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 رمان پنج وارونه رمان فور

 میبسم هللا الرحمن الرح

 رمان: پنج وارونه نام

 افسونگر سای: پرسندهینو نام

 : عاشقانهژانر

 

 

 : خالصه

 رانیو میها دیام گذرد؛یآرام اما پر از غم م یتمیبا ر میزندگ

 .شناسدیروزگار را م یشدند وکامم طعم تلخ

که به  یعشق« ام دهیچش»گفت:  توانیمزه عشق را هم م اما

 کشنده تر و از اسپرسو تلخ تر است. انوریاز س ییتنها

پر از  یتمیشود و ر یم نیریش یکم یبا حضور شخص که

 کند اما... یوقلبم وارد م میبه زندگ جانیه

همه جا  شیو صدا ستدیایم یگاه ستیتند ن ایآرام  تمیر شهیهم

 ییتکرار جدا یکند. هشدار برا یرا با بوق هشدار پر م

  

 :مقدمه

 یآمد آرام

 یعاشق کرد آرام

 یدل برد یه آرام
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 یآرام آواز خواند آرام

 از جنس عشق و محبت یآواز

 پنج دبستانم یهمراه وارونه ها به

 

 "می"بسم هللا الرحمن الرح

  

قلم گرفتن دردست را  ییکه به من توانا کنمینام او شروع م با

را با دستانم و فکرم خلق کنم، صاحب و  گرید یایداد؛ تا دن

 که همه اش برگرفته از ذهنم است، بشوم. یایدن خالق

کردم.  لیمیکردن ا پیپراز لرزش شروع به تا یدست ها با

 یدلتنگ و نگران بودم که چرا بعد از گذشت شش ماه هنوز خبر

وقتم رو  یوقت و ب یها لیمیجواب ا یازم نگرفته؟ چرا حت

و برگرده؛  نهیرو بب یرفت زن دائ نکهیاز ا ریمگر غ ده؟ینم

 نی! من همنکنه؟مگر قرار نبود من رو تنها نذاره و دلتنگ ترم 

چه برسه به  زد،یدلم براش پر م دمشید یروز نم کی یجور

 آرامش بخشش... یازش و گوش ندادن به صدا یشش ماه دور

 ره؟یم ره،یازش خبر بگ نکهیو بدون ا ذارهینامزدش رو م آدم

بخاطر  د؛یدست اوردنش جنگ به یبرا ایکه با تمام دن ینامزد

که به درد  گفتنیوصلت بودن و همه م نیهمه مخالف با ا نکهیا

 .نیخوریهم نم

 دیبا ینبودش آب بشم؟ تا ک یدنبالش بگردم و تو دیبا یک تا

 اد؟یچشمم به در و گوشم به زنگ باشه تا ب
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چرا مدام من رو وادار  ده؟یجواب تماس هام رو نم یحت چرا

که همش جمله منزجر کننده رو  ریگ غامیبه خانم پشت پ کنهیم

 بارش کنم؟ یفحش بدم و لعنت گه؛یم

ست، اما باز هم  دهیفا یبراش ب لیمینوشتن ا دونمیم نکهیا با

 یو جوابم و بده... هر چند حس نهیمثل احمق ها انتظار دارم بب

 «.دهیو جواب نم نهیبیم»: گهیبهم م

از  یزیکرده ام رو خوندم تا چ پیتا که براش یبار نوشته ا چند

هام و غصه هام از قلم  یهام، خوشحال یحرف هام، دلتنگ

دوشم  یاز رو یباشه. ارسالش که کردم؛ انگار کوه وفتادهین

 ییخرما یدادم و موها رونیبرداشته شد. نفس حبس شده ام رو ب

 یتو یلیو شا امانرنگم و پشت گوش انداختم؛ خونه با نبود م

 یعروس یچند وقته سرشون با دوختن لباس برا نید. اسکوت بو

 هیزیگرم بود و حواسش به جه یدختر خاله توران حساب کا،یرا

 یهم بود؛ چون خاله با شوهرش و بچه هاش مسکو زندگ کایرا

حضور داشت و حاال در  رانیبود که ا کای. فقط هم راکردندیم

 شرف ازدواج بود.

 زیتبر ینشده بود و فعال تو شیهم هنوز مهلت برگشت کار بابا

 ماندگار بود.

تو اتاق  الیوسط من بودم که خودم روبا هزار تا فکر و خ نیا

چند  نیهم ا یییدا یکرده بودم و نگران بهاوند بودم؛ حت یزندان

قبل  کماهیبخاطر تنها شازده پسرش که  شدیوقته روش نم

 صورتم نگاه کنه. نروژ رفت تا از یگذاشت رفت، تو یعروس

ازش  یخبر وحاال شش ماه گذشته  یول ره؛یمادرش خبر بگ

زد. انگار که  یبه مامان هم سر نم گهید یحت ییدا ست؛ین
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نداشت که بخواد  ریبدجور شرمنده خواهرش بود، هرچند تقص

 شرمنده باشه.

 غیفرستادم، اما در غامیبهاوند پ یتونستم برا یکه م یهر روش با

زدم و تلفن  لیمیهم چند بار ا یینشونه ازش به زن دا کیاز 

 گذاشت. جوابیکردم؛ اما اون همه رو ب

هم از بهاوند با من  یصحبت کوتاه یروز ها  مامان حت نیا

 بگه اشک مهمون چشم هام بشه. یتا کلمه ا دیترس یم کرد؛ینم

بهم به خاطر  یو حت گفتینم یچیممنون بودم که ه چقدر

 زد. یزخم زبون نم دم،یکه کردم و براش با همه جنگ یانتخاب

به  یتیو اهم زدمیدرمورد بهاوند م دنیو نشن دنیرو به ند خودم

 .دادمینم انیاطراف یگفته ها

رفت و سر خودش و با  زیهم مطمئن بودم به خاطر من تبر بابا

 نیا یو غصه بخور؛ اما خودم که تو نهیکار گرم کرد تا کمتر بب

شدم که هر لحظه ممکنه آتش  یتیچوب کبر ،یشش ماه دور

 رو بسوزونه. انشیو هم خودش و هم اطراف رهیبگ

 یبخاطر کار ها یروز ها حساب نیا دم؛یبه بدنم م یو قوس کش

 دونمیو کنکورم خسته شدم، البته نم کایجهاز را دنیچ یعروس

دادم.  یداشتم؛ اما حاال چطور  شیکه چند ماه پ یبا اون همه ذوق

 برام داشت. ینبود بهاوند؛ واقعاً خستگاز همه مهمتر با 

که بهم کرد،  ییدفعه با کمک ها نیکه ا دیدیبود و م کاش

 لیخودم وک یشدم تا درسم رو ادامه بدم و برا یباالخره راض

 بشم.
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بلند  یتلفن خونه؛ رشته افکارم رو پاره کرد. با قدم ها یصدا

بود.  هیشماره روس شیتلفن رسوندم، پ یریزحصیخودم و پشت م

 تلفن و دم گوشم گذاشتم.

 ...دییبله بفرما -

من و هم از  یسرد بیگرم خاله توران از پشت تلفن؛ عج یصدا

اندازه  دیشا ،یبهم داد. البته اون کم زهیانگ یبرد و کم نیب

 .شدیمورچه هم نم کیسوراخ جوراب 

 لم؟یِسو یسالم قربونت بشم من! خوب -

آقا فرامرز، بچه ها، عروس  ن؟یخوبم توران بانو! شما خوب -

 خانم و آقا داماد همه که خوبن؟

 .رسوننیهمه خوبن سالم مخصوص م زکم؛یآره عز -

 .نیبرسون ژهیشما هم از طرف من سالم و -

 خاله مامانت هست؟! گمیقربونت و بشم باشه. م -

 و لباس هاشون و پرو کنن. یاطیرفتن خ یلینه با شا -

 ینداد؟ فکر کردم خونه است؛ براشو جواب  یاِ پس چرا گوش -

 همون به خونتون هم زنگ زدم.

به من بهش  نیبگ نیدار یشما اگه کار مهم ست،ینه متاسفانه ن -

 .گمیم

 آخه به خودش بگم بهتره. -

 .نیدونیباشه هرجور خودتون صالح م -



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 یمملوء از غم و کم یسکوت شد که خاله با صدا نمونیب یکم

 .اضطراب؛ اسمم رو صدا زد

شد؟! چرا باز صدات پر از اضطراب  یزیجانم توران بانو! چ -

 شد؟! یو نگران

نگفت. خوب  یزیو چ دیگفت که تلخ خند شهیاما م د،یخند اروم

 خوادینم یجالب زیبود که چ نیسکوتش نشونه ا شناختمش؛یم

طور بود. مواقع سخت، سکوت مهمون  نیهم هم شهیبگه و هم

 .شدیلب هاش م

هست به من  یزیکه... اگر چ یتوران بانو! روزه سکوت گرفت -

 هم خب بگو.

 و گفت: دیآروم کش یآه

 بهت نگم. راستش... دهیدلم رضا نم -

افتاده که  یمردم؛ نکنه اتفاق یاز نگران نجایمن ا ؟یراستش چ -

 ن؟یدار دیانقدر تو گفتنش به من ترد

به مامانت بگم  خواستمیخاله م رم،یسر اصل مطلب م عیسر -

 دارم. بایاز شک یکه خبرتازه ا

گنگ  یتو جاش بند نبود، حس گهی. انگار که دختیر یهر دلم

سرتاسر وجودم رو فرا گرفت. آب دهانم خشک شد؛ اما باز هم 

و توان داشتم  شدیکه م یلب هام رو تکون دادم و به هرجون کند

 گفتم:

 ن؟یشد آره؟ خاله باهاش حرف زد دایگفته بهاوند پ ؟یچه خبر -

 لحن ناراحتش گفت: باهمون
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طور بود که تو  نیآروم خاله جان! آروم... راستش کاش ا -

هم گم  بایشک چیه ستیاز بهاوند ن یبگم خبر دیاما با ،یگیم

کرده از خونه ش رفته؛ ازمحل کارش هم که  یشده. اسباب کش

 ی... حتیخته. حتکه داشته فرو ییاستفاء داده و تمام ِملک ها

آب شده »بگم  لهجم کی یهم فروخته و تو رانشیخونه داخل ا

 «رفته نیزم یتو

که ممکن  یکمرم حس کردم. تنها کس ریت یرو رو یسرد عرق

 یزده و رفته جا بشیبود از بهاوند خبر داشته باشه، حاال غ

 .گهید

 حالت زار دوباره صداش کردم: با

هست؟ تو  یو اصالً واقعبهت گفت؟ بگ یخاله... خاله! ک -

 بگو... زتیروخدا جون عز

دوست  کیبرات دخترکم! آروم باش... فرامرز  رمیبم یاله -

شد بگه. آدرس و  ینروژ داشت؛ بهش سپرده بود اگر خبر یتو

شد که  نیا م،یداد میداشت تییهم که از زن دا یشماره آخر

 هم از خودش نذاشته. یچیرفته و ه میدیفهم

جون صحبت کردن  گهیپشتم سقوط کردم؛ د یصندل یرو

 نداشتم.

 من برم. -

ظاهر  یوقت شه،یم دایمرده هم پ  لیآروم باش! باالخره اون زل -

 -تو رو آالخون یطور نیکه ا کشمیگوشش و م امیشد خودم م

 کی یواالخون کرده و چشم به راهت گذاشته. آخ بهاوند هست

 دردسر؟ کیهم  ؛یستین یدردسر
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 ون توجه به حرفش گفتم:حس و بد یب

 .گمیخداحافظ تون؛ به مامان م -

 یمختصر یخداحافظ کیندارم، با  یحوصله چندان گهیکه د دید

 تلفن رو قطع کرد.

 سرم پراز صدا بود. داخل

 رفته... نیزم ی... آب شده توستین -

 یرد چیبزنه و ه بشیغ تونهیم یآسون نیانسان به هم کی مگر

وجدان باشه و  یب نقدریا تونهیاز خودش به جا نذاره؟! مگر م

 رو ادامه بده؟! شیراحت و آسوده زندگ

خونه بلند شد؛ حواسم رو به خودش  یا شهیکه از در ش ییصدا

دستشون  یشد؛ تو انینما یلیجلب کرد. چهره خندون مامان و شا

 بود. دیو درشت خر زیر یهم پر از ساک ها

 گفتم: بزور

 م.سال -

 نقدریبه اتاقش رفت؛ ا یلیجوابم رو دادن. شا یبا انرژ ییدوتا

 .ستیحالم خوب ن دنینفهم یبودن که حت یپر انرژ

 مامان! -

 رو به زور داخل کش بست وگفت: شیکوتاه و مشک یموها

 جون دلم؟ -

 خاله زنگ زد. -

 برق زد و گفت: شیمشک یها چشم
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دختر طفِل معصوم  نیآخه ا ان؟یباالخره دارن م گفت؟یم یچ -

 تنهاست و اون ها هنوز اون ور هستن؟

 مورد نگفت. نیدر ا یزینه چ -

 حال من گفت: دنیدوباره بدون فهم مامان

 .میایم رتریحتما زنگ زد بگه د -

 گفتم: ینیمقدمه چ بدون

 زد. بشیهم رفت؛ غ ییزن دا -

زدم و  یشخندیخشک شده سمتم برگشت و بهم نگاه کرد. ن مامان

 گفتم:

... لیفرار کرد. بدون دل د،یمامان جونم! زن داداش سابقتم پر -

که نامزدش  دهیپسر داداشت هم شش ماهه رفته ککش هم نگز

 حسرت برگشتش هست. یتو نجایا

انقدر  یشن؟چطوریچطور آدم ها انقدر زود عوض م اصالً 

 تونم؛یبدون اون نم دونستیمامان؟! بهاوند م شنیسنگدل م

 و ثابت کنه؟ یامتحانم کنه؟ رفت که چ ایه کن تمیرفت که اذ

 شدیشد. قد کوتاهش باعث م کمینزد ینگفت و با ناراحت یزیچ

 نشستم راحت بغلم کنه. یفقط وقت شهیکه هم

 زد. یآغوشش گرفت و بوسه ا یسرم رو تو 

خوده فکر کن عشق مامان! االن همه  یکه ب یزیبه چ لیسو -

 ؛یشیحواست رو فقط بده به درست که انشاهلل دانشگاه قبول م

هم خوش بگذرون بذار چشم تمام دشمن ها از  کایرا یعروس

 .ادیدرب تیشاد
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که تا چندماه  یچطور تمام حواسم رو به درس بدم؟ بهاوند -

تا به  هکردیکه مثالً نامزدم بوده و باهام کار م یشخص ش،یپ

که اگر به اسرار هاش نبود، من  یکنم؛ کس دایآرزوهام دست پ

کنکور بدم، چون تمام فکرم خودش  یحت خواستیاصالً دلم نم

که خودم  یعروس ای شمازش دور نبا یا هیثان خواستمیبود و م

هم فرار کرده...  ایحاال دامادمم گمشده  یهم در شرفش بودم؛ ول

 روزگار شده. یته مامان! دخترت عروس دل شکس

 به سرم زد و گفت: یبوسه ا دوباره

 ادتهیحاال سوهان روحت بشم و خراش بدمت، اما  خوامینم -

و  رهیجوب نم کینکن؟ تو و بهاوند باهم آبتون تو »چقدر گفتم: 

... یلج کرد «یفهمینم ،یهنوز کم سن ن؟یستیهم ن یوصله 

بشو که بهش  یبذار بعداً عروس کس ست؛ین یداماد خوب»گفتم: 

دردت بشه؛ نه  یگاه خوب برات بشه، دوا هیتک کی. یافتخار کن

 ایعروس بهاوند  ای»: یو گفت یاما بازم لج کرد« خود دردت...

عروس  ست؛یحقت ن یحاال به نظرت کم« عروس قبرستون...

 ؟یدل شکسته روزگار بش

به گلوم هجوم آورد، آب دهنم به زور و ضرب از گلوم  بغض

نداشت؛  یمامان هم کم از بغض و ناراحت ی. صدادخوریسر م

 اون هم دلش از من آتش تر بود. دوباره ادامه داد:

 کنم؛یم یداور ایمن  یرفته، ول ادتیها رو  به کنار  نیا -

. چقدر آقاجونت ی! داغونمون با حرف هات داغونمون کردلیسو

: یگفت یو دوباره و با تخس یاخم و تخم کرد« بهاوند نه»گفت: 

 یاگر اون رو نم ن؟یچرا باهاش لج هست ست؟یمگه نوه تون ن»

پسرش بود،  گهیکه د ناو تییدا ای «نیپس منم نخواه ن،یخواه
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هم به »: یتو گفت یول« رو نداره اقتتیپسرم ل»بهت گفت:  ومدین

و دست از  شهیبهم قول داده آدم م ،ییزن دا یرو یتو هم جلو

مگه  «دارهیزهرمار برمو هزار کوفت و  یو پارت یباز قیرف

 ؟ینگفت

بود  یخودش آدم درست بایاگر شک»! اونجا چقدر بهت گفتم: آخ

که انقدر عاشقش  تییو از دا شدینم دهیها کش نجایکه کارش به ا

 «.شدیبود، جدا نم

. دنیاجازه نگرفتن و بار ختنیحرف هاش، اشک هام واسه ر با

بهم کرد و  یشدن؛ نگاه سیگونه هام خ هیدر عرض چند ثان

 گونه ام پاک کرد. یاشک هام رو دونه دونه از رو

حسرت  ای یزیاشک بر یطور نیها رو بهت نگفتم که ا نیا -

 دیبلکه شا ؛یبا عقل و منطق فکر کن ینیبش کمیگفتم که  ،یبخور

 .یدیرس ییبه جا

 داره؟! یعاشق عقل و منطق درست کیمامان! به نظرت  -

 زد و گفت: لبخند

 ؟یکه بهت زده بودم، فراموش کردرو  یحرف -

 نگاهش کردم که گفت: گنگ

مامان من با خنده بهاوند، دلم غنج »: یگفت یکه اومد یروز -

. نمشیتند تند بب خوادیو دلم م کنمیاش، بغض م هیو با گر رهیم

بهت  یچ ادتهی« حرف بزنه یدختر چیبا ه گهیخواد د یدلم نم

 «مبارکه مامانجونم! تیهوس و حس نوجون»گفتم؟ گفتم: 

 و آروم تکون دادم وگفتم: سرم
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اومد؛ چقدر از حرفت ناراحت شده بودم. مامان! به  ادمیآره  -

ها  یلی. خکننیهوس و تجربه نم یخدا همه که تو سن نوجون

 .کننیرو تجربه م یهستن که عشق واقع

سه ساله  کیحس پاک و مقدس مامان جانم! من االن نزد کی -

 کیرو گرفتم و  پلممیکه د یوست دارم؛ درست وقتبهاوند و د

و از نظر  دمیرس یکه به سن قانون یدختربالغ شدم، درست وقت

 شدم. دهیها فهم یلیخ

که با پرده ها و مبل ها  منیرنگ نش یفرش آب یپاهام رو نییپا

پر از آرامش نشون  مش،یست بود؛ خونه به خاطر رنگ مال

چشم  یرنگم رو گرفت. تو ینشست و دوتا دست گندم دادیم

که از خاله توران و آقاجون  ییشد؛ چشم ها رهیخ میقهوه ا یها

 به ارث برده بودم.

به  یحاضر نم،یو بگو بب نیا الیخ یو ب یگیکه م ییها نیا -

 .یپدرت و مادرت و خواهرت رو هم بزن دیخاطرش ق

با قد بلند و  اد؛یفکر کردم بابام اون که جونمم براش درم یکم

بمش رو نشنوم به  یصدا ای نمشیروز نب کیاگر  شیورزشکار

. مامانم که با اون نگاهش و لبخند شمیاندازه سال ها دلتنگش م

. مخصوصاً با اون دنمهیخواهرمم که حکم نفس کش امه،یهاش دن

 ده؛یارث  رس هشسبز خوش رنگش که از بابا ب یچشم ها

 ها بگذرم؟ نیچطور بخوام از ا

 :دیکه دوبار پرس دمینم وابج

اون  شیاما پ ،یبزن تیبه خاطرش از همه کس زندگ یحاضر -

 ؟یباش
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دم از جاش  یجواب نم دیهم سکوت مهمان لب هام شد. د باز

 بلند شد و ضربه اروم به کتفم زد:

 دختر! یچند -چند یدونیهنوز خودت با خودت نم -

 .ترسمیم -

 ؟یازچ -

و  ستیعشق ن نیخوب ا یکلمه بگم و شما بگ کی کهنیاز ا -

 یبخدا که مامانم من حاضرم جونم و هم برا یهوا و هوس، ول

 !ه؟یپس چ ستیعشق و محبت ن نیبهاوند بدم. اگر ا

اما  ؛یجونت و براش بد یستیکه تو حاضر ن کنمیمن انکار نم -

 ب... یعشق مجبور یگاه ست،یها ن زیچ نیعشق که فقط ا

دامه نداد منتظر نگاهش کردم که جذاب تر از کرد و ا سکوت

 و گفت: دیبه روم پاش یلبخند شیدفعه پ

 .یشیبعداً خودت متوجه م -

حرفش  یآشپزخونه بزرگش رفت و من رو تو خمار داخل

ها بود که خودم و  نیگذاشت؛ هرچند فکرم مشغول تر از ا

ادامه حرفش رو  خواستیباز هم دلم م یکنم، ول یمطلب ریدرگ

خبر  یکه از بهاوند ب یمن مثل چند وقت ینوم. اون شب برابش

 بودم؛ گذشت. 

داشت بره و خودش  یچه لوزوم ییفکر که زن دا نیبا ا یمنته

زنگ  کیبهش  ینزاره؛ تا حت یرد و نشون چیو پنهان کنه و ه

حس کردم که صددرصد  ییکار زندا نیبزنم و حالش بپرسم. با ا
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پسرش کجاست، اما به ظاهر خودش رو به اون راه  دونهیم

 کجاست. دونمیکه نم خورهیو قسم م زنهیم

  

*** 

  

شال خوش رنگم دادم و نگاه آخر رو به  ریمو ز ییخرما یموها

درشت  یاتاق آقاجون انداختم. چشم ها یقد نهیخودم، داخل آ

ار با هر ب انیو تاب خورده که به قول فر چیپ یمژه ها ؛یقهوه ا

 یمتوسط و پوست یهوا رقصانه؛ لب ها یپلک زدنم، تو

 ...یگندم

زنگ همم  کیبهش  یشده بودم، حت یعجب نامرد انیفر گفتم

به اندازه سه قرن  یبود؛ ول نجایکه فقط سه ماه ا ینزده بودم کس

 کنارمون بود. کنار من و بهاوند...

 دهیداغ د یلیل دهیفرار کرده؟ فهم یلیمجنون ل دهیفهم انیفر

 شه؟یتلخ جهان م یداره مثل داستان ها میزندگ دیمجنون شده؟ فهم

اون شب مامان دوباره باخاله صحبت کرد که خبر دادن  درست

بودن. کاش بهش بگم  دهیهستن، امروز هم رس رانیتا آخر هفته ا

 چقدر داغون و دل شکسته شدم. نیبب

و  ومدنیتا خاله که م میآقاجون اومده بود شیپ یلیمامان و شا با

دلتنگ رامک و فراز و  م؛یبش ریهم س دنیو از د مینیقشنگ بب

دلربا بود  یطور خانم فراز نارون که حساب نیهم بودم. هم انیفر

 .نشستیو به دل همه م
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برام از آژمان پسر رامک  یچند روز، حساب نیهم ا کایرا

و  رمیبغلم بگ یو تو ادیتا ب کردیم مییهوا شتریو ب گفتیم

 بچلونمش.

از اتاق  رونیدل بکنم و به ب نهیدر وادارم کرد از آ یصدا

 یذاریداخلش پا م یکه وقت یآقاجون برم؛ اتاق یبزرگ و سنت

 زشی. همه چیشد یمیموزه آثار قد کیوارد  یکنیاحساس م

 شده بود. دهیچ قهیبود، اما با سل یمیقد

 تیپر جمعو آقاجون انتظار خانواده  یلیدر کنار مامان؛ شا  

مثبت هم  یکه باالخره داخل شدن. انرژ دمیکشیخاله رو م

و نامزدش هم در  کایکرد، را تیباهاشون به داخل خونه سرا

 کنار خاله و عمو فرامرز بودن.

اول از همه سمت من اومد و محکم من و تو آغوشش  خاله

 گرفت

سر دشمن هات  یخاله! درد و بالت تو لیفدات بشم سو یاله -

 ؟ی! خوببخوره

 .دمیو تپلش رو بوس دیسف یزدم و دست ها یلبخند

 ! بذار همون دشمن هام فدام بشن.یخاله خدا نکنه فدام بش -

کرد که  یحیمل یبه سرم زد و خنده  یبوسه پر مهر دوباره

 ی. صدارهیقرار بگ دیمعرض د یباعث شد، چال گونه اش تو

 فراز که کنارمون قرار داشت بلند شد:

 !؟یو رگبار بوسه بست ونیقل ین نیمامان باز که ا -



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 شیبا شوخ طب شهینگاه کردم که هم طونیبه فراز ش پرحرص

 .دادیبه فضا م یا گهیحال د

: گنیو خوشگل م پیداهات شما به خوشت یپسرخاله جان! تو -

 !؟«ونیقل ین»

 و گفت: دیخند خاله

کم  یزیهلل چماشا یپیخوش ت نیپسر! دخترم به ا هیچ ونیقل ین -

 گهینداره، چشم حسود ها کور بشه. خودت رو بگو؛ دو روز د

 .یاز چهارچوب در رد نش یکه کرد یشکم نیبا ا ترسمیم

خاروند.  یرنگش رو کم ییطال یو موها دیآروم خند فراز

مامان، جان سالم به در برد و سمتون  یبوسه ها ریاز ز انیفر

با  یسالم و احوال پرس ریمن هنوز درگ دنیهم که د هیاومد. بق

 مانیبشن. فر ییرایرفتن تا توسط مامان پذ منیخاله ام؛ داخل نش

 گفت:

 .نیگیم یشما ها چ ده،یهنوز از راه نرس -

 پاسخ داد: فراز

که  زدمیحرف داشتم م ونیقل ین نی! درمورد ایداداش یچیه -

 .خورهیبهش بر م

 ...گهیو م قتیداداشم حق ؟یشیچرا ناراحت م گهی! دلیسو -

 ؟یبذلگو ها رفت نیگروه ا یتو هم تو گهید -

 :دیبگه که خاله وسط حرفش پر یزیاومد چ فراز

هست. تا دلتون بخواد سر به  ادیحرف زدن ز یحاال وقت برا -

 .شهیبلند م هیبق یکه االن صدا میبر منیفعالً نش ن؛یسر هم بزار
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مراه دوتا خودش از ما جلوتر رفت. در آپارتمان رو بستم و ه و

کردم. کنار  یگرم یاحوال پرس هیو با بق میشازده، پشت خاله رفت

نشستم که آژمان رو داخل بغلش نشونده بود و باهاش ور  کایرا

که مثل پدرش بود  شیآب یو چشم ها زونیآو یلپ ها رفت؛یم

افتاده اش که  نیچ یها ونطور ر نی. همکردیدل همه رو آب م

 .رهیکردم که گاز بگ یبه خاطر تپل بودنش بود، هوس م

بود، چون  انیاز رامک و فر یبیجدا از چشم هاش ترک صورتش

 ییشباهت بهم داشتن. از رنگ خرما یلیخ انیرامک و فر

طور  نیو خوش فرمشون؛ هم یاستخون ینیموهاشون تا ب

تا قد گرفته  شونیقهوه ا یشکلشون و چشم ها یضیصورت ب

 ...شونیبلندشون و پوست گندم

که از هم  یزیتر بود و تنها چ هیو فراز باز بهم شب کایرا اما

و درشتشون بود با رنگش چشم  زیر کلیه کرد،یم زشونیمتما

 بود. یو فراز مشک یقهوه ا کایهاشون که را

بحث  دینکش قهیبود؛ اما به دق یدونم  صحبت ها درمورد چ ینم

 گفت: انیکه فرشد  دهیمن وسط کش

با ما  لیسو ن،یخاله تابان! اگر شما و عمو شاهرخ اجازه بد -

تنوع  یو هم برا شهی. هم آب و هواش عوض مادیمسکو ب

هست؛ تازه اگر هم بخواد کنکورش و قبول شده باشه، براش 

 .کنمیم یریگیدانشگاه اونجا پ

 زد و گفت: یلبخند مامان

 لیاتفاقاً از خدامونه سو م؛یندار یواال من و شاهرخ که حرف -

 به خودش داره. یخب بستگ یآب و هواش عوض بشه، ول
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دست  کی شیبه ته ر یکه تا اون موقع ساکت بود؛ دست آقاجون

 زد و گفت: دشیسف

 لیسو یتنوع برا نیو ا گهیدرست م انیکه فر کنمیمنم فکر م -

 الزم هست.

هم  هیبق کرد، دییتکون داد و حرف آقاجون رو تأ یهم سر عمو

 کردم و گفتم: یبا نگاهشون منتظر من بودن. سرفه مصلحت

 جا راحت ترم... نیراستش من هم -

 بهم نگاه کرد و لب زد: یبا دلخور خاله

که حاضر  یدونیاونقدر ما رو ناقابل م یعنیچرا خاله؟!  -

 .گذرهیما بهت بد م شیپ نقدریا ای یایب شمونیپ یستین

که مزاحم  خوادیخاله توران؟! من فقط دلم نم هیچه حرف نیا -

 ...نیباشم، هم یکس

 انیهمون طور که آژمان دستش بود رو به خاله و فر یلیشا

 گفت:

 کننیدارن ناز م ن؛یبه حرف پرنسس خانم نکن -

 رو به من گفت: بعد

بخرن ها... کم  کسرهینازت رو  ستنیبهاوند ن گهیها د نیا -

 .ایکالس ب

خاله هم که  یحت د؛یچیفضا پ یتو ینیسنگ حرفش سکوت با

گلوم  یتو یجوابم و بده سکوت کرد. بغض بد خواستیم

هم ازم  یچند ساعت یچند ماه که برا نینشست، درست مثل ا

که  دوننیبهاوند که همه م ینش کاریبگم چ ی. الهشدیدور نم
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بچه  نیا یحت ؛یدیکشیو نازم و م یکردیم یدگیچقدر بهم رس

 چهارده ساله...

 یلرزان همه رو از نظر گذروندم. صورت هاشون برا ینگاه با

خودشون  یبه حالت عاد عیسر یلیغم زده شد، اما خ یلحظه ا

 رو نشون دادن.

 کرد و به سکوت خونه خاتمه داد: یدست شیپ فراز

باشه. نگران  ذارمینم نجایا مش؛یبریشده با لنگ و لگد م -

 جان! یلینباش شا

 یقد بلندش بود رو رو یبلندش رو که نشونه  یهم پاها انیفر

 هم انداخت.

من فقط خواستم نظر خاله و شاهرخ خان رو بشنوم  ؟یپس چ -

 .ستیاگرنه خودش که مهم ن

گفت و  یکارش بود رو زور م شهیحرص نگاهش کردم، هم با

 تمیاذ خواستی. االن هم مشخص بود که مآوردیحرص در م

گرفتم و نه باهاش  یمعرفت بودم. نه ازش خبر یکنه؛ چون که ب

لطفش و به من  تونستیکه تا م یدرد و دل کردم، اون هم کس

 رسوند.

 کنم؛یم یو ازش عذر خواه آرمیسر فرصت از دلش درم حتما

 رفتهیو حتما پذ کنهیمن رو کامل درک م انیفر دونمیهرچند م

 ه و هست.روم بود یجلو یسخت یکه روز ها

موضوع فکر  نیتا به ا کردنیو نارون ازم خواهش م رامک

جمله  نیرفتنم نظر مثبت بدم، اما من فقط تو ذهنم ا یکنم و برا
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از  کنهیفکر م ؟یچ نهیبود اگر بهاوند برگرده و من و نب

 شدم؟ دیاومدنش ناام

 فرامرز پدرانه نگاهم کرد و گفت: عمو

از اون  یکه اگر خبر دمیو م نانیاطم نیعمو جان! من بهت ا -

 .گردونمیبرت م رانیشد؛ خودم ا یشازده فرار

بودم،  فیهمه ضع نیحرفش از خودم بدم اومد که ا نیا با

 یها فکرم رو زیچ نیدر حساس تر دوننیهمه م نکهیجارزن ا

 .تپهیو م کنهیکار م یو ذهنم و قلبم با نام ک رهیم یک

به اون موضوع ندادم؛  یشب من سکوت کردم و جواب اون

هم بد هم  نیکه همچ کردمیبودم و فکر م ریبا خودم درگ یحساب

 زیهمه چ دیهم که شده با یمدت هر چند کوتاه یبرم، برا ستین

 بسپارم. یرو به فراموش

*** 

  

 مامان! -

 گفت: دیچیپیدلمه رو بهم م یطورکه برگ ها همون

 جان مامان؟ -

 .خوامینظرت رو م -

 انداختم و آروم گفتم: نییاهم کرد، سرم رو پانگ یسوال

مدت  کی یبهاوند رو برا شهیدرمورد رفتنم به نظرت باعث م -

 گذشته بشم. لیکوتاه فراموش کنم و دوباره... سو
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 و گفت: دیکش یآه

صددرصد بدم و نه هم که  نیبهت تضم تونمیبگم؟ نه م یچ -

و  یفکر کنم بشه بهت بگم؛ تو هنوز جوون یکنم، ول دتیناام

 لی. ما همه از خدامونه سویدار یو زندگ دیام ،یبه شاد ازین

 .یسابق بش

 رو باال گرفتم و گفتم: سرم

 شده؟ یکوتاه فراموشش کنم که چ یمدت یبرم و برا -

 :دینگاه کرد و تلخ خند بهم

که  یبرو و فراموش کن. اگر شد... تو هنوز عاشق نشد -

 .یخودت رو بباز کیکوچ یها زیچ نیبه ا یابخو

اگر عاشق نشدم چرا دارم  ؟یزنیحرف رو م نیچرا همش ا  -

 ؟ینیخاکستر بشم تا بب دیمامان! حتما با دم؟یتو تب نبودش جون م

اجاق گاز گذاشت؛ منم  یتابه رو رو ینگفت و ماه یزیچ

نکنه و بعداً حتماً به  دایکش پ نیاز ا شتریبحث ب نیدادم ا حیترج

 جهینصف کارهام باشه. بعد از نت ریگیاطالع بدم که پ انیفر

 کنه. کسرهیکنکور هم کارها رو 

 !اد؟یبابا نم یراست -

 انیکه فر شبی. درسونهیخودش رو م یعروس یچرا؛ برا -

رفتنت رو داد با پدرت صحبت کردم، نظر اون هم مثبت  شنهادیپ

که اگر  گفتیم شنهادیپ نیاز ا یحساببود و خوشش اومده بود. 

