از نگين

 خاله؟ آخه: گفت و آورد فرود دوطرفش

 :گفتم خودم با

 !پسرخاله پسرام و شدم خاله من زود چقدر -

 :شد نمايان لبم روي لبخندي

 درست. تنهاست خونه آرتان و هاکان بزرگ مامان. بريم بايد ما شده شب... جان نگين... عزيزم-

 .بمونه تنها خيلي نيست

 اختهاند دستشان روي را کتهايشان حاليکه در آويزان لبهايي و خميده هايي شانه با آرتان و هاکان

 :گفتند و انداختند نگين به ناراضي نگاهي و آمدند بيرون اتاق در از بودند

  خداحافظ -

 دبلن رضا حميد. رفت رضا حميد سمت به و آمد پايين ها پله از دوان دوان. بود کرده بغض نگين

 : گفت بغض با و انداخت رضا حميد کمر دور به دست نگين. بود ايستاده مبل جلوي و بود شده

 لپ پيش اتاقت تو ميري هم تو. پيشش برم نيست که هم خانم کبري. نرن بگو خدا رو تو بابا-

 .بشم تنها بايد من اونوقت. تاپت

 نکرده تنهايي احساس داشتند که کوتاهي عمر در پسرهايم هيچگاه که کردم شکر را خدا دل در

 .تنهايي از بودم پر که خودم برخالف بودند

 .ميکند گريه که فهميد ميشد نگين صداي از

 :  زدم صدايش

 نگين-

. ..خودم هووي دختر صوفي، طناز دختر نگين براي دلم. سوخت برايش دلم. برگشت سمتم به

 .سوخت بود، گرفت من از ناجوانمردانه را ام زندگي که زني دختر
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 .عزيزم خاله پيش بيا-

 : گفتم و گرفتم را بازويش دوتا دستانم با و نشستم پا دوتا روي. آمد سمتم به نگين

 . ديگه مون خونه بريم بايد باالخره. بوديم اينجا صبح از ما. گلم دختر-

 باشن؟ ما پيش آرتان و هاکان و بريد شما نميشه خاله-

 .شدند پيشنهادخوشحال اين از هم آنها اينکه مثل کردم پسرها به نگاهي

 :گفتم دلم تو

 منو ?زندگيش برق و زرق و افتاد صوفي طناز دختر به چشمتون تا ديگه باباييد همين هاي بچه -

 !کرديد غلط تاييتون دو هر. کرديد فراموش

 اونا. هستيم تنها بزرگشون مامان و من آخه. بيان خونه به من با بايد آرتان و هاکان عزيزم-

 احتم بريم ما که بدي اجازه و باشي خوبي دختر اگه ميدم قول بهت ولي. هستن مون خونه مرداي

 گلم؟ باشه. گردش ميبرمت آرتان و هاکان با و دنبالت ميام ديگه يکروز

 :گفت و کرد پاک را اشکش دستش کف با

 خاله؟ ميدي قول -

 ميدم قول. گلم آره-

 مياي؟ کي-

 : گفت رضا حميد که کردم مکثي

 داريد؟ دوست هم شما کوچک آقايون. دريا ميريم همه ازظهر بعد فردا-

 : هاکان

 آرتان؟ نه مگه. عمو عاليه-

 : آرتان

 بسازيم هم سنگر ها ماسه با فردا ميتونيم. ميشه خوب خيلي آره-

 .دارند عالقه بمب و جنگ و تفنگ به که آنقدر بشوند ارتش فرمانده من ي پسرها کنم فکر
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 .شد مهم چگونه من جدي چندان نه قول که ميچرخاندم صورتها بين را متعجبم چشمان من

 : گفت و کرد رو من به رضا حميد

 چيه؟ نظرتون شما-

 موافقيد؟ همه که حاال-

 :گفتند مي و پريدند مي پايين و باال حرف اين شنيدن با ها بچه

 !جون جونمي. دريا ميريم فردا... هورا... هورا -

 :گفتم

 کنيد؟ درخواست آژانس يک و بزنيد زنگ ميشه رسولي آقاي -

 ميرسونمتون خودم-

 .تريم راحت بريم آژانس با. نميشيم مزاحم. ممنونم-

 و ميزنيم دوري يک شما هواي به ماهم. نبردم جايي نگينو اومديم که روزي از. نيست مزاحمتي-

 .ميشه باز دلمون

 : گفت و نگين به کرد رو

 .برسونيم رو اينا خاله تا بپوش رو لباسات برو دخترم-

. برگشت بود پوشيده صورتي شلوار و بلوز يک حاليکه در و رفت باال ها پله از دوان دوان نگين

 :وگفت برداشت در ورودي جالباسي کمد از را کتش رضا حميد

 . بفرماييد-

 .شديم خارج خانه از ها بچه با

 :گفت و کرد باز را خانه در رضا حميد

 يک دقيقه 5 از بعد. بيارمش ميرم. کردم پارک پشتي در جلوي رو ماشين باشيد بيرون شما -

 . داشت نگه ما جلوي بلند شاسي توياتاي

 .بشوند سوار که کرد کمک ها بچه به و کرد باز را عقب در. شد پياده ماشين از رضا حميد
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 .بنشينم عقب ميخواستم منهم درحاليکه. بست را در شدند سوار ها بچه اينکه از بعد

 اي دخترانه لوندي با بودو داده دوتا هر به را دستانش و بود نشسته آرتان و هاکان بين نگين

 . ميزد حرف برايشان

 :گفت و کرد باز را جلو در رضا حميد

 . بشينيد جلو بفرماييد رئوف خانم -

 .نشست رل پشت هم خودش و بست را در شدم، سوار منکه

 . بود فاصله من خانه و رضا حميد ويالي بين ساعت نيم حداقل دادم را خانه آدرس

. مميکردي صحبت آنها با و ميکرديم گوش آنها به ما و ميخواندند شعر ترتيب به ها بچه راه تمام

 .ميخواند بابا حيدر ميشد او نوبت تا بابا حيدر شعر به بود داده گير هم آرتان

 : گفت رضا حميد که بوديم رسيده بابل به

 باشم؟ خدمتتون در رو شام که ميديد افتخارو اين رئوف خانم-

 بوديم مزاحم امروز کافي اندازه به. رسولي جناب سپاسگزارم خيلي-

 فوت از بعد دخترم لب رو خنده اولين من که شد باعث امروز ها بچه و شما وجود مزاحمتي؟ چه-

 ببينم مادرش

 بريم منزل به بايد ما و تنهاست منزل مادرم حال هر به-

 گردش از بعد چون نديد قول کسي به رو شب فردا ميکنم خواهش ولي نميکنم اصراري. باشه-

 باشيد من مهمون رو شام بايد

 !ميشه چي ببينم-

 . رسيديم خانه به

 :گفتم

 .باشيم خدمتتون در چاي يک نمياريد تشريف -

 هستيد خسته ها بچه و شما.  ديگه فرصت يک انشاهلل-
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 .سپاسگزارم خوبتون پذيرايي بابت هم باز-

 :زد صدايم رضا حميد شدم پياده که ماشين از

 رئوف خانم -

 بله-

 . هستيد ما پيش شام شب فردا-

 : زدم لبخندي

 .باشه -

 جلوي آنا. بود شب 1 ساعت. رفتيم خانه به خداحافظي از بعد و شدند پياده ماشين از ها بچه

 .بود خوابيده تلويزيون

 : گفتم

 ميکنم گرم شامو بشيد آماده تا اتاقتون تو بريد آهسته ها بچه-

 : آرتان

 داريم؟ چي شام مامان-

 ميزنم صداتون بعدش ميکنيم گرم.  مونده ماکاراني ديشب از-

 : هاکان

 بخوريم؟ مونده شب غذاي-

 :گفتم و کردم اخمي

 هم يخيل. کنيد عوض لباساتونو بريد بدويد. داريد ها شما که نداشت اداها اين از هم باباتون واال -

 .شام بي شام بزنيد حرف

 جديد سال هاي برنامه و هدفها مورد در رضايي و باتور همراه و رفتم شرکت به بعد روز صبح

 بويش. بود پخته رشته آش آنا. آمدم خانه به کوفته و خسته 1 ساعت. گذاشتيم اي جلسه شرکت

 . کردم ولو مبل روي را خودم خستگي از شدم که خانه وارد بود برداشته را جا همه
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 در صداي شنيدن با آرتان و هاکان. . ميخوابيد ساعت 11 ساعت 11 از. بود خواب اتاقش تو آنا

 .کردند سالم من به آمدند بيرون اتاق از ورودي

 :گفتم

 خورديد؟ نهار ها بچه. ماهتون روي به سالم -

 . خورديم آنا با آره: هاکان

 کرديد؟ چيکار صبح از-

 : آرتان

 و کرديم تعريف براش رو همه ماهم پرسيد ديروز مهموني از آنا. کرديم کمک آش پختن تو آنا به-

 به گفت و گذاشت کنار واسش آش ظرف يک هم آنا. مهربونيه مرد خيلي رسولي آقاي گفتيم

 .ببره بياد باتور دايي ميگم وگرنه بده رسولي آقاي به رو ظرف اين بگو مامانت

 حميد رسولي آقاي که داشت خبر آنا. کنند نابود را من تا بودند داده هم دست به دست همشان

 زندگيم در کند، دخالت کارهايم در بودم نداده اجازه او به اول از چون ولي است من همسر رضا

 به که بود گرفته تصميمي من اطالع و مشورت بدون که بود بار اولين اين شايد. نميکرد فضولي

 .داشت ربط من زندگي

 :گفتم

 .ميدم بهش اومد که رسولي آقاي باشه-

 .دنبالتون مياد 0 ساعت شيد آماده کم کم

 به را ام خسته تن و کنم فکر کمي گرم آب زير تا انداختم حمام توي را خودم و خوردم آش کمي

 مپوشيد را لباسهايم و خواندم را نمازم. آمدم بيرون حمام از نيمساعت از بعد. بسپارم آب گرماي

 .بودند پوشيده اي سورمه ژاکت و آبي جين شلوار پسرها. رفتم پايين طبقه به و

 :گفتند باهم هردو ديدند که را من

 ؟ کردي ست ما با خانم دختر -

 .کاربوني آبي شال و تنگ و کوتاه اي سورمه باراني ?آبي جين شلوار. انداختم خودم به نگاهي
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 :گفتم و کردم اي خنده

 !بخوره جيگرتونو مامان -

 .شد زده خانه زنگ موقع همين در

 : گفتم

 .اومده رسولي آقاي بريد بچه-

 :گفت ميبست را ورزشيش کفش بند حاليکه در آرتان

 .نره يادت عمو آش مامان -

 و داغ سير و داغ نعنا و داغ پياز با را رويش و بود کرده جا آش مصرف يکبار بزرگ سطل يک خاله

 . بود کرده تزيين زيبا خيلي زعفران و کشک

 .بود او بودن ترک معرف آنا تميزي و دستپخت هميشه

 اي هوهق کاپشن و شکالتي تيشرت با کرم جين شلوار يک ديدم را حميدرضا آمدم بيرون که در از

 :ميگفتند باهم و. ميزد هاکان و آرتان دستهاي کف به متناوب بطور را دستهايش کف. بود تنش

 .قدش بزن -

 :گفتم و کردم احساس را ناپذيري وصف شادي دلم در

 ميکني؟ چيکار هستن خودت پسراي وروجک دوتا اين بدوني اگه رضا حميد -

 گفت و آمد سمتم به من ديدن با رضا حميد

  رئوف خانم شد عرض سالم -

 به رو و داد قورت را دهنش آب. ديدم را چشمهايش برق. انداخت من دست آش ظرف به نگاهي

 . کرد من

 :گفتم و زدم لبخندي

 . کرده جا شما مخصوص ظرفم اين. کشيده زحمتشو آنا. شماست مال -

 .بودم نخورده رشته آش که بود وقت خيلي. کنه درد دستشون-
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 :گفتم و دادم دستش به را ظرف

 .بياد خوشتون اميدوارم -

 : گفت و شد غم پر چشمهايش دوباره انداخت من به نگاهي

 .داشتم دوست خيلي همسرمو دستپخت رشته آش-

 .زد من به کار اول حسابي حال ضد يک

 :گفتم دلم تو

 ثلم کنم فکر شده که روز يک واسه منم بذاري و نياري جلوم گورو به گور طناز اون اسم نميشه -

 .دارم کردن زندگي حق آدما بقيه

 :گفتم فقط دلم تو حرف همه اون از

 متاسفم -

 : گفت نگين شدم که ماشين سوار

 . خاله سالم-

 خوبي؟. خوشگلم ماهت روي به سالم گفتم و کشيدم را لپش و برگشتم عقب به

 .خوبم. خاله بله-

 .بود ابري کمي هوا و بود آرام دريا آنروز که شکر را خدا

 .بودند آورده را بازي ماسه هاي بيلچه و سطلها آرتان و هاکان

 ساحل کنار نيمکتهاي روي هم رضا حميد و من. بودند...  و قلعه سنگرو ساخت سرگرم ها بچه

 .نشستيم

 :گفت رضا حميد که بود دريا بر و دور سنتي کافه تا سه دو

 .  کردم تاييد سر با. بگيرم چايي ميرم من -

 .آمدم دريا به بابل به آمدن از بعد که افتادم باري اولين ياد وبه بودم دوخته دريا به چشم
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 . دويدم دريا وسط به و. دادم باتور و آنا به را آرتان و هاکان آنروز

 و زدم داد. زدم جيغ دل ته از و گذاشتم دهانم طرف رادو دستهايم. خشمگين من ولي بود آرام دريا

 يغج آنقدر. کردم گريه رضا حميد وفايي بي و هايم بچه يتيمي ?خودم بدبختي براي. کردم گريه