و باهات صحبت کنه؛ راستش نظر  ادیخودش م یتو قبول نکن

چشمم  یجلو خوامیم یفکر کن نکهی. نه ایبر کهنیخودمم ا
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که  یشاد و سرسخت هینه دخترم! فقط دوست دارم روح ،ینباش

 یدوست دارم دوباره همون کس ؛یاریو دوباره به دست ب یداشت

 یها یکه مرب ی. کسیباش شدمیم یکه من مدام ازش آس

از  یزیچ نیکوچک تر یو برا کردنیم قشیباشگاهش مدام تشو

 .یدیچیپیساعت ها قبل برنامه م

 بودم. نمیبالر یزمان کیرفته بود که  ادمیباشگاه...  یگفت -

 گذاشت: دمید یبرنزه اش رو تو یزد و گونه ها یلبخند

 دیبا یکیحاال  کنم،یبا نک انگشت هام فتح مرو  ایدن یگفتیم -

تو رو فتح کنه.  یها ییوجود تو رو فتح کنه؛ تنها یایدن ادیب

 .یبرات مادر که آب شد رمی! بمیه

 نباشه: دانیم روزیپ نیاز ا شتریتا غم، ب دمیخند یمصنوع

بشم.  یقبل لیتمام تالشم رو بکنم دوباره سو دمیمامان! قول م -

 .شمیتر و پخته تر و بهتر م هیاما با روح شم؛یهرچند خود اون نم

 خت،یشده ر دهیو خوشگل چ یگاریس یدلمه ها یرو رو سس

 لب زمزمه کرد. ریز «یدوارمیام»تابه رو بست و  یدر ماه

 خاله گفتم: یادآوری با

 ومدن؟یچرا خاله ن -

رامک و فراز هم که هر کدوم  اد،ینم رهیکه درگ کای... راانیم -

خاله و  یته تغار مونهیبرن؛ م خواستنیطرف همسرهاشون م

 مامان باباش...

 .یتا االن کشت شبیپسرخواهرت از د نیما رو با ا -

 زد و گفت: نشیبه س آروم
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خودش شده،  یبرا ییخاله! ماشاهلل آقا زیقربونش بشه عز یاله -

 در پرجذبه بشه.من! انق یکوچولو انیفر کردمیفکر نم

شده برداشتم؛ داخل دهانم  دهیچ وهیاز داخل سبد م ییفرنگ توت

 گذاشتم و گفتم:

خودش... جذبه هم که  یبرا یلیآقا که چه عرض کنم، گور -

 .کنهیمامان جان! آشغال هم مگس رو به خودش جذب م

 به حرفم رفت. یتوپ یغره  چشم

 ِل؟یگور یک -

سبز  زیور رفتن با شوم که در حال یلیبه سمت شا برگشتم

که از بابا  ییرنگش بود و با چشم هاش ست کرده بود. چشم ها

کوتاه که از مامان  یاما قد ،ییطال ییبه ارث برده بود؛ با موها

 بود و برعکس من و بابا بودن. دهیبهش ارث رس

 منتظر سوالش بود که گفتم: 

 فضول و بردن جهنم... -

 درآورد و گفت: یشکلک

 تره. زومشیگفت ه -

 ؟یدیآب نمک خواب یچقدر تو شبیشور! د اریخ -

و با تحکم صدا  مونیمعترض مامان بلند شد که اسم دوتا یصدا

 زد.

به صدا دراومد؛  فونیبکنه آ یخواست اعتراض یلیکه شا نیهم

 رو بهم گفت:
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 طلبت یکی -

 رو لمس کرد. دیکل یرفت و دکمه  فونیبا دو طرف آ و

 !؟یلیبود شا یک -

 اله!خ -

به  یخاله رفت. من هم دست یزبانیبعد در رو گشود و به م و

 دایپ نانیاز مرتب بودنش که اطم دم،یشال عقب رفته ام کش

. خاله و ستادمیبه استقبال مهمون ها ا یلیکردم؛ کنار مامان و شا

 دیوارد شدن، عمو لباس سف ینیریش یعمو فرامرز با جعبه ا

بود. خاله هم  دهست کر دشیدست سف کی یرنگش رو با موها

بود و  اهیموهاش مثل شب س یبود؛ منته دهیپوش دیمثل عمو سف

برف که  یدیبه سف یبا پوست صورتش داشت. پوست ینژاد جالب

 .خوردیحسرت م شهیمامانم از اون محروم بود و هم

 بابا توران! پس گل پسرم کجاست؟ یا -

 و گفت:نشستن  یمبل دونفره ا یتوران همراه عمو رو خاله

 یا تهیبا کدوم عفر ستینگو که دلم خوِن، معلوم ن یچیتابان ه -

 .ومدین چوندیقرار گذاشت که پ

 ام گرفت که ادامه داد: خنده

از اومدنمون بگذره؛ حتما اون از  کمی دهیپدرسوخته مهلت نم -

که نه اونجا دست برداره و  رانیخبر رو هم کشونده ا یخدا ب

 ..نجاینه ا شه،یپسر ما م
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و منم جلو دهنم رو گرفته بودم  دنیفرامرز و مامان بلند خند عمو

 میکه نتونست خوردیو قَش کرده بودم؛ انقدر خاله با مزه حرص م

 .میریخودمون رو بگ یکدوممون جلو چیه

بدار خوش بگذرونه و باز مسکو  ؟یدار کارشیخاله جون! چ -

جذاب و  یبرگرده، سرش مشغول کار و شرکت و اون مدل ها

 .شهیمختلفش م

 یچا کرد؛یتعارف م یلیکه شا یچا یحاو ینیشد و از س خم

 خوش رنگ و برداشت و گفت:

 لیاون زل ایب گمیکه نخوام خوش بگذرونه؟ من م لمیمگه من بخ -

 م،یکن یرو جد هیقض یخوایمرده رو به ما نشون بده تا اگر م

حرف  یچ از»: گهیم یعاد یلیخ ده؟یمگه انجام م ی! ولنیهم

 «مامان! فهممیمامان؟! من حرف هات رو نم یزنیم

 تر شدکه عمو فرامرز گفت: قیعم خندم

 .کنهیهمه کار م گهیخانم جان! جووِن د -

 با حرص گفت: خاله

و  رهیبا اون دختره م ینبود که... از وقت یطور نیپسر من ا -

 از راه به در شده. اد؛یم

 گفت: زدیکه توش خنده موج م ییبا صدا مامان

 یدونیاز کجا م کنه،یانکار م یگیخب خواهر جان! تو که م -

 رفت و آمد داره؟! یبا کس
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 یهم م ی. قربون صدقه ادمیمنم شن زد؛یداشت حرف م یتلفن -

صحبت  یهم هست ها... چون باهاش فارس یرانیرفت ناکس! ا

 .کردیم

و  یزد از خوشحال یغیهم نه برداشت و نه گذاشت ج یلیشا

 گفت:

 !ولیا م،یهم افتاد گهید یآخ جون! عروس -

 چپ نگاهش کرد و گفت: -چپ خاله

 پس افتادم. یدیحرف ها نزن؛ د نیقربون دستت خاله! از ا -

 که خوبه؟ یچرا خاله مگه چشه عروس -

 گفت: مامان

 نیا یخوای... نمگهید یهست یاز نارون ناراض گه،یراستم م -

 .رهیپسرت سروسامون بگ

 ایباشم  یباشم که از نارون عروس گلم ناراض وونهیمگر د -

براش  یا گهید یمن فقط فکرها ره؛ینخوام پسرم سروسامون بگ

 .دمید ییدارم و خواب ها

اگرنه  اره،یخودش براتون عروسش رو ب نیاوه خاله! بذار -

 تا آخر سر انتخابتون غر زد. نیدید

 یبراش خواستگار  خوامیرو که م یکس از خداش هم باشه -

 برم.

 فرامرز متعجب به سمت خاله توران برگشت و گفت: عمو

 !؟یریگیم میتصم ییتنها ؟یگیتوران به من نم -
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 رو به عمو گفت: خاله

 .هیک یفهمیم ؛یصبر کن کمیفرامرز خان!  -

 م؟یشناسیخاله دختر رو م -

 توران سمتم برگشت و گفت: خاله

شازده  یرو برا یک گمیکدومتون نم چیاالن به ه یاره بابا، ول -

 .کنمیپسرم در نظر گرفتم. بعد به موقع بهتون اعالم م

هم با سکوتمون  یلیتکون دادن؛ من و شا یو مامان سر عمو

 .میموافق حرف خاله شد

*** 

  

 ییرایکه داخل شد، مامان به استقبالش رفت و به پذ انیفر

 یکه با پرده ها و مبل ها ییرایکرد. پذبزرگمون دعوتش 

 یکه رو انی. فردادیبه خونه م یا گهیرنگمون آرامش د یآسمان

 یشون زد و به اتاق بیکاناپه نشست؛ مامان و خاله و عمو هم غ

 گفتم: انیرتوجه به اون ها رو به ف یرفتن.  من هم ب

 ! دور دور بدون ما خوش گذشت؟انیبه به آقا فر -

شده  یطور نیبلندش رو که به خاطر بسکتبال ا یادست ه انیفر

 داد: هیجمع کرد و به کاناپه تک نهیس یبود رو تو

که کاش دختر  گفتمیمدام به دوستم م لی! سویآخ جات خال -

 ...گهیخب نشد. انشاهللا دفعه د یول وردم،یخاله هم م

 برداشت و گفت: وهیقرمز از داخل ظرف م یبیس یلیشا
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 «دختر خاله ام...»: یگفتیم شدیبعد اون دوستتون ناراحت نم -

 با تعجب گفت: انیفر 

 نه چرا؟! -

 هم داد و گفت: یمبل نشست و پاهاش رو رو یرو یلیشا

موئث  یحسادتش باد کنه؛  آخه دوست ها دی! آخه گفتم شایچیه -

 ... هم جنسم هستن.گهید شناسمیرو م

چشم غره بهش  یدهنم باز موند. هرچ ،یلیشا ییپرو نیا از

 ی! حرف های. هزدیرو گاز م بشیو س شدیساکت نم رفتم،یم

 مشکوک تر... انیو فر زدیسر و ته م یب

 کمیاگر بود  زد؟یم بشونیغ دیموقع که با نیها هم هم نیا مامان

 یزیچ کینازدونه ش چقدر بدون فکر  نیا دیدیم شتریب

 .کردیو ادبش م پرونهیم

 کرد و گفت: یاخم انیفر

 بهت گفته؟ یچرت و پرت ها رو ک نیوروجک! ا -

 باال انداخت و گفت: ییابرو یلیشا

 شده چرت و پرت؟ قتیحق گهیحاال د -

 با تشر بهم نگاه کرد و گفت: انیفر

 ؟یبگ یزیچ یخوایبزغاله نم نیبه ا -

درست  یلیکه شا یتینشستم؛ از موقع نهیدست به س خونسرد

 کرده بود استفاده کردم و گفتم:
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نه مگه خولم؟ دارم از حرف هاش و حرص خوردن هات لذت  -

 .برمیم

 تخت شون کم شده. کیهللا اکبر! دوتا خواهر  -

کرد و  یلیبه من و شا ینگاه یبراش پرت کردم که آتش یبوس

 گفت:

دارن که اون  ادیو نه  رسوننینه منظورشون رو درست م -

 کشون رو به موقع باز و بسته کنن.دهن مبار

ماست  خوامی. بگو مدمیپسر خاله جان! نگو منظورش رو نفهم -

 کنم و خودم و به ندونست بزنم. یمال

 گفت: آروم

 .نیکنیآره، ولم م -

 و گفتم: دمیخند ینمک

 پسر خوب! یحاال شد -

 زد و گفت: یثیلبخند خب یلیشا

برات  ین که خاله تورخود صابون به دلت نز ی! بانیمستر فر -

 .دهیخواب ها د

 :دیباال پر انیفر یابرو ها جفت

 خواب؟! -

 ...ییآره، اونم چه خواب ها -

ها اومدن و کنارمون نشستن.  نیخاله ا «؟یچ»اومد بپرسه:  تا

 صداش مشخص بود؛ گفت: یکه هنوز تو یخاله با حرص
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 شازده! با دختره خوش گذشت. -

 زد که من جاش دردم گرفت: شیشونیمحکم به وسط پ انیفر

 خدا! یا -

 چته پسر؟! -

! دوستم غمبری!به پریبه پ»کرد بس که گفتم:  یهام قاط میس -

 .کنهیکه مامان فکر م گهیاردالِن نه کس د

دست  کی یهمون طور که لبخند رو لب هاش بود؛ موها عمو

 و گفت: دیرو دست کش دشیسف

 .دهیبهت زن نم یکس یشیم ریخوب! کم حرص بخور، پ یلیخ -

رفت و روش رو اون  انیبه فر یتوپ یهم چشم غره ها خاله

پسر در ارتباط  کیبا  انیکه فر شدیطرف کرد، انگار باورش نم

 منیباشه. مامان طبق معمول که خنده رو لب هاش بود؛ داخل نش

نشست.  کشینزد یصندل یگذاشت و رو انیفر یجلو یشد و چا

 انیکرد و از فرینگاه م انیبه من و فر قهیدق کیبا لبخند هر 

نه تنها اون بلکه  شد؛یم ایو حالش رو جو دیپرسیم ییسوال ها

 یرو حساب انیمن و فر نیخاله و عمو هم همون نگاه و داشتن، ا

 کرده بود. جیگ

 یعروس یبود  تا تو دهیشام خاله از لباسش که خر زیم سر

 فیتعر اطشیاز خو مامانم  گفتیبپوشه؛ به مامان م کایرا

فکر  یسنگ تموم گذاشته. من تو یلیاون و شا یکه برا کردیم

 یو فسنجون یدلمه ا چیبود، ه نجایبودم که اگه بهاوند االن ا نیا

وجب روغن روش  مین شهی. تابان پز که همموندینم زیم یرو



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

بود که عمه از  یترش یبود؛ رنگ دلبرش به خاطر رب انارها

 .فرستادیبرامون م جانیاله

عاشق دستپخت مامان بود و هر وقت خونه مون  شهیهم بهاوند

 شدیخوشحال م یو کل ذاشتیمامان براش سنگه تموم م ومد،یم

دوست  تینها یو ب کنهیم فیاز غذا هاش مدام تعر یکیکه 

 ادشی گهیغذا متنفر بشم که د نیاز ا دیداره؛ اما حاال من با

 دیته ام با اون بوده باتو گذش یتا آخر، هرچ یعنی وفتم؟ین

غذا خوشش  نیهم از ا انیاالن فر شدیم یفراموش بشه؟ آخ چ

شد؛ من  یهاش م یگاریدلمه س الیخیتا مامان امشب ب ومدینم

 .داختیخاطرات نم ادی یرو هم ه

هم عاشق دلمه باشه و مامانم بدونه و براش  انیفر دیچرا با اخه

برداشتم، بهش  الیمامان دست از فکر و خ یدرست کنه. با صدا

 نشسته بودن. زیزل زدم که کنار خاله درست سمت چپ م

 جان؟ -

 کرد و متعجب گفت: یبه غذام اشاره ا مامان

 .یخوریچرا غذات رو نم گمیم ؟یوا دختر! کر هم شد -

 شدم. ریآها! س -

 خاله توران به غذام اشاره کرد وگفت: 

 یدار یله! من و مامانت رو حسابخا ینخورد یزیتو که چ -

 یکار ترسمیم ،یها... پوست و استخون شد یکنینگران م

 .یبش

 پوزخند تا لبخند بود. هیشب شتریکه ب دمیخند یور کی
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 نترس خاله! بادمجون بم افت نداره. -

 صداش و بلند کرد و به ما رسوند: زیاز اون طرف م انیفر

 یخوایم کاریافت دار شد ها... اون موقع چ دیبه تو رس یدید -

 ؟یبکن

شد؛ اومدم  رهینگفت و بهم خ یچینازک کردم که ه یچشم پشت

خاله به  یکه باصدا «؟یکنیچرا مثل بز من و نگاه م»بگم: 

 یگرفتم، حرفم رو تو انیفر رهیسمتش برگشتم و چشم از نگاه خ

 دلم نگه داشتم:

 من عرو... ؛یقب باشمرا دیخاله جان! بازهم با یهرچ -

اومد حرف بزنه عمو شروع کرد به سرفه کردن که خاله  تا

 ساکت شد؛ گوشه لبش رو گاز گرفت و آروم رو به مامانم گفت:

 بود لو بدم. کینزد یوا -

از مامان نفهمه،  ریغ یاروم گفته بود که انتظار داشت کس انقدر

هم به  صدا ها نیتر فیبود و خف زیاما من گوش هام به شدت ت

لو بده که عمو شروع  خواستیرو خاله م ی. چدیرسیگوشم م

 به سرفه کرد؟ مامان با سوال خاله آروم سرش رو تکون داد.

 سکوت شد که مامانم گفت: یکم

نبود؛  نیکه االن حالش ا دادیاگر حرف گوش م نیخواهر! ا -

 پوست استخوان شده؟ ینیبینم

داد به الغر بودن من  ریبحث شروع کرد، طبق معمول گ دوباره

بود. هر  دهیکه از بابا بهم رس یو ارث یعیکامال طب زیچ کیکه 
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رو نداشتم که من الغر هستم؛ خودم فکر  دهیعق نیچند خودم ا

 دارم. یکه اندام مناسب کردمیم

... گناه داره گهیبه حرف خاله هم گوش بکن د کمیکوچولو!  -

 همش حرص تو رو بخوره.

 بهش رفتم و با حرص گفتم: یا گهید یغره  چشم

 .یشما بگ یچشم بابا بزرگ! هرچ -

 یبه چشم غره ها یو گاه خوردیحرف غذاش رو م یب یلیشا

 خوردیاز دست من حرص م ایهم  انیفر د؛یخندیم انیمن به فر

 یلیشا یاز دست خنده ها ایخورد  یو با عصاب داغون غذا م

 همراهش بود. یزیر یها طنتیکه ش

کوچولو هم که  قهیچند دق یبرا انیفر یها یشب هم با شوخ اون

که توش در حال دست و پا زدن بودم رو فراموش  یبود، زندگ

کردم. با حرص خوردن هاش لبخند زدم؛ با وجود خاله و عمو 

بود که  یشب نیاول نیلب هام اومد. ا یرو یهم دوباره لبخند واقع

البته اگر  انم،یم اطرافشاد شدم و از حضور گر یبعداز بهاوند کل

و بهشون فکر نکنم؛ با  رمیخاطرات فاکتور بگ دیاز تجد یکم

رنگ اتاقم گذاشتم و پتو هم  یسوسن یمتکا یآرامش سرم رو رو

 گردنم انداختم. یرنگش رو تا رو

از چشم هام و موهام  یکه بنر بزرگ ییشدم، جا رهیبه سقف خ 

هام رو به لوح تخت به پهلو شدم و چشم  یرو زده بودم. رو

هست که  ادمیکه به خاطر باله بهم داده بودن؛ دادم.  ییها ریتقد

 ینفر اول بودم، اما از وقت زیهمه چ یفعال بودم  و تو یلیقبالً خ
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ازدواجم  ام،یفراموش کردم و دن ور زیبهاوند شدم؛ همه چ ریاس

 و خاطرات با اون شد.

  

*** 

  

خاله »: یلیچند روز با کمک رامک و مامان و به قول شا یط 

 یبایمزون ها گشتم؛ در آخر لباس ز یدنبال لباس تو «یتور

رو  نیزم شدیباعث م شیکردم که بلند دایپ یحال یو ب یصورت

اش هم هفت بود و رنگ لباس هم کامالً به پوست  قهیجاروکنه. 

 ؛یرشته ها شدف للباس مث یتو گفتنیهمشون م ومد،یم میگندم

هم برام مهم  ادی. البته زدونستمیاما راست و دروغش رو نم

 شهیو مثل هم ومدیو شاهزاده ام م شدیاگر درها باز م ینبود، ول

 :گفتیم

 من! یبانو یمحشر شد -

 یو خواستن زیو لباسم هم برام عز شدیسرشار از عشق م وجودم

انتخاب کرد  یشمیگشتن؛ لباس بلند  ی. رامک هم بعد کلشدیم

تنش بود و اندام توپلش  تیداشت، لباسش کامالً ف یقیقا یا قهیکه 

 .دادیالغر تر نشون م یرو کم

  

*** 
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. همش ستادمیخونه ا یرو رو حساب کردم و روبه هیکرا

خاطره ست که آدم  یخاطره، خاطره و خاطره... لعنت به هرچ

 یم؛ طولو زنگ رو فشرد دمیکش یقی. نفس عمکنهیرو نابود م

 یها نیماش نیباز شد. از ب یکیت یکه در با صدا دینکش

عبور کردم و خودم رو به آسانسور رسوندم. طبقه  نگیپارک

پخته نشونم  یادیز یاتاقک فلز ی نهیهشت رو لمس کردم، آ

 مدت شده بودم؟ نیتو ا ای دادیم

 نهیشده بود؟  آ ای دادینشون م یرنگ پوستم رو به زرد نهیآ

شده بود؟  هیاز زور گر ای دادینشون م زیر یچشم هام رو کم

جلوش ظاهر شد. باز هم  ؛ییدرباز شد و قامت پهن و درشت دا

آروم سالم کرد. بدون  خورد،ینگاه شرمندش بود که به چشم م

و سفت  تمبغلش انداخ یجواب دادن بهش خودم رو تو

حکم بلندش خم شد و من رو م یلیبه خاطر قد خ دمش؛یچسب

 گرفت. یهام رو به باز ینیتلخش، ب رینظ ی. عطر بدیچسب

که  یزاری. ازمون بیزن ینم ی! سرییدا یمعرفت نبود یب -

اصالً  م؟ینیبب یخوایانقدر بدم که نم یعنی ام؟یب دنتید یذارینم

که  میمگه ما دل ندار ؛یکنیم میچرا از همه خودت رو قا

: یگفتینم شهیمگه هم م؟یشیمگه ما دلتنگت نم مت؟ینیبب

 دتیام یزود نی؟ به ا«ندارم یزندگ یبرا گهید یدیام نمتونینب»

 ؟یشد یزندگ میتسل یزود نیبه ا ؟یاز دست داد یرو از زندگ

 و گفت: دیرو بوس میشونیپ

ماهتم! من شرمنده خواهرمم!  یجان! من شرمنده رو یینه دا -

 شرمنده آقاجونتم!
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خاله  یدم که کپ چشم هاخوش رنگش نگاه کر یچشم ها به

متفاوت  نشونیوسط مادر من بود که ب نیتوران بود؛ باز هم ا

آراسته کرده  ییبایو خوش حالتش رو به ز ییطال یبود. موها

عملش  نی. ادیرسیجوون به ظاهرش م یمثل پسرها شهیبود، هم

داشت و  یونکه انقدر دل جو کردیخودش م فتهیش شتریمن رو ب

 .دادیم تیبه خودش اهم

 بغض گفتم: با

. تو چرا شرمنده ستیتو ن ریها که تقص نی! اییدا رمیبم یاله -

 ؟یکه حاال تاوانش و بد یکرد یمگه کار ؟یا

 رون،یپسر منه که گذاشته رفته و تو رو و ونهینه؛ اما اون د -

کرده، پژمرده ات کرده؛ پرپرت کرده.  تیکرده. منزو لونیس

 رده. و افسرده ک ییبایدختر به اون ز

رو گرفتم و به داخل بردم. رو مبل که  دشیو سف دیکش یها دست

 گفتم: مینشست

 دیکرد به خودش مربوطه و شما نبا ی! بهاوند هرکارییدا -

که  نیبه من قوت قلب بد نکهیا ی. به جانیخودتون و مقصر بدون

. شما نیکنیو نگران نباش، حاال خودتون رو ازم پنهان م ادیم

اون  ادیکه من رو  نیهست یکه شما تنها کس نیدونیخودتون م

 .نیندازیم

 و فشار داد. دیدفعه دست هام رو محکم بوس نیا

 یاما بدون سخته  تو ام؛یبه بعد م نیجان! از ا ییباشه دا -

 صورت تک تکتون نگاه کردن.

 مامان دلتنگتونه... -
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 رو ندارم. دنشید یرو -

 !؟ییدا هیچه حرف نیا -

 نگفت که گفتم: یزیچ

. انجام نیبه آقاجون و مامان سر بزن نیایخواهش کنم زودتر ب-

که  نیدونیخاله اومده ها... اونم مطمئنم دلتنگتون شده، م ن؟یدیم

 !ییدا گهید نیای... بگهید کهینزد کایرا یعروس

 یآروم سر ختم؛یبهم کرد که تمام التماس و تو چشم هام ر ینگاه

 گفت. یا« باشه»تکون داد و 

 !ییدا -

 !؟ییجان دا -

 تکه گفتم: تکه

دور  نجایاز ا کمیتا  رمیخوام برم... با خاله توران... م یم -

 باشم.

 کرد و گفت: نگاهم

که ممکنه پسر  ییتا جا ت،ی. از من نصحیکنیم یکار خوب -

... زیخودت برنامه بر یکله خراب من رو فراموش کن؛ برا

مدت باعث  نیکه ا یزیهرچ ی... ازدواجت... براندتیآ یبرا

 . برو شاد باش!یکن شرفتیپ یو نتون یوفتیشده تو ازش دور ب

 !ییسخته دا -

 دست هام رو نوارش کرد و گفت: ییدا
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طور  نی. همیاراده کن دیبا یبتون دیسخته، اما با دونمی! مسیه -

. من مطمئِن یو مسکو بر یریبگ میتصم یکه تا االن تونست

 .یهست یقو یلیخ یلیتو دختر خ ؛یتونیمطمئن هستم که تو م

 نیاما ا ام،یزود م یلیو خ رمی! مییدا رمیکه نم شهیهم یبرا -

است. ازدواج، درس،  شهیهم یبرا نیگیکه شما م ییها زیچ

 و... ندهیآ

من  یمثالً فکر کرد شه؟یاما م خواد؛یها رو نم زیچ یلیآدم خ -

رو از اول دوست داشتم؟ نه، اما بعد مجبور به دوست  بایشک

 داشتنش شدم.

 گفتم: متعجب

 یبا کل گفتیم ن؛یشما عاشقش بود گفتیاما مامان که م ؟یچ -

رو  ی. به خاطر عشقتون حتنیعشق و عالقه باهم ازدواج کرد

 .نیحرف آقاجون و خانم جون هم حرف زد

 کرد و گفت: یتلخ خنده

همه ازش خبر داشته باشن. منم به  دیکه نباها رو  زیچ یبعض -

ازدواج کردم، اما همه فکر  بایکامالً موجه با شک لیخاطر دل

 با عشق بود. کننیم

 نگفتم که ادامه داد: یچیه

تا براورده  یکن یقشنگ یآرزو ها یلیخ دیبا ؛یتو هنوز جوون -

سقف  ریکه هنوز باهات ز ی. کسیبشهه نه که افسرده و زار باش

هم وسط  گهیزده، دو روز د یهمه چ ریز یطور نینرفته ا

. بذار پنج وارونه شهیتکرار م هیقض نیبشه؛ هم داشیپ تیزندگ

که واقعاً با  بشههمسرت  یدبستانت صاحب دار بشه، بذار کس



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

ها مثل  یتمام سخت یگاهت بشه. تو هیو تک ادیکنار ب زتیهمه چ

 شه.با یهات مثل بمب شاد یشاد یکوه و تو

. انگار داشتم به گفتمینم زیچ چیهم سکوت کرده بودم و ه باز

عمل کنم و  نکهیاما واقعاً قدرت ا دادم؛یگوش م ییدا یحرف ها

تونستم عمل کنم و  یبعداً م دیفعالً نداشتم. شا یبرا دینداشتم. شا

پنج  ییبه قول دا دیرو بدم، شا میاجازه ورود به زندگ یبه کس

 وارونه دبستانم و صاحب دار کنم.

 آروم زد و گفت: یلیکتفم چند ضربه خ به

 ؟یخوریقهوه م ای یبه حرف هام فکر کن. چا -

 ضربه آرومش به خودم اومدم و گفتم: با

کت  خوادیخان م انیبرم. فر دیبا گهیباشه... نه ممنون؛ د -

 .میا بردوست باب شیداده من باهاش برم و پ ریگ ره،یشلوار بگ

توران براش »: گفتیم نجایخوبه؛ اون روز اومده بود ا نکهیا -

 «!؟یچه خواب دونهیاما هنوز نم ده،ید ییخواب ها

 مثل من رفت و آمد داشت. ییبا دا انیفر پس

 و گفتم: دمیخند

 گرفته زنش بده. میآره؛ خاله مصمم تصم -

 زد و گفت: یلبخند ییدا

بهتر! بدار اون هم به سروسامون برسه و خودش رو کمتر  -

 کنه. تیاذ

 ییبود که دا یزیچه چ کرد؟یم تیخودش رو اذ انیفر مگه

 به سروسامون برسه و آروم بشه؟ انیدوست داشت زودتر فر
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 گفتم: متعجب

 شه؟یم یتیچه اذ انیمگه فر ییدا -

 زد،یکه انگار نگاهش باهام حرف م ینگاهم کرد. جور قیعم

چند وقته خنگ تر از اون حرف ها شده بودم که  نیاما من تو ا

خودم ترجمه کنم. سکوت رو شکست و  یرو برا گرانینگاه د

 گفت:

 نیبگم. فقط در هم تونمیراز هست؛ نم نیجان! ا ییدا یچیه -

پاک  یلیدلش خ ست،ین دهیکه نشون م یحد بدون که اون جور

 .حرف هاست نیتر و مهربون تر از ا

فکر نکنم و  یزیکردم به چ یسرم رو آروم تکون دادم؛ سع جیگ 

 نکنم. چشیسئوال پ شتریب

تابت  یتابانت ب ینره که ابج ادتی! قول و قرارت ییمن برم دا -

 طور پدر بزرگ گرام... نیشده، هم

 و گفت: دیخند

 .ریرو بگ یدرست میچشم شما هم به حرف هام فکر کن و تصم -

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .کنمیم یسع -

 زدم که تلفنم صداش بلند شد. رونیو از خونه ب میکرد یخدافظ

 بله؟ -

 :دیچیگوشم پ یتو انیفر یصدا

 خانم؟! ی! شمسدیببخش -
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 گفتم: یام گرفت؛ اما مثالً جد خنده

 کوفت! برو خودت و مسخره کن. -

 قهقه زد و گفت: سرخوش

نکنه با شوَوِرت دعوات  ،یب نبوداعصا یاِوا! خواهر انقدر ب -

 شده؟

 یکردم جور یطرز صحبتش لب هام کش اومد؛ اما سع از

 به خنده ام نبره. یباهاش صحبت کنم که پ

 ها... مثل آدم حرف بزن. زنمتی! مانیفر -

 نه اون بدبخت. ی! پس تو دست بزن داریوا -

 .ذارمیکلت نم یفقط مو تو نم،یتو رو بب -

 م؟یداشت د؟ی... تو روز روشن؛ پشت تلفن و تهدی... ای... ایا -

خودت برو. َشِرت و  ،یریکت شلوار بگ امیاصالً باهات نم -

 .کنمیخونه استراحت م رمیکم... منم م

 .یهوا باش که من بزارم تو خونه بر نی! به ازمیعز -

 خودت برو. ؟یدار کاریوا! به من چ -

 توجه به حرفم گفت: بدون

کت  میری. میامروز از االن تا شب درخدمت من هست کی -

و بعد  کنمیرزو م شگاهیآرا م؛یریگیشلوار رو و کفش م

 .برمتیرستوران م

 ایبابا! با فراز  ام؟یها ب نجایبلند بشم باهات ا یچ یآخه من برا -

 عمو برو.
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تاالر  یکار ها رِ یهست؛ بابا هم درگ ریفراز که خودش درگ -

همه هم سرشون شلوغِ  شناسم،ینم ادیرو ز رانیاشده. بعدشم من 

 از تو عالف... ریغ

 .یدیکوتاه تر از من ند واری... دگهیبله د -

 . دمینه ند -

هم  یبه خدا چند روزه از دست مامانم و مامانت چشم رو -

 نذاشتم.

 و گفت: دیخند

 چرا؟ -

 لباس آالخون واالخون کردن. کیمن و به خاطر  -

 گفت: ؛یمسخره کن یرو بخوا یکس نکهیبه حالت ا انیفر

 .ادیبدت م دی! چقدرم تو از خری! الهیاله -

 گفتم: مظلوم

اگر تونستم  کمیفقط  کمی... منم برم گهیتنها برو د ن،یبب -

 بخوابم.

 انقدر چونه نزن باال بپر. -

 :دمیپرس متعجب

 باال بپرم؟ ییمگه کجا -

بود و بهم نگاه  نیبه کنارم نگاه کردم. سوار ماش یبوق یصدا با

 نی. سمت ماشنمیتلفنش رو قطع کرد و اشاره کرد بش کرد؛یم

 حرکت کردم و سوار شدم:
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 هستم؟ نجایا یدیاز کجا فهم -

 رو به حرکت درآورد: نیماش

 «یریم امیت ییدا دنید»خاله گفت:  -

 و گفتم: دمیکش یآه

اول به  ارم،یب ریگ دیبهاوند و با نیتنهاست... ا یلیواقعاً خ -

 دست کتک بزنم. کیو بعد به خاطر خودم  ییخاطر دا

 زونیآو خ؛یدونه موهاش رو با م -و دونه کنمیم داشیخودم پ -

 میبپزم براش که ن یآش کی نی. حاال صبر کن و ببکنمیم وارید

 داغ داشته باشه. ازیپ لویوجب روغن و چند ک

 یاز عصب خواستیدلم م گفت،یها رو م نیا یعصب انقدر

طنزش  تیخنده دار بود و اصالً به شخص یلیبودنش بخندم. خ

 .خوردینم

 نیا یدونیاز کجا م نمی! حاال بگو ببانیاوه! تنکس مستر فر -

 کجاست؟ هیکت شلوار

 رو از هم باز کرد و گفت: شیمشک یها ابرو

 اونم از خاله جونم آدرس گرفتم. -

شما که از خاله جونتون آدرس رو  گه؟ید امیاِ !خب من چرا ب -

 .نیهم گرفت

 .یزنیم یساز مخالف کی! همش لینکن سو تیاذ انیجون فر -

. به پاساژ مورد مینزد یحرف گهید دنمونیشدم و تا رس ساکت

 یآقا»باهم به سمت مغازه نسبتاً بزرگ  دم،ینظر که رس

 گرفت؛یبدجور خندم م شیلی. از فاممیحرکت کرد «یزیریپ
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لبم قصد رفتن  یطور بود و االن هم که لبخند رو نیهم شهیهم

و  کردبهم  ینگاه انیجا خوش کرده بود. فر قینداشت و عم

 گفت:

 گه؟یم یخندت چ -

 .یچیه -

باهات هم قدم  شهیانقدر لبخندت بزرگ که روم نم یچیه یبرا -

 بشم؟

 سمتش برگشتم و گفتم: ستادم،یتعجب ا با

 ؟یباهام هم قدم بش یداره کخ نخوا یوا! چه ربط-

 و گفت: ستادیهم ا اون

 یو تو یو جذاب تیپسر با شخص نیهمچ گنینم گرانید -

چرا دوشا دوش « به خودش و قد و باالش اشاره کرد» ییدلبرو

وبه من » ادیمسواک زدن زورش م یکه برا رهیراه م یدختر

 «اشاره کرد

 گرد بهش نگاه کردم و گفتم: یچشم ها با

 ب... یلی... خیلیخ -

 حرفم و گفت: نیب دیپر

 !گم؟یواال مگه دروغ م -

بهش بگم. فقط تونستم حرکت  یچ دونستمیشدت حرص نم از

 کنم؛ قدم هام رو تند کنم و داخل مغازه برم.
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خودم  زد،یتوجه به صدا زدن هاش که توش خنده هم موج م یب

تاس که  یقد کوتاه و کله ا یرسوندم. مرد یزیریپ یرو به آقا

 دیسف وندیکوتاه و پ یبود با بابا دوست بودن؛ ابرو ها یسالچند 

 سبز... یبا چشم ها

 ن؟یسالم عموجان! خوب هست -

رو درآورد و  شیته استکان نکیمهربون نگاهم کرد، ع دنمید با

 بود گذاشت. شیکه کنار استکان چا یکتاب یرو

ها منتظر بودم  نیخانم! منم خوبم، زودتر از ا لیبه به! سو -

 .یایب

 شد. رید گهید دیببخش -

 با آرامش گفت: یزیریپ

پدرت فقط به من گفت:  ؟یکنینم یخدا ببخشه عموجان! معرف -

 ؟«یایمغازه م یبا کس»

 گفتم: یزیرینگاه کردم و رو به پ انیبه فر ظیغ با

 هستش. انیپسرخالم، فر -

 .نیخوش اومد یلیخ -

به مغازه  یهم با کمال ادب جوابش رو داد و نگاه مختصر انیفر

 انداخت. کیبزرگ و ش

 ن؟یخواهیم یچطور کت شلوار نمیخب! بب -

و رو به عمو  دمیحرفش پر نیب عیتا اومد حرف بزنه؛ سر انیفر

 گفتم:
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 .میتا ما انتخاب کن نیاریتون رو ب ژهیو یشما کت و شلوار ها -

چپ چپ نگاهم کرد و  انیگفت و ته مغازه رفت. فر «یچشم»

 گفت:

 حرف بزنم! یکه اجازه داد یمرس -

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 رو به جا آوردم. فمی! وظکنمیخواهش م -

 پررو خانم! -

بارش کنم که عمو با چند دست کت و شلوار خوش  یزیچ اومدم

 .ستادیدوخت کنارمون ا

 زشونیتا سا دیانتخاب کن نیست دارعموجان! هرکدوم دو ایب -

 رو بدم.

کت و شلوار زغال  نشونیبه کت و شلوار ها کردم، ب ینگاه

نظر  انیبزارم فر نکهیبه دلم نشست. باز هم بدون ا شتریب یسنگ

. چون اکثر اوقات ارهیرو ب زشیبده؛ به عمو گفتم از اون سا

 مثل االن... دم؛یدیم یمشک یرو با لباس ها انیفر

همون اجازه  یبرا اد،یبهش ب شتریتر ب رهیت دیظرم اومد شان به

 خواستم؛یهم م ییجورا کیانتخاب کردن رو هم بهش ندادم. 

قصد  یاما اون متوجه نشه که از رو ارم،یمثال حرصش رو در ب

 کار رو کردم. نیا

 شد و گفت: نهیمحو دست به س یبا لبخند انیفر

 خوام بپوشم ها... یمن م دیببخش -

 ارامش گفتم: با
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 یزیوقت چ کی. کنمیم ینگو... دارم ابرو دار یچیه -

 یصفرت رو نشون بده و من رو هم جلو ی قهیکه سل یبرندار

 .یعمو شرمنده کن

 و پاهاش رو جابه جا کرد و گفت: دیخند یور کی

 !؟یاریو حرص درب یکن یتالف یاالن مثالً خواست -

رو درست کنم  هیقض نکهیا یبشر زرنگ بود؛ برا نیا چقدر

 گفتم:

فکر  یخوایاصالًهرجور م ؟یاری! چه حرص دربزمینه عز -

 کن.

 .یندار یبله، کامالً مشخصه که قصد تالف -

اومد؛  انیفر زیدفعه عمو با کت و شلوار سا نینگفتم که ا یزیچ

چونه زدن و به زور و ضرب دادن  یو بعد کل میپسند که کرد

هم براش  ی. داخل همون پاساژ، کفشمیاومد رونیمبلغ از اونجا ب

 .میبرگشت نیماش شیو بعد پ میانتخاب کرد

 ام؟یب شگاهیرزو آرا یبرا دیخب مستر! حاال حتماً منم با -

تا من  یمونیم نیماش یفقط تو ؛یایکه باهام داخل ب یخواینم -

 .میشام بخور میبرگردم و بر

 برم خونه بخوابم. خوامیمن م م؟یرو شام بخور یچ یچ -

 رو روشن کرد و گفت: نیماش

پسر خاله ات بخواد شام  نکهیا یهست ول شهیخواب هم -

 نشه. بتینص گهید دیمهمونت کنه؛ شا

 .برهیفراز م یتو نبر -
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... زن خودش رو نبره، بعد برداره تو رو کارهیب گهیآره د -

 ببره؟

 !بره؟ینارون و نم یعنیوا!  -

اوقات  یکه بعض کنهینه بابا! انقدر سرش رو با شرکت گرم م -

بکنه؛ االنم به زور  یخشک و خال حیتفر کیوقت نکنه  دیشا

 اومده. رانیا

 نگفتم که گفت: یا گهید یزیچ

 ان؟یبا من رستوران ب دنیحاال سرکار خانم افتخار م -

 ندارم. یحرف ؛یکنیاسرار م یلیچون خ -

گاز فشرد. من هم سرم  یرو شتریرو ب گفت و پاش یا «خوبه»

 یدادم و چشم هام رو بستم؛ فکرم مدام رو هیتک شهیش یرو رو

و خودش رو  دیچرخیبهاوند و عمه م با،یمامانم، شک ،ییدا

 .کردیخسته م

شد و  ادهیپ یچشم هام رو بازکردم. بدون حرف ن،یتوقف ماش با

 گهیبود؛ بعد به من م یرفت. عجب کلک یمدرن شگاهیسمت آرا

 یچ دونهیاز من بهتر م نکهی. استمیها رو بلد ن جانیمن خوب ا

راحت تر  یلیباشه؛ اما انگار خ دهیکجاست، هرچند ادرسم پرس

 .کنهیم دایپ رو رشیو مس کنهیم یها رانندگ نیاز ا

 ش،یآهنگ روس یشروع به زنگ خوردن کرد و صدا شیگوش

 نیرو در برگرفت. بدون ا کایرا نیتمام اتاقک لوکس ماش

 ینگاهش کنم؛ مشغول ور رفتن با ناخن هام شدم که به تازگ

اسرار برام درستشون کرده بود. تلفنش قطع شد و  یرامک با کل

 برو اعصا یلیخ گهیکردن کرد. د یدوباره شروع به خودکش
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شده  ویس «R» نیبود خم شدم و برش داشتم، روش حرف الت

 جکتیرو قطع کنم؛ ر شیگوش ینکره  یصدا نکهیا یبود. برا

ول  یطرف پشت گوش یاولش برگردوندم، ول یکردم و سرجا

 انیکنم که فر جکتیکن نشد و دوباره زنگ زد. اومدم دوباره ر

 نشست. نیاومد و داخل ماش

کار  یکس دیبد نبود ها... شا یدادیرو جواب م یگوش نیا -

 داشت. یضرور

 گفتم: یتفاوت یباال انداختم و با ب یا شونه

 به من چه مگه من فضولم؟ -

 طور که برش داشت گفت: همون

 ینه که اصالً تو نگاه به صفحه اش نکرد -

رو همزمان روشن کرد. من هم  نیگوشش گرفت؛ ماش یرو بعد

نام چشم  «R» یسروته ش با شخص یب یتوجه به حرف ها یب

چشم هام رو از هم باز  ن،یهام و مجدداً بستم. باتوقف دوباره ماش

انداختم. رستوران مورد عالقه م بود  یکردم و به اطراف نظر

 که باعث برق زدن چشم هام شد.

 ؟یرو از کجا بلد نجای! اانیفر -

دونستن رستوران مورد عالقه ات  ؟یبه... مارو دست کم گرفت -

 نداره. یکار

 یاز کس یوقت کرد ی. تو ککنمیدارم بهت شک م گهید -

 :یریبگ ادی ایها رو  نیو ا یسبپر

 وجود داره؛ غم ندارم. ینام یلیشا یتا وقت -
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رو کف دست همه  زیامان از اون فضول خانم که همه چ -

 ...خورهینم سی. آلو تو دهنش خذارهیم

بپر که روده بزرگه درحال  نییپا ؟یدار کاریبچه رو چ -

 هست. کیخوردن کوچ

 شد ادهیپ عیسر

 گفتم: رلبیز

 شکم پرست! -

گارسون ما رو به طبقه باال  م؛یداخل رستوران که شد باهم

 یکرد. برعکس عموم مردم که معموال دوست دارن تو تیهدا

دوست داشتم وسط؛  شهیمن هم نن،یممکن بش یجا نیکنج تر

 .نمیممکن رستوران بش یجا نیدرست شلوغ تر

که مردم  ییجا نم،یکنار آبشار بش نییمن دوست داشتم پا انیفر -

 .نمیرو قشنگ بب

 کردیم یشکل رستوران رو ط یچوب یطور که پله ها همون

 گفت:

 کار؟یچ یخوایمردم رو م م؛یباال بر ای! جا نبود. حاال بزمیعز -

« تولدت مبارک»آهنگ  یدفعه صدا کیکه  کردمیم غرغر

خانواده  کردم؛یرو م نگاه م. خشک شده به روبهدیچیفضا پ یتو

دست رامک بود؛  کیو آقاجون هم بود. ک یلیخاله با مامان، شا

 .خوندیلب م ریو آهنگ رو هم ز ومدیبه سمتم م
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و تکون  کردمیمن همچنان خشک شده بهشون نگاه م اما

گرفت  یلیبهم کرد و از بازوم ناخن ج ینگاه انی. فرخوردمینم

 م بوس کرد.که دردم گرفت، مامان سمتم اومد و گونم رو محک

 عشق مامان تولدت مبارک! -

 کیمامان؛ همه سمتم اومدن و بوسه بارونم کردن و تبر بعد

که  ی. مناوردمیخودم سر در نم یاز کارها گهیگفتن، واقعاً د

نبود امروز  ادمیحاال اصالً  کردم؛یوقت فراموش نم چیتولدم و ه

که بهم  ییکادوها م،یکه نشست زی... سر میخیو چه تار هیچه روز

 حالم رو عوض کرد. شتریدادن ب

 از همشون تشکر کردم. میکه خورد شام

 عوض شد. میبود؟ واقعاً روح یک شنهادیپ نیا -

 زد و گفت: یلبخند انیفر

دستور اقاجون بود. بس که نگرانت بود و خواست حال و  -

 هوات عوض بشه.

 .دمشیآقاجون رفتم و محکم بوس سمت

 ها... یدختر! صورتم رو پراز تف کرد یا -

 یتیاهم چیه دم؛یصورت نرم و چروکش زو بوس شتریو ب دمیخند

 صورتش ندادم. زیر یلیخ یها شیبه ته ر

 سرمون باشه. یباال تونیسا شهیدستتون دردنکنه! انشاهلل هم -

 به کتفم زد و گفت: آروم

 عمرت گل نباشه بابا! -
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دفتر خاطراتم ثبت شد.  یتوشب هام شد و  نیشب جز بهتر اون

که  امیت ییو دا زمیعز یبود، مثل بابا یها خال یلیخ یجا یمنته

 یجا شتریکردم و از همه ب یرویتا االن از اون پ مینصف زندگ

 بود. یعشق نامردم خال

  

*** 

  

 ییخوب بود؛ زن دا نجایبه عکس کردم. چقدر ا یاخر نگاه

طالق نگرفته بود. مادرجون زنده بود و ازهمه مهمتر بهاوند 

 چوندهینپ نهیغم من رو نب نکهیا یبود. پشتم بابا بود و برا شمیپ

و عکس رو داخل آلبوم گذاشتم و بستم.  دمیکش «یآه»بود، 

مخصوصاً  بودم؛دلتنگ گذشته ها شده  بیو غر بیامروز عج

باد کرد که دوباره  شتریب مامانم و احساساتم شیاومد پ ییدا یوقت

 یهفته به عروس کی. ومدیبه جمع برگشت، اما شازده ش ن

دادم، اما  یخبر قطع گرانیبه د نکهیمونده و من هنوز با ا کایرا

 نه؟! ایکه بعدش با خاله مسکو برم  ومدمیبا خودم کنار ن

که  شهینم ؟ناراحتیچ ستمین نهیبرم و بهاوند برگرده و بب اگر

 !کنه؟یها فکر م یدم و رفتم؟با خودش چمنتظرش نمون

شد؛ دلتنگش  دایپ میاتاقم بدون اجازه باز شد و قامت مرد زندگ در

رو مرتب  شیجوگندم یبودم و قلبم سخت گرفتارش بود. موها

جذاب تر شده بود. بدون  شیرسم یکوتاه کرده بود، با لباس ها

 آغوش پدرانش انداختم: یسمتش رفتم و خودم رو تو یمعطل
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ذره شده بود.  کینامرد! دلم برات  یاومد ریباباجونم! چقدر د -

 نیمن! هم ینبودت چقدر سختشه؟ بابا یدخترت تو یگینم

 گهیتو د کشم؛یدارم عذاب م میزندگ یآدم ها یاز دور یطور

 نکن. نیمن رو از نبودت غمگ گهیامتحانم نکن. تو د

زد و محکم تر من رو  یم بوسه احالت دار یقهوه ا یموها به

 گرفت: لشیدر آغوش خوش استا

و برگشتم.  وردمیطاقت ن گهید یباباجون! کارداشتم، ول دیببخش -

 نیمدت سخنت بود من چند نیمن قصدم آزارت نبود؛ اگر تو ا

 !زمیاز من بود. ببخش عز یبازم کوتاه یبرابر سختم بود، ول

مهربونش نگاه کردم که  یازش فاصله گرفتم و به چشم ها یکم

قد بلند  یمردمک چشم هاش درشت تر شده بود، کم زد؛یبرق م

هام  یتوجه به دلخور ی. بدمیکردم و گونه اش رو محکم بوس

 گفتم:

 ن؟یبرگشت دونهیمامان م -

 .ستینه بابا جان! ظاهراً خونه ن -

 .نیخبر داد یآره، فکر کردم تلفن -

 نه؛ حاال کجا هستن؟ -

در جمع  ینشستم. همون طور که سع یصندل یرفتم و رو کنار

 کردن آلبوم بودم گفتم:

هم با  ای کایخونه را ای رنیم رونیروز ها با خاله همش ب نیا -

 .ارمیکه من سر درنم ییجا رنیآقاجون م

 زد و گفت: یلبخند
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از  یفراموش نکرد یزیخانم! چ لیسو یطور... راست نیکه ا -

 ؟یریبابا بگ

 کردم و گفتمفکر  یکم

 .ادینم ادمینه  -

برداشت که من  بایز یقدم عقب رفت و از کنار در ساک چند

 اومد متوجهش نشده بودم رو سمتم گرفت. یوقت

 ها... رهینم ادشیوقت  چیفرشته من! بابا تولدت رو ه  -

شده بود؛ با  یلبخند گرم زبانیمن بود که م یلب ها نیا حاال

ً یذوق ساک تقر بزرگ رو ازش گرفتم و به داخلش نگاه کردم.  با

 داخلش بود! با تعجب به بابا نگاه کردم. دیکل کی

 داخلش بود!؟ دیکل یبزرگ نیساک به ا -

نگاهم کرد و  کردینگاه جذابش که دل دخترش رو آب م باهمون

 گفت:

 جاها متفاوت هست. هیکجاست که با بق دیکل نیبرش دار و بب -

 گرفتم و بهش نگاه کردم که گفت:دستم  یرو تو دیکل

 ،یلباس هام رو عوض کنم. توهم اگر زرنگ باش رمیمن م -

 دایرو پ دیکل نیباشه؛ قفل ا یخواستت برات مهم و  ارادت قو

 .ینیبیو کادوت رو م یکنیم

و  بیعج دیتخت نشستم و به کل یاتاق خارج شد و من هم رو از

که بر  یمیقد یها دیکل هیدستم نگاه کردم. شب یتو بیغر

لنگر و  یبود و روش شکل ها شیچهل سال پ -یبه س گشتیم

 شده بود. یحکاک ینیخط چ
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 یهمون آروم رو یبرا دم؛ینرس یا جهیفکر کردم به نت یهرچ

اتاقم زل زدم.  دیبه دست به سقف سف دیو کل دمیتخت دراز کش

قفلش رو باز کنه، چشم هام  نیبودم که ا ییذهنم دنبال جا یتو

و با  دمیمثل جن زده ها پر کهویفکر  -فکر -فکر -بستم. فکررو 

بزرگ گوشه  یرسوندم. به سمت انبار اطیدو خودم رو به ح

حرکت کردم؛ مطمئن بودم مال درهمون جا هستش و به  اطیح

 .شهیخونه مربوط نم نیا گهید یجا چیه

رو داخل قفلش کردم و چرخوندم که با  دیکل دمیکه رس یانبار به

شدم، چشم هام  یدر رو هل دادم و وارد انبار یباز شد. کم یکیت

رو م هست که روبه یزیچ نیا شهیرو م شد. باورم نمقفل روبه

باشه. تو دلم کارخونه قند بود؛  دهیمن باشه و بابا برام خر یبرا

کنم و غرقش بشم. غرق  مسشچقدر دوست داشتم زودتر ل

 ...شیودهاش... غرق مول یهاش... غرق دلبر ییبایز

 بابا! خوشت اومد؟ فرشته

آغوشش جا  یصداش سمتش برگشتم و خودم رو دوباره تو با

 دادم:

چقدر منتظر  یدونی! بابا! مونتمی! دیعاشقتم که انقدر به فکرم -

 داشته باشم. یزیچ نیروز برسه و همچ نیبودم که ا

شکل  نیباتریبرام به ز یگرفت ادی یمبارکت باشه! قول بده وقت -

 .یو دلم رو آب کن یبزن

 چشم شما جون بخواه! -

 .ارنشیداخل خونه م انی. حاال بعد دوتا کارگرممیبر ایب -
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و خوشگلم انداختم. بدجور  اهیس یانویبه پ ینگاه گهیبار د کی

قبالً که به بابا گفتم بودم آرزو دارم از  شد،یدل آدم براش آب م

جور شد؛ حتماً برام  تشیاگر موقع»ها داشته باشم گفت:  نیا

 خونه است. یتولدم تو یکادو یحاال برا «خرهیم

درحال لباس درآوردن بودن،  یلیمامان و شا میخونه که شد داخل

 .میما حضور دار دنیو اصالً نفهم زدنیباهام حرف م

 کنه؟یقبول م لیمامان به نظرت سو -

 خودش هم بهتره. یوا! چرا قبول نکنه؟ برا -

 ؟یچ انیقبول کنه؛ فر لیاصالً سو -

 ؟یداد ریموضوع گ نیبچه تو چرا انقدر به ا کنه،یاونم قبول م -

دوتا چقدر لجبازن و باهم  نیا دونمیمن م نکهیبخاطر ا -

 .سازنینم

 اتاقت برو و انقدر ضدحال نباش. یتو ای! بیلیشا یوا -

اتاقش بره؛ چشمش به من  یکرد تا اومد تو زونیهاش رو آو لب

 بغل بابا پارت کرد. یو بابا افتاد و با دو خودش رو تو

 .دینگاه کرد که به من و بابا رس یلیبا تعجب به کار شا مامانم

 گوشه لبش رو گاز گرفت و گفت: مامان

 شاهرخ؟! یاومد ی! تو کیوا یا -

 گفت: کردیرو بوسه بارون م یلیهمون طور که سر شا بابا

 .دمیکه رس شهیم یاعتس کی -

 و گفت: دیبا لبخند دست بابا رو بوس یلیشا
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 !یخوش اومد یلیبابا خ -

 رو بوس کرد. یلیخم شد و گونه شا بابا

مامان  شیپ قهیچند دق یحرف ها ریوسط من بودم که فکرم گ نیا

 بود. یلیو شا

 ن؟یگفتیم انیدرمورد من و فر یلیبا شا یمامان چ -

 که از حضور بابا رو صورتش بود، پر زد و گفت: لبخند

 ؟یدیشن -

 به نشونه مثبت تکون دادم که آروم گفت: یسر

اما  -و بهت بگم ییها زیچ دیبا ام؛یاتاقت برو. االن م یتو -

 اول به پدرت بگم بهتره... یمنته

هرچه زودتر بدونم  خواستینگفتم به اتاقم برگشتم. دلم م یزیچ

اول بدونه بعد  دیخبر داره و حاال بابام با یلیشده که شا یچ

 ینیریپراز ش سیگذشت که باالخره با د یمن... زمان طوالن

 .نمیتخت بنش یوارد شد و وادارم کرد رو

 .یایاسترس به جونم افتاد تا شما ب شده؟یچ یبگ یخوا ینم -

 گفت: یبا لبخند محو مامان

کن بعد بهت  نیریبردار دهنت رو ش ینیریش کیاول  ایب -

 ! خبر خوشه...ریاسترسم نگ یالک گم؛یم

 حرص، اما آروم گفتم: با

 .شدهیخوردن شو و بگو چ الیخیمامان جان! ب -

 گفت: لکسیر مامان
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 .یپرسینشده که تو انقدر م یخاص زیچ -

 انداخت و گفت: نیینگاه کردم که سرش رو پا رهیخ -رهیخ بهش

 کرده. یخواستگار انیخاله تورانت تو رو واسه فر -

 نیا یشده به مامان نگاه کردم؛ با تموم شدن حرفش به آن خشک

شدن و  ریبدنم تبخ یحس بهم دست داد، انگار که کل آب ها

 یزیاما چ خورد؛یتند تکون م -آسمون رفتن. لب هاش تند

. جدا از اون دمیدیو فقط حرکت لب هاش رو م دمیفهمینم

 یقطره ا از یرفت، بزاق دهانم خال نیقدرت حرف زدنم هم از ب

 آب شد.

 یتو یچ دونمیمامان سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد؛ نم 

که بغلم کرد و محکم به خودش فشارم داد. با فشرده  دیچشم هام د

که حرف هاش  دیبهم رس ژنیآغوشش انگار تازه اکس یشدنم تو

 ن.کرد دنیانگار تازه گوش هام قصد شن د؛یرسیبه گوشم م

 نیتو چرا مدام ا ؟یکنیم کاریبرات مادر! باخودت چ رمیبم -

 ؟یزیریها رو م دیمروا

پس چرا خودم متوجه نشدم؟! اصال  کردم؟یم هیداشتم گر من

 تیگر لیدل یدونیواقعا نم یعنی! لیسو یبود؟وا یچ میگر لیدل

 ه؟یچ

تو بهاوند تموم شده است. تو  هی! دخترم! به خدا که قضلیِسو -

چه بهتر که اونجا محرمم  ،یبر هیباخالت روس یخوایکه م

 شتیاز خالت بتونه کمکت کنه و پ ریکه غ یکی. یداشته باش

 باشه.

 زور لب زدم: به
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 مامان! -

 من؟! لیجان مامان؟! جانم ِسو -

 ازمن نخواه. تونم؛ینم -

 رد و گفت:بلند و حالت دارم رو نوازش ک یموها مامان

فکر  کمی خوامی. من فقط ازت مستیدخترکم! زور باال سرت ن -

حداقل تا چند روز قبل رفتنت که اگر  ؛یجواب ند عیو سر یکن

. میو عقدتون کن میمحضر بر یهم جوابت مثبت باشه، به مبارک

مرد  کیاومد  شیپ یمن و پدرت راحت باشه که مشکل الیخ

 باشه. شتیپ

 هیاشک هام حاال باعث شد بفهمم که  واقعاً دارم گر یداغ

 .کنمیم

. خوامینم انی... اصالً من بخوام هم فرخوامیمن نم خوامینم -

 شما؟ نیگیم یمامان چ

 گفت: یبا حالت گرفته ا مامان

که دوست داشتن  یخودت غرق شد یدخترقشنگم! انقدر تو -

. نخواست یدیما ندنابود شد؛ ا انمی. فرینیبیهم نم انتیاطراف

اون نخواست  ،یریعذاب وجدان بگ خواستیها چون نم ینیبب

. تو هم که دیدیغم چشم هاش رو نم بودیآدم کور م دیبا یول

 ماشاهلل عشق کورت کرده بود.

رو  دنیشن شتریطاقت ب گهید د؛یکش ریحرف مامان سرم ت از

نشنوم.  گهید یچیو ه رمیگوش هام رو بگ خواستینداشتم. دلم م



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 اتیو دلم آروم و قرار نداشت، تمام محتو زدیهام نبض م قهیشق

 معده ام انگار تو دهانم بود.

 بس کن مامان! تنهام بذار. برو... -

 و دوباره بهش گفتم: دمیکش رونیرو از بغلش ب خودم

 .رمیمنجالب خودم بم ینگو. فقط بذار تو یچیبرو ه -

از اتاق  یناپلئون ینیریش سیآروم تکون داد و ناراحت با د یسر

سوزناک  یهق من بلند شد. هق هق -خارج شد که همزمان هق

از ته دل که آدم با  یزجه ها کرد؛یکه دل سنگ رو هم آب م

 . گرفتیاش م هیگوش دادنشون گر

حرف اشک  نیربط تر یکه با ب اریبهت فشار ب یبده دلتنگ چقدر

هم نبود.  طربیب نیالبته هرچند همچ ،یو هق بزن یزیبر

بود که کل وجودم رو سوزوند و جگرم رو کباب  یموضوع

در  یکه صدا ختمیخودم بودم و اشک ر یچقدر تو دونمیکرد.نم

 زدن اتاقم من رو به خودم آورد.

 بله؟ -

 !ام؟یداخل ب تونمیم -

زنگ  یصدا یاومده بود که متوجه نشده بودم؟ ک یبود. ک انیفر

شون اومد؟ انقدر کر  یاحوالپرس یصدا یخونه اومده بود؟ ک

صدا رو از  نیتر کیکه کوچ یشدم؟ انقدر حواسم پرته؟ من

 دم،یپوش ی. از جام بلند شدم و مانتو و شالدمیفهمیفاصله دور م

که حتما به رنگ  شد سمیخ یچشم ها رهیدر رو که باز کردم خ

 خون شده بود.
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و آروم تخت نشستم؛ وارد اتاق شد و در ر ینگفتم و رو یچیه 

 یانداختم و به پاها نییبست. با فاصله کنارم نشست، سرم رو پا

 یقینفس عم کردم؛یم یزیهق هق ر یچشم دوختم. گاه فمیظر

 و گفت: دیکش

 ؟یکنیم هیچرا گر -

 نگفتم که دوباره گفت: یزیچ

 ؟یکرد هیچرا گر لیبه من نگاه کن! ِسو -

امروز  ست؛ین شهیشوخ طبع هم انیاز فر یامروز خبر ظاهراً 

و غم باهام  تیکه انقدر با جد ستیاون هم انگار حالش خوب ن

 هست. ریبا کلمات براش سخت و نفس گ یو باز زنهیحرف م

 ناراحت لب زد: انیفر

 ؟یو باهام حرف بزن یانقدر سخته به من نگاه کن -

از  یزیسمتش برگشتم و نگاهش کردم؛ صورتش هم چ آروم

 به همراه نداشت. یشوخ طب

 یشکل نیکرده ا یمامان تو رو واسه من خواستگار نکهیاز ا -

 ؟یشد

 لب زدم: آروم

 .یپس خبر دار -

 و گفت: دیکش قیعم ینفس

بهت نگه، اما  یچیبشه و ه الیخیصبح بهم گفت. بهش گفتم ب -

 ای یبش تیتو اذ خوادیحرف هاست. من دلم نم نیلج باز تر از ا
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 ی! اصالً حاالست که معنلیبشه؛ باور کن سو ریفکرت درگ یحت

 . فهممیخودم و خودت م یرو رو هیاون روز بق ینگاه ها

 نیگنگ خاله، مامان و هم یتوجه به اون روز ونگاه ها یب

 طور عمو فرامرز لب زدم:

 ... تو....نکهی... انکهیهم اشاره کرد. ا گهید زیچ کیمامان به  -

رده، اما انگار اشاره به دوست داشته شدنم توسط تو ک تونستمینم

 که گفت: دیفهم دمیاز مکث کردنم و ترد

هم دوست دارم.  یلیخاله درست گفته! من دوست دارم؛ خ -

 !لیِسو دمیفرو پاش یبا بهاوند نامزد کرد دمیفهم یکه وقت یانقدر

اشاره کرد، اما از رک  یموضوع کم نیمامان به ا نکهیا با

 زد و گفت: یبودنش تعجب کردم. لبخند تلخ

هم دلش برات رفته باشه و هرشب با  گهید یکی یکردیفکر نم -

 کرده باشه؟ یتو زندگ دیخاطره و ام

کلمه صحبت نداشتم که ادامه  کی ییبهتر بگم توانا ای جرعت

 داد:

فقط سه ماه کنارت بودم، اما دختر خاله! من تو همون سه  دیشا -

 رو باختم. مانمیماه دلم و ا

فکر کردن رو نداشت؛  شتریب شیزم گنجاقفل شده بود و مغ زبانم

 دم؟یچطور من نفهم نکهیا

قرار شد،  یکمرم خم و دلم ب نکهیبا ا نینامزد شد دمیفهم یوقت -

 یبهاوند اونقدر دونستمی. هرچند میاما آرزو کردم خوشبخت بش

اما دلم خواست  اد؛یبرب یزندگ کیکه بتونه از پس  ستیهم آدم ن
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 یحت»: گفتیکه م دمیشنی. از مامان مبه انتخابت احترام بذارم

بهت گوش زد کرده و تو حرف حرفه  ندهم بابت بهاو امیت ییدا

. انقدر آدم ستین شیحال یچیکردم، عشق ه یدرکتم م« خودته

 .ادیکه بهش لقب مجنون خوب م کنهیخودش م فتهیو ش ریرو اس

 یکه چشمت و رو یانقدر عاشق بهاوند»: گفتیمامان م یوقت -

شدم؛ اما اجازه  یَسر خورده م شتریب «یهاش بست بیهمه ع

 تیفراموش یبه هزار روش برا نکهیتا ا دادمینم یبه کس دنیفهم

سرگرم کردن خودم با شرکت باشگاه رفتن  شیکیانجام دادم. 