 تبديل اندوهم و غم.  کردم گريه فقط بعد به روز آن از. دعواکرد من با باتور که کردم گريه و زدم

 روزآن از. ميداد نشان اشک صورت به تعفنش و کرد سرباز دمل آن که بود شده عفوني دمل يک به

 .کنم جراحي را ام حنجره بعد يکسال شدم ومجبور نشد باز و گرفت صدايم که بود

 .برگشت چاي سيني دوتا با رضا حميد

 :زد داد

 .چايي بياييد نگين ?آرتان ?هاکان -

 :ميگفتند و نشستند طرفم دو پسرها. دويدند ما سمت به ها بچه

 . من اول مامان ?من اول مامان -

 اين نداشتم دوست. ميخورد را من هاي بچه حسرت که ديدم. بود پسرها به هم نگين چشمهاي

 .بدهد را رضا حميد و مادرش تاوان بود کرده تا بد هم او با روزگار که بچه

 : گفتم و آرتان و هاکان پشت به زدم دستم با

 نشونماما به هي خودشونو بزرگ مرد دو ميده معني چه. بشينيد عمو پيش بريد! پاشيد! پاشيد-

 . بچسبونن

 :گفتم و نگين به کردم رو

 .بشين من پيش بيا! گلم دختر بيا. جان نگين پاشو -

 .ديدم لبش روي را شادي لبخند من و شکفت نگين گل از گل من حرف اين با

 . ميکرد نگاه ها بچه با من رفتارهاي به متعجبانه رضا حميد

 :گفت رضا حميد?کردند ترک را ما و خوردند چايي ها بچه اينکه از بعد

 . بکنه مادرش از يادي نميديدکه اجازه و ميکنيد درک نگينو شرايط که ممنونم ازتون -
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 . دادم دست از رو مادرم بودم کوچک وقتي منم. ميکنم درک خوبي به نگينو من -

 ....آنا پس -

 .خواست اينطوري خودش. ميزنم صدا آنا اونو پسرا زبون از امه خاله آنا -

 :گفت خورديم که را چايي

 بزنيم قدم کمي مايليد -

 موافقم -

 :گفت و کرد ها بچه به رو رضا حميد شديم رد که ها بچه جلوي از

 : گفت و هاکان به کرد رو بعد و بزنيم قدم ميريم مامانتون منو. نريد هم دريا تو. نشيد دور ها بچه -

 باش بقيه مواظب تو پسرم-

 :گفت و زد اي مغرورانه لبخند هاکان

 باشه راحت خيالتون عمو چشم -

 شديم زدن قدم مشغول رضا حميد با

 : رضا حميد

 پذيريه مسئوليت بچه هاکان-

 دلرحمه و مهربون ?احساساتي بسيار آرتان عوض در-

 کنارتون در پدرشون و کرديد بزرگ رو اونا تنهايي به وجوديکه با. داريد خوبي هاي بچه شما-

 .آورديد بار مستقل و مودب بسيار رو اونا نبوده

 1 امهرکد که االن تا گرفته ها بچه تولد از. بود کنارم در باتور ولي نداشتن پدر ها بچه که درسته-

 رزندامف به رو محبت پدر يک مثل و ميکرد کمک سختيا تو منو واقعي برادر يک مثل باتور. ان ساله

 و بگيرم نظر در رو همسرم خواسته هام بچه تربيت در که داشتم سعي هميشه منم. ميداد هديه

 .کنم تربيت رو ها بچه اون خواست و سليقه مطابق

 واقعي؟ برادر يک مثل گفتيد چرا پس برادرتونه باتور نگفتيد شما مگه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

181 

 

 تيمهس جدا پدر از که گفتم اونروز من اگه ولي نيستيم واقعي وبرادر خواهر باتور و من که درسته-

 همين براي. کرده تموم م نديده رو مادرم که من براي رو مادري حق باتور مادر نگفتم دروغ هم

 مامان سينه از باهم ماه چند باتور و من. ميدونم خودم واقعي مادر رو باتور مادر ?الدوز مامان من

 . خورديم شير الدوز

  کرده فوت همسرتون که ساله چند-

 . سال 01 -

 .نديده رو آرتان و هاکان شوهرتون يعني-

 کرد فوت پدرشون بودم حامله رو اونا من زمانيکه... نه-

 داشتيد؟ دوستش-

 .بودم عاشقش. زياد خيلي-

 چطور؟ االن-

 جوري زمانه ولي. دروغه م کرده فراموشش بگم اگه. نيست ما پيش ديگه که وقته خيلي اون-

 ترف و گذاشت تنها رو ها بچه و من اينکه از هم وقتا گاهي. کنم عادت نبودش به که کرد تربيتم

 .ميشم دلگير ازش

 کنه رحمتشون خدا-

 بيامرزه هم رو شما همسر خدا-

 

 :کرد تکرار لب زير

 ! من همسر! من همسر -

 : گفت و کرد دريا به رو

 .بيارمش دريا به و کنم وفا قولم به نتونستم هيچوقت-

 :گفتم خودم با و کردم او به سوال از پر نگاهي
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 طناز؟ با يا بود من با اين -

 :رادادم جوابم خودم

 مالش به همسرش با نتونسته و بوده کشور خارج سالها نيست عجيبي چيز... طناز با درصد صد-

 .بياد

 :انداخت من به نگاهي

 بپرسم؟ ازتون خصوصي سوال يک ميتونم-

 بفرماييد؟. بله -

 امضا رو دادي قرار هيچ شما و بوده رضايي و ميهني آقاي امضا با شرکت داداي قرار هميشه -

 رسم؟بپ رو شما کار اين دليل ميتونم. هستيد شما شرکت اصلي سهامدار اينکه وجود با نکرديد

 هب... کوچيک هم ها بچه و. بودم دانشجو من کرديم تاسيس رو شرکت اين باتور و من زمانيکه -

 داشته دخالت شرکت امور در هم و برسم ها بچه به هم و بخونم درس هم نميتونستم خاطر همين

. نهک رسيدگي شرکت امور به که بود االختيار تام نماينده من طرف از باتور دليل همين به باشم

 شرکت امورات مسئول باتور نبود در آييش کار دليل به شد شرکت وارد رضايي آقاي که بعدهم

 .ميکنم رسيدگي شرکت امورات به عامل مدير عنوان به که کميه مدت من واقع در. شد

 نميشيد؟ ناراحت بپرسم کوچيکتونو اسم اگه -

 هم دروغ. بدهم جواب نداشتم دوست اصال را يکي اين. ميشد خصوصي داشت سوالهايش

 روده و دل که بود بس بودم گفته باتور و من رابطه مورد در که دروغي يک همان بگويم نميتوانستم

 .کردم ريستش و راست تا آمد حلقم توي ام

 :ميگفت که ميپيچيد سرم تو مدام هم باتور صداي

 .نيست صداقت از بهتر چيزي هيچ. باش صادق خواهرم-

 :گفت که آمد سر پشت از نگين صداي موقع همين در

 .گفت بهم آرتان. ميدونم من. ماراله خاله اسم بابايي -
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 رفتن لو باعث جا يک رضا حميد با ها بچه مکرر ديدارهاي اين ميدانستم. شد سفيد گچ مثل رنگم

 .ميشود من

 : گفت لب زير رضا حميد

 !نداره امکان! نه! نه! نداره امکان! رئوف مارال! مارال-

 . بشوم رضا حميد چشم تو چشم نميخواست دلم. بايستم آنجا نميخواست دلم

 :بگويم و بزنم داد و بروم دريا تو ميخواست دلم

 هاسال که باشم مارالي همون من که نداره امکان ميکني فکر چرا نداره؟ امکان ميکني فکر چرا -

 فحر اين کجاي چرا؟ چرا؟. رفتي هوسبازيهات پي و کردي ولم بطنم در معصوم طفل تا دو با قبل

 ممکنه؟ غير

 .شدند محو همگي ناگهان و بود لحظه چند براي ذهنم در افکار اين هجوم

 : گفتم و گرفتم را دستش و رفتم نگين سمت به گرفت را ديدگان جلوي اشکي

 خاله؟ شده چي-

 بآ تو برم ميخواستم من! خاله. کنيد گوش من حرف به بايد ميگه. ميکنه دعوام همش هاکان -

 .ميشم غرق گفت و نذاشت هاکان ولي بشورم پاهامو

 اکانه ولي. ميشن غرق وگرنه دريا تو برن بزرگتراشون بدون نبايد ها بچه. عزيزم ميگه درست -

 .ريمب بيا. ميکنم صحبت باهاش خودم. ميزد حرف شما با آرومي به بايد. ميکرد دعوا شمارو نبايد

 بچه سمت به که همينطور. رفتم ها بچه سمت به و گرفتم را نگين دست رضا حميد به توجه بدون

 : زدم داد ميرفتم ها

. ونهخ ميريم و ميشي تنبيه همين خاطر به. کردي دعوا نگينتو که کردي بدي خيلي کار هاکان-

 .کنيد جمع وسايلتونو پاشيد

 :گفتند و آمدند سمتم به بودند شده شوکه من حرف از انگار که آرتان و هاکان

 چي؟ واسه خونه -

 .شديد ادب بي اينکه واسه -
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 :گفت آرتان

 گفتم؟ چي من مگه ولي -

 :گفتم و هاکان به کردم رو

  .دعواکني رو اونا که نيست معني اين به اين باشي ها بچه مواظب که گفت شما به عمو اگه -

 :گفتم و آرتان به کردم رو

 .آوردي مي در دلش از بايد.  ما پيش بياد که ميکردي ول تنها نگينو نبايد هم شما و -

 حاال. ميکردم پياده هايم بچه سر روي را بودم ديده پرورشگاه در که تربيتي روشهاي تمام

 شب تا صبح از ما از تا 11- 01 با که داشتند بزرگي دل چه ما پرورشگاه مامانهاي که ميفهميدم

 .ميزدند سروکله

 : گفت که آمد سرم پشت از رضا حميد صداي

 .پارک بريم ميخوايم شيد ماشين سوار بيايد همگي-

 :گفت و من به کرد رو

 .باشيد من مهمون شب آخر تا که داديد قول من به ديشب شما -

 و دان کرده بحث باهم قبل دقايقي که بودند کرده فراموش ها بچه. شدم ماشين سوار حرفي بدون

 .ميرفتند روم به و آمدند مي ري از. شدند کردن صحبت مشغول

 .کنند رسوا رضا حميد پيش مرا و کنند دعوا هم با که بود قرار لحظه همان در اينکه مثل

 کردمي کمک سواري سرسره در آنها به و ميداد تاب را ها بچه حميدرضا. رفتيم پارک به باهم همگي

 پرنده و بود شده کشيده ه را هزاران به فکرم و بودم آنها به کرده نگاه حال در نيمکت روي منهم

 و مشتاق نگاهي با رضا حميد ديدم که آمدم خودم به آن يک. ميکرد پرواز دستها دور در خيالم

 کردن حس با هربار من و بود من مال پيش سالها شايد که نگاهي. است شده خيره من به مهربان

 . ميشد ريخته قلبم به عشق از دنيايي آن

 سرهاپ سر سربه و بود قبول ساعت چند از شادتر حميدرضا. رفتيم رستوران به همگي پارک از بعد

 :ميپيچيد من پروپاي به يکسره هم نگين و ميگذاشت
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.. .خاله کنيد؟ ريز گوشتامو ميشه خاله بديد؟ و ماست اون ميشه خاله بديد؟ دوغو ميشه خاله-

 ...خاله

 .خودم از هم و ميزد شنگول خيلي که حميدرضا از هم و او دست از هم. بودم شده کفري دستش از

 انخ حميدرضا مبارک وجود سالمتي به هم نمازم. برگشتيم خانه به همگي که بود شب هاي نيمه

 مدک سمت به. بودم کشيده سرک ها گذشته به خيلي امروز.بود گرفته خيلي دلم. خواندم قضا

 و پرورشگاه هاي بچه با که عکسهايي و عروسي آلبوم. رفتم داشت قرار ها پله راه زير که کوچکي

 .بردم اتاقم به و کشيدم بيرون زونکن و پرونده خروارها زير از داشتم مينا

 دست رضا حميد عکسهاي روي و کردم گريه و خنديدم. کردم نگاه عکسها به شب نيمه تا

 نميتوانستم مه خيانتش از. بگيرم انتقام او از نميتوانم که بودم رسيده نتيجه اين به حاال. ميکشيدم

 .خوابيدم صبح نماز از بعد. دوگانگي و تناقض حس يک. بودم شده بدي تضاد دچار. بگذرم

 .کن واگذار خدا به را چيز همه و. باش خودت گفت من به که ميشناخت خودم از بهتر مرا باتور

 .شدم بيدار موبايلم اس ام اس ويژويژ صداي با صبح 01:01 ساعت

 بيداريد؟ -

 . بود رضا حميد

 :گفتم خودم با

 !!کردي بيدارم -

 .زدم زنگ موبايلش به ?شستم که را صورتم و دست

 : داد جواب بوق اولين با

 سالم-

 بود سرحال خيلي

 داشتيد؟ امري. بخير صبحتون. رسولي آقاي سالم-

 کنم؟ مالقات تنها شمارو ميتونم-
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 اومده؟ پيش مشکلي-

 .نگينه با ارتباط در مشکلي؟ چه نه -

  کجا؟ و کي؟. درخدمتم-

 . اونجام ديگه ساعت نيم-

 به پوشيدم شيک شلوار مانتو دست يک. کردم خشک را موهايم و گرفتم دوش يک عجله با-

 سرجايش دومرتبه بايد. برداشتم پاتختي روي از را آلبوم. زدم عطر دستم مچهاي و گردن

 .ميشد درست جديدي مکافات يک وبرايم ميديدند ها بچه وگرنه ميگذاشتم

 :گفتم خودم با نبود آنا. آمدم پذيرايي به باعجله

 و اشتمگذ ورودي در جلوي جاکفشي روي را آلبوم. بگيره تازه نون تا رفته نونوايي به هميشه مثل -