... اما یوالنمختلف و ط یوقت، مسافرت ها یوقت و ب یها

 بره.  رونیکدوم باعث نشد که فکر تو از سرم ب چیه

 ست؛ین داشیبهاوند بدون خبر دادن رفته و پ دمیفهم نکهیا بعد

دوست  ،یندار یخوب هیتوهم ظاهراً حالت بده و اصالً روح

 ی. خودم رو به هر درنمیرو بب تیناراحت خواستمیداشتم و نم

رفته بود. زن  نیزم ینکردم؛ بهاوند آب شده بود تو داشیزدم پ

 . دادیهم درست و درمون جواب نم ییدا

و همه  ستین ییزن دا دمیروز د کی نکهیرفتم و اومدم تا ا انقدر

 یها که خبر دادم بعد کل نیرو باخودش برده، به مامان ا زشیچ

چرا من  نکهیخبر از چه قرار و ا دنیکردنم؛ تازه فهم چیسئوال پ

 . زنمیانقدر خودم و به آب و اتش م

من ازش خواستم  ست،یخبر داد که ن ییتو که مامان زن دا به

با خودت فکر  یوقت کیکار رو کرده که  نیبگه دوست بابام ا

برات مهم هم  دیمن دنبال بهاوند رفتم. هرچند شا یچ یبرا ینکن

 رانیا ینداشت. وقت بیع یاما خب کار از محکم کار بود؛ینم
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بهاوند رو  خواستیم دلمبدتر شدم. انقدر که  دمت،یو د میاومد

 کرده. تیبکشم که چرا انقدر تو رو اذ

نگفت. خودم هم سکوت کرده بودم و  یچیه گهیکرد و د سکوت

بخواد بهم از  انیفر نکهیفکر ا شدیاز دهانم خارج نم یکلمه ا

 کیبا  انیتصوراتم فر یهمش تو کردم؛یعالقش بگه رو نم

تصور  بایز یبرنزه و صورت یاندام، پوست فیظر یدختر

و  دمیدیرو با بهاوند م امی. نه خودم که تموم دنکردمیم

رو تصور کنم؛ اما خب تجربه ثابت  یا گهیکس د تونستمینم

بدجور تو رو وادار  یوگاه رقصهیبه سازت نم شهیهم ایکرده دن

 .یبراش برقص کنهیم

 

بهش کردم، دوتا دست هاش و پشت گردنش قالب  یا گهید نگاه

اتاق زل زده بود. لب هام رو با  یکرده بود و به فرش سوسن

 یرطوبت به لب هام بده و بتونم کلمه ا یکردم تا کم سیزبونم خ

 حرف بزنم:

 !انیفر -

قرمز  یچشم هاش بدجور یدیو آروم بهم نگاه کرد. سف برگشت

از  ینکنه با کلمه ا کرد؛یم شهیبود و دلم رو شکسته تر از هم

 دونمیعاشقم و م کیحرفم دل خورد شدش بدتر بشه؟! من خودم 

 دنیاما من با د کرد،یدرد عشق چقدر سخته... منتظر بهم نگاه م

 بود. شدهچشم هاش رشته کالم از دستم خارج 

باز هم سکوت کن !  ؛ینگو... تا االن سکوت کرد یزیچ -

 نیباشه. بذار ا یزنیپسم نم نکهیحداقل بذار دلم خوش به ا
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 دونهیبدم که نم یبه خودم، قلبم، احساسم و غرورم دلدار یجور

 و از عشقم خبر نداره.

 زدم: لب

 گرفته شدن بدتره... دهیاما ناد -

 یبه جوابم بده؛ لب خند کج یپاسخ نکهینگاهم کرد. بدون ا قیعم

 یبرده بود و درآورد و جعبه ا بشیزد. دستش رو که داخل ج

 و کوچولو سمتم گرفت: بایز

هم داشته  یادگاری نیتولدت رو قبالً دادم، اما خواستم ا یکادو -

 .یباش

 جعبه کوچک و خوشگل سبز رنگ رو گرفتم: دیترد با

 !یمرس -

آروم بازش « بازش کن» یعنیچشم به جعبه اشاره کرد؛  با

داخل جعبه چشم هام  بایزکوچک اما  ءیاون ش دنیکردم. با د

و با شوق به صورتش که همچنان لبخند به  دمیخند حیبرق زد. مل

 لب داشت، نگاه کردم.

 فوق العاده ست؛ عاشقش شدم. یلیمحشره! خ انیفر -

 نداره. یقابل -

با  یلی. خبرمشی! هرجا برم با خودم مهیفندک فوق العاده ا -

 ارزشه...

 .یتش نزنو آ یفقط مواظب باش باهاش کس -

 .زننیزنم، من رو آتش م یمن آتش نم -
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 .یآب باش تا آتش نخور -

رو  زیبه بعد قرار طوفان بشم و همه چ نی. از اشمیمن اب نم -

 کنه. ریآتش رو که قرار وجودم رو تسخ یباخودم ببرم. حت

قلبم گرد و  یتو یچون بدجور ؛یوقت شد یلیطوفان که خ -

 .یخاک به پا کرد

که بکشه، من  یاز آه دمیترسیعالم دوباره به جونم افتاد. م غم

بشم. دلش بدجور ترک برداشته و  رشیرو نخواسته دامن گ

چرا اون  دم؟یرو نفهم یرقم یشکسته... اما چرا تا امروز نگاه ب

پر از  یبگه صدا کیرو تبر میزمان که زنگ زد تا نامزد

 دم؟یحسرتش رو نفهم

که  نمتیبب ایکنم  نتیوقت غمگ چیه خواستمی!من نمانیفر -

 چشم هات غم عالم رو داره.

 هاش رو باز و بسته کرد. چشم

 یماجرا نکن. به اندازه کاف ریدرگ ادیخودت رو ز دونم؛یم -

من  ،یرینکردم که غمباد بگ فیروت فشار هست. من برات تعر

 یگفتم که بدون ؛یدوست داشته شدن ندار اقتیل یگفتم تا فکر نکن

 هاست. نیاز ا شتریب اقتتیل

بهت نگاه کنم. تو انقدر خوب با  کشمیاالن خجالت م یمن حت -

 رم؟یبگ دهیو من ند یایمسئله کنار م نیا

نکن. اگر جوابت مثبت  تیخجالت نکش! گفتم خودت رو اذ -

بود بازم برام دختر  یاگر هم منف م،یکنیبود که خب ازدواج م

کمکم همه  یرو یتونیم و یمونیم یکوچولوم باق یخاله 

 .یجوره حساب کن
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 نگاهش کردم که بلند شد. قدردان

 کجا؟! -

 شیپ نمیکه بش شهیبرم. نم دیکار دارم؛ با یخانوم خانوم ها! کل -

 تو آبغور گرفتنت رو تماشا کنم.

 .ینیاز خداتم باشه که ابغوره گرفتن من رو بب -

 باال انداختم. یچپ نگاهم کرد که شونه ا -چپ

 اقتیمن رو جابه جا کردن ل یاصالً دستمال دماغ ه؟یچ -

 آبغوره گرفتنم. دنیچه برسه به د خواد،یم

 تأسف تکون داد. یاز رو یو سر دیخند

 احساس انسان بودن بکنه. کمیعقل بهش بده؛ بلکه  کی! ایخدا -

احساس  دیسرم رفت. درضمن چرا فرشته ها با گهیبرو د -

 انسان بودن بکنن؟

 کباری ،یخندیم کباری! لیِسو فهممیوقت نم چیفازت رو ه -

 .یکنیم غیج -غیج کباریو  یکنیم هیگر

 ... برو سرم رفتم.گهیاه! بسه د -

گفت و با تکون دادن دست از اتاق خارج شد. من  یا «باشه»

خسته پرت کردم و به فندک تو دستم چشم  یهم خودم رو رو

به سقف که عکس  یگاهو  کردمیروشنش م یدوختم؛ گاه

وقت ها هم اسمم رو که با  ی. بعضشدیم رهیصورتم بود خ

 کردم،یفندک نوشته شده بود رو لمس م یرو یزیر یفیظر

چقدر گذشت که در باز شد و بابا داخل اتاق  دونمینم قیدق
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تخت نشستم که کنارم قرار گرفت و با  یرنگم شد. رو یسوسن

 آرامش گفت:

 ؟یصحبت کرد انیبا فر -

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که گفت: آروم

 ؟یکن کاریچ یخوایخب م -

 ازش به ارث برده بود. یلیچشم هاش نگاه کردم که شا به

 .رمیبگ یمیتصم تونمیبابا! من فعال نم -

ده روز به رفتن خاله  ریهم درنظر بگ نیا یدخترم! ول دونمیم -

انجام  میرفتنت رو دار یها هم کار  انیات مونده. من و فر

بوده، اما من  ریگیهرچند اون خودش قبل از اومدن من پ م؛یدیم

 .کنمیرفتنت کمک م یهم االن بهش اضافه شدم و دارم برا

 شهیم یعقد کن انیاگر با فر یول ،یمعطل بش یداره کم احتمال

 نگاهش کردم و گفتم: یزودتر رفت. سوال

 به خاطر رفتنم عقد کنم که راحت برم. یعنی -

 گفت: عیسر بابا

اگر جوابت مثبت باشه؛ راحت تر  گمینه بابا جون! من دارم م -

 .یبر یتونیم

 بلندم رو چنگ زدم که گفت: یموها

 استراحت کن. کمی. توهم رمیمن م -

که صاحبشم خسته کننده بود چه برسه به  یمن یکه برا یاتاق از

شد. دوباره به رخت خواب پناه بردم و تا صبح خارج  ان،یاطراف
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پهلو اون پهلو شدم؛ اما خواب مهمون چشم هام نشد  نیا قراریب

 که نشد...

رادار هام فعال شد. انگار استرس،  لم؛یمیهشدار ا یصدا با

به قلبم هجوم  کبارهی زیکوفت و زهرمار همه چ ،یخوشحال

 ..صدا که ماه هاست منتظرجواِب. نیآوردن. با ا

نداشت و حاال با  لمیمیاز ا یادرس گهید یکس چیاز بهاوند ه ریغ

شدم؛ دست  لیمیخودش باشه. وارد ا زنمیکامل حدس م نانیاطم

. باالخره جوابم رو داده بود، اما دنیلرزیکرده بودن و م خیهام 

 کی خواستمیباز کنم و بخونم رو نداشتم. فقط م نکهیجرعت ا

 زیم یرو از پارچ رو وانیل ؛کنم یهام رو خال جانیه یجور

 درحال زدن بود. قراری. قلبم بدمینفس سر کش کیپرکردم و 

شکست و  یوارد صفحه شدم که کاش دستم م «یبسم الله» با

 ایکه برام نوشته بود، انگار دن ی. با خوندن هرکلمه اشدمینم

 دور سرم بود. دنیدرحال چرخ

ازخودم  یدادم و خبر ریهات رو د لیمیجواب ا نکهی! از اسالم»

خودم  یبگم من هم مشغله ها دی! اما باخوامیبهت ندادم عذر م

 یزیسروته ت نداشتم. چ یب یسوال ها یبرا یرو داشتم و وقت

 یبرات نباشه؛ اما بار ندیچندان خوشا دیبگم شا خوامیکه االن م

 مچهیحداقل ن شهیو باعث م شهیدوش من برداشته م یاز رو

 بره. نیهم که دارم از ب یعذاب وجدان

 یبوده رو به فراموش نمونیتا االن ب یهرچ خوامی! ازت ملیِسو

. حتماً... حتماً یخودت رو شروع کن دیجد یو زندگ یبسپار

 یکه عالقه دار یقیموس ،یو بعد هم ازدواج کن یدانشگاه بر
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خاطراتت با  ادیانجام بده؛ اما  یکه دوست دار یبرو و هرکار

 .وفتهیمن ن

. من هم میبهم ندار یآروم تره چون تعهد گهیاز لحاظ د وجدانم

 مشغول شده. تینها یخودم هستم و سرم ب یدنبال زندگ

 لیمی. بهم امیهم رو مالقات نکن گهیوقت د چیه دی... شایراست

 یچیدنبال چرا هم نباش که به ه ؛یشنوینم یجواب گهینده که د

نه دنبال من بگرده و نه  گهیهم بخواه د انی. لطفا از فریرسینم

و هم ما رو به  کنهیمادرم... که هم وقت خودش رو تلف م

 .ندازهیزحمت م

 دخترعمه! یبش خوشبخت

 «بهاوند

دخترعمه؟! از عشقم... از صاحب قلبم... از همه کسم... از  شدم

... شدم دخترعمه؟! آخ بهاوند! انصاف تو کجا میزندگ دیخورش

و چرا بدون  ینپرسم چرا ولم کرد تونمیرفت؟ به نظرت م

هم گله مندم که ازت خبر داشت و  ییاز زندا ؟یتوضح رفت

 «کجاست؟! دونمینم»: گفتیم

و  یدینصف گذشته ام رو پوشش م یکه به راحت ییتو چطور

فقط اسم  کهنینامرد! مگه تعهد به ا وفتم؟ین ادتیفراموش کنم و 

؟  شهیم یپس قول و قرارمون چ اد؟یشاسنامه هم ب یهامون تو

بوده؟  یبرات و تا آخر هستم... اون حرف ها چ رمیمیعاشقتم، م

 بوده؟ یاون ها وعده الک

که انگار اندازه  یحرف زد یوجدان! چرا باهام جور یب آخه

 یعنیعذاب وجدان؟  مچهین یچ یعنیپشه هم برات ارزش ندارم؟ 
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اون  ؛یرک کردو ت یکیکه  یخودتم شرمنده نبود شیپ یتو حت

با احساسات آدم ها انقدر آسون  یباز یعنی ؟یحرف چیهم بدون ه

 و سرگرم کننده است؟!

همون اول  ؟یدیو تاب م چیمرد مؤمن! چرا انقدر من و پ آخه

اشک هام   «خوامتینم»: یگفتیو م یومدیرک و راست م

نداشتن. سرعتشون رو هم  ستادنیمسابقه گذاشته بودن و قصد ا

 یو چند کلمه جلو قهیچند دق ی... احساساتم تودادنیم شیافزا

 رقصبست؛ بعدجور خودشون رو به  خیتارم  یچشم ها

 یتاک ساعت مثل ناقوس مرگ تو کیت یدرآورده بود و صدا

 .چدیپیگوشم م

روزم رو چه جور شروع کردم، خدا به آخر و عاقبتش رحم  اول

 کیآشغال  کیمن رو مثل  گذارم،یکنه. بهاوند! من ازت نم

که  ی... االن هم که خودخواهانه برام نوشتیو رفت یگوشه انداخت

 و خاطراتمون رو فراموش کن. دید میهم رو نخواه گهید

رسوندم و صورت قرمز  سیاحساس ضعف؛ خودم روبه سرو با

 کرد،یم یرو م بدجور بهم دهن کجروبه نهیشدم رو آب زدم. آ

بزرگ  یلیخ کردمیم ساله م بود؟ چرا احساس ستیمن جداً ب

دارم. لعنت به من که هنوز وقت درس و  یترم؟ مثالً پنجاه سال

 !ردبه سرم زد و گرفتارم ک یمشقم بود؛ هوس عاشق

*** 

  

لبم نشوندم و داخل آشپزخونه شدم. مامان  یرو یمسخره ا لبخند

 ظهر بود. یغذا برا هیبود که با آرامش مشغول ته
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 سرآشپز؟! یکنیسالم تابان خانم! چه م -

بودنش نبرد و با شوق گونم رو  یبه الک یپ دیرو که د لبخندم

 .دیبوس

 .کنمیدرست م نیدارم ته چ -

حالم بدجور از  نکهیبودم! با ا نیمالش رفت. عاشق ته چ دلم

رو   ریدلم ز بیعج نیبا اسم ته چ یبهاوند گرفته بود، ول لیمیا

 بم شد.ل یخنده قالب نیگزیجا یواقع یرو شد و خنده 

  ؟یدونستیعاشقتم! م -

 رو گذاشت. یا شهیش یبرام فرستاد و درقابلمه  یبوس 

 جواب کنکور اومده؟ یدیدختر مامان! فهم -

 گفتم: متعجب

 نبود. خیواقعاً! اصالً حواسم به تار -

 تأسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر

ظاهراً نت خونه  ؛یکرد کاریچ نهینت بب یکاف رهیپدرت گفت م -

 تموم شده.

 یرو یا گهیعکس العمل خاص د چیگفتم و بدون ه «یآهان»

 نشستم. یناهارخور زیم یصندل

. من، پدرت و کاستیرا یعروس گهیجان! چند روز د لیِسو -

 ژهیعمه من م؛یبرگرد یو زود میقبلش شمال بر میخوایم یلیشا

تا  میریو ما م ایتو ن یعنیحرف مامان  نیاصرار کرد. ا یلیات خ

 یلیبهانه خ کیاالن  بندمیشرط م م،ینیافسردت رو نب افهیق کمی

 .ارهیکارش م یهم برا ییابتدا
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 باشه خوش بگذره! -

داشتن  یکار کایرا ایوقت توران  کیتا اگه  میبریتو رو نم -

 .یکمک دارشون باش

نکنم و باهاشون  هیاورد تا گال یحدس زدم؛ مامان بهانه ا درست

نداشتم برم و اگر دوست داشتن  میمینرم. هرچند خودم هم تص

 باهاشون همراه باشم.

 گلوم خونه بست گفتم: یکه تو یبغض با

 .رمیم ششونیچشم! حواسم هست، کمک خواستن پ -

 :دیبرگشت و مشکوک پرس سمتم

 ه؟یطور نیصدات چرا ا -

 بگم: یمعمول یلیکردم خ یسع

 ه؟یصدام؟ مگه چطور -

رو م و گوجه رو برداشت و اومد روبه اریپر ازخ یحاو ظرف

 یرازیتا ساالد ش داشتیبر م یارینشست. همون طور که خ

 درست کنه گفت:

که انگار  یکنیبرخورد م یطور نیا خورهی! بهم بر ملیِسو -

 من نفهمم ها...

 چپ زدم و گفتم: یبه کوچه عل شتریرو ب خودم

 نشده. یصدام طور فهمم،یمامان جان! واقعاً منظورتون رو نم -

رو دوباره  روبه یبزرگ یپوست کنده  ازیجاش بلند شد و با پ از

 م نشست.
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 .یکرد هیگرفته ست؛ انگار گر -

 ینیرو نگ ازیطور که پخودم گذاشتم و همون یرو جلو کاسه

 گفتم: کردمیخورد م

 کارم؟ی! مگه ب؟یچ یبرا هیمامان جان! گر یتوهم زد -

 چپ نگاهم کرد و گفت: -چپ

چند ماه  نیا یانگار تو« !؟یچ یبرا هیگر»: یگیم نیهمچ -

 .یخودت رو باهاش خفه نکرد

اما فکرم اشتباه بود. مادر من  شه،یکردم از حالم خبردار نم فکر

 طور دلسوز و حساس... نینگران و هم

 گفت: آروم

 ؟یدیخواب شبید گمیم -

 یراستش رو... برا ایدروغ بگم  خواستینگفتم؛ دلم نم یچیه

 دادم سکوت کنم که دوباره گفت: حیهمون ترج

تا  شبی! با تو هستم ها... باز نکنه بخاطر بهاوند از دلیِسو -

 ؟یصبح پلک روهم نذاشت

ها  یبعد یگونم سر خورد و راهش رو برا یاشک رو یا قطره

 باز کرد.

 .دمیمه ازت پرسکل کی ؟یکنیم هیچرا گر -

 حرص گفتم: پر

 کنمیخورد م ازیام کجا بود بابا؟! دارم پ هیاِ! مامان جان! گر -

 ؟یداد ریگ هیها... چرا شما به گر
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 خونه شروع به زنگ زدن کرد. یگوش

که جواب تلفن رو  رفتیجاش بلند شد و همون طور که م از

 بده، آروم تر گفت:

دخترم و با سوزش اشک به  یاز سر دلتنگ هیگر نیاگر فرق ب -

 .ستمیمادر ن گهیخوردکردنش نفهمم که د ازیخاطر پ

و جواب تلفن رو داد؛ من رو هم گذاشت که با خودم تنها  رفت

در  ییمن رو از تنها یکیبزنم که  ادیفر خواستیباشم. دلم م

من رو از فکر و  یکیخودم باشم و خودم  ادیبه خدا بدم م اره،یب

 .شمیمنم از دعوا و کشمش خسته م . خبارهیدرب الیخ

که بود داشتن  یهرک یبود؛ ول یدونم مکالمش با ک ینم قیدق

 ینبودم چند بار ایدن نیا ی. اصالً توزدنیدرمورد من حرف م

دردناک  یبود دست هام رو با چاقو ببرم و سوزش کیهم نزد

 مهمون جسمم کنم.

خورد کردن تموم شد که مامان  ازیکه بود، پ یهرجون کند با

 داد. هیداخل آشپزخونه شد و به کانتر تک

رو  لیِسو ن؛یستیچند روز که ن نیا یتو»: گفتیخالت بود. م -

 «.ادیما ب شیخونه آقاجون پ نیبذار

 چشم مامان افتاد که ادامه داد: یتو چشمم

 «نه... ایقبول کنه  خوادیکه م گمیبه خودش م»منم گفتم:  -

 م بلند شدم، کاسه رو کنارش گذاشتم و گفتم:جا از

خونه خودمون »بگو:  دیزحمت اگر دوباره زنگ زد پرس یب -

 «راحت تره...
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 ؟یبر یخواینم یعنی -

 جواب دادم: کوتاه

 نه... -

رو گرفت و  فمیظر یاومدم از کنارش رد بشم که دست ها 

 گفت:

 چرا؟ -

 راحت ترم. نجایگفتم که... ا -

 ربزرگت...خونه پد یول -

 گفتم: کالفه

هرجور دوست  گمیبهش م»: یگیمامان خودت به خاله م -

 !؟یکنیو سوال جوابم م یستادیا نجایبعد ا« داره

 بلند گفت: یصدا یشد و باکم یجمله کوتاهم عصب نیهم از

خونه تنها  نیا یتنها تو یخوایبدونم چرا م دی. باکنمیخوب م -

که تو  مونمیمن نگران م ،یهم ند یتا جواب قانع کننده ا ؛یباش

 .یتنها بمون نجایا

 صدا دار زدم و گفتم: یپوزخند

همون  یمن! برا رمیبم یاله ن؟یمن هست ییجداً نگران تنها -

 نه؟ امیباهاتون شمال ب نیالتماسم کرد

 گفت: یباالتر یابروش باال رفت و با صدا یتا کی مامان

 .متیببر میخواینم کهنیپس مشکلت ا -

 گفتم: پرحرص
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کنم شما فقط درحد  یادآوریمن فقط خواستم  ست،ین نیا چمیه -

 .نینگران باش نیحرف بلد

 گفت: شدیم شتریو ب شتریکه هر لحظه ب تشیهمون عصبان با

 یایب نکهیا یساکت شو دختره نمک نشناس! ساکت شو! به جا -

 هیمدت با کارهام، حرف هام و گر نیا یتو دیمامان ببخش یبگ

درحد حرف فقط »: یگیم یناراحت تون کردم؛ حاال اومدهام 

 «.نینگرانم باش نیبلد

 تر گفت: عیبگم که سر یزیچ خواستم

 !لی.. فقط برو ِسونمتیبب خوامیاتاقت برو. نم یتو -

بهش کردم و به سرعت خودم رو داخل  یبغض، نگاه آخر با

بود تا مبادا  نیا یبرا گرفتمیکه م یها یلیاتاقم رسوندم. ناخن ج

بودنم و به خودم  فیدوباره ضع زه؛یاز گوشه چشمم بر یاشک

 ثابت کنه.

 ینیبابا با س دمیرفت. به خودم که اومدم د ادمیو مکان از  ساعت

بهش کردم که  ییاز حس نگاه گذرا یغذا وارد اتاقم شد، خال

قاب گرفته از بهاوند  یهنر یحرف به تابلو یکنارم نشست و ب

 به حرف اومد: یزل زد. بعد مدت

 !؟یچرا با مادرت دعوا کرد -

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ

 ادتی یدخترم؟! حت یشد یطور نیچرا ا ست؟یمگه مادرت ن -

تو  ریهر چقدر هم تقص یبه بزرگترت احترام بذار دیرفته با

 نباشه؟!
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 گفتم: دومیکه انگار از قعر چاه م ییو با صدا آروم

 نشده. یادآوریو آه برام  هیها به جز گر زیچ یلیوقته خ یلیخ -

 .شهیم یعوض بش ی... اگر دوست داشته باششهیم یاگه بخوا -

رو  زیمن اگر هم بخوام، مگه وجودم کشش داره که همه چ -

 و از نو شروع کنه؟ رهیبگ دهیناد

 ... من مطمئنم!تونهیم -

موالنا  یاز شعر ها یکیخودش به تابلو که باخط خوش  مثل

 نوشته شده بود؛ زل زدم.

 یموجود ب کیلعنت بهش که مِن سرسخت روزگار رو کردش  -

 یحرف ها چشم هاش بارون نیکه دربرابر کوچک تر تیخاص

. لعنت بهش! لعنت به لرزونهیو هق هقم عرش خدا رو م شهیم

 من! لعنت!

 میخرما یو موها دیابا محکم به آغوشم کش. بدیلرزیتنم م تمام

در آروم کردنم داشت، اما من انگار  ی. سعکردیرو نوازش م

 نبودم. یآروم شدن

 تیمن! آروم دخترکم! آروم باش! خودت رو انقدر اذ لیِسو -

 نکن بابا!

. بابا که کردمیو خودم رو لعنت م زدمیرو چنگ م بازوهاش

کنترل کنه، انقدر روم فشار اومد که  تونستیمرد بود من رو نم

به عقب هلش دادم و به سمت تابلو رفتم. از جاش بلندش کردم؛ 

سمتم اومد که من  عیکنم سر کاریچ خوامیم دیبابا انگار فهم

 کهیتابلو به هزارت یها شهیکوبوندمش. ش نیقبلش محکم زم
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 کیبود و قلب من  ءیقلبم... منتها اون ش هیشد، درست شب لیتبد

 عضو مهم بدن...

به تابلو نگاه  رهیخ -رهیشکستن تابلو بابا سکوت کرد و خ با

زل زدم، در اتاق با شدت باز  شیادگاریمن با نفرت به  کرد؛یم

 شد و مامان نگران داخل اتاق شد.

 شکستن اومد؟ یشده؟ چرا صدا یچ -

 گرفته گفت: ییبا صدا بابا

 تنها باشه.حالش خرابه... برو بذار کمی ست؛ین یچیه -

 مامان بدجور هم رو بغل کردن. یابروها

رو بذار؟ تنها باشه که بزنه کار دست خودش و ما  یچ یچ -

 بده؟

 با خودش باشه. کمیبذار  میبر ای! بکنمیتابان! خواهش م -

و باخودش  دیبود، کش یمامان رو به هر جون کند یدست ها و

 برد.

شده تابلو  ینینگ یها شهیسر خوردم و کنار ش وارهید یرو

شکم جمع کردم و به گوشه  یلرزونم رو تو ینشستم. زانو ها

. چقدر گذشتیم بیروز ها چقدر غر نیشدم؛ ا رهیخ یا

 ادیلب هام ب یرو ایدن یبه بزرگ یلبخند شدیم یدردناک بود. ک

 یدیو ناام یکنم. فشار دلتنگ یبا آرامش زندگ شهیهم یو برا

خودم و بهاوند  تونستمیم یتا ک کرد،یبدجور داشت خوردم م

فقط فکر از دست رفته هام  فیضع یرو لعنت کنم و مثل آدم ها

 رو بکنم؟
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بگم اندازه  تونمیچطور گذشت؛ فقط م دونمیرو نم هیو ثان قهیدق

وارد اتاقم  یلیباز شد و شا یسال بود انگار... در با تقه ا کی

 شد، کنارم نشست:

! نارون و فراز دنبالت اومدن که باهاشون خونه یخواهر -

 .یآقاجون بر

تار بهش نگاه کردم؛ چقدر آروم شده بود. چقدر  یچشم ها با

اونم  یعنیدل اونم به حال من سوخته؟  یعنیصداش بغض داشت 

 ه؟یبه خاطر من صداش و چشم هاش بغض داره و بارون

. میریشب مرو جمع کن، ما ام لتیوسا»بلند شو! مامان گفت:  -

 «یها بر نیبهتر تو هم با فراز ا

 . حاال هم تنهام بذار لطفاً...رمیجا نم چیمن ه -

 اما مامان گفت... -

 منتظره بود؛ گفتم: ریکه غ یداد با

 گفتم برو و تنهام بذار، زود... -

از کنارم بلند شد و از اتاق خارج شد.  یبا تند ادم؛یاز فر دهیترس

داد نکشم.  یطور نیسرت ا گهی! که درهیخواهرت بم یاله یطفل

گفت که  یچ دونمیروز ها تعادل ندارم، نم نیمن و ا دیببخش

بحث مامان با بابا بلند شد و بعد چند لحظه در توسط  یصدا

 نارون باز شد.

 شده؟! یطور نیتابلو چرا ا نیدختر؟! ا یکرد کاریآخ! آخ! چ -

 .کردیعصابم رو بدجور خورد م -

 گفت: یپرسش
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 چرا؟ -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 وجدانه... یآدم ب کی یادگاری -

 رو گرفت: فمیظر یگفت و بازو ها «یآهان» رلبیز

 جان بلند شو خوشگلم! لیبلند شو! ِسو -

 راحت ترم. نجایا ام،یاما من گفتم دوست ندارم ب -

 به سرم زد و گفت: یبوسه ا مهربون

! زمیاما عز ست؛ین یشک نی... در ایراحت تر نجایا دونمیم -

با مادرت بحث ». گفت: میمن و فراز به خاطر زنگ بابات اومد

دنبالت  میماهم گفت« خونه برات سخته یو فضا یکرد یکیکوچ

تا هم اون ها به سفرشون برسن و  م،یدورت کن نجایو از ا میایب

 .میهم ما باهم وقت بگذرون

 کردم که با تمام توانش بلندم کرد. نگاهش

چند روز سر نره.  نیا یحوصلت تو دمینگران نباش! قول م -

. از نظر یباهاش کل کل کن یکل یتونیهم هست؛ م انیتازه فر

 ...یمن آزاد

دل  یبرا رمیبم یدل گرفتم گرفته تر شد. اله انیگفتن اسم فر با

 عاشقش که ناخواسته شکسته بودمش!

 یلباس برا کمک کن ایباشه... قبول، اما ب یروزه سکوت گرفت -

 .میچند روز بردار

 امیو م کنمیحواسم نبود. تو برو من خودم جمع م دیببخش -
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حرص  یرفت. از رو رونیحرف ب یو ب دیرو آروم بوس گونهم

و فندک خوشگلم زو که  دمیچمدون چ ینصف لباس هام رو تو

بود هم برداشتم؛ از اتاق خارج شدم مامان درحال  انیفر هیهد

. فراز گفتیبه فراز م ییها زیصحبت با نارون بود و بابا هم چ

 .دادیتند به نشون مثبت سر تکون م -هم تند

 درست نشده بود گفتم: چیچند ماه ه نیگرفته ام که تو ا یصدا با

 من آمادم... -

گرم لبخند زد  شهیسمتم اومد و دستم رو گرفت. مثل هم نارون

 که اصالً نتونستم جوابش رو بدم.

 هم بابا دست داد و طرفمون اومد. فراز

 دردسر ساز؟! یچطور -

 .دیبه اعتراض اسمش رو صدا زد که خند نارون

 .کنهیم یکار کیهر روز  گم،یخب؟! مگه دروغ م هیچ -

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ

باشه. آخه! ماشاهلل  دهیزبونت رو فکر کنم موش خورده و ترک -

 خودش... یبرا یجاده ا ست؟یکم هم که ن

و سمت  دیخند یور کیبراش نازک کردم که  یچشم پشت

 مامان بابا برگشت.

بابت  التونی. خمیبر گهیخب خاله جون و عموشاهرخ! ماد -

 هم راحت باشه... لیسو

ازم رو گرفت، بعد  عیبا اخم بهم انداخت و سر ینگاه مین مامان

 گفت: یهم با لبخند زورک
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 .میبه شما هم زحمت داد دیبده خاله! ببخش رتیخدا خ -

 کرد و گفت: یاخم مصنوع فراز

که  لیدونه سو کیزحمت ها...  نیتا باشه از ا ه؟یچه حرف نیا -

 .میندار شتریب

 به کتف فراز زد و گفت: یآروم ضربه ا بابا

 خدا عوضت بده جوون! -

 شمیپ یرفتم و نارون هم بعد خدافظ رونیازشون ب یخدافظ بدون

 نیخاله ا یاز وقت یکه طفل میشد کایرا نیاومد. باهم سوار ماش

 دست خانواده اش بود. نشیها اومده بودن؛ ماش

چرا لج کردم  دونمیبا بابا که مشکل نداشتم، اما نم یخدافظ یبرا

خاطر حال چون دوست داشتم به  دیو بهش نگاه هم نکردم. شا

 ای میریمن هم که شده سفر مسخره شون رو کنسل کن و بگه نم

 حداقل به عقب بندازنش.

 یکه به حرکت در اومد، چشم هام ناخداگاه بسته شد و برا نیماش

که نارون و  دمینفهم یچی. هدمیکوتاه به آرامش رس یا قهیدق

 فراز شروع به حرف زدن کردن.

  

*** 

  

و حاال اون ها  گذشتیمن و مامان م نیب یاز دعوا یروز کی

روز گذشت و من همچنان  کیشمال بودن و من خونه آقاجون... 