 قرار پشتي درقسمت سماور و بود ال شکل به آشپزخانه. رفتم آشپزخانه به صبحانه خوردن براي

 .ببيند شود مي خانه وارد که را کسي نميتوانست بود چاي ريختن مشغول که کسي. داشت

 .شد زده در به ضربه چند

 : گفتم جا همان از

 .بازه در-

 ريخب ديدم دقيقه چند از بعد. بودم چايي کردن شيرين مشغول من ولي شد باز در کردم احساس

 :گفتم نشد کسي از

 شماييد؟ آنا -

 :گفتم دوباره. درآمد شدن باز صداي دومرتبه

 شماييد؟ آنا -

 (بخير صبح. دخترم بله)  خير صاباحينيز. گيزيم ها-

 (آنا بخير شما عاقبت)  آنا خير گيز جه گله-

 گذاشت ميز روي را نان و آمد آشپزخانه به دقيقه چند از بعد آنا
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 :  گفتم

 .آنا ممنون چوخ-

 .شد بلند آيفون زنگ صداي که بودم صبحانه خوردن حال در

 : گفتم. بود رضا حميد برداشتم را آيفون گوشي

 .ميام االن-

 ترکي به لب زير و بود هال کردن جور و جمع حال در آنا. نبود جاکفشي روي آلبوم گردوندم چشم-

. هگذاشت سرجايش و برداشته را آلبوم آنا که زدم حدس. نامرتبيم و شلخته ماچقدر که ميزد غر

 .است بوده کجا آلبوم ميدانست او چون

 ودب پوشيده طوسي شيک خيلي شلوار و کت يک که ديدم را رضا حميد کردم باز را حياط در وقتي

 ازديدنش. بود مرتب خيلي. داشت پا به زده واکس مردانه چرم کفشهاي. مدادي نوک پيرهن با

 . گرفت را وجودم پاي تا سر لذتي

 . کردم خم کفشم کنار زيپ کردن درست بهانه به را خودم

 :گفتم خودم با

 .مياد کش دلت ته بينيش مي تا بازم آورد سرت بال اينهمه! بدبخت بميري -

 .انداختم نگاه رضا حميد به دوباره

 :گفتم خودم با و رفت غنج دلم ته

 .کني اذيتش و بگيري انتقام اين از ميخواي چطوري تو -

 هت که بطوري بود شده عوض نگاهش. داشت عجيبي برق چشمهايش. بود شاد خيلي رضا حميد

 .داد دست من به بدي احساس و لرزيد دلم

 رفت دريا طرف به سرعت با

 : پرسيدم حيرت با

 ميريد کجا-
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 بخوريم باهم رو صبحونه ميخوام دريا ميريم -

 :پرسيدم تعجب با

 خوردم صبحونه من ؟00:01 ساعت االن؟ -

 ميخوريم باهم چاي يک. خب-

 .پيچيد مي ام بيني تو بدجور عطرش بوي

 :گفتم خودم با

 .ميرسيده خودش به و بوده بيدار صبح تا ديشب اين -

 کجاست؟ نگين پرسيدم و افتادم نگين ياد يکدفعه

 ويال -

 تنها؟ -

  خانم کبري با -

 . ميکرد تحريک را بزاقم بدجور باقلي بوي. رفتيم بابلسر درياي به هم با

 :پرسيد رضا حميد. شد کشيده ها باقلي سمت به نگاهم

 ميخوري؟ باقالي -

 .بودند داده شکل تغيير مفرد به جمع افعال. بود شده راحت چه-

 "آره" فهماندم بانگاهم

 گرفت باقالي از پر بشقاب يک و رفت فروش باقالي مرد سمت به

 .نشستم سنتي کافه جلوي ميز پشت

 گذاشت جلويم را بشقاب رضا حميد

 : گفتم

 بخورم نميتونم. همه اين-
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 .  ميخوريم باهم-

 .رفت خانه قهوه سمت به

 نمهربا همانطور. است شده شبيه پيش سالها رضاي حميد با آنروزش رفتار چقدر کردم احساس

 .دوستداشتني و

 هر کنار. آورد استکان و قوري حاوي سيني يک برايمان چي خانه قهوه. نشست هم خودش

 به و شپي سالها به خيالم. ميخورد چشم به زعفران پرهاي نباتها رو که بود نبات دوتا هم استکاني

 اب ما زمان آن دنياي چقدر ولي بودم ديده را مقابلم مرد بار اولين براي که روزي. کرد پرواز مشهد

 .بود متفاوت هست امروز که چيزي آن

 :گفتم اختيار بي

 بخير يادش مشهد نبات -

 .بود پروا بي و لخت خيلي کشيدم خجالت نگاهش از کردم بلند را سرم

 :پرسيد

 رفتيد؟ مشهد کي-

 . پيش سالها-

 بريد؟ مشهد به هم باز داريد دوست-

 .دارم سفر اون از خوبي خاطرات-

 : گفتم و کردم جور و جمع را خودم. ميکشيد حرف نرم نرم زبانم زير از داشت

 بخوريم؟ باقال باهم که کشيديد بيرون خونه از االن منو که نگيد-

 :کرد شادي ي خنده

 .دارم شما با هم ديگه کار يک. باشيم هم با رو صبحونه امروز داشتم دوست... چرا اتفاقاً-

 بفرماييد؟-
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 تو ههميش مادرش فوت از بعد دخترم. بگيرم رويايي تولد يک براش دارم دوست. نگينه تولد فردا-

 لباش رو خنده و شده بازتر کمي ش چهره شده آشنا پسراتون و شما با زمانيکه از.  بوده خودش

 تهنداش توقعي و مردم من حال هر به. کني کمکم تولد اين برگزاري در که دارم دوست.ميشه ديده

 هم اون از روستاست زن که هم خانم کبري. دربيارم سر جشن به مربوط امور از بتونم که باش

 !شمايي کنه کمک ما به ميتونه که کسي تنها پس. نيست توقعي

 کنه؟ کمک بهتون که نداره رو کسي يا و خاله نگين -

 هم پسرا و شما تا بگيرم اينجا نگينو تولد دارم دوست من. هستن کشور از خارج هاش خاله -

 .باشيد

 هستن؟ دعوت مهموني در کسايي چه -

 11 رفته هم روي. بيان تهران از امشب قراره که دوستام از چندتا و ميهني آقاي و شما خونواده -

 .نفر

 کنيد؟ برگذار ميخوايد کجا رو مهموني -

 کني؟ کمکم ميتوني. خودم ويالي تو -

 .ميکنم سعيمو ولي ببينيم تدارک مهمون نفر 11 براي فردا تا که سختيه کار -

 ميديم سفارش بيرون از شام -

 ميپزم رو غذا خودم کنن کمک بهم آنا و خانم کبري اگه نيستم موافق بيرون غذاي با خيلي -

 .کنه مريض تونو مهمونها و نباشه سالم بيرون غذاي ميترسم

 :گفت و انداخت بهم سپاسگزاري از حاکي نگاهي

 بپزي؟ تو فرداشبو غذاي تو ميشه يعني -

 :گفتم خودم با

 کرد؟ اينطوري چرا اين!! واااا -

 بود باتور. آوردم در کيفم از را موبيال. ندادم را جوابش. شد بلند موبايلم صداي

 :گفتم
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  ببخشيد-

 رفتم دورتر و شدم بلند ميز پشت از و

 باتور سالم الو -

 صفا؟ ميريد ها بچه و رضا حميد با ميبينم باز شما؟ حال!خانِم آباجي سالم -

 رتانوآ و هاکان موقعيکه از نگين ميگه و ها بچه دنبال مياد و ميده گير يکسره. باتور نشو لوس -

 کنم؟ چيکارش. شده کم افسردگيش ديده

 .بده فرصت بهش -

 فرمايشي؟ امري؟ چي؟ ديگه -

 کرده ولت که بوده چي دردش ببين حرفش پاي بشين مارال ميگم جدي -

 ميپرسم ازش ميرم االن همين باشه -

  اونجاست؟ مگه -

 بگيرم لدتو نگين واسه ميخوام ميگه و گرفته پخته باقال واسم بابلسر درياي آورده منو صبحيه -

 کني کمکم تو ميخوام

 :وگفت کرد بلندي خنده باتور

 ست بهانه بتخانه و کعبه تويي مقصود -

 (شو ساکت باتور)  دانيشما باتور -

 افتاديم مهموني يک ماهم. خواهرم خوبه خيلي که اين-

 کنم؟ کمکش چيه؟ نظرت-

 ميکني شاد هم رو بچه اون دل. نميشه کم ازت که چيزي. صد در صد -

 .بود خوش دلمون کسي چه به باش مارو... که واقعا -

 کن واگذار خدا به که گفتم بهت مارال -
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 اژدها دهن تو ميرم دارم که کردم واگذار خدا به -

 خواهرک بگيره تصميم خدا بذار روز چند گرفتي تصميم خودت سال ده. همينه مصلحت شايد -

 .لجبازم

 .ميزنه زنگ بهت رضا حميد خود احتمال. ميبينمتون فردا پس. باشه -

 .برگشتم ميز سمت به

 .ميخورد چشمهايش با را من بِر بِرو و بود زده اش چانه زير را دستهايش حميدرضا

 : گفتم و نشستم ميز پشت

 .رسوند سالم بود باتور-

 :گفت ملتمسانه

 ميکني؟ قبول-

 : زدم لبخندي

 .باشه-

 :گفت و ريخت چاي

 .ميشه سرد بخور -

 دمخو خونه غذاهارو. کنه تميز رو خونه بگو خانم کبري به شما. بشيم کار به دست زودتر بايد-

 .شما ويالي ميريم تزيينات واسه فقط ميکنيم اونجا رو کارا تمام. ميپزيم

 !!بده خيلي که اينطوري-

 ي چيز اگه شهره از خارج شما ويالي ضمن در. واردترم خودم خونه به. ترم راحت اينطوري من -

 .نباشه تنها تا ها بچه پيش بياريد ميتونيد هم رو نگين. سخته کردنش فراهم شد الزم

 چي؟ من پس-

 :گفتم خودم با

 .خورده چيزي ما از بعد ديشب نکنه امروز شده تخس چقدر اين -
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 : گفتم و زدم لبخندي

 .بيايد هم شما-

 :گفت خوشحال

 هب دستوراتو هم شما کنم عوض لباسامو من ويالي بريم بعد. کنم حساب برم من پس. مرسي -

 باشه؟. شما خونه بريم برداريم هم رو نگين. بده شوهرش صفر آقا و کبري

 رد افتاد ستبرش سينه به نگاهم و کشيد پر آغوشش واسه دوباره دلم که داد گردنش به قري

 زا سرشار عشقش با را جانم و روح آغوشش در که روزهايي شيريني و حالوت. شد متوقف همانجا

 .کردم را اش مردانه و گرم آغوش هواي آن يک و گذشت ذهنم در ميکردم مستي و خوشي

 .دمنفهمي را منظورش من ولي".وقتش به اونم يا موقعش به اونم" مثل چيزي. گفت چيزي لب زير

. پوشيد يمشک جين با ليمويي تيشرت يک و کرد عوض را لباسش. رفتيم وياليش به رضا حميد با

 .  بردارد لباس دست چند و شود حاضر کردم کمک نگين به. کرد تنش را کرمش شرت سويي

 ردک معرفي شوهرش صفر آقا و خانم کبري به رئوف خانم عنوان به را من رضا حميد اينکه از بعد

 .دادم آنها به مبلها کردن جابجا و خانه کردن تميز براي را الزم دستورات

 با تفاوتم شرايطمان چقدر. خريديم را مايحتاج کليه و رفتيم بابل مرکزي فروشگاه به رضا حميد با

 نگاه را قوطيها تک تک بخرم رب قوطي يک ميخواستم وقتي موقع آن. بود قبل سال چندين

 ميکردم انتخاب را گران و معروف غذايي مواد تمام لحظه آن در. است ارزانتر کدامشان که ميکردم

 آغوش و متري 01 اتاق دوتا همان به من ولي. ميکشيد کارت قيمتش به توجه بدون رضا حميد و

 .بودم راضيتر رضا حميد مهر پر

 جويي کينه حس و دلتنگي و تنهايي از شد پر که من دنياي. داد سوق متفاوت دنياي دو به را ما پول

 .آنچناني نشينيهاي شب و مهمانيها و خارجه سفرهاي و پري -حوري از بود پر که او دنياي و

 .خريدم هم شرشره بسته چند و بادکنک بسته دو

 . داريم مهمان نهار براي که گفتم آنا به و زدم خانه به زنگ يک

 : شد خانه وارد من همراه به رضا حميد
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  ياهلل-

 بود ايستاده هال وسط آنا

 : کردم آنا به رو

 .هستن نوين زيبايي شرکت رييس رسولي آقاي ايشون آنا-

 :گفت و رفت جلو ميشناخت عکسها روي از را رضا حميد که آنا

 اوغالن سالم -

 :گفت مهرباني لحن با رضا حميد

 چطوره؟ حالتون ?مادر سالم -

 ساغلون چخ -

 :گفتم

 ممنون خيلي ميگه آنا -

 بود مزه خوش خيلي نکنه درد رشته آش بابت دستتون مادر -

 جان نوش -

 ببينم رو شما داشتم دوست خيلي -

  گورم سني ايستيرديم منده -

 :گفتم

 .ببينم شمارو داشتم دوست منم ميگه آنا -

 : گفت آنا

 بوبور-

 :گفتم

  بفرماييد ميگه آنا -
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 :گفت خيره و مهربان نگاهي و لبخند با رضا حميد

 ميکني؟ ترجمه ترکي قشنگ چقدر -

 در ما واماندگي و ماندم من و رفت آشپزخانه به و کرد اي سرفه آنا که انداختيم هم به آنا با نگاهي

 .او حرف برابر

 خوب حاال. ميپريدند ديوار و در به ها نديده مهمان مثل نگين و رضا حميد ديدن از من هاي بچه

 خانواده و بهادر و مينا تا گرفته خواهرهايش و باتور از. داشتم مهمان من بار چند ماهي که بود

 .رضايي

 چيدمان کردم احساس چرا نميدانم.  شد خانه و من تماشاي محو و نشست مبل روي رضا حميد

 که هرچه بودم کرده سعي. نبود تجمالتي و لوکس خيلي من ويالي. است جالب برايش خانه

 1 تيراح مبل دست يک همين خاطر به. آمد نمي خوشم سلطنتي مبلهاي از. بخرم ميکنم استفاده

 . بود مبلها سر از صندليهايش که بودم خريده نفره 1 خوري نهار ميز يک و نفره

 :ميگفت هي و ميپلکيد برم و دور آرتان

 داريم؟ مهمون خريدي؟ کي واسه رو اينها چيه؟ واسه ها بسته اين مامان -

 نداشتم دوست. بزنم حرفي هم رضا حميد جلوي نميخواستم بودم شده عصبي دستش از

 .کنم خرد شان نشناخته پدر جلوي را پسرها شخصيت

 : گفتم عصبي

 (کن صبر ثانيه يک. آرتان نکن اذيت) ائله صبر ثانيه بير.  آرتان اينجيتمه-

 بمقل کوبش صداي و شد رو زيرو دلم که ميکرد نگاهم طوري. گرداندم رضا حميد سمت به را رويم

 داخل را يمپا هنوز برگشتم وقتي. بردم آشپزخانه به را پالستيکها و گرفتم ازش نگاه سريع. بلند

 انهدورش را دستش او و اند نشسته حميدرضا کنار هردو آرتان و هاکان ديدم که بودم نگذاشته هال

 ديدن از. ميکند بو را آنها هردوتاي سر مرتب و ميدهد فشار خودش به را پسرها و کرده حلقه آنها

 به شهاي بچه به پسرهايم پدر ببينم که نداشتم طاقت. آمد درد به قلبم و گرفت دلم صحنه اين

 .ميکند محبت غريبه فرد يک عنوان

 ود؟ب خسته يا و بود؟ کرده گريه يعني. بود نمناک چشمهايش برگشت من سمت به رضا حميد
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 :گفتم

 .نکنيد اذيت رو عمو پاشيد ها بچه -

 :گفت و رفت ميگشت را کيفش داخل وسايل داشت هنوز که نگين سمت به هاکان

 اشب زود. ميدم بهت من نياوردي هم اگه... بازي بريم بپوش توخونه لباس و آر در لبساتو نگين -

 .کنيم بازي وسطي حياط تو بريم ميخوايم

 :گفتم و کردم هاکان به اي غره چشم

 .کنيد کمک من به بايد هم تا سه شما و داريم مهمون فردا. نخير -

 :گفت رضا حميد

 کنيد بازي بريد شما ها بچه. ميکنم کمک بهت خودم باشن راحت بذار کن ولشون -

 :گفتم

 بعد بخورن نهار و بشورن صورتشونو و دست اول پس -

 : کردم بود آشپزخانه در که آنا به رو

 داريم؟ چي غذا آنا-

  کردم درست چين ته -

 : گفت و رفت اتاقش سمت به و شد خارج آشپزخانه از آنا

 (ميآيد خوابم. ام خسته) يوخومگلير. شام يورلومو من-

 .بزند حرفي مبادا که نباشد ما بين در تا دادم ترجيح. بماند آنا که نکردم اصراري

 و کردم رمس سفيد شال يک پوشيدم يشمي سبز تونيک با صدري کتان شلوار يک و رفتم اتاقم به

 .ميکرد معذبم نگاههايش با رضا حميد. آمدم پايين به

 :گفتم زيرلب

 !شده؟ اينطوري امروز چرا. نبود هيز اينکه -
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 .سابق مثل درست ميخورد اشتها با حميدرضا. شديم غذا خوردن مشغول ها بچه و حميدرضا با

 :پرسيدم او از

 خورديد؟ رو آنا رشته آش کي بوديد ما با ديروز که شما -

 رستوران از برگشتن از بعد -

 تونستيد؟ واقعا -

 بگذرم ازش نميتونستم دارم دوست خيلي رشته آش من.  آره -

 : گفت ميبرد دهنش به را قاشق حاليکه در هاکان

 همما آخه رفتيم بابامون به هم آرتان و من. داشت دوست رشته آش خيلي هم بابام ميگه مامانم-

 داريم دوست رشته آش خيلي

 : گفتم عصبي و کردم هاکان به خشمگيني نگاه

 ديگه؟-

 : گفت نديد را من عصبي نگاه و نبود حواسش که آرتان

  مامان؟ نه مگه.  من مثل داشت دوست خيلي هم سيب بابام -

 غذا مشغول و انداخت پايين را سرش.  شد مواجه من خشن چهره با که کرد من به را رويش

 .شد خوردن

 :گفت ميکرد نگاه خندان چشماني با ها بچه و من به که حميدرضا

 نييع... داره مامانتون مثل مهربوني مامان و شما مثل گلي پسراي که شما باباي حال به خوش -

 .داشته

 حميد نگاه ميلنگد کار جاي يک صبح امروز از ميکردم احساس. ديدم نزدن حرف را کار بهترين

 بود طبيعي غير آرتان و هاکان به حدش از بيش توجه و اش مهرباني ?اش خودماني رفتار ?رضا

 .نداشتم هم را چيزي کردن بيان جرات ولي

 .رفتند حياط به ها بچه. رضا وحميد ماندم من نهار از بعد
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. يمکرد بندي بسته ?شب فردا سوپ براي و کرديم ريز و شستيم.  کرديم پاک را سبزيها باهم

 وير را الويه ساالد مخلفات. شود پز آب الويه ساالد براي گذاشتم پياز با و شستم را مرغ رانهاي

 داغهاي رسي. کنديم پوست و کرديم کبابي قاسمي ميرزا براي را بادمجانها. بپزد که گذاشتيم گاز

 مورد در من چشم در چشم مدت اين تمام در رضا حميد. کرديم درست باهم را قاسمي ميرزا

 حصيلت ادامه که بود گرفته تصميم و بود رفته آنجا به که زماني از. ميگفت سوييس در خاطراتش

 يدوستها و همکالسيها از. بود کرده تحمل آنجا زبان داشتن ياد عدم دليل به که مشکالتي و دهد

 او و بودم شنونده من مدت اين تمام در و. نشينيها شب و مهمانيها از. ميگفت اش خارجي و ايراني

 نآ در داشتم دوست. بگيرم انتقام ازش بود قرار که بودم کرده فراموش لحظه آن در. وحده متکلم

 .آلميال شرکت عامل مدير رئوف مارال نه اصل پيرنياي زاده رئوف مارال. باشم خودم لحظه

 در که بود عجيب. ميشد فشرده قلبم تلخش خاطرات با و ميخنديدم رضا حميد جوکهاي با

 :فتگ پرسيدم او از نگين مادر درمورد من که هم بار چند و. نداشتند جايي نگين و طناز خاطراتش

 . بشه خراب خوشم حال ندارم دوست نزنيم حرفشو فعال -

 هک ميداد حرص بيشتر مرا شود ناراحت اش رفته دست از عزيز يادآوري با نداشت دوست اينکه

 .نه من عشق به ولي بود پايبند داشت طناز به که عشقي به چقدر رضا حميد

 . کرد دعوت را شوکا و او و زد زنگ باتور به رضا حميد

. بود تهرف کهف اصحاب خواب به کنم فکر هم آنا بودم شده خسته. ميکرديم کار که بود ساعتي چند

 هب و بود بيدار ربعي يک ساعت يک هر هميشه بخوابد آنهمه مداوم بطور نداشت سابقه هيچوقت

 چرخ گوشت بسته. بود شده تاريک هوا. بودند بازي مشغول حياط در ها بچه. مد آ مي آشپزخانه

 .شود باز يخش تا گذاشتم ماکروفر داخل و برداشتم فريزر توي از را کرده

 در اخش حرکتش اين از گرفت را مچم رضا حميد که کنم پوست که برداشتم کابينت توي از پيازرا

 :گفت کند ول را دستش اينکه بدون. کردم او به متعجبي نگاه آوردم

 تيخواس غذايي اگه کني درست چيزي نميخواد ديگه.  ميکني کار داري ساعته چند. شدي خسته-

 . ميديم سفارش بيرون از

 : گفتم

 ...آخه-
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 .بسه ديگه. نمونده ت چهره تو رنگ بنداز خودت به نگاهي يک.  نداره آخه -

 دستش. کرد جلب خودش به را توجهمان ميداد نشون را کارش اتمام که ماکروفر بيب بيب صداي

 :وگفت آورد در را گوشت وبسته کرد باز را ماکروفر در و کرد ول را

 ازت که کردم خودخواهي. آوردي فشار خودت به خيلي هم کار اينجاي تا. فريزر تو بذارش -

 .کني کمکم نگين تولد برگزاري تو خواستم

 :گفتم

 کنم شاد دخترتونو دارم دوست. ندارم شکايتي من. نداره اشکالي -

 سئولمم نگين تربيت و شدن بزرگ قبال در که هرچند ممنونم هستي نگين و من فکر به اينکه از -

 هخست حد اين تا خودتو که نميبينم دليلي ولي دارم دوست و کردم قبول خودم بچه مثل اونو و

 کني؟

 :گفتم. افتاد سينک داخل دستم از پياز

 داريد؟ دوست خودتون دختر مثل ميگيد که چيه منظورتون -

 .نيست من واقعي بچه نگين -

 رد رسولي نگين نام به چرا پس نيست؟ او بچه نگين چه يعني. نياوردم در سر حرفش از اصال

 سما ثبت تاريخ چرا حميدرضاست؟ بچه نگين گفت طناز چرا بود؟ شده نوشته طناز شناسنامه

 ينا ميخواست او چرا بود؟ طناز شناسنامه در نگين تولد از قبل يکسال شوهر عنوان به رضا حميد

  ميکرد؟ فرقي چه من حال به بزند؟ من به ر حراف

 . گذشت ذهنم از لحظه يک در سواالت اين تمام

 ميبرد موهايش داخل را دستش کالفه هم او و ميکردم نگاه رضا حميد به واج و هاج

 از خوشايندي احساس. آمدم در کرختي حالت از. گرفت دودستش با را بازوهايم. آمد سمتم به

 کشيدم بيرون دستهايش بين از را خودم... داد دست من به بدنم با دستهايش تماس

 : گفت

 ...شايد. ميزدم بهت حرفو اين نبايد شايد-
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 : گفتم

 نميگم کسي به من... من-

 يحتوض برات بعدا. نخواي ازم بيشتري توضيح حاضر حال در ميخوام ازت ولي. ميدونم... ميدونم-

 .ميدم

 از آب ليوان يک. برد آشپزخانه ميز طرف به را من کشان کشان و گرفت تونيکم آستين از

 نوشيدم جرعه چند. داد دستم به و پرکرد يخچال آبسردکن

 : گفت

 .بيرون ميريم شام شيد حاضر ها بچه با-

 اين از هم رضا حميد. ميکردم مخالفتي ونه ميزدم حرفي نه. بودم شده متحرک هاي مرده مثل

 خاطر به را هايم بچه و خودم سال 01 من نميدانست که او. بود شده متعجب من رفتار تغيير

 من هب طناز آيا. کرديم محروم محبتش از زد زيبا و پولدار خانم يک به تلفن پشت او که حرفهايي

 اباب دختر ميگفت اينکه بود؟ چه تلفن پشت رضا حميد هاي صدقه قربون پس بود؟ گفته دروغ

 بود؟ نمايشي چطوره

 هک ميگفت راست باتور. ميزدم زنگ رضا حميد به و ميدادم گوش باتور حرف به موقع همان ايکاش

 .است داده من به راحتي اين به را ميليون 011 طناز که است کاسه نيم زير اي کاسه حتما

 شب رآخ و نشد که نشد موفق بيايم بيرون افکارم پيله از من که کرد رضا حميد هرکار شب آخر تا

 :گفت و رفت وياليش به نگين همراه به من از اميد نا هم

 .ميام دنبالتون به صبح 00 فردا -

 باسل همراه به ميپوشيدم شب بايد که لباسهايي. گرفتم دوش و شدم بيدار زودتر صبح بعد روز

 را شده آماده غذايي مواد و کردم خداحافظي آنا از 00 ساعت. گذاشتم ساک يک در ها بچه

 به رضا حميد که بود گذشته 00 از اي دقيقه ده. شديم حميدرضا منتظر و گذاشته ها درقابلمه

 کمي موهايش. بود آلود پف و بود شده قرمز چشمهايش. نبود شاد قبل روز مثل. آمد دنبالمان

 درهمش چهره ديدن از. گذاشتم ماشين درون را وسايل کمکش با و کردم سالم او به. بود ژوليده

 خوش خودم به داشتم دوست که حاال حداقل. ببينم ناراحت را او نداشتم دوست. آمد درد به قلبم

 .بگذرد
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 و انآرت ? هاکان. برديم داخل به را ها وسيله خانم کبري و صفر آقا کمک با رسيديم ويال به وقتي

 .کنند باد را بادکنکها تا کردم موظف را نگين

 .بود اتاقش در هنوز ولي کشيد طول ساعتي نيم.  بود رفته اتاقش به رضا حميد ?ورود زمان از