و  شدهیبگم چ یکیبهاوند موندم. دوست داشتم به  لیمیدر بهت ا
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کنم؛  یکنم و خودم رو خال هیو اشک دارم، بغلش گر تونمیتا م

شده  انمیچند وقت سوهان روح اطراف نیا یتو یاما به اندازه کاف

 تیبابت من غصه بخورن و اذ خواستیدلم نم گهیبودم که د

تمام درد هام رو بهش  شهیبشن. کاش! حداقل ساره بود تا مثل هم

زود تنهام گذاشت و  یلیاما اون هم خ شدم،یگفتم و آروم م یم

 خدا رفت. شیپ یزود

به خانواده اش  خواستیرو م شیخبر قبول یدرست وقت دوستم

رو بست  شییآهو یچشم ها شهیهم یبهش زد و برا نیبده، ماش

 کرد. یو با ماها خداحافظ

پله  یانداختم که کنارم رو یخسته و نگرانش نگاه یچهره  به

نامعلوم نگاه  یمرمر نشست؛ همون طور که به گوشه ا یها

 گفت: کردیم

سفت که کمر ادم داغون  یاون هم رو پله ها ،یتنها نشست -

 .شهیم

 .رفتمیلباسم ور م یدم و با گوشه کرده بو سکوت

 ؟یحرف بزن یخواینم -

 لب زدم: آروم

 مونده؟ یبگم؟ مگه برام حرف یچ -

 رو چند بار دور انگشتش چرخوند و گفت: چیسو

نامعلوم زل  ی... مدام گوشه یگینم یچی... هیخودت یتو -

و  یکه انقدر داغون شد شدیتا االن چ شی... از دو روز پیزنیم

 باخاله بحثت شده؟ یحت
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 .میطور نیوقت من ا یلینشده! خ یخاص یزیچ -

 کنه،یرخم نگاه م میکه داره به ن دمینگاهش فهم ینیسنگ از

 سمتش برگشتم که گفت:

 کارت نباشه. یدروغ هم تو یباشه نگو... ول ینگ یخوایم -

 بگم خوبه؟ خوامیخب باشه! نم -

 ؟یکن یخودت رو خال یخواینم -

بشکه از چشم هام اشک  -تر که هر روز بشکه یخال نیاز ا -

 شه؟یم ختهیر

 داد و گفت: رونیرو با شدت ب نفسش

 ییکه در هر زمان محکِم و توانا یکس کردمیوقت فکر نم چیه -

 .وفتهیروز ب نیداره به ا ییباال

 که بشه مضحکه مردم... آره؟ -

 ه؟یچه حرف نیا -

 گفت: مینگاه کردم که با لحن مال رهیخ بهش

غم اطرافت و  یشکسته، به اندازه کاف یقلبت به اندازه کاف -

 دلت بمونه. یتو شتریگرفته. نذار ب

 کرد. یخدافظ -

 نگاهم کرد. متعجب

 بهاوند؟ ؟یک -

 رو به نشونه مثبت تکون دادم. سرم
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هم  گهید»گفت:  «دمینده و جوابت رو نم لیمیا گهیبهم د»: گفت

« طراتمون رو فراموش کنخا گهید»گفت:  «مینیبیرو نم

که من رو به  دی! بهاوند فقط گفت و گفت و گفت... ندانیفر

 شهیباورش نم نمیبب یکه هرک یکرده؛ جور ریاندازه سال ها پ

 سالم... ستیدختر ب کی

 داره؟! لیکارش چه دل نیا یبرا -

کرد و بهت  یهم نگفت. فقط امر و نه لشیلعنت بهش! که دل -

. کار خودت ینگرد ییدنبال خودش و زندا گهیرسوند که د غامیپ

 ...تیو اون ها رو هم اذ یکنیرو دشوار م

 .کنهی... ال اله اال هللا... دهن آدم رو باز میپسره  -

 دادم و گفتم: هیپله تک به

 !انیفر -

 احساس گفت: پر

 جانم؟ -

 .امیمسکو ب خوامیم شه؟یدرست م یکارهام ک -

 مکث کرد و گفت: یکم

 یدارم کارها گهیمنم د»کورت رو پدرت گفت: جواب کن -

و زود بشه، اما  ریممکن د کمیهرچند  دم؛یآخرت رو انجام م

 .کنهی. مسکو راحت دانشجو قبول مستیسخت ن یلیخ

 یرفت از بابا بپرسم که اصالً چ ادمیکه  بی... چقدر عجکنکور

 قبول شدم؟

 قبول شدم؟ یچ یدونیم -
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  گفت: متعجب

 !؟یمگه خودت اطالع ندار -

 نه. -

 یتا االن کنجکاو روزیاز د   یتو... حت یهست یعجب آدم -

 یبه سرت زد یچه گل ینیبب ینکرد

 ؟یگیحاال م -

 وکالت... -

 ابروهام به طرف باال رفتن. جفت

 جداً قبول شدم؟ -

 مهمون صورتش شد. یلبخند

 !لیبله خانم وک -

 فکر گفتم: یذره ا بدون

 !انیفر -

 !زم؟یجانم عز -

 .کنمیمن قبول م -

 ؟یکنیرو قبول م یچ -

دستم فشار  یبلندم رو تو یانداختم و ناخن ها نییرو پا سرم

 دادم.

 !؟یکنیرو قبول م یچ دمی! پرسلیِسو -

 سرم رو به سمتش برگردوندم و با شرم گفتم: آروم
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 .دمیجواب مثبت م تیخواستگار شنهادیبه پ -

که دردستش بود،  کایرا نیماش چیهاش گرد شدن و سو چشم

 مرمر افتاد. یپله ها یرو

ضربه آخر رو بهم زد و  گهی! فکر نکن چون بهاوند دانیفر -

نه من فقط دلم  دم؛یجواب مثبت بهت م میستیفهموند ما مال هم ن

با  خوامیآرامش رو م نیبشه. ا بمیآرامش نص یکم خوادیم

شروع کنم و آروم اروم  یجواب مثبت به تو درمورد خواستگار

 برم. شیپ

ً یهم تقر نیا حرفم هستم  یگرفتم، اما پا میگفت االن تصم شهیم با

 یو شروع کنم. هرچند تا چند وقت دیجد یباهات زندگ خوامیو م

 .کنمیم یخب سع یول نمت؛یبه چشم همسر بب تونمینم

شد  مونیبگه، اما انگار پش یزیبار دهانش و باز کرد چ چند

هم  دیرده بود و قدرت صحبت کردن رو نداشت. شاماتش ب

 با من صحبت کنه. هخواستیداشت و نم

 ن؟ینشست نجایبچه ها... چرا ا -

 یها کیکه پالست میبهش نگاه کرد ییخاله توران دوتا یصدا با

 .کردیبود و به ما نگاه م ستادهیپله ها ا نییدستش بود و پا دیخر

 .میزدیحرف م میداشت یطور نیخاله! هم یچیه -

 آقاجونت کجاست؟ -

با دوست هاش قرار داره، »خونه... گفت:  کیرفت پارک نزد -

 «برن ییجا خوانیبعد هم با عمو فرامرز م

 نگاه کرد: انیتکون داد و به فر یسر
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 وا مادر! تو چرا خشکت زده؟! -

 یچ... چ -

 ؟یحالت خوبه؟ چرا مثل جن زده ها شد -

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین انیفر

 من و باحرف هاشون سکته دادن. ییبنده خدا -

 لبش رو گاز گرفت و پشت دستش زد. خاله

 سکته بده؟ خواستهیتو رو م ی! چرا مادر؟! خدا نکنه! کیوا -

 نییرو لب هاش دامن پهن کرد و سر من از شرم به پا لبخند

 سقوط کرد.

 نیاالن ا تونستهیمن م یاز موجود کنار ریغ یمامان جان! ک -

 کار رو کرده باشه؟

 .کردیو منگ نگاه م جیخاله نگاه کردم که گ به

! تو هم با انیکار روبکنه. اِ فر نیا خواستهیچرا م لیخب! سو -

 کردنت. فیتعر نیا

 رو به من گفت: بعد

 .ارمیسر در نم نیا یبگو! من که از حرف ها یزیچ کیتو  -

 گفت: انینگفتم که فر یزیچ

 .خوادیم یلفظ ریحرف زدن ز یان! عروست برامام -

 یحاال به جا کردم،یحس م یشدن گونه هام رو به خوب قرمز

 کردیخاله بود که خشک شده به من نگاه م شیپ قهیچند دق انیفر
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ازش خارج  یزیاما چ  کرد؛یباز و بسته م یو دهنش رو ه

 .شدینم

با  انیتعجب داره من جواب مثبت دادم؟ فر یانقدر جا یعنی

 رو به خاله گفت: ینگران

 ؟یمامان! خوب -

کرد، خودش رو  یچند بار پلک زد و با دو پله ها رو ط خاله

 یو تمام اجزا مینیصورتم زل زد. چشم هام؛ ب یبهم رسوند و تو

مدام خاله رو  انیصورتم رو از نظر گذروند و حرف نزد. فر

 یجواب چیهو  کردیحرف به من نگاه م یاما خاله ب زد،یصدا م

محکم به آغوشم  دفعه کی یادی. بعد مدت زدادینم انیبه فر

 و سکوت لب هاش رو شکست: دیکش

 تو بشم! یمن فدا یاله -

 همون آروم گفتم: یمتعجب شده بودم و هم شرم داشتم؛ برا هم

 آخه؟! هیچه حرف نیخدانکنه خاله! ا -

 گهینگاه د کیخودش رو از بغلم فاصله داد و به صورتم  یکم

 سیرو خ دشیسف یو درشت اشک گونه ها زیر یکرد. قطر ها

کرده بود؛ دوباره محکم من روبه خودش فشرد و صورتم رو 

 بوسه بارون کرد.

 .دمیرو بهش م ایکه سهله، من کل دن یلفظ ریز -

 که خاطرش جمع شده بود؛ با خنده گفت: انیفر

 ترش نکنه مامان! -

 رو با خنده پاک کرد. اومد و اشک هاش رونیاز بغلم ب خاله
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تو با  ترسمیم یهاست، ول نیاز ا شتریکه حقش ب لمینه سو -

 .یفرشته ترش کن نیوجود ا

 پوکر شد و گفت: انیفر صورت

 !یبه من؛ شرمندم کرد نیواقعاً چقدر شما لطف دار یمرس -

 .زیخوبه خوبه... انقدر مزه نر -

نوازش  میشد که خاله دستم زو مال رهیو به مامانش خ دیخند

 گفت: انیکرد؛ روبه فر

. بعد ادیکه از کسالت درب یدیو دورش م رونیب شیبریم -

 !ان؟ی. باشه فرشیاریو سالم م حیصح

 کرد: یکوتاه میگذاشت و تعظ نشیس یرو رو دستش

 توران بانو؟! نیندار یا گهیچشم امر د -

 صورت زد و گفت: یبه پهنا یلبخند خاله

حال و هواتون عوض  یکم کی نیبر رونیفعالً که نه... ب -

! اون وقته که با من انیفر یبه حالت ناراحتش کن یبشه. وا

 ...یطرف

 چشم هاش و چپ کرد و گفت: انیفر

 چشم به خدا حواسم هست سرکار خانم ناراحت نشن! -چشم -

 .گذرهیخاله! بدون شما خوش نم نیایشما هم ب -

خوش من هم  یبه جا نیکار دارم شما بر ینه من کل -

 .نیبگذرون

 :دمیکردم و بوس کیهاش رو به لبم نزد دست
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خوش  شتریب یلیخ یومدیاگر م یچشم توران بانو! ول -

 . ان شاهلل بعداً...گذشتیم

 گفت: عیسر انیبگه که فر یزیاومد چ خاله

 .میمامانم تموم شد که بر شیهات پ ینیری! اگر خودشلیسو -

براش نازک کردم و بدون حرف به باال رفتم تا  یچشم پشت

 کنم. ضیلباس هام رو تعو

  

*** 

  

 !لیِسو -

 بله؟ -

 رو عوض کرد و گفت: دنده

که  یقرار شده؛ جور یب شتیپ قهیچند دق یقلبم ازحرف ها -

 که قربونش بشه! ارشی شیپرواز کنه و بره پ خوادیدلش م

شدن  یقربون یبرا که هنوز نیبرسون امیجناب! به قلبتون پ -

 زوده.

 به قلبش زد و گفت: محکم

 واموند... نیا فهمهیمگه م -

 چقدر زبون نفهمه پس... یوا -

تو، نگاه تو و حضورت رو  یآره زبونش رو هم فقط صدا -

 .فهمهیم
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حواله ام کرد؛  یبرگشت و چشمک عیکردم که اونم سر نگاهش

 رو ش دوخت.دوباره چشم هاش رو به روبه

باهم اون  ییدوتا یدی. بعد دشهیبهم نگاه نکن، حواسم پرت م -

 ها... میریم ایدن

 چشم نازک کردم. پشت

 ؟یتو بهم بگ دینگاه کردنم با یعجب! برا -

گاز  یرو شتریبار سرش رو آروم تکون داد و پاش رو ب چند

 فشرد.

 .گمیرو من م زیبله بله... همه چ -

 نشون دادم و باخنده گفتم: یسر

 «!یترش نکن»ه قول خودت: ب -

 کرد و آروم گفت: یبلند ی خنده

 .یجواب مثبت داد شهیهنوز هم باورم نم -

 دادم و گفتم: یپرسش افهیخودم ق به

تا شک بهت  یبگم نظرم عوض شد و جوابم منف یخوایم -

 دست بده؟

 گفت: عیبرگشت و سر سمتم

 بخوام؟ یزیچ نیکه همچ وونمینه نه... مگه د -

 کنمینم نیخب پس حرف نزن و باور کن، چون وگرنه تضم -

 جوابم برنگرده. بعدش هم جلو رو نگاه کن.
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ً یثان ؛ینامرد یلیاوالً که خ - پس  یتونیو نم یتو جوابت رو داد ا

بعدشم درست مثل  «یزنینم رشیز»: ی. خودتم گفتیریبگ

 نکهیو ا یجمعش کن یتونینم گهیفرش که د یآب رو ختنیر

 هست. میمم به رانندگحواس

 خودش خشک بشه؟ یعنی یکن یفرش و خشک یتونیاما م -

 چپ نگاهم کرد و گفت: -چپ

 کیو پشت سر هم  رهیگیآروم نم کمیامان از اون زبونت که  -

 تا کار دستت نده. ریجلوش رو بگ کمی گه،یم یزیچ

 .دهینترس! من کار دست زبونم ندم اون کار دستم نم -

رو متوقف کرد؛ به  نیتأسف تکون داد و ماش یاز رو یسر

آورده بود؟ خوبه  نجایچرا من رو ا یاطراف نگاه کردم. لعنت

تموم قرار  دونستیبود، خوبه م نجایپاتوقم با بهاوند ا دونستیم

 بود. نجایهامون هم

 « !ل؟یِسو بود»

... به یراحت نی... به همیآسون نیبود... تموم شد؛ به هم آره»

 ...یحمر یب نیهم

 نجایما ا یخوبه خودت پارسال سه ماه تمام شاهد بود انیفر آخ

 !یو باز هم من رو آورد میومدیم

 چرا خشکت زده؟ لیِسو -

 گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم. رونیاز ب یرو به سخت نگاهم

 بشه؟! یکه چ یآورد نجایمن رو ا -

 شدن داشت گفت: ادهیطور که قصد پ همون
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رو بهت نشون بدم که چند ماه  یو صندل زیآوردمت تا م -

و نظاره گر تو و نگاه عاشقانت و خنده هات به  نشستمیکنارش م

 بهاوند بودم.

که  انیشد و در رو هم محکم بست. امان از دست تو فر ادهیپ

که دل سنگ هم  یگیدونه کلماتت رو چنان با حسرت م -دونه

و سرنوشتش و  ایدن نیچه برسه به دل من! لعنت به ا شه،یآب م

لحظه است که بعداً  یتمام غم و غصه هاش! لعنت به هرچ

 ! لعنت...شهیخاطره م

 :دیسمتم باز شد و پرس در

 ؟یشدن ندار ادهیقصد پ -

 لب زدم: آروم

 .میبر نجایاز ا کنمیخواهش م -

 و گفت: دیپرپشتش کش یموها یتو یدست کالفه

گفتم حاال...  یزیچ کیرو ندارم!  تیقصد ناراحت لیجون ِسو -

 گهید ینیو بب یرو بشروبه تیآوردمت تا با واقع نجایا شتریب

. یایب نجایحتما ا یِمن بعد با بهاوند نام نیاز ا ستیقرار ن

 کن! رونشیفراموشش کن و از ذهنت ب

 العقل االن نه... تونمینم -

 زد و گفت: یصدا دار پوزخند

 !؟یانقدر سست اراده ا -

 صدام رو بلند کردم: یکم
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 کی یخوایدارم؛ ازم م اجی... به زمان احتستمی! نیلعنت ستمین -

معتاد هام  یرو فراموش کنم؟ بابا به خدا! حت زیروزه همه چ

کارشون تا پاک  کشهیترک کردن مواد، هفته ها طول م یبرا

آدمه  کیوجود و خاطرات  یخوایکه تو م ینیپاک بشن؛ اما ا

 ش بودم. چطور به سرعت از ذهنم پاکش کنم؟که از قضا عاشق

. حق دیموهاش کش یدستش رو ال شتریو ب دینفس کش یعصب

داشت، اما من هم حق داشتم. دل داشت؛ اما من هم دل داشتم... 

ساعت ها هم  یبالشت بذارم و برا یخواست سرم رو رو یدلم م

بخوابم، بلکه  یچیکه شده با آرامش و بدون فکر کردن به ه

محکم خوردن  باکم بشه.  میبشه... بلکه فشار روح بمیآرامش نص

حد با حرف هام  نیتا ا یعنی. دیبه هم؛ وجودمم لرز نیدر ماش

 شده بود؟!  یعصب

نشست و سرش  یها چوب یاز صندل یکیتوجه به من رو  بدون

 هیتک یدست هاش گرفت، منم سرم رو به پشت صندل نیرو ب

بهش گفت  یزیکردم. گارسون سمتش رفت و چ دادم و نگاهش

 تکون داد. یبه نشونه نف یکه سر

شد؛ انقدر حالم خوبه که  ی. چقدر عالمیخوش بگذرون میاومد مثال

اشک هام دوباره راه  دیبزنم. انقدر که شا ادیفر خوامیم

 یکنن و ببارن. هر چند امروز به اندازه کاف دایخودشون رو پ

 سوال هست! یک نشده باشن جابودن و اگر خش دهیبار

خشک خشک شده بود و چشم هام خسته... زل زده بودم  دهانم

حالت نشسته بود ومدام  رییبدون تغ یصندل یکه رو یانیبه فر

 ینشد -ی! توهم عاشق نشدانیآخ فر زد،یموهاش رو چنگ م

 یکیبا  فشیکه خودشم تکل ی. کسیشد یاومد یاز آخر عاشق ک
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و  رفتهقلبش  یزخم خورده است. خنجر تو ست؛یروشن ن گهید

 شده. رونیهاش رو و دیتمام ام

فکر خودم مشغول  یو مکان از دستم در رفت، انقدر تو زمان

بلند شد؛ کنارم  یصندل یاز رو انیفر یک دمینفهم یبودم که حت

 وبه حرکت درآورد. نینشست و ماش

زده  به جاده زل یجد یلیرخش نگاه کردم که خ میصداش به ن با

 بود. یدر تمرکز رانندگ یبود و سع

 !لیِسو -

 کردم. سکوت

 ؟یقهر -

 قهر کار بچه هاست فقط حوصله صحبت ندارم. رم،ینخ -

 لب هاش نشست: یرو یجون یب لبخند

 .یخب پس واقعاً قهر -

 قهر کار بچه هاست. گمیم -

 ...گهید یتوهم بچه ا زمیخب عز -

هام رو کف دستم فشار دادم؛ با حرص نگاهش کردم و  ناخن

 گفتم:

بابابزرگ حضور  کیاگر من بچم پس صددرصد االن کنار  -

 دارم.

 ...نهیریآخ! حرص خوردنتم ش -

 هام گرد شد. چشم
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 خوادیپسر چقدر طرز صحبت کردنش عوض شده! حتماً م نیا

اتش کوتاه آدم رو خجالت زده کنه، چقدر رک احساس یبا کلمه ا

 .کنهیم انیرو ب

 گفت: پکر

 م؟یکجا بر -

 حوصله تر گفتم: یب

 خونه. -

 گفت: متعجب

 !میها خوش بگذرون رونیب میبر میاما ما اومد -

. خاله هم تنهاست، حداقل میخونه بر ومده؛یرفتن ن رونیبه ما ب -

 .میاون باش شیپ

 «به حالم! یناراحتت کنم وا»مامان گفت:  یدونیم -

 .میفقط بر گم؛ینم یزینترس چ -

 آخه -

 ...گهی! خونه برو دانیاِ فر -

 .میبعد بر م؛یریباشه. پس اول شام بگ -

 شدم. رهیگفتم و مثل خودش به جاده خ یا «باشه»

  

*** 
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 به شکمش چند بار زد و گفت: فراز

 .مردمیم یبده! داشتم از گشنگ رتونیخدا خ -

 گوشه لب هاش رو گاز زد و گفت: نارون

تازه  یخورد یزیچ رونیخدا مرگم نده! فراز! اون همه ب یوا -

 ها... یشیچاق م یخوری! انقدر م؟یمردیم یاز گشنگ یداشت

 و چند ضربه به شکم فراز زد. دیخند انیفر

داداشم  نکهیزن داداش؟! بزارچاق بشه مهم ا یدار کارشیچ -

 همه جوره خوشگل و جذاِب...

به نشانه احترام  یاش گذاشت و کم نهیس یدست شو رو رو فراز

 کرد. میتعظ

 چاکر داداش خودم! -

 به شونه نارون زد و گفت: یهم ضربه آروم خاله

 اگرنه که... نیکن فیمگر شما دوتا خودتون ازهم تعر -

 کرد و گفت: ی. فراز اخم ساختگدنیبا نارون خند بعد

 ن؟یخندیچرا م ؟یچ« اگر نه که...» -

نگاه  شد،یبه خاله و نارون که خندشون قطع نم جیهم گ انیفر

 .کردیم

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیستین یاگرنه شما مال نکهیمنظور خاله ا -

 کم شد. هیشد و بعد چند ثان شتریحرفم شدت خنده خاله ب با
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 بشم که حرفم رو گرفت! لمیآخ قربون سو -

تت همه عشق و محب نیتو رو خدا مامان جان تمومش کن! با ا -

 .میکشیبه من و فراز شرمندمون نکن؛ خجالت م

 انداخت: نیجمع کرد و دماغش رو چ یصورتش رو کم خاله

 نهیبلند بشه و به باباتون زنگ بزنه بب تونیکیخوبه خوبه...  -

 ومدن؟یچرا هنوز ن

 هم که خندش کم شده بود گفت: نارون

ظاهراً با  «انیم رید کمیشب »من با بابا حرف زدم، گفت:  -

 که دوره... ییآقاجون رفتن جا

تکون داد و با لبخند بهم نگاه کرد؛ بعد رو کرد سمت  یسر خاله

 فراز و گفت:

 شد؟ یامروز چ یدیفهم یراست -

 به نارون کرد گفت: یچپ نگاه -همون طور که چپ فراز

 شده؟ ینه چ -

 کرد و گفت: انیبه من و فر یینگاه گذرا خاله

ما موافقت کرده که ماهم  یه خواستگارب ؛یگل دختر کی -

 ه،یو قبل رفتنمون به روس کایرا یانشاهلل بعد عروس

. خدا بخواد زن میکن شیرو رسم هیتا قض میریم شیخواستگار

 داداشت بشه.

نگاه  انیو فراز با تعجب اول به خاله؛ بعد هم به فر نارون

 کردن.
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ا از خد ؟یریخانت بگ طونیش یبرا یخوایرو م یمامان ک -

 االن به طرف صبر بده. نیهم

 بلند شد: انیاعتراض فر یصدا

کنم، تو  یم فی... من ازت دفاع و تعرگهیدستت درد نکنه د -

هست؟ مثالً مرد گنده ام  طونیمن کجام ش ؟یگیازم م یطور نیا

 ها...

 شد. یجون تو! مسئله برام جد -

 بهم کرد و گفت: یا گهید ی دارانهینگاه خر مین خاله

هاش،  یطونیاز پس ش اد؛یهست که خوب از پسش بر م یکی -

 ...اشیزورگو

 بگه که فراز زود تر گفت: یزیاومد چ انیفر

 م؟یبگو بدون ه؟یوا! خوب ک -

 .یفهمیصبر کن حاال بعد م -

 خوادیم یخانت ک انیزن فر یبگ یخوایمامان جون! نم یوا -

 .رمیمیدارم م یبشه؟ من به شخصه از فضول

از  فهممیسکوت کرد؛ حاال از تعجب فراز و نارون م خاله

که  یاز من خبر ندادن. کم یحضور ریغ یخواستگار یماجرا

 گفت: انیسکوت شد فراز رو به فر

 یخوایرو م یتو بگو ک اد،ینم رمونیگ یزیاز مامان که چ -

 زنت بشه؟ یخر کن

که  یبهم کرد، جور یزینگاه ر میو ن دیخند طنتیبا ش انیفر

 از خودم متوجهش نشد. ریغ یکس
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دوست  وونیطرف از اول اون ح یاوه برادر من! خبر ندار -

 بود. یداشت

دادن نفسم با  رونیب یاعتراض خاله همزمان با صدا یصدا

 باال انداخت و گفت: یخونسرد شونه ا انیحرصم شد. فر

 گم؟یمامان جان؟! مگه دروغ م هیچ -

 دفعه نارون به من گفت: نیبهش رفت که ا یچشم غره ا خاله

 انمیفر نی... اگهینم یزیمامان که چ ؟یدونیجانم! تو م لیِسو -

 !زم؟یآره عز ،ی. تو حتما خبر دارکنهیم یطونیکه ش

خود منم؟  نیکه دنبالش یاون گفتمیام گرفته بود؛ بهشون م خنده

من به  کردنیچطور باور م دادن؟ینشون م یچه عکس العمل

که تمام فکر و ذهنم بهاوند  یواج تن دادم؟ منبه ازد یزود نیا

 بوده...

 نگاهم کرد و اسمم رو صدا زد: نارون

 !لیِسو -

 صدا زدن دوباره اش به خودم اومدم و نگاهش کردم. با

 ن... یدونیخب! م زهیچ -

 نجاتم داد: انیحرف بزنم فر اومدم

از خودش  یدار یبگه وقت تونهیم یچ لیزن داداش! ِسو -

 ؟یپرسیخودش م درمورد

بعد به خاله و من؛ بعد هم به  انیبه فر ینگاه جیاول گ نارون

شک رفته بود. خاله دوباره چشم  یفراز کرد. فراز هم بدتر تو

 رفت و گفت: انیبه فر یتوپ یغره 
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 ؟یخبر به آدم بد یستیبچه! قشنگ تر بلد ن -

 مرموز گفت: انیفر

 تونن بهت خبر بدن؟! یقشنگ تر مادر من کجا م نیاز ا -

 حرص گفتم: با

 چه وضعه خبر دادن؟ نیشک رفتن، ا یها تو نی! اانیفر یوا -

 زد و گفت: یچشمک

 .ارمیاالن درشون م -

صورت فراز  یو رو رو وانیرو دستش ته مونده آب داخل ل بعد

خوردن. فراز همون طور که  یتکون شونیدوتا د،یو نارون پاش

صورتش پاک  یقطره آب رو با صورت جمع شده از رو

 گفت: کردیم

 .شهیباهم... نه باورم نم انیفر لیسو یعنی... نمیبب -

هم که انگار از شک خارج شده بود با ذوق دست هاش  نارون

 گفت: جانیو با ه دیرو بهم کوب

باهامون مسکو  یتوهم قطع یعنی لی! سویچقدر عال ایخدا -

 ... آره؟یایم

 من گفت: یبه جا خاله

 همسرش باشه. شیپ دیبا اد؛یمعلومه که م -

 و گفت: دیبلند خند فراز

 همسر! -

 .دیدوباره خند باز
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 هم رو بغل کردن: انیفر یابروها

 ؟یخندیمرض چرا م -

 گفت: دهیبر -دهیبر فراز

از اون حتماً  ،یریزن بگ یخوایخنده داره. تو م یلیآخه خ -

 .دهیبخوره خبر م خوادیکه آب م یشیم میها لیزن زل

رو رو کنم.  دونهیو زنت نم دونمیازت م یکوفت نذار! هرچ -

 خندم ها... یاون وقت من بهت م

 گفت: یجمع الیباخ فراز

 یرو از زنم مخف یزیخود تالش نکن شاداماد! من چ یب -

ندارم.نعکه بهش بگم تا اجازه بده ها... نه، اما بعدش که انجام 

 کار رو انجام دادم. نیا گمیدادم م

 زد و گفت: یزیآم طنتیش یلبخند انیفر

 نیکه اون روز که مهمون داشت دونهی... پس نارون مگهیآره د -

شرکت  یسرش شلوغ بود تو بهانه  تینها یو کارت داشت؛ ب

 یها یو با دوست جون یرفت ینرفت اونجا یول ،یرو آورد

ها به منم  نیو بعد هم رستوران و... ا یسابقت استخر رفت

 .چونشیکه نارون زنگ زد شرکت بپ یسپرد

رو  یبود دهیذهنت چ یکه تو ییویو سنار یهم خونه برگشت بعد

و  کنهیدرد  م یلیحالم بده، سرم خ یکه وا یاجرا کرد یبه خوب

 حرف ها... نیاز ا

پته اش رو  انیفر یآسون نیبه ا کردیخشک شد، فکر نم فراز

 .زهیآب بر یرو
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 ؟یشد آقا داداش؟! ساکت شد یچ -

 دست هاش رو به کمرش زد و گفت: نارون

سرم شلوغ و حالم  یگیم یو الک یچونیپیآره فراز؟! من رو م -

 بده؟

 به خودش اومد و اب دهنش و قورت داد: فراز

 دوتا دروغ گفتم. به جون تو! فقط اون دفعه -

 اسمش رو با حرص صدا زد و گفت: نارون

 فراز! کشمتیهم بوده؟! م گهید یمگه دفعه ها -

فراز با دو طبقه باال و نارونم پشت سرش رفت. خاله همون   

 گفت: شدیطور که از جاش بلند م

به جون  گهید یدوتا رو به بهانه ا نیبچه که باز ا ینش لیزل -

 !یهم انداخت

و هم  وفتنیبه جون هم ب شهیها عادتشون هم نیمامان جان! ا -

 رو حرص بدن.

کردم و  یگفت و آشپزخونه رفت. خنده آروم «یهللا اکبر» خاله

 گفتم:

 از دست تو... -

 و گفت: خندهیکه لب هاش م شهیهم مثل هم اون

 با من ور افتاد برافتاد. یهرک -

  

*** 
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 ؟یبابا جان! خوب -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 عمه و همه خوبن؟ ،یلیمامان، شا ن؟یآره شما خوب -

 .دمیشن ییه زیچ کی گمی. ممیآره بابا جان! ماهم خوب -

 بابا؟ یچ -

 ها... نیجواب مثبت و ا -

به بابا خبر  یهام مطمئنم از شرم رنگ گرفتن؛ آخه ک گونه

م پشت تلفن بود، اما باز ه نکهی! با اعیرسونده بود؟ چقدر هم سر

 .دمیکشیازش خجالت م

 ؟ی! گل دختر! چرا ساکتلیِسو -

 بگم بابا جونم؟! یچ -

. حاال یکرد یبابا! فقط خواستم بهت بگم کار درست یچیه -

 .شهیهمه جمع تر م الیو خ شهیم یرسم یبعد عروس میبرگشت

 هم سکوت کردم که گفت: باز

 ؟یبا مادرت صحبت کن یخوایم -

 دروغ چرا دلتگش بودم؛ اما دلخور هم بودم. خواستم؟یم

 ن؟ی. کار ندارکنهیسرم درد م کمیمن  -

 صحبت کنم که گفت: خوامینم دیفهم انگار
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مراقب  م؛یگردیبر م گهیبرو استراحت کن! ماهم دو روز د -

 خودت هم باش.

چند روز کوتاه  نیا یگفتم و تلفن رو قطع کردم. دلم تو «ی؛چشم

و  گهیبخوام برم کشور د نکهیچه برسه به ا براشون تنگ شده،

 .نمیبب ریبه د ریماهشون و د یرو

 یتو یآرامش بخش قشنگ یبه بدنم دادم که صدا یو قوس کش

. وجودم رو پر از حس خوب کرد؛ انگار هرکس دیچیفضا پ

 یداشت تو یمهارت خاص آورد،یصدا رو به وجود م نیداشت ا

 .ارهیکارش داشت. قشنگ بلد بود چطور دل آدم رو به دست ب

 یرفتم و صدا رو دنبال کردم؛ پشت اتاق رونیاز اتاق ب آروم

صاحبش بود. بدون اجازه در رو  انیروز ها فر نیکه ا دمیرس

بسته  یکه با چشم ها انیفر دنیباز کردم و وارد اتاق شدم، با د

بهت  یکرد؛ تو یو عوض م دیکشیها م میس یآرشه رو رو

... همه و همه شآرام نیقشنگ... ا یصدا ها نیا یعنیرفتم.!

 !زدیم لنیو بایبود؟! چقدر ز انیهنر فر

قطعه شعر که مال  نیهم یبایز نیبه هم یروز کیمنم  شهیم

منم  تونمیهست رو بزنم؟ م« پولن یامل»شگفت آور  یزندگ لمیف

 یبسته تو یبا چشم ها انیرو بزنم و مثل فر انویبا مهارت پ

 ...انویو من پ لنیاون و رم؟یآرامش بگ  شهیم یعنیبرم؛   ایرو

. کردیمتعجب نگاهم م انیخودم که اومدم صدا قطع شد، فر به

تند  -رو باز کردم و تند شمیمتوجه حضورم نشده بود؟ ن یعنی

 دست زدم.

 معرکه بود! یوا -
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 گفت: طنتیش با

 آهنگ؟ ایکار من  -

 و گفتم: زدم یچشمک

 لنیو یتو از ک یدوتاش واقعاً حالم رو عوض کرد، راست -

 ؟یزنیم

 گذاشت و گفت: فشیو داخل ک ساز

 دوساله... یکی -

 .یرو نکرده بود -

 که بهتم بگم. دمیدیتو رو م یلیوروجک! نه که من خ -

 تابستون... ی. تویکه اومد شیسال پ کی -

 حاال... -

رو زود  انویخوش به حالته... منم دوست دارم پ یلی! خانیفر -

 سازم تمرکز داشته باشم. یو مثل تو رو رمیبگ ادیتر 

معلم معرکه  کیخودم  م،ی. بذار مسکو بریریگیم ادیحتماً  -

 کنه. سیبهت تدر ادیب گمیرو م

 گفتم: جانیذوق وه با

 !؟یگیم یجد -

 مهربون گفت: انیفر

 شرط داره. کی نیمعلومه خانم کوچولو! اما ا -

 ذوق کردم که به خانم کوچولو گفتنش توجه نکردم: انقدر
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 ؟یچه شرط -

و بعد با من  یتالشت و بکن یگرفتنش، همه  ادی یبرا نکهیا -

 .یهمزمان ساز بزن

 کار خودمه... نیمسئله رو حله شده بدون؛ ا نیا -

 و گفت: دیخند

هم  زهیجا یبزن انویپ یدرضمن اگر از من قشنگ تر تونست -

 .یدار

 ؟یهم بلد انویمگه تو پ -

 ادی کمیاما به خاطر کالس نرفتم از دوستم  ،ینگ ی! بگیه -

 گرفتم.