 هم را ها قاسمي ميرزا که خواستم او از و دادم خانم کبري به را سوپ مواد کردم قاطي دستور

 .رفتم باال طبقه به خودم و سپردم خانم کبري به را چيز همه. کند درست

 .ميزد بيرون اتاق توي از سيگار بوي. بود بسته حميدرضا اتاق در

 . زدم در به ضربه چند

 تو بفرماييد -

 هب و بستم را در. سيگار ته از پر تخت کنار جاسيگاري و بود دود از پر اتاق کردم باز را اتاق در

 .کردم باز را پنجره و کشيدم را پرده. رفتم پنجره سمت

 : گفتم عصبانيت با

 يگارس دود. برداشته دود بوي رو خونه تمام... باش نگين سالمتي فکر به نيستي، خودت فکر به-

 درست چي همه هات ريه تو سم فرستادن و سيگار کشيدن با ميکني فکر. سمه ها بچه واسه

 نميدوني؟ که نگو ميشه؟

 يليخ مان فاصله. بود خيس چشمانش. ديدم خودم مقابل را رضا حميد چرخيدم که پنجره جلوي از

 و کرد دراز را دستش حرکت يک در. ميخورد صورتم توي نفسهايش. آورد جلو را سرش. بود کم

 :گفت بغض با. فشرد خودش به و کشيد بغلش توي را من

 تمگش دنبالت چقدر ميدوني کردي؟ کارو اين من با چرا نزدي؟ زنگ بهم چرا نگفتي؟ من به چرا -

 از يکي. رفتي اونجا از و کردي دعوا کاظم حاجي با گفتن خونه دم اومدم نکردم؟ پيدات ولي

 که ماهه چند اونجا از گفتن مينا خونه اومدم. برده رو تو و اومده دوستت که بود ديده ها همسايه

 کسي... فروختن رو مغازه و مرده گفتن حاجي مغازه در رفتم. نداره ازش نشوني وکسي کرده کوچ

 نوم که تو ولي. بود شده کوتاه زمان و زمين از. نبود بند جا هيچ به دستم. نداشت خبر زنش از هم

 نپرسيدي؟ ازخودم چيزو همه و نزدي زنگ بهم چرا موندي؟ ساکت چرا بودي کرده پيدا
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 حالم حرفهايش در زننده موج غم و صدايش در پيچيده بغض. شد تکه صد دلم صدايش حزن با

 .ميکرد پريشان را

 

 . رفت و کرد عاشق نهايت در و رفت و کرد دلبسته... رفت و داد عادت... رفت و کرد محبت

 

 به. شدم خيره سرخش چشمان به نشسته نم به چشماني با و کشيدم بيرون آغوشش از را خودم

 از بعد. نشست اش سينه روي سرم و کشيد خودش سمت به مجددا مرا و انداخت چنگ بازويم

 بيشتر را سرم ديگرش دست با و شد حلقه کمرم دور به دستش. شد جاري دلم در آرامش سالها

 : گفت و فشرد

 .کردم زندگي تنت عطر ياد با که بود سالها-

 به ربهگ بچه دوتا مثل را هايم بچه که سالهايي به.  بودم او بي که سالهايي تمام به ميکردم گريه

 رد و ميکردم بغل را بالشش که شبهايي به. ميبردم آنطرف به اينطرف از و بودم گرفته دندان

 کس آغوش در را او خواب ودر ميخوابيدم آغوشش ياد با که شبهايي به. گريستم مي نبودش

 زدد اسير مبادا تا ميزدم در به قفل تا چند تنهايي هراس و ترس از که شبهايي. ميديدم ديگري

 .شوم مردم ناموس و مال

 : ناليدم و زدم پس را هايم گونه روي اشکهاي

  گذشت؟ چي من به. بود زده خواب اتاق تو و بود بغلت تو که ديدم عکساشو وقتي ميدوني-

 و اريد دوستش که ميگفتي و ميرفتي ش صدقه قربون تلفن پشت وقتي ميزدم زنگ بهت چطور

 ميتونمن من گفت من به طناز وقتي ميکردم چيکار نميکني؟ عوض من صدتاي با اونو موي تار يک

 !ندارم پول چون بدم بهت رو خوشبختي

 گفت؟ رو حرفا اين همه خودش -

 بهش تلفن پشت خودت. زد زنگ بهت. ديدم شو شناسنامه. اومدم ش خونه. شنيدم خودم -

 شدم؟ اليح چه عاشقشي ميگفتي طناز به که شنيدم صداتو سال سه از بعد وقتي ميدوني گفتي؟
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 کردي ول اهپن و پشت بي ?بچه دوتا با منو ؟ شکستي منو قلب کردي به که خيانتي با تو رضا حميد

 .رفتي هوست و هوي دنبال و

 ...سرزنش و گاليه ?اندوه و غم ?تعجب ?نگراني بود آميخته درهم مختلفي احساسات نگاهش در

 :گفت و زد چنگ موهايش به دستش دوتا با و کرد جدا بغلش از را من

 بدي؟ خدارو جواب دنيا اون ميخواي چطور کردي؟ چيکار تو طناز! واي!واي-

 .بودم دوخته لبهايش به چشم گنگ و منگ من

 روز يک که مکاني به رفتن در داشتم ترديد. گشود رويم به را آغوشش مرتبه دو. برگشت سمتم به

 سرم بر مرتبا. کرد ستبرش هاي شانه مهمان مجددا را من و کرد دراز را دستش. بود منم?ما تنها

 .ميزد بوسه

 :گفت بغض با لحظه چند از بعد

 وقيفت ماشين و کردن دستگير منو شد پيدا برنج هاي کيسه تو از هرويين محموله اينکه از بعد-

 اعدام دمآور شانس خيلي. کنم ثابت بيگناهيمو نتونستم. بودم زندان ماه چند و شدم زنداني. شد

 هب منو باالخره. شهر اون به شهر اين از. زندان اون به زندان اين از. بريدن ابد حبس واسم. نشدم

. رهبيخب ازم هم اون احتماال که دارم زن و بيگناهم گفتم همبنديهام از يکي يه. آوردن تهران زندان

 دشدستمز ولي تکه کارش که ميشناسه رو صوفي نام به وکيلي" گفت بود خورده عفو بهش اون

 ".باالست

. زندان بفرست و کن پيدا واسم اونو شده هرطور شدي آزاد زندان از اگه نداره اشکال گفتم

 .ميکنم جور واسش و ميکنم قبول باشه هرچي دستمزدش

 .ندادي جواب زدم زنگ خونه به بار چند. بودم نگرانت. بودي تنها تو

 رو ادني انگار. تويي کردم فکر اول داري حضوري مالقاتي گفتن بهم ماه دو از بعد. نبود دلم تو دل

 معرفي صوفي خودشو که ديدم رو مسن مرد يک اومدم مالقات اتاق به وقتي ولي بودن داده بهم

 . بده انجام برام کاري يک قبالش در بايد ولي ميگيره تبرئمو حکم گفت بهم. کرد

 ولي کردم قبول ".ميگم بهت بيرون اومدي زندان از هروقت" گفت. ميخواد چي که پرسيدم ازش

 اونم چون. بده ماشين صاحب به رو مدت اين ضرر هزينه و دربياره توقيف از بايد هم کاميونو گفتم
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 من پيش اين" گفت و گرفت سفته ازم ميليون 111 مبلغ و کرد قبول صوفي. بوده من به چشمش

 ".هستي که جايي همين به ميگردونم برت وگرنه نزني حرفت زير که نهميمو

 درس سوييس دخترش که گفت بهم صوفي. شدم آزاد زندان از و شدم تبرئه کوتاهي مدت از بعد

 لو دخترشو مرد اون ولي کنه ازدواج که بوده قرار و ميشه دوست سوييسي آقاي يک با. ميخونده

 ور بچه نميشه حاضر شرايطي هيچ تحت هم طناز و. بارداره دخترش که اين مهمتر همه از و ميکنه

 عنوان به رو من و ميکردم عقد رو دخترشون صوفي آقاي دستمزد عنوان به بايد من. کنه سقط

 شرايطي هيچ وتحت دارم دوست هم رو همسرم و دارم زن گفتم من ولي ميکرد معرفي دامادشون

 زدواجا اين درضمن. ميذاره اجرا هامو سفته نکنم قبول اگه" گفت صوفي نيستم کار اين با حاضر

 پدر انعنو به بايد تو اسم ولي بشي جدا من دختر از ميتوني تو دخترم فرزند تولد از بعد و صوريه

 فيطر از. نميکردم پيدا رو تو يکطرف از بودم کرده گير بدجوري ".بشه ثبت شناسنامه در بچه

 . داشتم صوفي پيش سفته ميليون 111

 يچه ومنهم شد خواهد ملقي ازدواج اين کردم پبدا را همسرم اگر گفتم ولي کنم قبول شدم مجبور

 . داشت نخوام شما دختر با اي رابطه

 ودب صوفي آقاي دوستان از که محضر يک در او و من آشنايي از قبل ماه چند طناز و من عقد تاريخ

 عکسا اون. کرديم بازي را خوشبخت زوج نقش او فاميل جلوي و طناز شوهر شدم من. شد ثبت

 اب نميتونستيم ما صورت هر در ولي شد عالقمند من به طناز کوتاهي مدت از بعد. بود نمايشي هم

 .نشه مبتال فرزندش تا بود درمان تحت هم بارداري دوران در و بود مثبت HIV طناز چون باشيم هم

 .نميدونسته هم خودش و بوده مثبت HIV نگين واقعي پدر گويا

 ادامه براي که رسيديم نتيجه اين به صوفي آقاي با طناز عشق اظهار از کردن فرار براي من

 . برم سوييس به تحصيل

 کرده ول رو زنش طناز شوهر که شد شروع اطراف از ها حديث و حرف سوييس به من رفتن با

 يک نقش من گرفت تماس من با کسي جلوي طناز اگه که خواست من از صوفي همين ئاسه

 اپيد همسرم که حاال خواست من از صوفي اومد دنيا به که نگين. کنم بازي رو دلخسته عاشق

 در هک فداکاري اين بابت که گفت من به و کنم بازي نگين براي خوبرو پدر يک نقش الاقل نشده

 دهش نااميد شما کردن پيدا از که منم. ميزنه من نام به رو شرکت در خودش سهم ميکنم حقشون

 فوق وقتي. کرد فوت طناز مرگ از قبل دوسال و زد من نام به رو شرکت صوفي. کردم قبول بودم
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 اهرظ بيماريش عاليم که گفت و گرفت تماس طناز کردم اقدام دکترا براي و گرفتم ليسانسمو

 از من نجات باعث خونواده اين حال هر به. برگشتم ايران به و زدم رو تحصيل ادامه قيد.  شده

 يبيمار درگير تمام يکسال. بزنم پا و پشت چيز همه به نميداد اجازه وجدانم و بودن شده زندان

 فتيمگ همه به خاطر بهمين ميبرد پي اون بيماري به نبايد کسي اينکه مهمتر همه از و بودم طناز

 .داشته پيشرفته پستان سرطان

 يک زا هميشه ستوده. ميشناسمت و آشنايي کردم حس ديدم جلسه در بار اولين واسه رو تو وقتي

 که ودب عجيب برام ولي داره بابل در محصوالتو فروش باالترين که ميکرد تعريف خانم عامل مدير

 .نميکني شرکت هم جلسات در و نيست تو نام به قراردادا و امضاها چرا

 ولي منزديک تو به خيلي ميکردم حس بشم آشنا بيشتر تو با داشتم دوست اولمون ديدار از بعد

 ارالم ديگه تو. ابروهات و صدات ?بينيت ?هيکلت. بودي شده عوض خيلي تو. چطوري نميفهميدم

 .نشناختم را تو که بده حق من به. بودي شده افتاده جا و زيبا خانم يک. نبودي من کوچولوي

 يهمکار اعالم بوتاکس و ژل کردن وارد مورد در و گرفته تماس رضايي که گفت بهم ستوده وقتي

 براي تمگف و گرفتم تماس تو با همين براي. بود تو با بيشتر آشنايي واسه فرصت بهترين کرده

 اراحتمن باتور با تو راحت رابطه داشتم تو شرکت در که اي جلسه در. آيم مي بابل به عيد تعطيالت

 .است برادرت که گفت باتور که شدم خوشحال چقدر و نميفهميدم رو علتش ولي ميکرد

 فرار من از هميشه نميکردي صحبت هات بچه پدر مورد در هيچوقت. دادي لو خودتو زود خيلي تو

 دوجو ولي. بود من مارال نگاه نگاهت. بودم کرده شک بهت ديگه لنزت برداشتن از بعد. ميکردي

 مهه و همه شرکتت و بابل در تو زندگي و باتور حضور. کردنت صحبت ترکي... آنا و آرتان و هاکان

 .بود کننده گيج برام

 . نخوابيدم صبح تا شب. ماراله اسمت گفت نگين که شد يقين به تبديل من شک روزي

 يهست من مارال تو که بفهمم و بپرسم خودت از تا اومدم ت خونه به و گرفتم دوش صبح 7 ساعت

 هاتن. نداشت رو کسي من مارال. ميپرسيدم باتور و آنا ?آرتان ?هاکان مورد در ?بودي اگه و نه؟ يا

 ...بود

 منهم و بود انداخته من هاي شانه دور را دستش او و بوديم نشسته تخت روي رضا حميد و من

 مرا. بودم دستها اين گرماي و نزديکي اين دلتنگ چقدر. بودم گذاشته اش شانه روي را سرم

 .فشرد خودش به بيشتر
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 ... خوشحالي يا گيجي ?نگراني ?دلشوره. داشتم حسي چه دقيقا نميدانم