هر دو ساز سخت رو  یبنواز یتونیکه م هی... بازم عالیهرچ -

 .یبنواز

 نداره. یبرات معن یسخت یعالقه داشته باش -

 مونم تا شکستت بدم تو نواختن. یم یصبرانه منتظر روز یب -

 .مینیبیم -

 .ینیبیم -

  

*** 

  

 ؟یاومد لی! ِسولیِسو -
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 کشون باخودم بردم و گفتم: -رو کشون چمدون

 ؟یزنیاومدم. چرا داد م -

 «اومدم»: یگیم یساعت دار کیآخه  -

به  نهی. اونم دست به سستادمیرو ش ارفتم و روبه نییپله ها پا از

 -یعسل بیهم لباس هاش رو که ترک یداد و گاه هیتک وارید

 . کردیبود، درست م رهیت یقهوه ا

 .کردمیخب داشتم لباس جمع م -

 گرد شده گفت: یبه چمدون انداخت و با چشم ها ینگاه

 !ل؟یسو یکنیم یبا من شوخ یدار -

 ه؟یمگه االن وقت شوخ ؟یچه شوخ -

 ؟یبزرگ نیسفر دو روزه چمدونه به ا یبرا -

 به گردنم دادم و گفتم: یقر

متنوع  یاز هر لحظه اش لذت ببرم و با لباس ها خوامیخب م -

. بعدشم نصف لباس هام رو که از حرص از رمیعکس بگ

دردم  کیاستفاده اشون کنم که بگم به  دیخونمون آوردم، با

 یو براش باز کرد. سر شمیچپ نگاهم کرد که ن -خوردن. چپ

 تأسف تکون داد و گفت: یاز رو

از  یچیعلف که ه نشونیماش یپا ریفراز و نارون ز میبر ایب -

 دست تو درخت سبز شد.

 فقط زحمت چمدون با تو... م؛یخوب بابا! بر یلیخ -

 جلو سمت در رفتم که صداش بلند شد: -هم جلو بعد
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 مگه نوکرتم؟ ؟یچ گهید -

 چشم هام گذاشتم و گفتم: یمو رو یآفتاب نکیع

 ...ی! تو غالم نوکرمزمینه عز -

 نیندادم و داخل ماش یتیچپ نگاهم کرد که اهم -چپ دوباره

جلو  یچمدون رو گذاشت، اومد و صندل نکهیرفتم. اون هم بعد ا

 نشست.

 هستن؟ کایرا شیمامان و رامک پ  -

 به نشون مثبت تکون داد که فراز دوباره گفت: یسر انیفر

 !؟یشناسیبرم رو از کجا م یکه گفت یینجایا گمیم -

 کی! هیقشنگ یلیخ یکردم. جا دایپ رانیبار که اومدم ا کی -

 کامالً دور افتاده از شهر... یروستا

 گفت: نارون

 م؟یندار یدسترس یزیداخل روستا به چ میبر یعنی -

 باشه؟ یتا چ -

 هاست. زیجور چ نیمنظورم انتن و ا -

 یول ؛یها بر نیو ا یبلند یرو دیبا ینه آنتن داره، اما به سخت -

. بس یبه آنتن داشته باش ازیکه اصالً ن کشهیخب به اون جاها نم

 !باستیکه روستاش ز

 میبر میخواهیدو روز م نیچرا حاال تو هم دمیمن هنوز نفهم -

 خواهرتم هست؟! یعروس کیکه از قضا نزد

 عقب و گفت: برگشت
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 کردم بانو؟! یحاال و هوامون عوض بشه. بد کار خواستمیم -

 گفتم: عیسر

طرفم نگرانم  کیخب از  ینه بابا من که اتفاقاً دوست دارم؛ ول -

 فشار روشون هست. یها دست تنهان. باالخره کل نیخاله ا

 انیدستش گرفت و فشرد و رو به فر یدست هام رو تو نارون

 گفت:

االن داره خودش رو با حرف هاش  نی! عروست از همانیفر -

 ها... کنهیشوهرم جا مدل مادر  یتو

 که فراز گفت: دمیلبم رو گز گوشه

 یمامان موضوع خواستگار نکهیقبل از ا لیخانوم جان! ِسو -

همون الزم  یدختر خالموِن ها... برا نکهیبکشه مثل ا شیرو پ

 دل مامان هست.  یجلو تو -انجام بده، خودش جلو یکار ستین

 زد و گفت: یلبخند نارون

 خودش... یجا یهر چ یول !زمیعز دونمیم -

از  شیجور نیهم نیچون ا ن،یایب رونیبحث ب نیحاال از ا -

 !شهیبدتر م نیدیادامه م یشماهم ه شه؛یخجالت آب م

 یلب هام رو گاز زدم، جور شتریو من ب دنیو نارون خند فراز

دهنم رو احساس کردم. سرم رو به طرف  یخون تو یکه شور

کردم؛  رونیپنجره برگردوندم وخودم رو سرگرم تماشا کردن ب

. هم میبر رونیدو روز ب یباهم برا ییگفت چهارتا انیفر شبید

شلوغ  یلیبودم، چون خاله سرشون خ یخوشحال شدم هم ناراض
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 شدن؛ اما یدست تنها م میرفتیچند وقته اگر ما م نیا یبود و تو

 شدم و راه افتادم. یانقدر اصرار کرد که باالخره راض

ازش  انیکه فر ییبایز یبه روستا میدیساعت بعد رس 3 حدود

فکر  شد،ی. آدم از همون اول که وارد روستا مزدیحرف م

... خانم ها با کت دامن و کاله یبرگشته به زمان پهلو کردیم

به سر و مرد ها هم با کت شلوار و کروات... مرتب  یمشک یها

 شدیبودن و هر کس دنبال مشغله خودش بود؛ اصالً باورم نم

 .میشده بود یینمایروستا باشه، انگار که وارد شهرک س نجایا

روستا؛ دلم رو  یمیسنگ فرش شده و بافت قد یها ابونیخ 

دادم تا  نییبه تکاپو در آورده بود. پنجره ها رو که پا یحساب

 نیماش یهام شد. فراز گوشه ا هیوارد ر یرینظ یپاک و ب یهوا

 انیکرد، حاال فر ضیجاش وگرو تعو انیو متوقف کرد و با فر

فرش شده روستا  گسن یکوچه ها نیبود که با سرعت تند از ب

 .گذشتیم

تمام  خوامی! مشمیم ادهیصبر کن پ»بگم:  خواستیچقدر دلم م 

 خواستیکه م ییاما خب جا« کوچه ها رو خودم قدم بزنم نیا

 یروستا نیبره رو بلد نبودم؛ نارون و فراز هم مثل من مبهوت ا

به اطراف  یا گهینگاه د ن،یشده بودن. با توقف ماش کیکوچ

بود که « هللا» یدر بزرگ با حکاک کیکردم. داخل کوچه تنها 

 درش آورده بودن. یآسمون یبه رنگ آب

در  یچند بار زنگ زد که بعد مدت کوتاه انیفر م،یکه شد ادهیپ

 یگرد و سرخ جلو یقد کوتاه با صورت یرزنیباز شد و پ

بافته شده  ییبایبه ز دشیدست سف کی یظاهر شد. موها یدرگاه

دست  کی یاز سرش از دو طرف روسر یکم کیبود و 
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 زیر یبا گل ها دشمیشده بود؛ لباس بلند سف زونیآو دشیسف

 بود. ستادهیتنش ا یتو یقرمزش به قشنگ

فقر ها هم سر  ریبه ما فق ی! چه عجب اومد؟یی! پسرم توانیفر -

 مکه؟! یحاج یحاج ی! رفت؟یبزن

 خم کرد و گفت: یسرش رو کم انیفر

 ی! شما که ماشاهلل با وجود روه؟یچه حرف نی! ایب یننه! ماه ب -

 ه؟یفقر ها چ ری. فقیرو دار ایدن یها ییگلت انگار کل دارا

به حرف  یصحبت بامن، بلکه باهم جور یپسر نه تنها تو نیا -

 .افتهیکه قلب شنونده به تپش م دادیهاش پروبال م

 قربون تو پسر جان! -

 سر زده اومدم و مهمون هم آوردم. دیببخش یب یننه ماه ب -

 کرد. یاخم مصنوع یب یماه ب 

تو  ی. مهمون هایهم خوب کرد یلیپسر! خ هیچه حرف نیا -

 ن،یای! داخل بستیخدا حواسم ن یمنم هستن. ا یمهمون ها

نکنن؛  یبیمعطل موندن. بهشون بگو غر زتیعز یمهمون ها

 .نیایب

 برگشت. اطیخودش زود تر داخل ح و

 سمتمون برگشت. انیفر

 «نینکن یبیغر»: یب ی. به قول ماه بنیایداخل ب -

 بود گفت:همون طور که دست نارون رو گرفته  فراز

 !؟یشناسیخانم رو از کجا م نی! اان؟یکجاست فر نجای -
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 منتظرموِن... نیایاونش رو ولش کن. حاال ب -

 رو به من گفت: بعد

 !لیِسو ایب -

بزرگ و پر از درخت شدم که وسطش  اطیپشتش وارد ح آروم

و  بیو جود داشت. داخلش هم س یرنگ یلیحوض شش گوش ن

تخت کنار حوض  یرو یب یو هندوانه شناور بودن، ب اریخ

و شروع  دیچ ینیرو داخل س کیکمر بار ینشست و استکان ها

و  یچا شهیخوش رنگ کرد؛ انگار که هم یچا ختنیبه ر

 مهمون آماده بود. یرااستکانش ب

تر کرده بود، به  جیاون جا رو برام مه یبلبل ها فضا یصدا

و  یچند روز کردیم فیآدم ک که خود بهشت بود. چقدر یراست

به فراز و  یکنه!نگاه یزندگ زیخبر از هر چ یو ب ادیب نجایا

 اطیداخل ح یمیو قد بایز ینارون کردم؛ اون هام داشتن به فضا

 . کردنینگاه م

چقدر خوششون اومده،  دیفهم شدیبشاشون م یصورت ها از

 یزیآروم چ -نشسته بود و آروم یب یهم که کنار ماه ب انیفر

. بعد چند دادی. اون هم سرش رو آروم تکون مکردیم فیتعر

 .کردیم یصداش بلند شد که ما رو دعوت به خوردن چا نیم

 دم،یفهم انی! تازه نسبت هاتون رو با فرنیخوش اومد یلیخ -

 .نیزیشما هم عز زه؛یهمون طور که اون برام عز

 کردن. یو فراز تشکر نارون

 .دیخند یبه من افتاد و نمک نگاهش
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 درسته مادر؟!« !ینامزدش»پدرسوخته گف:  نیا -

 انیکه به فر یبه صورت بامزه اش زدم و با اخم کوتاه یلبخند

 کردم گفتم:

 .مینه ما دختر خاله پسر خاله ا -

 یدونیم ؟یسربه سرم بزار ی! باز خواستانیفر ینش لیزل یا -

 ها... یکنیم تیاذ شتریب رمیپ

 آروم پشت سرش رو خاروند و گفت: انیفر

 کی دیهمون با یبرا اده،یخانم نازش ز کمی! انینه به جون فر -

 ...گهیبزنه د یساز نامخالف

 به صورتم دادم و گفتم: ینیچ با

 یدونیخوبه؟ م زیبگم همه چ گرانمیجلو د یخوای! مانیفر -

 هم نشده ها... یرسم هیقض نیا یحت

 گفت: تند

 رد بشه. ی.. بذار عروس.شهی... مشهیم -

مسئله  نیچرا انقدر تو ا ؟یداداِش من! تو که انقدر عجول نبود -

 مهره حول؟! یشد

 کالفه گفت: انیفر

و همش بگم دختر خاله ام. در  ارمیطاقت ب تونمیخب نم -

 زنم بشه. خوادیکه م یصورت

به سرم زده بود  ینشست. حساب یب یو کنار ماه ب دیخند نارون

درن دشت سنگ  یاون کوچه ها یبزنم و تو رونیاز خونه ب
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فرش شده؛ قدم بزنم. مخصوصاً که هوا مه داشت، هرچند 

 بود مثل شمال بود. یچون کوهستان نجایماه بود؛ اما ا وریشهر

 .برهیراه و از تنت م یتازه دمه خستگ یمادر! چا ایب -

 ییبایبه ز یتم، بخار چاکردم و گوشه تخت نشس یلب ریز تشکر

 .کردیفضا پخش م یهل رو تو یو بو دیرقصیهوا م یرو

 که شد استفاده کردم و گفتم: یسکوت از

 قدم بزنم. کمی نجایبرم ا خوامی! مانیفر -

 گذاشت و گفت: یمس ینیرو داخل س یچا استکان

 کمی. یستیرو بلد ن نجایا ؛یگم بش ترسمی. مشهیتنها نم -

 .یهرجا خواست میریم گهیبا هم د ییاستراحت کن، بعد دوتا

 گفتم: یناراض

 ها... شهیم کیبعد هوا تار خوام؛یاما من االن م -

 کردیم یدستش باز یهمون طور که با استکان تو یب یب ماه

 گفت:

راست  انی. فرنیمادر! فردا رو که ازتون نگرفتن فردا بر -

به  هیکوچه هاش شب یلیخ نجای. آخه ایممکن گم بش گه،یم

کوچه  یگاه کنم،یم یزندگ نجایعمر ا کیست؛ من که  گهیهمد

 .رمیرو اشتباه م

بودم؛ اما باز هم سرم رو به نشونه مثبت  یهنوز ناراض نکهیا با

رو  یجا ینگفتم. فراز هم استکان خال یزیچ گهیتکون دادم و د

 گذاشت و گفت: یخوشگل مس ینیس یتو

 .میاستراحت کن کمی میتونیمن و نارون کجا م -
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 از جاش بلند شد و گفت: یب یب ماه

 دنبالم پسرم! نیایب -

 یکیخودش جلوتر رفت و نارون وفراز هم به همراه ساک کوچ 

که  دمیکش یقیپشت سرش رفتن. ازمون که دور شدن نفس عم

 صداش بلند شد:

 !یلعنت -

 گاهش کردم که گفت:از جاش بلند شد، متعجب ن یناگهان و

 .میقدم بزن میرو خواستت پا بزارم؛ بلند شو بر ادیدلم نم -

رو لبم جا  شهیروز ها از حضورش هم نیکه ا یقیعم لبخند

 از جام بلند شدم. یزدم و به تند کردیخوش م

 !یخوب یلیخ یوا -

 گفت: بدجنس

 صددرصد! -

از حد  یادیاومد ز ادمیبه بازوش بزنم که  یضربه آروم اومدم

. ستیچندان خوب ن نیا کنم،یباهاش م تیمیدارم احساس صم

باهاش  نهیرو بب یدختر هر ک نیا گهینم کنه؟یفکر م یراجبم چ

بهاوند  -و بهاوند کنهیهندستون م ادی لشیبعد باز ف ره؟یگیگرم م

 گفت: حالتممتعجب از  انی. فرندازهیراه م

 ؟یخودت رفت ی! تول؟یشد سو یزیچ -

 گفتم: عیبار آروم سرم رو تکون دادم و سر چند

 ...گهید مینه نه، بر -
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 گفت: یب یتکون داد و بلند خطاب به ماه ب یسر

 .نینگران نش م؛یگردیو زود بر م میریم رونی! ما بیب یماه ب -

 از در خارج شد و منم پشتش به راه افتادم. بعد

 نیزم کیرو رو در برگرفته بود و داشت نزدروبه یمه، کوها 

هوا اونجا که به خاطر  ی. خنکشدیو روستا م یکشاورز یها

خوش  یواری. ددادیم هیراحت رو بهم هد یمنطقش بود؛ تنفس

رنگ، دور کوچه رو احاطه کرده بود که مشخص بود فقط 

داخل  شتریدر ب کیهست؛ چون  یب یمخصوص خونه ماه ب

 داشت. یگریبا د یادیکوچه ها فاصله ز هینبود و بق وچهک

 شده بود، آروم گفت: رهیرو ش خهمون طور که به روبه انیفر 

 خوشت اومده؟ نجایاز ا -

بهشت  نیا ی! فقط خواستم بدونم چطوریهرجور دوست دار -

 .یکرد دایرو پ

 نجایچطور سر از ا دونمیخودمم هنوز نم یکنیباور م -

 درآوردم؟

 تعجب گفتم: با

 شه؟یمگه م -

 و گفت: دیکش یآه

رو  نیفقط ا شد،یچ دمیون روز انقدر حالم بد بود که نفهما -

 هستم. یب یماه ب ونیکه زنده موندنم رو مد دونمیم

سمتم  شم،یباهاش هم قدم نم گهید دید یخشک شدم؛ وقت سرجام

 برگشت و بهم نگاه کرد.
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 شده بود؟ یمگه چ یکِ  -

 نگم. یزیگفتم که بذار فعالً چ -

 ؛یزنیز زنده بودن و نبودن رو محرف ا یاما... اما تو دار -

 .یکه داشت یمیحرف از حال وخ

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 ؟یگوش بد یحوصله دار -

 .شدهیبدونم چ خوادیآره، دلم م -

 نگفت و راه افتاد. یزیچ

 !؟یریم یکجا دار -

 یهم سکوت کرد؛ به ناچار پشتش راه افتادم که به جو باز

 ونینشست، سرش رو م یتکه سنگ یو رو دیرس یآب کیکوچ

سنگ رو انتخاب کردم و  نیتر کیدست هاش گرفت و منم نزد

 روش نشستم.

 اومدم. رانیسر ا کی شیمن چند ماه پ -

 شده گفتم: جیو گ متعجب

 م؟ی... پس چرا ما متوجه نشدیچ -

 پوزخند بود: هیشب شتریکه ب دیخند یور کی

بود، بعدشم  تیهمه فکر و ذهنت عروس یتو که حق داشت -

 از اومدنم خبر دار نشه. یخواستم کس کایخودم از آقاجون و را

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ
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با بهاوند  تیمونده بود. از دور شاهد خوش تیدوماه به عروس -

داشتم به خودم بفهمونم که تو با اون  نیبر ا یبودم، سع

ند . البته چیکنیهم فکر نم گهید یها زیبه چ یو حت یخوشحال

و  نیریم رونیبودم که باهم ب دهیتابستون هم د یتو ششیماه پ

اما  ن،یبر رونیکه ب چوندمیرو پ هیخودم چند بار بق یحت ن؛یخوش

 نیباشه که شما بخواه یحد جد نیتا ا هیقض کردمیواقعا فکر نم

و گفتم چه  یهست یعالم بچگ یتو تو کردمی. فکر منیازدواج کن

 کنه. طنتیش یکم یبچگ یداره کمک کنم تا تو یرادیا

 یها یتو باوجود بد نکهیا دم،یشن ادیاز مامان درموردتون ز -

بس  گهی. دیدیدیو فقط اون و م یبهاوند کور و کر شده بود

 هم نبوده. یعالم بچگ یتو نیهمچ دمیاونجا بود که کامالً فهم

 کردمیار مکه هر چند اظه یوسط منم دلداده بودم؛ جور نیا اما

از قلبم به درد  یکنارش، باز هم گوشه ا تیخوش حالم از شاد

. اون روز که از آقاجون ستمیبهاوند ن یکه چرا من به جا ومدیم

تنم نموند؛  یتو یواقعاً جون گهید نیدیخونتون هم خر دمیشن

 یو برا یکنیازدواج م یردا شدیهنوز که هنوز بود باور نم

 . ستمیکه من ن یشیم یهمسر کس شهیهم

خبر هر چند  نی. اون روز با ایکنیخطابم م ییعمر پسر دا کی

 ایدن شد؛ینفس هام به شدت تنگ شده بود و خارج نم ک،یکوچ

 یرو برداشتم و تو کایرا نیو تار بود. ماش رهیچشم ها ت یجلو

که  ختمیانقدر اشک ر شهیباورت م ؟یدونیجاده راه افتادم، م

 ؟ چشم هام به سوز اومد

بخندم و دل  کردمیم یسع شهیکه هم یتار بود، اونم من من دمید

 یتو شهیکنم؛ هرچند هم هیگر نگهیا یهم رو شاد کنم به جا
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فکر نکردن  نیبه ا ی... ولکنهینم هیگوِش ما خوندن مرد که گر

 مرد چه ها که بشه و نشه. نیدل ا یممکن بعداً تو

بود  کیاز اشکم... چند بار نزد سیخ یرفتم، رفتم با چشم ها 

به جاده  یخوب دید ادیچون ز اد؛یاز دستم درب نیتعادل ماش

ذهنم هم سرجاش نبود. حواسم  دم،ینداشتم. نه فقط به خاطر د

و برف هم  یبود و اون روز هوا بارون یپرت بود؛ اواسط د

 مخلوطش بود.

نم شد. بودم، تش دهیرس نجایا یها کیرونده بودم که به نزد انقدر

کنم؛ اما به  دایپ یاب یبطر دیو باز کردم  تا شا نیداشبرد ماش

که بود  یشما توش بود. عصابم از اون یجاش کارت عروس

داغون تر شد، کارت رو که برداشتم با خوندن اسم هاتون کل 

کرد. حالم چنان نامساعد بود که مطمئن  دنیبدنم شروع به لرز

 .کردمیا سکته مدرج کردم؛یفکر م شتریب کمیبودم 

از دستم در رفت.  نیلحظه غافل شدم و فرمون ماش کی یبرا

دل  یبزرگ تو یرو از دست دادم و با تکه سنگ نیکنترل ماش

 یبه ندرت کس یلیکه خ یشب تصادف کردم، اونم داخل جاده ا

که به  یبود. شدت ضربه ا یو هوا هم بارون کردیازش عبور م

 یو برا شمیم شهو یبود که درجا ب ادیسرم خورده بود؛ انقدر ز

 .مونمیحالت م نیبه بدتر نیساعت ها داخل ماش

به  گشه،یکه از شهر به روستا بر م یب یظاهراً ماه ب نکهیا تا

و  ستنیایم یب ی. به اصرار ماه بننیبیهمراه دامادش؛ من رو م

به اورژانس زنگ  ننیبیرو صورت غرق خونم که م تمیوضع

اگه فقط  گهیکه دکتر بهشون م رنیم مارستانیبه ب باهام زنن،یم
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 یچشم هام بسته م شهیهم یبرا نبودن؛ م دهیرس رترید قهیچند دق

 .شدمینم داریب گهیمونده و د

انقدر بد  نیماش نکهیهم که باهام جور بود، ا یا گهید شانسه

هوش  یضربه نخورده بوده که منفجر بشه. حدوداً چهار روز ب

چشم هام رو باز کردم به زور تونستم فقط شماره  یبودم؛  وقت

چند روز گذشت،  دونمیاقاجون رو بدم. دوباره از هوش رفتم. نم

 سرم بودن. یباال کایچشم هام رو باز کردم؛ آقاجون و را یوقت

به خونشون  یب یهم خواستم مرخص بشم به اصرار ماه ب یوقت 

باشم  نیماش یتو ادیز دیچون دکتر گوش زد کرده بود نبا م،یرفت

من رو  یکه از وقت رزنمیو تکون به سرم وارد بشه. اون پ

آورده بودن؛ بنده خدا از اونجا خارج نشده بود تا از  مارستانیب

 کیبه روستا نزد مارستانیحال خوب من مطمئن بمونه. ظاهراً ب

 داشت. یادیتر بود و از شهر فاصله ز

 یو برا میبر یب یداد که خونه ماه ب تیرضا ونیآقا نیهم یبرا

... هرچند بعد یشرمندگ ی. اونم باکلمیمهمونش باش یچندهفته ا

 یهرچ ایدور از دود و دم و  یمدت یبرا ومدیچه روز بدمون ن

بود  یچنان مهمان نواز خوب رزنیاون پ م؛یداخل شهر هست باش

 هست. دشکه داخل خونه خو کردیکه آدم حس م

ناخواه از  ایکه خواه  کردیم یز، انقدر بهم خوباون چند رو یتو

 کرد؛یو گوش م نشستی. اون هم به پام مگفتمیتو براش م

ساعت درمورد تو  کی یو روز میومدیجا م نیهم یدرست تو

 بایز یروستا نی. اونجا بود که از وجود ازدمیبراش حرف م

اونجا  ندباخبر شدم که همه جاش آرامش بخش بود؛ هرچ

 زمستون بود.
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 یب یخونه با ب یروز که داشتم تو کیاالن نبود.  ییبایبه ز -

 یطور نیا یمن به خاطر چ دیآقاجون فهم کردم،یدر و دل م

 ریتقص گفتیشد. همش م وونهیبوده؛ د نیا شیاصل لیشدم و دل

. آخه اون ستیکس ن چیه ریتقص دونستمیبهاوند، اما من خوب م

تو شدم؛ اما گوش  قکرده بود که منم عاش یچه گناه چارهیب

 کایبه زور و ضرب من و را نکهیآقاجو ن بدهکار نبود. تا ا

 نکنه. یکار یوقت کیتا  م،یآرومش کرد

درد  یپا نکهیبا ا کرد؛یم حتمینص ینگم که حساب یب یماه ب از

: گفتیاما بهم م نشست،یاون چند هفته م یو دل هام تو

چون درست  ام؛یب رونیب دیسخته... اما از فکرت با دونمیم»

حالم خوب  یخودمم قبول داشتم و برام سختم بود. وقت «ستین

بمون  یزیچ تظرمن گهید نکهیو بدون ا میشد، تهران برگشت

 رو جمع کردم و مسکو برگشتم  لمیوسا

 نیبود؛ ا رهیخ یشده و خشک شده بودم. به آب رون جو الل

من هم چقدر  گفت،یعشقش نسبت به من مپسر چقدر راحت از 

. دادمیو عذابش م زدمیراحت در مورد بهاوند جلوش حرف م

سرتا پا مشکسش رو  یتکه سنگ بلند شد و لباس ها یاز رو

 تشصور یخم شد و چند بار از آب رو یتکون داد. کنار جو

 نیانگار که از صحبت هاش خودش گرمش شده بود و با ا د؛یپاش

 التهاب درونش رو کم کنه. خواستیکار م

آرومش کنم،  یبهش بگم تا کم تونستمیم ی. چدمیکش «یآه»

 انیاز دل فر یخبر چیکار نبودم و ه ریهرچند واقعاً من تقص

چرا  فهممیبکنم. حاال م تونستمینم ینداشتم؛ اگرهم داشتم کار

و  زدنیو آقاجون، چند وقت با نگاه هاشون باهام حرف م کایرا
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 یخبر ندار یزیاز چ ی. آخه واقعاً وقتدمیفهم ینم یچیمن ه

 ؟یبکن یو کار یاز خودت بفهم دیچطور با

 مردیکه عاشقش بود و براش م ینیماش کایچرا را فهممیم حاال

گرفت. اسمش رو صدا زدم اون هم  گهید یکیرو عوض کرد و 

 ...دیترد یبا کل

 !انیفر -

 بهم کرد: یجاش بلند شد و نگاه از

 شده؟ یزیجانم چ -

اما من  کرد،یدوباره به آدم انتقال م یگفتن هاش جان «جانم»

 دیام گهیکس د یها یبه مهربون ایگفتن ها « جانم»به  دینبا

 دوباره بشکنم.  ترسمیداشته باشم؛ چون م

از وجود من خبر داره، پس چرا  یب یماه ب یگیمگه نم -

 ؟یکرد یکنجکاو نشد که من و نامزدت معرف

که صبح تا شب مغزش  یهست یتو همون دختر دونهیهنوز نم -

 !کردمیم فیو براش ازت تعر خوردمیرو م

 گفتم که گفت: «یآهان»

دوست دارم  ؛یبهش خبر بدم خودت هست دیفکر کنم با یول -

که دوستش دارم  یباشه که دارم به کس میصح میاونم تو شاد

 . رسمیم

 نیپسر مهربون بود که با کوچک تر نیزدم. چقدر ا یتلخ لبخند

 باشن. کیو دوست داشت همه هم باهاش شر شدیها شاد م زیچ
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*** 

  

عصر  یاز حرف ها شدم،یپهلو به اون پهلو م نیاز ا همش

 نیبه خاطر ا دیهم شا لشی. دلومدیخواب به چشم هام نم انیفر

 گهیبود که اون اتفاق تلخ به خاطر من براش افتاده بود. غلت د

 که کنارم خواب بود، بلند شد و نشست. یب یزدم؛ ماه ب یا

 مادر؟! یخوابیچرا نم -

 دادم. هیآرنجم بلند شدم و تک یرو 

 .ادیخواب به چشم هام نم -

به  نجایا یعادت ندار یچرا قربونت؟! نکنه چون جابه جا شد -

 ؟یخواب

 مشغوله... کمیفقط فکرم  ستم،ین ینه؛ آدم بدخواب -

گرد و  یدست ها یکرد و تو دایدستم رو پ یکیاون تار یتو

 نرمش گرفت:

تو  شه،یدرست م زینکن. انشاهللا همه چ تیمادر! خودت و اذ -

 فقط صبر کن و به خدا بسپار!

 نگفتم که آروم گفت: یزیچ

ها... ازجون  خوادتیم یلیباش. خ انمیمادر! مواظب فر لیسو -

 و دل!

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ
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 فیو ازت برام تعر ومدیم یوقت شیشد. چند ماه پ تیاذ یلیخ -

. فهممیحال عاشق خوب م ومد،یدل منم براش به درد م کرد؛یم

 ...هیدردناک زیچ یلیعشق خ

 گفتم: متعجب

 م؟یمن ک نیدونیمگه شما م -

 ضربه آروم به دستم زد و گفت: چند

 دمیبهت فهم انیفر یاز نگاه ها ن؛یهمون اول که اومد -

تخت  یرو یکه به خاطرش چند روز ی... همونیخودت

. آخ! سوختیتب نبودت داشت م یگذرونده بود و تو مارستانیب

چند بار که به هوش اومد و دوباره از  یدیدیو م یاگر بود

دل تو هم به  گفت؛یلب م ریهوش رفت، چطور اسمت رو ز

 . ومدیدرد م

 یجور انیفر یاون مدت کم از حرف ها یهمه مهم تر؛ تو از

بره. حاال  گهیسمت کس د تونهیاز تو نم ریشد که غ رمیدستگ

که داره بهش با عشق نگاه  یفکر کنم اون تونستمیچطور م

گفت:  یبچم جور ؟یزنم بشه، تو نباش خوادیم گهیو م کنهیم

کردن  روشنچشم هاش ستاره  یانگار تو« بشه خوادیزنم م»

 بودن.

اصالً  نمیبیم کنم،یفکر مو  شنومیکه م ییها زیچ نیبا ا -

 و عشق پاکش رو ندارم. انیفر اقتیل

 با آرامش گفت: یب یب ماه

ً یدق اقتتیتو ل ؟یگیرو م یزیچ نیچرا همچ -  یها زیچ نیهم قا

 خوبه...
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که همش  انِ یفر ریهست غ یذهن من هنوزم کس یاما تو -

و  خوامیفراموش کردنش زمان م یدرحال رژه رفتن. من برا

 نه... ای امیاز پسش برب تونمیم دونمینم

 انیکه فر یدختر شک نکن! با عشق و محبت یتونیحتماً م -

. یاون پسر رو هم فراموش کن یتونیحتما م ورزه،یبهت م

 ییفکر نکن و توکلت به اون باال یحاال هم بخواب و به هچ

 .یباشه؛ اگر بهش اعتقاد و اعتماد دار

 لب هام نشست: یرو یلبخند

دارم هم  مانیهم بهش ا دم،یم ییاون باال یمن جونمم برا -

 اعتماد...

 ... دست خودش بسپار.یعل ایپس  -

رو  یو وادارم کرد منم دارز کش بشم؛ مالفه نازک دیکش دراز

 روم مرتب کرد و به خواب پر از آرامش دعوتم کرد.