 .کنم فکر درست نميتوانم ميکردم احساس که بود باري اولين ?سال 01 از بعد

 .ودب فرستاده بيرون خودش خانه از را عقلم که رضا حميد به ازعشق داشتم پرکوبشي قلب عجب

 :داد ادامه رضا حميد

 که رو ورودي در اومدم داخل به. بود باز تون خونه در. باشي خودم مارال تو که ميخواستم خدا از

 عکساي به چشمم که کردم بازش کنجکاوي رو از افتاد روجاکفشي آلبوم به چشمم کردم باز

 کوچه دوتا و بيرون زدم ازخونه و برداشتم آلبومو "شماييد؟ آنا" زدي صدا تو. افتاد عروسيمون

  .ميخورد چشم به شده خشک اشک عکسها از بعضي رو. شدم آلبوم ي تماشا مشغول اونطرفتر

 .بود کرده خيس رو صورتم شوق اشک م، کرده پيدا سالها از بعد رو تو که اين و عکسا ديدن با

 

 بفهمي را دردم که نيستي مرد

  همسرت ? ناموست ?عشقت بفهمي که نيست مرد

  توهستي فقط دنيايش که کسي

 ميکند چه اش داده دست از دنياي در

 

 گيزند من عکساي با مدت اين تمام تو اينکه از ناراحت و کردم پيدا رو تو اينکه از بودم خوشحال

 که بودي دلگير من از اونقدر هم تو و نشناختم ديدم سال 01 از بعد رو تو وقتي من ولي ميکردي

 .تر بيگانه شايد بودم رضايي مثل يکي برات هم من و ندادي آشنايي من به

 : گفتم بدهم او به صحبت اجازه اينکه بدون و زدم زنگ باتور به

 اون ؟کنم چيکار بگو بهم برادرشي که تو خدا رو تو. کردم پيدا زنمو. کردم پيدا مارالمو من باتور-

 رفموح مردي که تو ولي کردم خيانت بهش ميکنه فکر. کردم ولش ميکنه فکر. دلگيره من دست از

 يدمد اونو احمق من. نکردم خيانت بهش که ميخورم قسم دارم بهش که عشقي به. ميفهمي بهتر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

216 

 

 وربات ميزدم حرف که مدتي تمام در. بيارم در دلش از که کنم چيکار بگو من به تو. نشناختم و

 . بود ساکت

 : گفت باتور گرفت را جايش م گريه هق هق و شد تموم حرفهام اينکه از بعد

 تو مجدد پذيرش براي ولي زنته هم هنوز اون. بده فرصت بهش. دلگيره خيلي دستت از اون-

 .ميخواد زمان

 

 که نيستي مرد

 و ببيني را همجنست گريه

  بگذري کنارش از خيال بي

  بزني پوزخندي

 ميشود آرام خودش بگويي و

 باشد گذشته تو هاي گريه کنار از خيال بي کسي اگر حتي

 

 هب سالها از بعد که شوهري عنوان به بلکه رسولي رضا حميد عنوان به نه زدم زنگ بهت همونروز

 .باشه کنارش در رو يکروز ميخواد و ميزنه زنگ زنش

 تولد .قولش بودو رضا حميد ولي بود شده دير خيلي. ميبرمت دريا به يکروز که بودم داده قول بهت

 که ودب منتظره غير برايم چقدر... آرتان هاکانو ولي باشم تو کنار در يکروز که بود اي بهونه نگين

 و هاکان داشتم دوست داشتم هيجان کلي ديدم رو ها بچه و تو وقتي. بودم شده پسر دوتا صاحب

 به نياز وت ميکردم عجله نبايد باتور قول به ولي هستم پدرشون که بگم بهشون و کنم بغل رو آرتان

 .بودي من به همه از تر بيگانه ولي بودي شوهرت کنار در تو. داشتي زمان

 در من هاي بچه که بود شده باعث بودم کرده نگين درحق من که محبتي که کردم پيدا يقين

 .بشن بزرگ باتور مثل دلسوزي و مهربان دايي آغوش
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 از خداحافظي از بعد ?موندي بهت تو شب آخر تا تو و نيست من بچه نگين گفتم بهت که اونشب

. نهک تعريف برام رو چيز همه که خواستم اون از و بياد من ديدن به که گفتم و زدم زنگ باتور به تو

 از يکي زنانه وحيله مکر اسير عشقم? همسرم چطور که ميريختم اشک من و زد مي حرف اون

 .شده خودش همجنساي

 ازت و بيفتم ها بچه و تو پاي به و تون خونه دم بيام خواستم بار چند نزدم پلک صبح تا ديشب

 خطا پا از دست اگه که بود گفته بهم باتور ولي ببخشي منو که کنم التماست و بخوام بودي حالل

 . نميارم بدست رو تو هيچوقت کنم

 وديب نگين و من سالمتي فکر به داشتي من از که دلگيري تمام با و اتاق تو اومدي امروز وقتي

. هستم تو حکم صدور منتظر هم حاال گفتم حرفامو و دريا به زدم دلمو و بيارم طاقت نتونستم ديگه

 .کني اعدام دوبار رو نفر يک که باشي بيرحم اونقدر نميکنم فکر ولي

. مکن گردگيري را چيز همه که داشتم دوست. بود باراني چشمهايمان هردو کردم نگاه اش چهره به

 را رضا حميد به تعلق و عشق ميخواستم همه از اول... را هايم خواسته و عشقم ?حسم ?خودم

 .داشتم دوست را بودن او عاشق. نداشت گردي بودن او با زيباي خاطرات که هرچند کنم گردگيري

 

 .شوم ديوانه دوباره ?اش دوباره ديدن با که نميديدم را او هيچوقت ايکاش

 :ريخت بهم من در را چي همه دوباره حضورش با او

  را فکرهايم و حسها تمام

 و

 کشيد آتش به

  را عقلم

 را غرورم

 را قلبم

 را هستيم تمام
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 :گفتم و کردم پاک را اشکش و کشيدم خيسش ?گونه به دستي

 اينطوري من چون باشه قوي بايد. کنه گريه نبايد آرتان و هاکان پدر. نميکنه گريه که مرد -

 .شناسوندم اونا به پدرشونو

 

 تدرس است بوده بيتاب هم او... من مثل درست. است بوده دلتنگ هم او که ميداد نشان اش گريه

 .شد شکفته لبم روي لبخندي... من مثل

 .بست را چشمانش. کرد نزديک صورتم به را صورتش.  کرد صورتم قاب را دستانش

 و بيايم نارک بود زده که حرفهايي با که داشتم زمان به نياز بپذيرمش کمال و تمام نميتوانستم هنوز

 . نبوده هم تقصير بي ولي است نبوده صد در صد مقصر که بودم فهميده االن که هرچند ببخشمش

 .نداشتم را آمادگياش ولي بود بدي حال ضد. کشيدم بيرون دستهاش بين از را صورتم

 :گفتم و شدم بلند. ندادم او به را اعتراضي هيچ مجال

 و ااينج نشستيم تو منو. ميان مهمونا ديگه ساعت دو تا. ازظهره بعد سه ساعت ?پاشو ?پاشو -

 . ميگريم قلوه و ميديم دل داريم

 :گفتم و حمام داخل دادم هولش و کردم باز را در. کشيدم حمام سمت به و گرفتم را دستش

 .گرسنگي از مردم بخوريم نهار تا پايين مياي ديگه نيمساعت تا -

 .بود رفته و کرده درست را غذاها خانم کبري رفتم پايين

 کالفگي از خبري و شده بهتر ورويش رنگ کردم احساس آمد بيرون حمام از که رضا حميد

 مگر ولي. ندهد لو را چيزي ها بچه جلوي که کردم حالي او به ابرو و چشم با. نبود صبحش

 ضاعترا هم آنها و ميکرد بغلشان و ميکرد بوسشان يکسره. ميکرد ول را آرتان و هاکان حميدرضا

 :ميکردند

 .کردي لمبومون آب ديگه نکن عمو -
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 يک استراحت يک تا سه هر که خواستم ها بچه از و شستم و بردم حمام به را نگين نهار از بعد

 .نشوند اذيت شب تا بکنند ساعته

 . کند استراحت و برود که گفتم و فرستادم اتاقش به هم را رضا حميد

 ينا به و کشيدم دراز نفره سه مبل روي و کردم وصل ها پرده و لوستر به را ها شرشره و بادکنکها

 .باشم داشته حميدرضا قبال در بايد موضعي چه حاال که ميکردم فکر

 تدرس ميداد نوازش را صورتم دست پشت با رضا حميد. شدم بيدار نوازشگري دست احساس با

 نديلبخ. کردم باز چشم. داشت لب بر لبخندي و بود نزديک صورتم به صورتش. سالها همان مثل

 :گفتم و کشيدم را پايم و دست و زدم او به

 چنده؟ ساعت -

 پنج نزديک -

 ميان مهمونا االن موندم خواب واي -

 نشو نگران. بيان هفت از گفتم -

  ها؟ بچه -

 خوابن -

 .کرد حلقه دورم را دستش و نشست کنارم هم او و نشستم مبل روي

 :گرداندم سمتش به را صورتم

 ببينن که بده بشن بيدار ها بچه اگه... نکن-

 :انداخت من به اي ملتمسانه نگاهي

 کني؟ معرفي پسرام به منو نميخواي-

 . باشيم خوش امشب بذار... نه حاال-

 نزن يحرف ها بچه به هم تو. آينده روز چند تو شايد. زود خيلي ولي کي نميگم. ميگم براشون بعدا-

 .بشه خراب شبشون ميترسم
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 هستم؟ بدي باباي اينقدر من يعني-

 تولدش شب که نيست خوب هم نگين واسه. بشن شوکه ممکنه هرحال به. نبود اين منظورم -

 کنه قسمت ديگه نفر دو با باباشو

 .ايه ديگه کس اون پدر و بودي همسرم مامانش از قبل تو که بدونه بايد نگين ولي-

 :گفتم معترضانه

 بزني؟ بهش رو حرف اين ميخواي که نگو-

 بفهمه بايد حال هر به ولي... نه که االن -

 .آرتان و هاکان خواهر و باشه دخترم ميتونه اون. نيست کار اين به لزومي هيچ -

 داري؟ دوستش -

.  ببخشم رو تو که قراره اگه. نميکنم مجازات بزرگتراشون اشتباه خاطر به رو ها بچه هيچوقت -

 .ببخشمش تا ميکشه طول مدتها و دلخورم مامانش از هم هنوز که هرچند. دخترم ميشه اونم

 همسرم عنوان به تو از غير رو اي ديگه کس هيچوقت من که فهميدي حقيقتو اينکه وجود با -

 نبخشيدي؟ منو هنوزم نپذيرفتم،

 :گفتم و دادنم گردنم به قري و کردم نازک صدامو

 نکردم؟ فکر موردت در هنوز -

 :کرد تر تنگ را دستش ي حلقه

 عمر آخر تا حاال همين از. مخلصتيم مدله همه ما -

 روت ات کنم بندي قسط بدهکاريتو جوري يک بايد. بدهکاري بهم ها حاال حاال ولي وظيفته اونکه -

 نياد فشار

 :زد شالم روي بر اي بوسه

 .شده کاسب پا يه خودش واسه. عزيزم! جانم-

 :گفتم
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 .نمک روشن رو کتري ميرم من. بپوشن لباساشونو. کن بيدار رو ها بچه برو. نشو لوس پاشو -

 .بفرسته شب واسه گوشت با پلو باقلي پرس بيست بگو بزن زنگ.... رستوران به ضمن در

 .خانم بخواه جون شما. چشم-

 :کرد کش دختر را صدايش

 مارال؟-

 همه يالخ بي راحتي اين به نداشتم دوست اصال ولي ميفهميدم را منظورش کردم او به عصبي نگاه

 .  شوم چيز

 :گفتم جدي

 چيه؟-

 ميشه؟-

 عصبي. نده گير بهم ميکنم خواهش. ديدم صالح خودم هروقت. بعد واسه باشه. نميشه... نه-

 اتسوروس اين فهميده موقعيکه از نگين م بچه. بگذره بد هام بچه به امشب نميخوام!! هااا ميشم

 .کرده ذوق کلي تولدشه واسه

 : گفت بود کرده لوچ را چشمهايش حاليکه در

 !! تو شدي خطرناک چه-

 :گفتم و کردم اي خنده

 ميان االن مهمونا. ريخته سرمون رو کار عالمه يه.  نزن الس پاشو -

 :رفت شالم سمت به دستش و شد بلند من پاي به. شدم بلند جا از

 ميتوني؟ که اينو ديگه؟ بردار که شالتو-

 :گفتم و کردم پرت طرفش به و برداشتم سرم از را شالم

 !تو مال بيا همينه درد اگه -

 .بود هايم شانه روي تا موهايم. بودم کرده اسبي دم را موهايم. آمد سمتم به
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 : گفت و کشيد موهايم به دستي

 باشه؟. نکن کوتاهشون ديگه. بود تر بلند موهات موقعها اون-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ديگه؟. چشم -

 نزن هم رنگشون-

 !نميذاري واسمون آبرو امشب تو خدا به. بده رو غذاها سفارش برو. شدي رو پر دادم رو -

 :گفتم و کشيدم جيغي

 .ميشم شاکي که بچسبي بهم نياي هي. هستم رئوف خانم امشب من باشه يادت -

 رئوف خانم همين و کردم پيدا مارالو گفتم و زدم زنگ عليرضا و محمد به ديروز نخور غصه -

. برسونن تولد واسه خودشونو گفتم هم اونا به. هستن من زندگي همه جريان در اونا. خودمونه