  

*** 

  

 گفت: نارون

 !لی... سولیسو -

 به خودم اومدم و گفتم: دهیترس

 شده؟! یزیجانم چ -

 شده؟ یزیچ ی. چرا از صبح تا حاال تو خودتمیترسوند -
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 .کردمیفکر م یزیداشتم به چ ستین یزینه نه... چ -

 .ینخورد ادیمطمئن باشم حالت خوبه؟ آخه ناهار هم ز -

 آره آره... خوبم! -

 ی. کارمینک یرو ادهیپ کمی میخوا یبا فراز م رم؛یباشه من م -

 ؟یندار

 ! خوش بگذره...زمینه عز -

زانو  یو با عجله از اتاق خارج شد. سرم رو رو دیرو بوس گونم

پر بود. پر از حرف ها؛ پر  یلیروز ها خ نیهام گذاشتم، سرم ا

 یصداهاش تو یاز فکر ها، پراز غم هاو پراز خنده ها... همه 

هم اضافه شده بودش؛  انیفر روزید ی. حرف هاچدیپیسرم م

نامساعد هم اسمم رو  حالتتو  انیفر نکهیا یب یطور ماه ب نیهم

 ...گفتهیم

 !لیسو -

بود که در  انیرو برداشتم و به سمت صدا نگاه کردم. فر سرم

 هیرو بست و کنارم اومد نشست، مثل من به رخت خواب ها تک

 یپیت کیشکمش جمع کرد. هر روز  یداد و زانو هاشم تو

« !کار؟یچ یاریب یخوایچمدون م»: گفتیبعد به من م زد؛یم

به  یلیداشت و خ یهارمون یبه خوب نشیرنگش با ج یلباس آب

 .ومدیپوستش م

 !؟یگوشه کز کرد کیافسرده ها  نیچرا باز مثل ا -

 نرمال بشم؟ یزود نیکه به ا یانتظار ندار -

 کرد و گفت: یخنده ا تک
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 یروز خوب کیمن کالً از تو انتظار نرمال بودن ندارم؛ چون  -

 .ینیشیگوشه م کیو  یریگ یروز آبغوره م کیو  یخندیم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 و نداشتن تعادل روان؟! یوونگید گنینم نیبه نظرت به ا -

 .یدیند یونگیپس د -

 گن؟یم یونگیهم د گهید زیبه چ نم،ینشونم بده بب -

 .دمتیبه موقعش اونم بهت نشون م -

 رو م زل زدم که گفت:روبه به

روز  کیرفته بود. تو  ادمیخودم  یبره؛ ول ادتیمثالً آوردمت  -

 فرق نداره. یروز بعد، هر جا باش کی یخوب

 رنِگ... کیمن آسمون همه جاش  یآره؛ برا -

و  میروستا بر یتو کمی یخواینم م؛یگردیعصر تهران بر م -

 م؟یبگرد

و باهام درمورد رومئو  یکنیقهوه خونه دعوتم م کی یاگر تو -

 هیفکرم رو از بق یو کم یزنیحرف م نشونیعشق ب ت،یو ژول

 .کنمیقبول م ؛یکنیدور م زهایچ

 ادهیرفتم. باهم دوش به دوش پ انیفر شیکردم و پ یخدافظ

به دون حرف هرکدوم مون در فکر  م،یگرفت شیو درپ یریمس

از مه بود و  دهیپوش روزی. هوا مثل دمیخودمون مشغول بود

بود و به  میشونیپ یاز موهام و که رو یکم د؛یچیپیکه م یمینس

 «رقص...»گفتم:  آوردیرقص در م
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 قامیبه عال گهیمن د هیباشگاه نرفتم و از ک یخدا! از ک یه

 شهیم یزمان کیاز رقصم...  نیاون از کنکورم ا دم؟ینم تیاهم

 یباشگاه بودم اما حاال اصال جون دارم رو نیبالر نیگفت بهتر

 حس دارم باالنس بزنم؟ ای ستمینوک انگشتام با

دوتا قهوه سفارش  رمی. داخل مرد ها هستن؛ منیجا بش نیهم -

 .امیبدم و ب

 انیکه فر دینکش ینشستم، طول یصندل یتکون دادم و رو یسر

 رو م نشست:هم اومد و روبه

 .میبگ تیدرمورد رمئو و ژول یخب! دوست داشت -

 تکون دادم که گفت: یو سر دمیخند

 یزیازشون چ یول دمیشن ادیزوج رو ز نیراستش فقط اسم ا -

 .دونمینم

کوتاه بهت بگم. عاشق بودن و باهاشون مخالفت کردن و به  -

 خاطر هم مردن.

و  نیغمگ یزهایکه تو کتاب خوندنم چبل ت؛یزندگ ینه تنها تو -

 .یدوست دار

عشق رو  یمعن ریداستان بد تموم شد، اما شکسپ نیآخر ا دیشا -

 جمله به جمله کتابش به خواننده فهموند. یتو

 گم؛یم ای شنومیم یکلمه رو از زبون کس نیا یعشق... وقت -

 .شهیدرد تلفظ م یبا کل کنمیاحساس م

 تکون دادم و گفت: یبه نشونه منف یسر
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داره، مثل بودنش.  یادیقشنگ ز یها زیاشتباه نکن! چ -

 نکهیحس خوب همراهش هست. ا یکل یکی نیهم یدونیم

و وجودش برات از  یحضور داره که تو عاشقش یکی یدونیم

 .زهیآرامش لبر

 شیپ یروح یباشه؛ ول شتیپ یطرف جسم نکهیاگر ا یحت -

 باشه. گهید یکی

 به زخمم نپاش!انقدر نمک  -

 یشاه عباس یبزن که قهومون رو آوردن. فنجون ها یحرف اومد

مرد  ریشده بود. پ دهیچ یگرد و مس ینیس کی یکوچولو رو

 جا به جا شد و گفت: یکم انیکه دور شد، فر یقهوه چ

 !ریبه دل نگ ست؛یمن دست خودم ن -

 .میدیاز کتاب به کجا پر نیبب -

 ؟یو مو به مو بگ یبرام همش خالصه نگ شهیآره حاال نم -

عشق قشنگ و  نی. قصه اگمیسر فرصت حتماً برات م -

 خاص...

  

*** 

 داخل آغوش فشرده شدم: شتریب

 شم؟یپرپر م یاز دلتنگ یگی! دختر! نمرهیمادر برات بم یاله -

 ؟یکردیم غیچرا صدات رو ازم در یباش، ول یدلخور

 انداختم و گفتم: نییسرم و پا نیشرمگ



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

فرصت درست  ی! انقدر حالم گرفته بود که حتخوامیمعذرت م -

 فکر کردن هم نداشتم.

 زو با بوسه اش مهر زد و گفت: میشونیپ

 برام فرق نداره. ینداره... تو خوب باش بیع -

طاقت من رو داخل  یکه باز ب دمینرمش رو گرفتم و بوس دست

حس  بیاما عج کردم،یم یاحساس خفگ نکهیآغوشش فشرد. با ا

 . شدیآرامشم باهاش بهم افزوده م

 !ن؟یاز بغل هم دل بکن نیخواهینم -

بابا؛ از آغوش مامان خارج شدم و سمتش رفتم. اون  یصدا با

رو نوازش  مییخرما یو موها دیو بوس میشونیپ یهم با مهربون

 کرد.

 گل دختر بابا! حالش چطوره؟ -

 خوبم. یلیخوبم بابا جون! خ -

 گفت: طنتیو با ش دیگلو خند یتو بابا

 اِن؟یخوبت، جواب مثبتت به فر یلیحال خ نیا لیدل -

شدن گونه هام رو حس کردم. خجالت همه وجودم و فرا  قرمز

 .آوردیبه روم نم شدیگرفت؛ نم

 و گفت: دیآروم همراه بابا خند مامان

 ینگران گهیبگذره، من د ریمسئله هم به خ نیخداروشکر ا -

 نداشته باشم.

 تکون داد و گفت: یسر بابا
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 ...گذرهیخانم! م گذرهیم -

 گفتم: رونیب امیاز بحث ب نکهیا یبرا

 !نمشیبیکجاست؟ نم یلیپس شا -

 تأسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر مامان

ماهم خونه  مش،یآقاجون ببر شیخانم انقدر اصرار کرد پ -

 .مشیآقاجون برد

اسم  دنیکرد؛ با د دنینم شروع به لرزبگم تلف یزیاومدم چ تا

گفتم و از مامان  «یدیببخش»لب هام نشست.  یرو یلبخند کایرا

 بابا فاصله گرفتم:

 (کا؟یجونم را -

 !لی... سولیسو -

بلندش پرده گوشم  یتلفن رو از گوشم فاصله دادم تا صدا یکم

آروم تر شد دوباره رو گوشم قرار  دمیرو پاره نکنه. بعد که د

 دادم:

 غی! پرده گوشم پاره شد. چرا جکا؟یمعلوم هست چه خبرته را -

 ؟یزنیم

 !؟یازدواج کن انیبا فر یخوایجون من م -

انقدر ذوق زده شده و قصد داره پرده  یچ یبرا دمیفهم تازه

 گوشم رو پاره کنه.

 ...غتیج نینکنه، مردم از ترس با ا کارتی! خدا بگم چکایرا -

 ها رو ول کن، تو جواب من و بده. نی! ایوا -
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 بشه؛ فعالً درحد حرف... یرسم زیآره آره... البته اگه همه چ -

 گفت: جانیه با

جواب  یخوایکه م شدیچ نمیکن بب فی. تو تعرشهی! اونم میوا -

 !؟یمثبت بد

 کردم که گفت: سکوت

 !؟یچرا الل شد لیسو -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

جوابم  شد؟یچ یبپرس یاالن تو انقدر سرت خلوته که زنگ زد -

 ؟یندار یها... کار و زندگ تهیمثالً فردا عروس کهنیا

 گفت: الیخ یب

 کردن تو... نیج میبه جز  س گهیندارم د ینچ! به جان تو کار -

 دنیستازه ر نایمن برم. مامان! ا کاینکنن؛ را کارتیخدا بگم چ -

 توهم دست از سر من بردار.

 گفت: تند

 برم؟ خوامیم یگیکن، تو م فیبرام تعر گمیاِاِاِ! کجا؟ م -

شو... بذار از  المیخیجون تو حس ندارم باهات کلکل کنم؛ ب -

 اومدن مامان بابام لذت ببرم.

 نجایا نیاه اه! از دست تو و کار هات... برو خواهرتم که آورد -

حال  ییخودتون هم سه تا ن،یما انداختآقاجون و  شیر خیب

 .نیکنیم

 زدم و گفتم: یلبخند
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 فضوله... یلیخوش بگذره همراه شا یاوه! راست -

 شیبگه که مهلت ندادم و تلفن رو قطع کردم. اومدم پ یزیچ اومد

 نکهیزنگ خورد. بدون ا میها برگردم که دوباره گوش نیمامان ا

 به بک گراند رو نگاه کنم، جواب دادم:

 ! مگه نگفتم حوصله کلکل ندارم؟ باهات من رو مسخ...کایرا -

 .دیحرفم پر وسط

 بانو منم! لیکجا... کجا؟ صبر کن سو -

 شدم و به صدا گوش دادم. ساکت

 مار دو سر؟! ایزبونت رو خورد  لیکرکد ؟یچرا ساکت شد -

 مهلت نداد حرف بزنم. یالکدوم، طبق معمول زبون جنابع چیه -

 توجه به حرفم گفت: بدون

 .نمتیبب دیبا -

 گفتم: متعجب

 شده؟ یزیچ -

 گفت: آروم

 نباشه. ندیبرات خوشا دیبگم، هر چند شا دیبا یحضور -

 یهرچ یول ؛یچه حال دونمینم قیشدم. دق یجور کیحرفش  با

 بود خوب نبود.

 گفتم: مات

 و کجا؟ یباشه... فقط ک -
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 همون لحن آروم ادامه داد: با

رو  یبهت پاکت دیفقط با کشهیطول نم ادی. کارم زامیاالن م -

 بدم.

 .ایباشه باشه... منتظرم! تو زود ب -

من فقط بعد به خودم اومدم که مامان  ایاون قطع کرد  دمینفهم

 بود. ستادهیباال سرم ا

 بود؟ یک ؟یخودت رفت یدردت به جونم! چرا باز تو -

 بود. انیفر یچیهها؟!  -

 داشت؟ کاری! چان؟یفر -

 .ارهیبرام ب خوادیجا گذاشتم، م یزیچ کی -

 تعجب گفت: با

 دادیخوب فردا بهت م اد؟یهمه راه بلند بشه ب نیانقدر مهمه ا -

 ...گهید

 آره مامانم مهمه... -

 یحس ها یتکون داد و داخل آشپزخونه رفت. چرا همه  یسر

 یکه قرار دستم، برسه مربوط به ب یزیچ»: گفتیوجودم م

 میمرد زندگ نی... مربوط به نامرد ترمهیآدم زندگ نیانصاف تر

ذهنم اومد.  یافتادم و باز فکرش تو ادشیکه تنهام گذاشت؛ باز 

 ای پرسنیکه مامان بابا درموردش ازم نم بهی! چقدر عجیراست

ل خاله واکنش نشون دادم سئوا یزود به خواستگار نکهیا لیدل

 .کننینم چمیپ
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. مامان زدمیو به ساعت زل م کردمیم یدستم باز یناخن ها با

و دوباره مشغول  کردیبهم م یاز تو آشپزخونه نگاه یهم گاه

ازش نبود. کاش  یزده بود و اثر بشیبابا هم غ شد،یکارش م

 حیتوض ارهیب خواستیکه م یزیبابت چ شتریب کمی انیفر

 یزیچ کیطاقت  ی. بوفتمیاضطراب ن یتا من انقدر تو داد؛یم

 آدم هم نبود. کیاز  یکوچه خبر یتنم کردم و دم در رفتم، تو

و  دیتابیبه آسفالت ها م یانصاف یبا ب دیسر ظهر بود و خورش 

عرق شده بود  سی. کف دستم از استرس خکردیداغ تر شون م

گوشه به اون گوشه راه  کیجا بند نبود، مدام از  کیو پاهام 

که  کایرا نیکه باالخره ماش کردمیو به سر کوچه نگاه م رفتمیم

بود؛ از خم کوچه ظاهر شد و کنار پام متوقف شد.  انیدست فر

لب سالم کردم که   رینشستم، ز نیدر رو بستم و داخل ماش

 جوابم رو داد.

پاکت آرامشت  نیا یمحتوا دنیبعد د خوادیجان! دلم م لیسو -

 باشه. یرو حفظ کن

حرفش سرخورد، از زور استرس حالت  نیرسماً دلم با ا گهید

 تهوع بهم دست داده بود.

 گفتم؟ یچ یدی! شنلیسو -

 . بدش...نمیبب خوامیآره؛ م -

برداشت  یعقب پاکت متوسط یرو دراز کرد و از صندل دستش

که دوباره  یجور د،یلرز یو دستم داد. دست هامم به شدت م

 اد.پاهام افت یپاکت سر خورد و رو

 گفت و به سمتم کامل برگشت. یعصب« نچ» انیفر
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 .نیبکش؛ بعد بب قیاول نفس عم -

 برگشتم و با اضطراب گفتم: سمتش

 درمورد بهاوند... آره؟ -

 و گفت: دیداخل موهاش دست کش کالفه

 !نیخودت بب -

شد. با هزار مشقت  ادهیپ نیباهمون اعصاب داغون از ماش بعدهم

عکس  یلیبه خاطر لرزش دستم پاکت رو باز کردم و با س

 نی! ا؟یدختر خارج کیبهاوند من بود کنار  نیمواجه شدم؛ ا

نامرد!  خندهی! چقدر قشنگ مگه؟ید یکیهمون عشق من بود با 

.. دلتنگ قد و چشم هاش بودم. دلتنگ صورتش. نیچقدر دلتنگ ا

شاد  گهید یکیو کنار  یباالش... نامرد! چقدر راحت پسم زد

سوال  یسوال ازت بپرسم؟ کل خوادیاالن دلم م یدونی. مینشست

 ...یجواب ترشون کرد یو ب شتریب لیمیا کیکه تو با 

مردونت در برابر  یبعد رو نگاه کردم. چقدر دست ها عکس

دست  یبود فقط دستت تومگه قرار ن باست؛یزنونش ز یدست ها

 نیمگه قرار نبود دست از ا م؟یرو فتح کن ایمن باشه و باهم دن

. گلوم درد دیچشم هام تارشد، اما باز هم نچک ؟یکارهات بردار

که  یآتشم زد. نامرد من یگرفت؛ اما باز هم نشکست. عکس بعد

از  ،یدیموهام رو نبوس اقیطور با اشت نینامزدت بودم و ا

. یبریلذت م یموهاش دار دنیقدر از بوسصورتت مشخص چ

بو کردن موهاش  یواشکیهم برات خاصه؟  نیا یعطر موها

 ... نه؟زهیانگ جانیبرات ه
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... خاکستر شدم. چیکه به عکس بعد افتاد؛ آتش که ه نگاهم

کردن و گلوم از درد نجات  دایباالخره اشک هام راهشون رو پ

دور  ایو دن دیکوبیخودش و م نمیقرارانه به س یکرد، قلبم ب دایپ

 .دیچرخیتا دور سرم م

کنار عروسش  یلباس داماد یکه تو ستیبهاوند من ن نیا

دست چپش هست.  یکه حلقه تو ستیبهاوند من ن نی... استادهیا

 ذاشت؛یدهن عروسش م کیبهاوند من نبود که ک یعکس بعد

و عروسش  بایعکس بعد ترش بهاوند من نبود که کنار شک

 شی. تو دلشون به رزندنیلبخند م نیبودن و به دورب ادهستیا

 ... آره؟!دنیخندینداشته من م

ها  نی. بگو استیبهاوند من ن یها عکس ها نی! بگو اایخدا

. بارون چشم هام دمی... بگو خدا! کمک کن! دارم جون مهیشوخ

کم کم صدام بلند شد و  شد؛یتند تر هم م چیه شدیمتوقف که نم

 یچه ب چارمیرو پر از درد و غم کرد  قلب ب نیماش یفضا

ها رو  کسشده بود! ع یطاقت در حال زدن بود. چقدر وحش

 دم؛یداشبورد پرت کردم و سرم رو محکم روشون کوب یرو

 کیو کوچ شدیقلبم همراهشون آب م ختنیانگار با هربار اشک ر

ترم  وونهیگرفته بودن، تا اب بشه و د رشیانگار که شعله آتش ز

 ه.بکن

 شیو بدنم هم همراه دیلرزیشد. چونم م شتریو ب شتریهقم ب هق

 دادن؛یو صدا م کردنی.  دندون هام مدام بهم برخورد مکردیم

که در و باز  دیحال خرابم رو د ای دیصدام رو شن انیفر دونمینم

 کرد و جلوم زانو زد.

 درد گفت: پر
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 نگاهم کن! لیسو -

حالم خراب بود که جون برگشتن سمتش رو نداشتم، فقط  انقدر

 کنم. هیداشتم گر اجیداغون بودم و احت

 لحن پر از دردش ادامه داد: با

! من رو نگاه کن. مگه نگفتم آرامشت رو حفظ کن؟ زمیعز -

 ...ییحرف ها نیتر از ا یتو قو یسخته؛ ول دونمیم

که لبخند  بهش زل زدم سمیخ یسمتش برگشتم و با چشم ها به

داغون کرد و مزه  شتریدلم رو ب شیکه تلخ یزد. جور یتلخ

 کرد، گفت: قیزهر رو به وجودم تزر

 به خدا! فنیها رو... ح دیمروار نیا زی! نریبلند شو لعنت -

 :خوردیبدنمم تکون م کردم؛یکه م «یهق هق»هر  با

 ولم کن! بذار انقدر زجه بزنم تا سبک بشم. -

 زد و گفت: یپوزخند

 .یشیم تیبدتر اذ چیکه ه یشیسبک نم -

 یگردنم گذاشتم و چنگ زدم، با صدا یرو رو فمیظر یها دست

 پر از لرزش گفتم:

منفجر بشه  خوادیطاقت نداره. م گهیگلوم د نی! اانیفر نیبب -

 خوامیقرار م یهنوزم دلم ب نِ یاما هنوزم سنگ کنم،یم هیدارم گر

صدام رو به گوش اون نامرد برسونم و بگم  خوامیبزنم. م ادیفر

بگم مواظب باشه  خوامیامروز من رو دود و خاکستر کرد؛ م

 و بسوزونش. هچشمش نر یدود تو نیروز ا کی
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تا  برمتیم ینکن. هرجا دوست دار هیگر نجایجان! ا لیسو -

 ...یآروم بش

پاکت پارت  یته مونده زورم عکس ها رو برداشتم و تو با

 کردم.

 !انیبرو کنار فر -

 کجا؟ -

 خونه برم. خوامیم

نکرده سکته  یکه خدا ننتیبابات بب ایمامانت  افهیق نیبا ا -

 .کننیم

 گفتم برو کنار... -

قفل چرخوندم و  یرو تو دیاز جاش بلند شد، با سرعت کل ناچار

تا  اد؛یپشتم م دونستمیدر رو ببندم وارد خونه شدم. م نکهیبدون ا

به سمت پشت بام  نهیمامان از پنجره من رو بب نکهیقبل از ا

 یو تو رفتمیم گرفت،یدلم از هم جا م یکه وقت ییرفتم. جا

حاال مگه  یول کردم؛یم هیگر ریدل س کیو  نشستمیم قشیآالچ

شدم،  کیبه لبه ساختمون نزد شم؟یکردن تنها آروم م هیمن با گر

مان آروم به . مازدیکالفه داشت با مامان بابا حرف م انیفر

 صورتش زد:

 شاهرخ بچم کجاست. ومدیخونه ن یکه تو لیخدا! سو یا -

 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه بابا

 خونه است. ینرفته که تو ییجا شه؛یم داشیآروم باش! پ -
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و دست هام رو باز کردم و چشم هام رو  ستادمیلبه بام ا یرو

... گهید زیپرش داشتم و نه چ الیبستم. نه خ یا قهیچند دق یبرا

اشک  دیداشته باشم، باد که وز یاحساس آزاد خواستیفقط دلم م

و موهام رو بهشون  کردیصورتم خشک م یهام رو رو

 .چسبوندیم

 گفت: غیمامان باعث شدم چشم هام باز بشه. با ج غیج یصدا

 ؟یکنیم کاری! اون باال چلیسو -

همشون  یچشم ها یس رو توو بابا بهم افتاد. تر انیفر نگاه

 خوامیم کننیشدم که فکر م وونهیانقدر د یعنیچرا؟  یول دم؛ید

 یا گهید زیچ نجا،یا یتو ستادنمیخودم رو پرت کنم؟! البته با ا

انتظار داشت. حق داشتن، اما من واقعاً قصدم مردن نبود.  شدینم

روز  کیزنده بود که اون هم  ممچون من مرده بودم و فقط جس

 . رفتیم نیخودش از ب

 زد: ادیفر بابا

 ؟یستادیچرا اونجا ا نییپا ایبابا! ب لیسو -

 انیکه فر وفتهیخواست ب زد،یبا زجه اسمم و صدا م مامان

 گرفتش. عیسر

 من که خوبم. ؟یکنیم هیمامانم! چرا گر -

 بهم نگاه کرد و گفت: شیاشک یچشم ها با

خطرناک... بال سرت  یلی خ. اون باالایب نییقربونت برم! پا -

 .ادیم

 و ادامه دادم: دیگونم چک یاشکم دوباره رو 
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 وقته... یلیمن بالسرم اومده مامانم! خ -

همون  انینبود. فر میاما حال ام؛یب نییدوباره بهم تشر زد که پا بابا

مامان رو گرفته بود، خشک شده نگاهم  یطور که شونه ها

 میگر ونی... میکه تو از من بدتر انیبرات فر رمی. بمکردیم

که گوش فلک رو کر کنه؛ عکس ها رو از  ی. جوردمیبلند خند

و  دمیکردم. خند وننگاهش گهیبار د کیپاکت درآوردم و 

 یپرت که همش رو نیی... تمام عکس ها رو از باال پادمیخند

. خنده هام بلند تر ختندیرقص کنان ر انیسر مامان و بابا و فر

 شد:

چقدر  نی. ببادیچقدر بهش م شیعشقم لباس داماد نیان! ببمام -

 نیچقدر عروسش دلبره... بب نیدست چپش قشنگه... بب یحلقه تو

 ... مامان نابود شدم.نیریچقدر خنده هاش ش

 .دمیدوباره خند و

نبود. اومدم  انیاز فر یو بابا خشکشون زده بود و خبر مامان

 دهیشد و به عقب کش دهیبگم که لباسم از عقب کش یزیدوباره چ

بود زل  دهیکه من رو کش یزدم و برگشتم. به دست یغیشدم، ج

اش باالتر رفتم.  دهیکش یبرجسته اش انگشت ها یزدم؛ رگ ها

 .دمیخند وبارهبه صورتش که پر از خشم بود زل زدم و د

 هان؟! ؟یوفتیب یگی! نموانهیدختر د -

 رفت: ادمیو خنده  که تمام تنم به لرزه افتاد دیکش یادیفر چنان

 بشه. تیطور دمی! ترسیلعنت -

 حرف بهش زل زدم که ولم کرد و با اعصاب خراب رفت. یب
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*** 

  

 گفت: مامان

 .دهیشربت بخور رنگ پر نیقولپ از ا کی -

 دست پسش زدم که گفت: با

بهت گفت که  یچ ؛یکلمه حرف نزد کیرفته  انیفر یاز وقت -

 ...میترسونیم یدار ؟یخشک شد

 نگرانش زل زدم. یچشم ها یحس تو یب

 ستی! به خدا همش بلمی. سومینگرانت یلیدخترم! من و بابات خ -

انگار دختر چهل ساله جلو چشم  کنمینگاهت م یسالته، ول

 هامه...

سرم  یمالفه رو رو دم؛یتخت دراز کش یزدم و رو یپوزخند

 .دمیکش

شارت شربت رو بخور ف نیالعقل ا یباشه... حرف نزن، ول -

 .ادیباال ب

پشت  یاز اتاق خارج شد؛ چند ساعت بود از اون ماجرا بعدم

کلمه حرف بزنم. نه که  کیو من هنوز نتونستم  گذشتیبوم م

کلمه حرف بزنم  کیچون مطمئن بودم  خواستم؛ینتونم، نه... نم

 نداشت. یو تموم شدیام شروع م هیدوباره گر
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*** 

  

حرکت کردم. امروز  یرو بستم و به سمت تاکس شگاهیآرا در

اومدم، خواستم  شگاهیبود و به زور مامان آرا کایرا یعروس

 متوقف شدم: انیفر یبشم که با صدا نیسوار ماش

 !لیسو -

بود و نگاهم  ستادهیمن ا یپشت نگاه کردم؛ درست چند قدم به

 .کردیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 کنار... ایب -

خم شد؛  یباف نیپنجره ماش یکنار رفتم که جلو از سر راهش 

 «بره»به راننده داد و گفت:  یمبلغ

 حرکت کرد. نشیرفت، سمت ماش یتاکس یوقت

 !؟یکار رو کرد نیچرا ا یبگ شهیم -

 .میحرف بزن کمیاومدم دنبالت قبل از رفتن به باغ  -

 و سوار شدم. دمیکش «یپوف»

 دادم. هیتک یصندل یسرم رو به پشت کالفه

 آهنگ بذار. کیحداقل  ؛یحرف بزن یاگر قصد ندار -

 چقدر ازت دلخورم؟! یدونیم -

 کردم؟ کارتیمگه چ -
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 کردمیبود، هر لحظه احساس م یشُک بد کی روزتیکار د -

چقدر مامان و  یدونی. میپرت کن نییپا یخوایخودت رو م

 دن؟یبابات ترس

 زدم. یپوزخند

 ببرم. نیکه خودم رو از ب ستمین ونهینترس! انقدر هام د -

 رو عوض کرد و گفت: دنده

اونم  یمرده ا کیانگار  ؛یهم گذشت ونهی. تو از دیکنیفکر م -

 از نوع متحرکش...

 بار بلند دست زدم و گفتم: چند

 .میبراوو! چقدر خوب شناخت -

رو  انتیمامان بابات و اطراف یخوایم یآدم شو! تا ک لیسو -

 ؟یکن تیاذ

 مسخره گفتم: باحالت

 .شنی! صد بار بهت گفتم فرشته ها آدم نمزمیاِ عز -

 زد. تشر

 .کنمیباهات صحبت م یدارم جد -

 شدم و گفتم: یجد

کنم که همه  زیواقعاً خودم رو حلقه آو هیکنم؟ نظرت چ کاریچ -

 راحت بشن؟!

 بهم رفت که خفه شدم. یبد یغره  چشم



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 یکار تونمیو نم نمیبیشدم که هر لحظه آب شدنت رو م ونهید -

 ...کنهیداغونم م تیناراحت ؟یفهمیم کشمیبکنم، عذاب م

 باال بردم و گفتم: یرو کم صدام

چرا انقدر  ؟ی! تو چرا انقدر به فکرمیانقدر خوب نباش لعنت -

با خوب بودنت. بس کن! ولم  یدیچرا عذابم م ؟یکنیشرمندم م

 کن!

 بهم انداخت و دوباره حواسش و به جاده داد. ینگاه

که حاضرم از همه  ادیدوست دارم، انقدر ز یلیچون خ دیشا -

 بگذرم. زیچ

به خاطر نداشتن جواب و  مونیکیکردم و سکوت کرد.  سکوت

... تا خود باغ سکوت یفکر ادیبه خاطر مشغله ز یگرید

 ...زبانشیمهمونمون شد و ماهم م

گوشه  کیرفتم؛  امیت ییکردم به سمت دا هام رو که درست لباس

بود. انگار  رهیرو ش خروبه وهیمظلوم نشسته بود و به ظرف م

و  دمیرو کش شیکنار یتوهم بود، صندل یلیخ یلیکه فکرش خ

 نشستم.

 خودش هست؟! یجونم چرا تو ییدا -

 نگاهم کرد و گفت: جیگ

 هوم؟! -

 به روش زدم و گفتم: یلبخند

 !؟ییدا یتخود یچرا تو گمیم -

 شد. رهیچشم هام خ یو تو دیکش «یآه»
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من رو قابل ندونستن بهم خبر بدن؛ مثالً پسرم بود.  یحت -

 کیارزش بودم که بهم  یاما انقدر ب رفتم،ینم شیهرچند عروس

 خبر نداد.

 .کردمیم یانداختم و با دست هام باز نییرو پا سرم

بهاوند جلوم بود  خواستیدلم م د؛یعکس ها به دستم رس یوقت -

 .زدمیدهنش م یتا چند تا چک تو

 بوده... دهیعکس ها رو د ییاول دا پس

 و گفت: دیکش گهید «یآه»

با مامان و بابات  کردیچطور التماسم م رهینم ادمیوقت  چیه -

اما حاال آقا رفته زن  ،یصحبت کنم تا اجازه بدن جواب مثبت بد

ون رو به خاطر تو زمان همم کیکه  گزهیگرفته ککش هم نم

 کچل کرد.

 انیشد و فر دهیبا شدت کش میکنار یبگم که صندل یزیچ اومدم

خونسرد خم شد  یلیرخش نگاه کردم که خ میروش نشست؛ به ن

 پوست کردن کرد. وهیو شروع به م

 ؟یاومد مییوسط حرف زدن من و دا یکنیفکر نم -

 ستمیکه ن بهیدوماً غر مون،یینه و دا مییاوالً دا -

 ...یلیخ -

 جذابم؟ جنتلمنم؟ گرم؟یج ؟یچ یلیخ -

 دادم و گفتم: رونیحرص نفسم رو ب پر

 ...یهم زشت یلیو خ ییپرو یلیخ -
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 امیت ییحالت مسخره نگاهم کرد و لب هاش رو کج کرد که دا با

 گفت:

 ن؟یزنیچرا مثل بچه ها باهم حرف م -

 .ارهی! خب با کارهاش همش حرصم رو درمییدا -

نصار  یتوپ ی. منم چشم غره دیگفت و خند «ی اکبرهللا» ییدا

 پرو نگاهم کرد: -کردم که از رو نرفت و پرو انیفر

 سالن کارت دارم. یتو میبر ایب -

 تیو اذ یحرصم بد یکل یخوایباز م ام،یجا باتو نم چیمن ه -

 .یکن

 .میبر اینکنم! ب تتیاذ دمینه قول م -

از  یبلند شد و رفت. منم به آروم یصندل یزودتر از رو خودش

گل  کی میجام بلند شدم و پشتش راه افتادم، وارد سالن شد

رو  شیعکاس نینگاهش کردم که دورب یدستم داد. سوال یسرخاب

 نشونم داد:

 یخوشگل نیبه ا نجایاز سوژه بگذرم؛ االن ا تونمیالمذب نم -

 ...یعکاس یبرا دهیشده جون م نیتزئ

 ستم،یشرکتت ن ی! من که جز مدل هاخان انیجناب فر -

 .یریاز من عکس بگ یخوایم

نورش  نجایا رم،یاالن بذار ازت بگ گهی. داریجون من نه ن -

 ...هیخوبه فضاشم عال یلیخ

 باشه. یکنیاصرار م یلیبابا! حاال که خ یا -
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زد و به کاناپه بنفش رنگ اشاره کرد؛ آروم روش  یلبخند

 نشستم.

به  یعکس دار یهنر و ژست گرفتن برا یخب حاال هرچ -

 !یکنیم کاریچ نمیخرج بده، بب

 ؟یبه من بسپار یخوایم -

 .ریژست رو بگ نیالبته... بانو! زود اول -

مختلف  یدادم به کاناپه و شروع به گرفتن ژست ها هیذوق تک با

و تند تند عکس  کردیهاش رو اصالح م یکردم. اون هم بعض

هم کسب  گهید دیتجربه جد کی انیود فراونشب با وج گرفت؛یم

 کردم.

  

*** 

  

 مامان بلند شد: یکردم که صدا نهیآ یبه خودم تو یآخر نگاه

 کیها  نی... خالت اگهید رونیب ای! بیبه خدا خوب لیسو -

 .ادیهمه در م یساعت اومدن، االن صدا

 استرس سمتش برگشتم. با

 !ه؟یاوک شمیتنم خوبه؟ آرا یلباسم تو یمامان! مطمئن -

 آسمون تکون داد. یدست هاش رو تو دوتا

 باره خواستگار داره. نیاول یصبرم بده! انگار برا ایخدا -
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کشوند. با ورودمون خاله؛  رونیرو گرفت و باخودش ب دستم

رامک ونارون با لبخند ازم استقبال کردن. بلند که سالم کردم 

. کردیم منگاه طنتیبا ش انمیجوابم رو دادن، فر یهمه با گرم

 خاله دراومد. یمامان من رو کنار خودش نشوند که صدا

 ؟یاومد ریخاله! چقدر د لیسو -

 خاله جون آماده نبودم. دیببخش -

 بهم رفت و گفت: یچشم غره ا مامان

 یاز استرس چند ساعته از جلو»بگو: « آماده نبودم»نگو:  -

 «تکون نخوردم. نهیآ

 با چشم به مامان اشاره کردم ادامه نده انگار نه انگار... یهرچ

 بن؟یآخه بگو مگه غر -

 بگم که عمو فرامزر گفت: یزیچ اومدم

 ها... دی! دخترم خجالت کشدیتابان خانم! حاال شما ببخش -

هم  هیساکت شد و عمو شروع به صحبت کردن، کرد. بق مامان

م دوخته بودم که چش انیمنم به فر دادن؛یبه حرف هاش گوش م

به  یحواله ام کرد. لبخند یکرد و چشمک رمیبا نگاهش غافلگ

 انداختم. نییروش زدم و سرم رو با خنده پا

 م،یخواستن به اتاق بر انیهاشون که تموم شد از من و فر حرف

حرف  یسوق دادم و اون هن ب اطیو به سمت ح رمیاما من مس

و اونم رفت پشتم  دار نشستم بونیتاب سا یپشت سرم اومد. رو

 و شروع به تاب دادن کرد.