 .هتل برن بايد وگرنه... نيان زودتر

 :پرسيدم حيرت با

 نگفتن؟ چيزي-

 .نشناختي زنتو که کنن چولمنگت سر بر خاک گفت محمد چرا-

 :شد بلند ام خنده صداي

 .ديگه گفتن راست -

 : گفت و برگرداند خودش سمت به را من

 .نميشناختي منو هم تو ميکردم عوض صدامم و ميکردم صورتم رو کار اينهمه اگه منم-

 :گفتم

 کردي؟ عوض تو که صدامو -

 . انداخت من به متعجبي نگاه
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 هک ميکردم گريه و ميزدم جيغ اونقدر گرفتنت مخدر مواد حمل جرم به گفتن و نيومدي وقتي-

 پيدا کردن صحبت مشکل رسما تو مجدد ازدواج شنيدن با هم بعد کرد پيدا مشکل م حنجره

 .کنم جراحيش شدم مجبور همين براي. کردم

 : گفت و انداخت صورتم به شرمساري از حاکي نگاهي

  ميدم قول خدا به. مارال ميکنم جبران-

 لبهايش ناغافل. کردم نگاه مهربانش چشمهاي به و کردم بلند را سرم. کشيد آغوشش تو را من

. کردمن مقاومتي. ميگرفت لبم از ريز گازهاي و ميبوسيد را لبهايم حرص با. گذاشت لبهايم روي را

 .بود شده تنگ نزديکي اين براي دلم هم خودم

 کشيدم بغلش از را خودم ميرود هرز ممنوعه جاهاي به دستش و ميکند روي زياده ديدم وقتي

 : گفتم و بيرون

 !!بشي محروم هم همين از نذار. باش داشته جنبه-

 آشتي؟ يعني بخشيديم؟ يعني اين -

 نرسيدم نتيجه به اون مورد در هنوز نخير -

 بود؟ چي معنيش همراهي و بوسه اين بفرماييد ميشه پس -

 !بود خاطرات تجديد. نداشت خاصي معني هيچي -

 .فهميديم روهم قهر معني! خودتي برو گفت و زد باسنم به محکم دست با

 .بدهد غذا سفارش تا رفت تلفن سمت به زنان قهقهه

 خون فشار به توجه با چون داد من به نگين مثل خوشگل دختر يک خدا که بودم خوشحال چقدر

 خطرناک برايم مجدد بارداري که گفت من به دوقلوها زايمان از بعد دکترم داشتم من که بارداري

 .نداشتم را صبحگاهي هاي تهوع و مجدد حاملگي حوصله و حال ديگه هم خودم. است

 هم که فرزندانشان و همسر با هم رضا حميد دوستهاي آمدند مهمانها که بود گذشته 7 از ساعت

 دوتا همان مهدوي عليرضا و ستوده محمد آقاي. شدند وارد هم بودند پسرها و نگين وسال سن

. دمبو ديده مشهد ملت پارک در آب شير کنار رضا حميد با را آنها من قبل سالها که بودند پسري
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 زيچي ها بچه که کردم اشاره ولي گفتند تبريک ما به عليرضا و محمد. داشتند بچه دوتا هرکدام

 .کنند رعايت آنها جلوي و نميدانند

 : گفت ديدنم با باتور

 ميزنن؟ برق چشمات آباجي چيه-

 :گفتم

 به من اجازه بدون چيزو همه چي واسه. کنن نام ثبت سي بي بي خبرگذاريهاي جز بايد تورو -

 گفتي؟ رضا حميد

 هيچ که فهميدي هم خودت. ميشد ديوونه داشت. بود حلقش تو قلبش مردم ي بچه نگم؟ چرا -

 نداشت تقصيري

 .نيست تقصير بي هم همچين -

 .شده تو مثل اي دنده يک و لجباز زن عاشق که اينه تقصيرش تنها ميگي راست -

 : گفت و آمد ما نزد به رضا حميد موقع همين در

 عزيز زن برادر سالم-

 گرامي داماد ?جان حميدرضا سالم -

 :گفتم غيض با

 قهقهه هک نکردم صبر ميرسم مهمونا بقيه به ميرم من کنيد باز هم واسه نوشابه کم يک ها شما -

 .بشوم تر عصبي و ببينم را آنها

. ودندب آمده هيجان به پفک و پاستيل و چيپس ديدن از ها بچه. ميشدند پذيرايي خوبي به مهمانها

  ميرقصيد و بود وسط نگين مجلس اول از

 :  گفتم و کردم بغلش وسط رفتم

 عزيزم مبارک تولدت. ميرقصه خوشمَل چقدر. دخترمو بشم قربونش-

 :گفتند انداختند مي تخته شلنگ که هم آرتان و هاکان
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 چي؟ ما پس -

 : گفتم

 ببينيد. بگيريد ياد نگين از رقصيدنه؟ وضع چه اين برقصيد درست. ميزنيد جفتک خوب هم شماها-

 .ميرقصه قشنگ چقدر

 : گفت و برخورد هاکان به

 .مَرديم ما ولي برقصه قشنگ بايدم. دختره اون-

 :گفت رضا حميد

  بشم کوچکم مرداي قربون -

 :گفت گوشم دم کند بغل را پسرهايش تا ميرفت حاليکه در

 .ميرقصن خوشگل هم خيلي. بدن قر که دخترن مگه.بزن حرف درست پسرام با!  آي -

 :گفتم

 !خودت به هردوتاشونو بخشيدم! پسرام! بابا برو -

 ميخوام خودمو مارال همون من بگم بهت! شده دراز زبونت... ها شدي عوض خيلي تو مارال -

 حاجي؟ وقت يه نکني ترش -

 :وگفت داد قلقلک را پشتم دستش با و اومد سمتم به

 .ميرسه ماهم نوبت بتازون اسبتو حاال تو -

 . شد شروع ماليم آهنگ يک و شد عوض رقص آهنگ

 :گفت و برد وسط به و کشيد را دستم رضا حميد

 خانمي؟ برقصيم باهم ميدي افتخار -

 بست رضايت عالمت به را چشمهايش باتور کردم اطراف به نگران نگاهي

 :گفتم آهسته
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 .ميکشم خجالت دوستات جلوي -

 :گفت

 .کشيديم دوري هرچي بسه! ها نداريم مِجالت خجالت ديگه -

 تکان را من آرام. انداختم گردنش دور را دستهايم هم من و انداخت کمرم طور به را دستهايش

 دور از را دستم. نبودم آنجا اصال انگار. نداشتم توجهي اطراف به و بودم خودم حال تو. ميداد

 :گفت آهسته و گذاشت اش شانه روي را سرم و کرد نزديک خودش به را من. برداشتم گردنش

 بودم؟ لحظه اين بيتاب سال چند ميدوني -

 را صورتم و راپيدا خودش راه درچشمم شده جمع اشک کم کم. کردم حس را آغوشش گرمي

 .کرد خيس

 برق از هم او چشمان. کرد پاک انگشتانش با را ام گونه اشک و برداشت اش شانه روي از را سرم

 . ميدرخشيد ها ستاره مثل اشک

. مداشت دوست را حس اين من و بود خوشايند هم هنوز سالها از بعد. نبود غريبه برايم احساساتم

 فهميده که حاال. کنم تجربه بود روياهايم اسب شاهزاده که مردي با بارها و بارها داشتم دوست و

 ودمخ اين از بيش که نداشت دليلي است شده دلتنگ و است کشيده زجر من مثل هم او که بودم

 دلم. بود من مشت در دنيا لحظه آن در. بگذارم تمايالتم و احساسات بر درپوشي و بدهم آزار را

 .شوم جدا ازاو نميخواست

 :آورد گوشم بيخ را سرش رضا حميد. نبود ها بچه به اسم.ح. چرخاندم اطراف به را نگرانم نگاه

 سياه نخود پي باال فرستادمشون-

 خوشحال بوديم هم کنار در دوباره حميدرضا و من سالها از بعد اينکه از همه و شد تمام مهماني

 .ميگفتند تبريک ما به و بودند

 . نماندم او ويالي در کرد اصرار رضا حميد هرچه آنشب

 :گفت خداحافظي ي لحظه

 بخوابم؟ تو بدون که سخته برام چقدر ميدوني خانمي -
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 هم وزهن من رضا حميد بخوابم بوده طناز به متعلق قبال که اي خونه تو ندارم دوست ولي ميدونم -

 .کن درک منو لطفا.  ندارم زن اون به خوبي حس

 .ميکنم درست توميخواي که همونطور رو چي همه فرصت اولين در خودم. عزيزم بهت ميدم حق -

 باشه؟ خودش خونه هرکسي موقع اون تا پس -

 : گفت نارضايتي با رضا حميد

 .باشه-

 امسه بقيه خريد براي مبلمانش رابا تهران خانه که گفت. رفت تهران به رضا حميد آنروز فرداي

 .برود تهران به زدن سند و دادن تحويل براي بايد و است فروخته شرکت

 . آمد من خانه به خوابش اتاق وسايل با بود تهران رضا حميد که مدتي در نگين

 :گفت آرتان و هاکان به شادمان ميبردند پسرها اتاق داخل به کارگرها را کمدش و تخت که روزي

 .کنم زندگي شما با بايد که گفته بابام-

 :ميپرسيدند من از ذوق با امر اين از خوشحال هم آرتان و هاکان

 ميگه؟ راست نگين-

 و داشتم دوست آرتان و هاکان مثل را دختر اين داشتم مادرش از که تنفري وجود با بود عجيب

 .نيست من خون و گوشت از که نميکردم احساس

 از حرفهايم تصديق براي هم را عکسها آلبوم و سپردم باتور به را آرتان و هاکان کردن آشنا وظيفه

 .دهد نشان ها بچه به که دادم باتور به و گرفتم رضا حميد

 و هبود پدرشان رضا حميد که بگويد پسرها به شد قرار و برد تفريح خودش با را تا سه هر باتور

 قبول مادرش عنوان به را من که کند آماده هم را نگين و. است بوده من قهر هم از ما دوري علت

 .کند

 و انمج به بودند افتاده مشت با برگشتند وقتي که بود گفته چه آرتان و هاکان به باتور نميدانم

 : ميگفتند

  پدرمونه رسولي عمو نگفتي ما به چرا نداريم دوستت ديگه-
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 يدراتاق و خوردند سيلي يک هرکدام نهايت در. نميشدم موفق کنم آرامشان ميکردم سعي چه هر

 .ندادم آنها به خروج اجازه ساعت سه و شدند زنداني

 : ميپرسيد يکسره و ميماليد من به را خودش هم نگين مدت اين تمام در

 خدا؟ پيش بريد و نميکنيد ول منو طناز مامان مثل باشيد مامانم شما اگه يعني-

 :ميگفتم و ميبوسيدمش من و

 . خودمي پيش هميشه تو... عزيزم نه -

 داريد؟ دوست آرتان و هاکان اندازه به منو يعني -

 دارم خوشگل دختر يک تنها من آخه. بيشتر خيلي -

 ار ام گونه و انداخت گردنم دور را دستهايش. شدم خم. کرد دراز سمتم به و کرد باز را دستهايش

 :  گفت و بوسيد

 باشم داشته دوست طناز مامان از بيشتر رو شما ميدم قول منم ماماني مرسي-

 :گفتم دلم تو

 .کرد جايگزينش رو يکي نشده خشک مامانش کفن هنوز. بچه عاقبت آخرو اينم -

 : گفتم و بوسيدم را لپش

  مامان خوشگل دارم دوست خيلي رو تو منم-

 .کند بازي تا رفت سوني سگا سمت به و خنديد نگين

 خانه تا هرسه دوباره و بخشيدم را آنها ?پسرها خواهي معذرت و آنا وساطت با ساعت سه از بعد

 وسر از گرفتم سرسام آنا؟ کردي ضمانت چي واسه-: گفتم آنا به که گذاشتند سرشان روي را

 صداشون

 : گفت آنا

 .بده نشون دوختور يک به خودتو. گيزيم نداري اعصاب-
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 تو که هگفت ها بچه به باتور که بودم گفته رضا حميد به. آمد بابل به تهران از بعد روز سه رضا حميد

 در صحنه نزيباتري که بگويم اگر. نگير تماس آنها با نيامدي بابل به زمانيکه تا ولي هستي پدرشان

 .ام نگفته دروغ ديدم ويال به رضا حميد ورود لحظه را عمرم

 و نز با را رضا حميد ميخواهد که ميدانستم. برد خودش منزل به را او و آمد آنا دنبال به باتور آنروز

 را ضار حميد ها بچه جلوي. رفتيم حياط به استقبالش براي ها بچه و من... بگذارد تنها فرزندانش

 :گفتم و زدم لبش روي کوتاهي بوسه و کردم بغل

 نباشي؟ خسته -

 .شود عادي برايشان چيز همه ميخواستم چون دادم انجام ها بچه جلوي را اينکار عمد به

 .ميکردند نگاه رضا حميد و من به تعجب با و بودند ايستاده هم کنار نگين و آرتان و هاکان

 : گفت و نشست پايش دو روي و کرد جدا خودش از را من رضا حميد

 چطورن؟ بابا پسراي-

 اشک حاليکه در رضا حميد و انداختند پدرشان بغل توي را خودشان آرتان و هاکان حرف اين با

 .ميکرد باران بوسه را آنها صورت سرو ميرخت شوق

 : گفتم و گرفتم را دستش ?نشود دهنده آزار افکار يا حسادت دچار نگين اينکه براي منهم

 .ست خسته بابا آخه بچينيم؟ نهار واسه ميزو تا کنه کمک من به مياد مامان دخترِ-

 :گفت شادمان و زد لبخندي

 .بريم ماماني آره -

 ريفيظ و ملوس دختر. بگيرم گاز را کوچولويش لپهاي ميخواست دلم ماماني ميگفت من به وقتي

 .بودند درشت و زمخت که آرتان و هاکان برخالف. بود

 گرفته را رضا حميد دستهاي از يکي هرکدام آرتان و هاکان. شدند سالن وارد پسرها و رضا حميد

 .ميکردند صحبت چيز همه مورد ريزدر يک و بودند

 :گفتم آشپزخانه داخل از

 نکنيد اذيتش. ست خسته باباتون! پسرا-
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 :گفت جوابم در رضا حميد

  بزنن حرف واسم بذار خانم داري چيکارشون-

 :پاشيدم رضا حميد صورت روي به بهاري هواي لطافت وسعت به لبخندي

 !ميشه سرد کشيدم رو غذا. بخوريم نهار بيايد و بشوريد دستاتونو-

 خواب براي ها بچه بود، او شادي و خرسندي اظهار و رضا حميد چه چه و به به با که نهاري از بعد

 .شدند فرستاده اتاقشان به ظهر از بعد

 :شد حلقه کمرم دور به دستي که بودم ظرفشويي ماشين در ظرفها چيدن حال در

 بذارم؟ کجا چمدونمو من خانمي-

 :گفت لحظه چند از بعد و کشيد لبهايش بين را لبهايم ناغافل. برگشتم سمتش به

 . ميشدم ديوونه داشتم دوريت از روز چند اين تو-

 :گفتم و کردم باز را دستش

 ميکنم جابجا لباساتو واست... خواب اتاق تو باال بيارش-

 خالي کشوها از تا دو... رفتم ديواري کمد کشوهاي سمت به و شدم خواب اتاق وارد او از جلوتر

 .بود

 خودم از کمي خيلي ي فاصله به را رضا حميد که چرخيدم ديگر سمت به و کرد باز را کشوها در

 .ديدم

 .نبود دستش در چمداني

 :پرسيدم تعجب با

 چمدون؟-

 :گفت شيطنت با و زد لبخندي

 ...رضا حميد دل عزيز نميشه دير-

 زد حلقه کمرم دور به را دستش دو
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 :گفتم آهسته

 ها؟ بچه-

 :گفت بدجنسي با

 .کردم قفل خوابو اتاق در-

 سمت به مرا آهسته. پيچيد ام بيني توي بدنش و عطر بوي. کرد تر نزديک خودش به را من

 .برد تختخواب

 :گفت و کرد موهايم الي را سرش. بود شده گرفته من از مقابله گونه هر قدرت

 پيدات اگه. نميشد دور ذهنم از لحظه يه بودنمون هم با خاطرات سال چند اين تمام... مارال-

 ...ميشدم رواني نميکردم

 هک کسي آغوش در بودن از ميشدم سرخوش من و ميکرد هديه من به که بود نوازش و بوسه باران

 .بود بند او نفسهاي به نفسم

 در آنهمه از بعد که بود خوب چه. کرديم شروع روز همان را خود زناشويي زندگي رضا حميد و من

 دل و فکر براي مرهمي و بودم آرام آن در که داشتم دنيا گوشه تو جايي يک سختي و دري به

 ريکمش دوباره احساساتم و خستگي?تنهايي بار کوله حمل در رضا حميد زيبا چقدر. بود ام خسته

 و راگرفت دستم و گذاشت خودش کول روي و برداشت دوشم روي از را آن? نهايت در و. شد

 هک ميخواستم و داشتم رضا حميد کنار در را خوب حسهاي اين وجودم تمام با من ".بريم" گفت

 نم. رضا حميد و بودم من دلتنگي سالها از بعد لحظه آن در! ابد تا... باشد من براي فقط او آغوش

 يک و شد ريخته پايم به?مجددا دوري سالها از بعد که عشقي و بودم من.  گرمش آغوش و بودم

 و عشق سايه زير رضا حميد با من تازه زندگي و زد رقم زندگيم در را ديگري رويايي ي لحظه

 . شد شروع دوباره يکديگر به اعتماد

********** 

 .سپرد بنگاهها به فروش براي هم را بابلسر ويالي رضا حميد

 .است زده نگين اسم به را شرکت سهام ديگر نيمه که گفت رضا حميد
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 تهران در منزل خريد براي بود رضا حميد خود مال که پول مقداري و شمال ويالي پول بود قرار

 .بخورد فرزندانمان هرسه اسم به آن سند و شود صرف

 آيد يم بدست شرکت در نگين سهم سود از که پولي تمام که بوديم گذاشته قرار رضا حميد و من

 آينده در خودش براي تا شود مطلع خودش اينکه بدون. بگذاريم بانکي حساب يک در او براي

 همان به ما. بود خودش حق ثروت اين. شود استفاده سو نگين سهم از نداشتم دوست. شود خرج

 هک شويم مجبور اگر حتي بود بودن رضا حميد کنار در من براي مهم. بوديم قانع رضا حميد سهم

 .برگرديم متري 01 اتاق دو به

 ات رفتم تهران به رضا حميد با و سپردم باتور به معمول طبق را شرکت کارهاي و آنا به را ها بچه

 خريديم خوابه اتاق 1 آپارتمان يک تهران برجهاي از دريکي. کنيم پيدا سکونتمان براي خانه يک

 صوصيخ معلم او براي. بود بابل در يکماهي نگين. کرديم مبله وحميدرضا خودم سليقه به را آنجا و

 .نماند عقب درسش از که بودم گرفته

 آن هک شد آورده جديد منزل به طناز عکسهاي آلبوم و نگين وسايل فقط صوفي آقاي بزرگ خانه از

 هکلي. باشد داشته مادرش از يادگاري عنوان به شد بزرگ نگين که زماني تا گذاشتم کمد در را

 و شد فروخته هم طالهايش و شد ريخته دور داشت که بيماري دليل به او آرايش لوازم و لباسها

 ودب زده اتاق ديوار در به که را عکسهايي. شد سرپرست بي کودکان صرف گناهانش آمرزش براي

  شد سوزانده رضا حميد توسط

 : پرسيدم

 کردي؟ اينکارو چرا-

 : گفت مطمئن

 از نم وگرنه بود گرفته جدي خيلي عقدمونو طناز. دارم نگه ميده دروغ بوي که چيزي نداره دليلي-

 .بودم کرده مشخص رو مشيم و خط اول همون

  .بود ما خانه برکت و ميکرد زندگي ما با هم آنا. کرديم مکان نقل تهران به همگي يکماه از بعد

 و داشت را تهران شرکت مديريت هم رضا حميد و سپرديم باتور به را شمال شرکت مديريت

 به و بود شده پير آنا. پرداختم مي داري بچه و داري خانه به و کردم نشسته باز را خودم منهم
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 خرابکاري تا ميشدند همدست که وقتي خصوصا بربياد ها بچه شيطنت پس از نميتوانست تنهايي

 .کنند

 زندگي آرتان و هاکان کنار در نگين. بودند پذيرفته برادر و خواهر عنوان به را يکديگر ها بچه

 ساب چه نميگذاشتيم فرقي پسرها و او بين عنوان هيچ به حميدرضا و من. کرد شروع را جديدش

 .بودند پذيرفته را اين همه و بود من دختر او. ميکردم تنبيه نگين خاطر به را پسرها من

 .داشتيم نگه صورت همان به هم را بابل خانه

 :گفت رضا حميد

 ها بچه از دور روزي چند هم و برسيم شرکت کاراي به هم تا ميايم بابل به باهم روز چند ماهي -

 . برسي من به نداري وقت اصال تو که وروجکها اين وجود با. باشيم

 را چيز همه هم آغوش در و هم کنار در و آمديم مي بابل به هم با که زمانهايي داشتيم آرامشي چه

 .ميشديم سيراب بودن هم کنار از و ميسپرديم فراموشي به

 داخل عملي امتحان در افتادن بار دو از بعد و کردم نام ثبت رانندگي کالس رضا حميد اجبار به

 يخريدها انجام در که داد کادو بهم نود ال ماشين يک رضا حميد. گرفتم گواهينامه باالخره شهري

 .باشم نداشته مشکل منزل

 با بلق مثل ما و کردند قبول فرزندي به را سارينا نام به يکساله خوشگل دختر يک بهادرهم و مينا

 .بوديم خوبي دوستان و ميکرديم آمد و رفت هم

********** 

 همراه به الدوز مامان ديدن براي آنا ميگذرد حميدرضا و من مشترک زندگي شروع از ماه 0 امروز

 .باشد آنجا تابستان آخر تا است قرار و است رفته تبريز به باتور، خواهر مهناز

 اي ههفت يک سفر براي تا اند گذاشته اتاق گوشه و بسته را ساکهايشان که است روز چند ها بچه

 .نکنند فراموش را چيزي دبي به

 .ميکنم سياه را دفتر آخر سطرهاي و ام نشسته رضا حميد کار اتاق تحرير ميز پشت
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 هلحظ قدر. شد ختم خوبي جاي به گرفتاريهايش و سختيها و ونشيبش فراز تمام با ام زندگي

 حرف ايکاش که ام گفته خودم به بارها. ميدانم فرزندانم و رضا حميد کنار در را ام زندگي لحظه

 :ميگويم خودم به باز ولي ميگرفتم تماس رضا حميد با موقع همان و ميکردم گوش را باتور

 .کنم مادري نگين براي من که است بوده اين قسمت شايد -

 مورمور ?قلبم طپش براي بهانه تنها. است شده من زندگي بهانه تنها رضا حميد روزها اين

 .ام شبانه روياهاي و اختيار بي هاي خنده ?شدنهايم

. ميشومن خسته خانه کار از. نميشوم سردرد. نميزنم داد ها بچه سر به. نميبينم کابوس شبها ديگر

 ار طناز و دارم دوست آرتان و هاکان اندازه به را نگين ام فهميده تازگيها که است اين تر عجيب و

 و من حق رد. هستيم او مديون داريم اختيار در االن که را مادي آرامش حال هر به. ام بخشيده

 سرتح من مثل پسرهايم که خوشحالم. داد تغيير را هايم بچه آينده ثروتش ولي کرد بد هايم بچه

 .نيست دلشان در چيزها خيلي

 ستمني مهربان فرشته منتظر ولي دارد را خودش مشکالت ديگران زندگيهاي مثل هم من ام زندگي

 لهايمانعق از گرفتن کمک با ميکنيم گير هرجا. کند گلستان جارا همه اش دستي چوب حرکت با که

 . ميکنيم هموار را راه

 بيشتر نه کمتر نه است توانم اندازه به سختيهايم. ندارم فرقي بقيه با هم من. است همين زندگي

 داشته سري سايه وقتي حال هر به. است شده تر راحت ناراحتيها تحمل رضا حميد کنار در ولي

 ادع طناز روح آرامش براي. باشي سايه بدون زمانيکه تا ميکني تحمل را باران تر راحت باشي

 .ميخوانم لب زير اي فاتحه و ميکنم

 .ميبندد نقش لبم روي بر لبخندي. ميکنم بلند را سرم رضا حميد صداي با

 :ميدوزد چشمهايم به را مهربانش نگاه

 نخوابيدي؟ هنوز تو مارال -

 .نبرد خوابم نه -

 چرا؟ -

 .ميکردم تموم دفترو اين بايد -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

225 

 

 مينوشتي شو ادامه برميگشتيم داري اي عجله چه حاال -

 فکر ذشتهگ به سفر اين از بعد نميخوام ديگه. بشه تموم دبي سفر به رفتن از قبل ميخواستم نه -

 .کنم

 کني؟ چکار ميخواي دفترو اين حاال -

  طناز آلبوم جاي توکمد ميذارم -

 چي؟ واسه -

 و بودن کي مادرشون پدر اينکه. ميده رو ها بچه االي?سو از خيلي جواب آينده در دفتر اين -

 رو طناز اسم هيچوقت چرا. شديم دور هم از سال ده تو و من چرا. بوده چي بهم تو و من احساس

 تسواال خيلي و داشته ازمن غير مادري کنه احساس نگين ندارم هم دوست و نياوردم زندگيم تو

 .ديگه

 .ميکند بلندم جا از و. ميگيرد را دستم

 چشمهايش ني ني در نگاهم. ميکند تر نزديک خوش به را من. اندازد مي کمرم دور را دستش يک

 وا هم هنوز. ميشوم دلتنگش آمد مي دنبالم مدرسه دم که روزهايي ي اندازه به هم هنوز... ميچرخد

 ...ميگيرد من از روا گفتن نه قدرت و ميکند خودش رام من نگاهش با که است کسي تنها

 :ميگويد هميشگي مهربان لحن با

 عزيزترينم کنار رو مونده صبح تا ساعت چند اين دارم دوست خانمي؟ بخوابيم بريم مياي-

 .بخوابم

 :يکنمم حلقه گردنش دور رابه دستهايم. ميپاشم رويش به بينمان حاکم عشق وسعت به لبخندي

 داريم پرواز ديگه ساعت چند. م خسته خيلي چون ميام نکني شيطوني اگه-

 :ميکند دل ته از اي خنده

 نکنه؟ شيطنت اون و باشه رضا حميد کنار خانمي مارال ميشه مگه-

 :گويم مي اي بچگانه لحن با ميبرم اش شانه و گردن بين را سرم

 .مياد خوابم من ولي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر چيکساي ا ريخت خواهم پايت به را دنيا

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

226 

 

 :ميکند تر تنگ را دستش ي حلقه

 . بريم بيا زودتر زدنا چونه اين جاي به-

 :ميگويد و ميدهد پهلويم از نيشگوني با را جوابم که ميگيرم اش شانه سر از ريزي گاز

 خانمي؟ بريم-

 :ميدارم بر اش شانه روي از را سرم

 وايستا لحظه يه -

 :مينويسم صفحه آخر و برميدارم را خودکار

 

 پايان
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