 !م؟یمثالً ما االن حرف بزن یدرمورد چ -



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 .یدوست دار یهرچ دونم،ینم -

 دوست دارم! زهایچ یلیاوم! من خ -

 مثال؟-لیسو

 رو آروم هل داد و پشت گوشم گفت: تاب

 مثالً تو رو... -

 یعضو لعنت نیا یشروع به زدن کرد؛ عجب نامرد انهیوحش قلبم

حرف دلش  نیوقت، با کوچک تر یبدنم شده بود که وقت و ب

 طنتیبزنه. با ش رونیب نهیس یپرواز کنه و از تو خواستیم

 ادامه داد:

 .یکه تو دوست دار یهرچ ای -

بهش رفتم و  یهل داد. برگشتم؛ چشم غره ا شتریتاب رو ب 

 نصارش کردم. یا «ونهید»

 .میما از هم ندار یزیچ یخواسته ا یلیخداوک -

 رو صدا زدم: اسمش

 !انیفر -

 احساس گفت: پر

 جانم؟ -

 گفتم: دیاز ترد پر

 اما... خوام،یازت م یزیچ کی -
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 :دیشک پرس با

 اما؟ -

 .یبش یعصبان ترسمیم -

 که بکشمت. خوامیبپرس! نترس نم -

 گفتم: ناچاراً 

 نکهیبا ا میمسکو رفت یوقت خواستمیراستش... راستش... م -

مدت به  کی یول م؛یهم شیپ یوقت شهی... مشهیم م،یازدواج کرد

دختر خاله  دونمینم ای. فقط به عنوان دوست میعنوان همسر نباش

 . اما زن و شوهر نه...میباش گهید زیهر چ ای ،یپسر خاله ا

. من فقط دلم خوامیو نم نیم انه مثل همخونه ها؛ چون خود البته

 چیموضوع رو قبول کنم، اگر نه ه نیراحت تر بتونم ا خوادیم

 برم. شیآروم آروم پ خوامیکار ندارم؛ م نیاز ا یقصد و مرض

 رو م اومد.و روبه ستادیا تاب

هوم؟!  ؟یکنیم تی! چرا انقدر خودت با فکر کردن اذلیسو -

 چرا؟

 گفتم: ناراحت

 یبرا ام،یها کنار ب زیچ یلیخب راستش من هنوز نتونستم با خ -

 ای یهم من منظورم قرار گمی. دارم مخوامیهمون ازت زمان م

تا تو رو واقعاً مثل  خوامیفقط زمان م ست؛ین یسو استفاده ا

 .نمیهمسرم کنارم بب

 گره خورده گفت: یابرو ها با

 ؟یمثالً تا ک -
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 اصالً کمتر... دمیبه فکر کنم، شاخو یسه ماه -دو دونمینم -

 گفتم: عیگرد نگاهم کرد که سر یچشم ها با

خودم بهت گفتم با ازدواج باهات موافقم، اما درکم کن.  دونمیم -

 زیهمه چ یچشم رو تونمیها نم یآسون نیمنم سختم هست. به ا

 بسپارم. یببندم و به خاموش

 موهاش کرد. یتو یدست کالفه

جا همه  نیهم ایبا من تا آخر سختته؛ ب یکنی! اگر فکر مانیفر -

 رو... زیچ

 .دیحرفم پر نیب

 یحرف رپ که م نینکن ا یهم سع گهینگو... د یچی! هسیه -

 می. قبول! اصالً رفتیتو بگ ی. باشه! هرچیو بگ یبزن یخواست

مامان و بابا بمون،  شیتا چند ماه توهم پ رمیمن آپارتمان خودم م

 باشه؟

 سرم و تکون دادم: شرمنده

 دمیازم ناراحت نشو... قول م کنمی! خواهش مدی! ببخشانیفر -

و همه  یذهن و قلبم بود یبعد که کامل کنار اومدم؛ فقط تو تو

 رو جبران کنم. زیچ

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 .ینگ یچی! بهتره هسیه -

بد  یراجبم فکر ها هیبق خوادیطرف ماجراهم دلم نم کیاز -

هرچند « دارم ییچه دختر خواهر پرو»: گهیبکنن، مثالً خاله نم
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حق داره. چون من خودم قبول کردم ازدواج کنم؛ خودم  یلیخ

 دارم. یینابه جا یدرخواست ها

 گفت: آروم

تازه درکتم  زنه،ینم یحرف ها نیمامانم از ا یدونیخوب م -

؛ حتماً . باالخره توهم فشار روت بودهدهیو بهت حق م کنهیم

 یحام کیبه عنوان  تیزندگ ینفر تو کیفقط به  یدوست دار

 .ینگاه کن

 ...یول دونمیم -

 و گفت: دیحرفم پر نیب

و اما هم  یول میمعطلشون نزار م،یبلند شو! بهتر داخل بر -

 .مینکن

غم تو صورتش  کیزدن و حالت صورتش قشنگ نشونه  حرف

و هم طاقت ندارم  کنمیم تیبود؛ آخ خدا لعنتم کنه که هم اذ

صورت  یکه به رو یبا لبخند می! داخل که رفتنمیغمش رو بب

لبخند  انمیمنتظر همه نشوندم؛ شروع به دست زدن کردن. فر

 زد و کنار فراز نشست. یمصنوع

رو فقط من  نیصورت گرفتش فقط به خاطر خواسته من بود و ا 

بود؛  وصلت مشتاق تر نیکه از همه به ا یوگرنه کس دونستم،یم

 ادیز گرانیدفعه صورتش گرفته باشه؟! هرچند د کی دیچرا با

. مامان اوردنیهم اگر شدن به رو ن اینشدن  یگرفتگ نیمتوجه ا

سمت من اومدن.  کمو خاله آشپزخونه رفتن، نارونم و رام

 :دیرامک گونم رو بوس

 خودم... شیپ یایم گهیزن داداش خوشگل خودم! آخ جونم! د -
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 د شد.نارون بلن یصدا

 زن داداش خوشگلت... آره؟ لیسو گهیاِ! حاال د -

 و گفت: دیگونه نارون هم بوس د؛یخند رامک

 توهم زن داداش دلبر من! خوبه؟ -

 کیبه نشونه مثبت تکون داد و رامک هم با  یسر نارون

 چشمک تنهامون گذاشت.

نشد! چرا امشب آقاجون  یسوال کنم ول خواستمیم ینارون! ه -

 ومد؟ین

 و گفت: ستادیکنارم ا نارون

حاال  کنم،یانشاهلل موقع عقدشون جبران م»خسته بود. گفت:  -

 ن؟یکنیانشاهلل عقد م یک نمیرو ولش کن! بگو بب نیا

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

عمو فرامرز و بابام دارن باهم حرف  ستم؛ین انیمن که در جر -

 .شهیم یچ نمیزنن بب یم

ها کمک  نیبه مامان ا نکهیا ینه رفتم، براهم سمت آشپزخو من

 یا قهیسل تیشام رو در نها زیفکر و آزاد کنم. م نکهیکنم و هم ا

 انیخوردم و نه فر یچ دمیموقع شام نه من فهم دم؛یکه داشتم چ

 .دنیدست نخوردمون فهم یشد از غذا ها نیخورد. ا یچ دیفهم

 یفقط شانس گن،یم یچ هیبق دمیفهمیبودم که خوب  نم جیگ انقدر

چند ماه  یهم برا یقرار عروس نکهیو ا دمیعقد و فهم خیتار

خودم تعجب  یمسکو برگزار کنن. از کار ها خوانیگذاشتن و م
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 نکهینه... به ا ذاشتمیشرط و شروط م نکهینه به ا کردم؛یم

 بودم. یو ناراض شدیفکرم مشغول م

 یکه صدا دمیتخت دراز کش یها که رفتن، خسته رو نیا  خاله

ناشناس  جیسبز رنگ زدم که مس کونیبلند شد. ا میهشدار گوش

 باز شد.

 !"یشیعروس م یدار دمی"شن

 اومد. ینگاه کردم که دوباره بعد جیتعجب به مس با

هم مثل  یکی نیا دینباش! شا دواریام ادیاما ز ه؛ی"پسر خوب

 بهاوند ترکت کرد"

بود؟! شخص مجهول  یک نیها نگاه کردم. ا امیبه پ جیگ

که فکر نکنم باشه. اون االن حتما با زنش خوشه و به « بهاوند»

 نیچه برسه بخواد هشدار بده که ممکن ا کنه،یفکر نم یمنم حت

خبر  زیهست آشناست که از همه چ یهرک یهم بره؛ ول یکی

 .کنمیدارم ازدواج م دونهیداره و م

 کردم پیتا 

 "شما؟"

 ت.نوش دینکش هیبه ثان که

 اشنا" کی"

 یو نداد و من رو تو دمیکه ازش پرس ییجواب سئوال ها گهید و

 تیبشم و خودم رو اذ الیخیبهتر بود ب دیگذاشت. شا یخمار

خسته نشه، اما باز هم ته ته قلبم  نیاز ا شترینکنم؛ تا فکرم ب
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 میبگذر نایباشه؟! اما از همه ا تونهیم یدلشوره گرفتم که ک

 ذاره بره...ینم لیبدون دل گهید انیمطمئنم فر

مرد از خواب  کی ادیجر و بحث مامان و فر یصبح با صدا 

داخل حال  یوقت رونیاز اتاق زدم. ب یچجور دمینفهم دم؛یپر

 یرو شدم، رخ به رخ هم با چشم هاروبه ییرفتم با مامان و دا

و  گفتیم یزیچ کی شونیکی یبهم زل زده بودن. گاه یوحش

که متوجهم  مرفت نشونیمتعجب ب زد؛یم ادیو فر غیج یکیاون 

 شدن.

 چه خبره؟! نجایمعلومه ا چیه -

 با حرص گفت: مامان

 اول صبح اومده دعوا داره. تییدا -

 مشتش و جلو دهنش گرفت و گفت: ییدا

 تو من فقط اومدم بهتون سر بزنم. ایاِ! اِ! اِ! من دعوا دارم  -

 من رو کنار زد و گفت: مامان

کجاش  ،یدیکش شیاون بحث و پ نجایا یبرادر من! تواومد -

 ؟یما اومد دنید

 رفتم و گفتم: نشیب دوباره

 چه خبره؟! نجایبه من بگه ا یکیلطفاً  -

 گفت: تیبا عصبان ییدا

مامانت اومده به خاطر اون پسرخر، من رپ باز  یچیه -

و  نهینه تو رو بب لیسو گهید خوامینم»: گهیو م کنهیخواست م

 «نه اسمت رو بشنوه
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 سمت مامان برگشتم که گفت: باتعجب

 خوادیکه دلم نم هیادیخواسته ز خوام،یرو م نیآره... هم -

هللا اکبر!  ؟یبد یغامیاز اون پسِر پ یغامیپ ای ینیدخترم رو بب

 .نیکنیدهن من رو باز م یاول صبح

من  ای نهیمن رو نب ییچرا دا ؟یدار کاریچ ییمامان! به دا -

 ها... نمشینب

 گفت: تیبا عصبان مامان

. وجود نمیدوباره پرپر شدنت رو بب خوامینم کهنیبه خاطر ا -

 یبه زندگ یتو تازه دار ندازه،یبهاوند م ادیهم تو رو  تییدا

 .یگردیبر م یعاد

 گفتم: پرحرص

 مامان برادرِت ها... -

 گفت: تلخ

 برادرمه درست؛ اما دخترمم پاره تنمه... -

 دادم: ادامه

 ن،یدعوا کن ای نیبه خاطر من ازهم بگذر خوامیاما من نم -

 .نیموضوع رو تموم کن نیبهتره ا

 و گفت: دیموهاش کش یتو یکالفه دست ییدا

 یمن خودم بارها به خاطر بهاوند شرمنده شدم و عذرخواه -

کدومتون خوب نگاه کنم. بهتون  چیه یرو یکردم؛ نتونستم تو

 نیایو م نیاریشما طاقت نم دونستمیخب م یول زدم،یسر هم نم

اما  شه؛یبرام م یرفع دلتنگ یطور نی. من انیزنیبهم سر م
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 یاز تصور ها دور نم،یخودت  رونب ایدخترت و  ینذار نکهیا

 .کشمیقبول کنم؛ نم تونمیمن هست. نم

 دست به کمر شد و گفت: مامان

 خطر... خطر! لمیسو یوجودت برا ترسمیبرادر من! من م -

 رو بهش گفتم:  عیبگه که سر یزیاومد چ ییدا

من خطره  یچرا برا ییبس کن، مامان بس کن، وجود دا -

 ایهم گرفته؟  یهان؟به خاطر پسرش که ازدواج کرده و عروس

طور  نینبود، هم شیب ییبه خاطر زن سابقش که دروغ گو

 ؟یکن یو متهم م ییدا یها دار نیاز ا کینامرد؟به خاطر کدوم 

من صالحت رو  یفهم ینم یا! مادر! تو بچهلی: سومامان

خوام؛ بهتره  یرو م تیخوب گمیبهت م میزیچ کیاگر  خوامیم

 .یاریترت نو حرف رو حرف بزرگ یگوش بد

 صدا دار زدم. یپوزخند

ن و فراموش کرد یام... پس چرا تومورد ها بچه نیاگر تو ا -

 گهید یها زیتم؛ چرا تو چاگر نفهم هس ستم؟یصبر کردن بچه ن

 خوب بفهمم و درکتون کنم؟ نیخوایازم م

خودش بود و دوتا  یبرگشتم؛ تو یینگفت که سمت دا یزیچ

گذاشته بود، اومدم برگردم داخل  هاشقهیشق یهاش رو رودست

به جمع کرد و تلفن خونه رو داد  یبا ترس نگاه یلیاتاقم که شا

 دستم.

 که لب زد: هیک دمیچشم و ابرو پرس با

 !انیفر -
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 محو شد. دیاز د عیهم سر بعد

 خسته گفتم: یصدا با

 بله! -

 نگران گفت: انیفر

 ! اونجا چخبره؟لیسو -

 یفاصله گرفتم که هنوز اروم باهم بحث م ییاز مامان و دا یکم

 کردن.

 چطور؟ -

 .اومدیبحث م ی: صداانیفر

 .یاس زنگ زد قهی: مگه چند دقلیسو

 ییمامانم و دا انیزنگ زد گفت فر یلیم، شا: من زنگ نزدانیفر

 تو اومد. یبعدم صدا کننیدارن دعوا م

 که گفت: گفتمیم راهیبد و ب یلیلب به شا ریز

 .دیلرزیبود؛ صداش م دهینشو ترس یاز دستش عصبان -

 گفتم: اروم

 خوب! باشه. یلیخ -

 نه؟! ایشده  یچ یگی: حاال مانیفر

 نبود، باور کن. یمهم زی: چلیسو

 !یگینگو چرا دروغ م یخوای: خب! نمانیفر

 خب؟! ست،یباور کن اونقدر مهم ن انی: فرلیسو
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 ؟یخورد یزیخوب چ یلی: خانیفر

 گفتم: اروم

 نه هنوز. -

بعد  شگاهیازما میدنبالت اول بر امی: پس برو اماده شو، مانیفر

 .میهم صبحونه بخور

 که رو لب هام اومد گفتم: یلبخند با

 .دیاوپس با حرف دومت بدجور حال کردم گشنمه شد -

 اونجام. گهید قهیوگفت: پس تا چند دق دیگلو خند تو

 دیو مامان رفتم اتاقم؛ شا ییکردم وبدون توجه به دا یخدافظ

 نکهیاعصابم داغون بود و حس ا یکار نبود ول ریتقص ییدا

اشتم، همه جا همه زمان فقط درست فکر کنم ند یزیبخوام به چ

رو برام  میوجودش زندگ ایاسمش  ایخبرش  ایبهاوند بود که 

 کرد... یسخت م

جلوم  انیکه فر رونیاومدم ب یریاز اتاق نمونه گ جهیسرگ با

 نگران گفت: دنمیظاهر شد با د

 ده؟یشد؟ چرا رنگت پر ی! چلیسو -

 نیکم خون هستم ا یطور نیمن هم وفتم؛ی: االن که پس بلیسو

 .رهیمیاالن م گهیپر ازم خون گرفت، نم یخانمه هم سه تا قوط

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 ها رو نگرفته.خون نیخودش که ا یالزمه برا زمیخب عز -
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االن من و ببر  شهینم میحال زهایچ نی! من ای: والیسو

 ادیشه ب تیاپد ندوزمیو بهم بده تا و یکه قول داد یصبحونه.ا

 .یگیم یاال بفهمم چب

من هم مثل جوجه اردک زشت  رون؛یو رفت ب دیخند دوباره

 پشت سرش.

که فاصله  دمیرس یبزرگ یوبه رستوران سنت میرفت ادهیپ یکم

 داشت. شگاهیبا ازما یکوتاه یلیخ

هم رفت سفارش صبحونه بده. انقدر  انینشستم و فر یتخت یرو

اطراف  نکهیمخصوصا ا برد؛یفضا سرسبز بود که ادم لذت م

بزرگ کاشته  یهاکه داخل گلدون مویبه ل یهاپر بود از درختچه

 شده بودن.

هم بحث  کردیکه پخش م یمحل یهاو اهنگ ویراد یصدا

هم فضا رو  وارید یهایکار نهیخودش! آ یبود برا یاگهید

 جالب تر کرده بود.

 شد. رهیروبه روم نشست و به صورتم خ انیفر

 ؟یکنیا انقدر نگاه مچر ه؟یچ -

 گفت: یلحن خاص با

ذهنم خوب هک کنم که دلتنگت  یرو تو رتیتصو نکهیا یبرا -

 نشم.

 نیکه ا میهم باش شیشد مگه قرار نبود پ میجور کیلحظه  کی

 .گهیم یطور

 .یگیم یطور نیکه ا مینیبی: مگه هم رو نملیسو
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مسکو شما  میگردیما بر م می: تا چند مدت، نه! عقد که کردانیفر

 .یاریم فیهات درست شد تشرکار یهم وقت

... نمیب یرو هم نم نایمدت باز خاله ا کیتا  یعنیشد  یخال بادم

 شدمیکه نبودن دلتنگشون م ییهاطورم وقت نیهم شهیاوف هم

من تا چند مدت غم باد  رفتن؛یو م موندنیهم که م ییهابا وقت

 یمیکه باز اومدن و رفتن اما حاال با رفتنشون انگار ن گرفتمیم

 .بردنیاز منم م

خب من با بودنش  یول د؛یکشیطول نم ادیز یدور نیا هرچند

از پدر  ریغ گرانید یحس کردم چقدر برا یاروم شدم کم یکم

 و مادرم مهم هستم.

 وگفت: دیخند

 تو خودت باز؟ ی! چرا رفتلیسو -

 نشوندم و گفتم:هام رو لب یزور یلبخند

 .ستین یزیچ -

 گفت: طنتیش با

 تو خودت؟ یریاز من برات سخته م یانقدر دور -

 چپ نگاهش کردم که چشمک زد؛ من هم پرو شدم و گفتم: چپ

 خوادیکه دلم م یازت سخته برام؛ مخصوصا وقت یآره دور -

 کنم؟ تیرو اذ یمن ک یکنم... بر تتیاذ کمی

 شد و گفت: نهیبه س دست

کردن من دلتنگ  تیاذ ی! براگهیدست شما درد نکنه د -

 ؟یشیم
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بهش بدم که صبحونه رو اوردن... ماشاهلل  گهید یجواب خواستم

 کره و مربا مرو،ین ،یعدس گر،یکم از ناهار نداشت ج

با  گریج ست؟یباهم بد ن نایکارهات! ا نیبا ا انیخدا فر یوا-

 اخه؟! یعدس

 گفت: الیخ یب

خون به مغزت برسه بلکه از  کمیتو فقط بخور  شه؛یکار نم چیه

 کاسته بشه. کمیبودنت  ونهید نیا

 نگفتم و ناچار شروع کردم به خوردن. یزیچ

 گرفت گفت: یطور که لقمه م همون

 سر تو و بهاوند بود؟ ییبحث خاله و دا -

نگاه کردم و  شیاقهوه یهاسرم رو باال گرفتم و به چشم شکه

 هام نگاه کرد.چشم یاون هم تو

هرچند باهاش راحت  م؛یتا حاال چشم تو چشم نشده بود دیتنم لرز 

هاش معذبم کرد. آروم سرم نگاه کردن به چشم میبودم اما... مستق

 انداختم ولب زدم: نییرو پا

 آره. -

شد. بعد هم شکستن  دهیدادن نفس پر حرصش شن رونیب یصدا

 .ددایصدا م کیت کیدستش که ت یهاغلنج

که  کردمیدستم نگاه م یتو یبود و به لقمه نییهمچنان پا سرم

 گفت:

 ست؟ین یمهم زیچ یپس چرا گفت -
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 شدم. رهیخ یسرم و باال گرفتم و به گوشها آروم

 مهم باشه. گهیموضوع د نیا کنمیفکر نم -

 گفت: یعصب

 یکنیفکر م ایباشه؟  یمهم زیاون پسره چ یکنیواقعا فکر نم -

 ستم؟ین یزیدونستن چ قیمن ال

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 یمنظور نیمن اصال هم همچ ؟یگی! چرا چرت مانیفر -

 نبود. یمهم زیاون موضوع چ گمینداشتم؛ من فقط م

 شدیرو از دونه دونه حرکاتش م نی! ایلیبود. اون هم خ کالفه

 .دیفهم

 وسط؟ یبحث و کشوند نیشده؟ چرا االن ا یچ انیفر-

 گفت: یبطور عص همون

 صبحونت رو بخور. ستین یزیچ -

حس و حالم  یکن یخراب م ؟یزنیم ی: با خودت چند چندلیسو

صبحونت رو بخور، به نظرت حاال  ست؛ین یزیچ یگیرو بعد م

 ره؟یم نییمن پا یاز گلو یزیچ گهید

 نکن. تی! بخور اذلی: سوانیفر

 من رو برگردون خونه، لطفا! خوامی: نملیسو

درست کرد و  یسبز یبا کم گریگفت و لقمه نون و ج یلجباز

 دهنم گرفت. یجلو

 !دیببخش گه؛یبخور د -
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 که عقب برد. رمینگفتم وخواستم لقمه رو ازش بگ یزیچ

 زارم دهنت. یخودم م -

 رفتم. یغره ا چشم

 ام؟! مگه بچه؟یچ گهید -

 کنن؟یکار و م نیها فقط ا: مگه بچهانیفر

بگم لقمه رو گذاشت دهنم و راه صحبت کردن  یزیاومدم چ تا

 رو برام بست و مظلوم نگاهم کرد.

 .مینگفت یزیچ گهیاخر صبحانه د تا

 بایاما ز کیکوچ یاز اون فضا میشد ریقشنگ س نکهیا بعد

 .میخارج شد

... 

 یکنارش نشستم، رو یصندل یرو دمیلباس سر تا پا سف با

و  انیه به زور من، فرک امیت ییدا یهمه لبخند بود؛ حت یهالب

 خاله اومده بود.

 یلیما خ نکهیا یبرا یبودن ول نیمامان هنوز سرسنگ با

 ننداخت و اومد. نیرومون رو زم میاسرارش کرد

و بهم گفت  دیرو بوس میشونیسمتم اومد، پ ادیب یکس نکهیاز ا قبل

 تیموقع نیا یتو نجایروز قرار بوده من و بهاوند رو ا کی

رو کم  ی... گفت: برامیکنار هم هست انیاما حاال من و فر نه؛یبب

 نیاز ا تریهم که شده خوشبخت بشو تا بدونه قو ایدن یکن

 کنه! یکه فکرش رد م ییهاحرف
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جاها  یلیبودن خ یقو نیبگم از هم ییبه دا شدیکاش م اما

 نبودم. یجاها انقدر قو یضربه خوردم و کاش بعض

نگاه انداختم. صورتش قرمز  انیربه صورت خودم و ف نهیآ تو

کرد، من هم  یبود و مدام با دستمال؛ عرقهاش رو پاک م

بود  نیا امیوجودم رو گرفته بود؛ اما تمام سع یمختلف یحس.ها

 که ارامش خودم رو حفظ کنم.

 یزیچ یبود و گاه ستادهیا انیکنار فر شیچوب یجون با عصا آقا

 .گفتیآروم بهش م

 زد؛یبه عاقد افتاد که با بابا و عمو فرامرز حرف م نگاهم

 ضربان قلبم رفته بود باال.

 ادیباشه بگم هنوزم به  یو پست یانصاف یب یلیاالن خ دیشا

و من ببخشمش، نه  شمیپ شهیهم یبرا ادیب نکهیبهاوند هستم نه ا

تو سرم  یو تمام سوال ها نمشیبار اخر بب یبرا خوادیفقط دلم م

تف بندازم تو  کیبه مو بپرسم و از اخر  رو ازش مو

 تیدارم نها نقدر! ببخش! من  رو ببخش که اایصورتش... خدا

 کنارم و من هنوز... انیفر نکهیا دم؛یرو نشون م امیپست

 لیسو

 یلیخ ایپر بود. ترس  یاز نگران شیهابرگشتم چشم سمتش

شده بودم! خب اون  وونهید یاما چرا؟! به راست گهید یزهایچ

 ادیبهتر بگم ز ای دونستیمثل من از حس خودش نم دیهم شا

 مطمئن نبود.

 دوباره اومد: صداش

 ؟یکنی! چرا فقط نگاهم م؟یخوب لیسو -
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 به خودم اومدم و گفتم عیسر

 حواسم نبود. دیجان؟! ببخش-

 گوشم گفت کیتکون داد و نزد یسر آروم

 من نگرانم! -

! ؟یازت بپرسم، چرا نگران خواستمید که مبو یزیچ قای: دقلیسو

 !زنهیرو داد م گهیحس د یو کل یهات ترس و نگرانآخه چشم

 یزیچ ترسمیاز دستت بدم! م ترسمیم کهنیا ی: بذار پاانیفر

بهت  یمشکل چیو بدون ه عیقدر سرآخه ان یدونیبشه و... م

 !ترسونهیمن رو م دمیرس

 ،یحال باشخوش کهنیا ی! به جاان؟یفر یشد وونهی: دلیسو

 یمنف یو انرژ یکنیمسخره فکر م یزهایچ نیبه ا یدار

 !؟یدیم

هم  یاما متاسفانه حس ششم قو ،یِ منف یانرژ دونمی: مانیفر

 طوفان بزرگ! کیآرامش قبل از طوفاِن!  نیا گهیدارم که م

چون نگراِن  دونستمیم کهنیبه جونم افتاد با ا یحرفش لرز با

اما با کلمه طوفان بزرگ انگار  گهینامفهموم م یهاحرف کمی

 قراره بشه. ییخبرها کیکه  رفتیرو پذ نیوجود منم ا

فکر  زهایچ نیرو لبم نشوندم و گفتم: بهتره به ا یمصنوع لبخند

 بشه. ست،یقرار ن یچی! هینکن

درست باشه و  یگیم یکه دار یزیهمون چ دوارمی: امانیفر

 رو! یکنه کس ییو هوا ارهیو ن فشیرگ تشردردسر بز دفعهکی
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قدر که خوب گرفتم و سکوت کردم. حق دوپهلو بود ان حرفش

بابت هنوز بترس! چون من هنوز که هنوز بود  نیداشت! از ا

که  یحاال هرجور فکر کردم؛یفطرت فکر مداشتم به اون پست

 باشه. خوادیم

مخصوصش نشست و شروع کرد به گفتن  یصندل یرو عاقد

 .طیشرا

و رامک پارچه  کایاز اون سکوت کرده بودن. را ریبه غ همه

 سرمون گرفته بودن که... یباال یدیسف

 یصندل یهم رو یلیروش پانچ شده بود. شا مونییاسم دوتا اول

بود و منتظر بود که عاقد شروع به خوندن خطبه عقد  ستادهیا

نارون هم جعبه انگشترها دستش بود و با لبخند  کنه؛ تا قند بسابه.

! هر چیگرمون بود. تپش قلبم قصد آروم شدن، نداشت که هنظاره

که  یجور کرد؛یم قرارتریب وو من ر زدیلحظه تندتر هم م

 گلوم هستند. یام جامعده اتیتمام محتو کردمیحس م

که تمام شد شروع به خوندن خطبه عقد کرد. خاله و  طیشرا

درگوش  یزیچ یو هر از گاه کردنیامان با لبخند به ما نگاه مم

. شدیتر مو من حالم دگرگون دنیخندیها ماون گفتن؛یهم م

 نیو از حال من خبر نداشتن که درست هم زدنیها لبخند ماون

با  خوامیکه واقعا م ومدها شیبرام سوال پ هیثان نیاالن تو هم

گذشت که عاقد ازم  قهیچند دق دونمینه؟! نم ایازدواج کنم  انیفر

بار دوم  ینگفتم؛ برا یچیو ه دمیکش یقیوکالت خواست. نفس عم

بار سوم گفت که باالخره  یبودم و برا ریگفت. اما من هنوز درگ

 انیرو دادم. پشت من هم عاقد از فر« بله»لرزون  یبا صدا

آروم  یلیکه سکوت کرد. به سمتش برگشتم که خ دیپرس السو
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« نه»بگم  تونمیمن م یستی! اگر ن؟یمطمئن لی: سودیپرس

 !یشیتو هم خراب نم یطورنیا

 همه منتظرن! بله رو بگو. انی: تمومش کن! فرلیسو

دست  یرو گفت. صدا« بله»رسا  یتکون داد و با صدا یسر

و  مونشیهمه تو سرم بود. همه اومدن پ دنیزدن و کل کش

که حاال  یگفتن. بعد هم رفتن و من موندم و مرد کیبهمون تبر

محرم اسرارم! با هم سوار  یبهم بود؛ حت یتر از هرکسمحرم

 خانم! لیوس گمیم کیزد و گفت: بهت تبر یلبخند میشد نیماش

 و گفتم: چرا؟! دمیدراومدم. خند شمیپ قهیحال چند دق از

 یعالشوهر نمونه و  کیها! شما بابا! خانم خانم ی: اانیفر

 گفت بهتون! کیتبر دیشده با تونبینص

 ای! ست؟ین فتهیخودش یکمکیبه نظرت شوهرم  انی: آقا فرلیسو

 شور؟! یلیمثال خ

تو  کهنی: نه بابا شوهرت از نظر من که ماهه! مگر اانیفر

 ها!تو شناخت آدم یمشکل داشته باش

! تو یبگم درست گفت دیاما با دمش،ی: حاال من که هنوز ندلیسو

 خله! کمی دمیشناخت مشکل دارم ند

 ی! پس کنارت کدش؟یچپ چپ نگاهم کرد بعد گفت: ند اول

 نشسته؟

و پرحرف که مغز  وونهیپسرخاله د کیفکر کردم و گفتم:  یکم

 آدم! یبرا ذارهینم
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 نیتا ا میپدال گاز فشرد و گفت: پس بزن بر یرو رو شیپا

 !یبشناس شتریو پرحرف و ب وونهید

 دفعهکیداشبورد گذاشتم و گفتم: آروم برو! چرا  یرورو  دستم

 به سرت تو؟! زنهیم

 !ینیپسرخالت رو بب یهایبازونهید خوامی: مانیفر

خودت رو  شتریبودم، الزم نبود ب دهید ی: به اندازه کافلیسو

 .ینشون بد

 جا کرد.چپ نگاهم کرد و دنده رو جابه چپ

 حاال؟! میریم می: کجا دارلیسو

و بعد  میبرس ییجا کیبه  رمیم قدرنی! ادونمی: نمانیفر

 .میدار طی. آخه فردا ما بلمیبرگرد

 قرار بعد عقد بره. دونستمیپنچر شدم انگار که مثال نم دوباره

 !ن؟یرفتیفردا م دیحاال حتما با انی: فرلیسو

 آره؟! شه؟ی: دلت تنگ مانیفر

خاله عمو رامک فراز نارون همشون  یدلم برا یلی: آره! خلیسو

 !شهیتنگ م

! هاشهیها تنگ ماون یهمه ی! دلت برایبدجنس یلی: خانیفر

 من نه؟! یبرا یول

 !شه؟یبه زور بگم تنگ م امی! بشهیخب دلم تنگ نم -

و به جاش اخم کرد. سرعتش و کمتر  دیاز صورتش پر خنده

 نگفت. یزیچ گهیکرد و د
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 ! آره؟!؟یشدناراحت  انی: فرلیسو

 : نه!انیفر

 کردم بابا! یاخم کرده! شوخ امی: معلومه نگاه کن چطورلیسو

بار بود  نیاول ی. برادمینگفت که خم شدم و لپش رو کش یزیچ

 .کردمیکه لمسش م

 .کنمیم ی! دارم رانندگلی: نکن سوانیفر

هاش هام رو رد کردم؛ جلو لبنشستم و دوتا دست شیصندل پشت

که مثل خط صاف بود و قوس دادم و حالت خنده کردم. از تو 

 اش گرفته.خنده دمینگاهش کردم که د نهیآ

 یدادی! بعدشم اگر بهم اجازه مادی! بخند اخم بهت نمنی: آفرلیسو

چون قراره  شه؛یتو تنگ نم یبگم که دلم برا خواستمیقشنگ م

. من شما مینیو هم رو بب میداشته باش یریتصواش باهم تماسههم

 کنم، بس که بهت زنگ بزنم. چارهیرو ب

 چارهی! فقط تو من رو االن بزمیجان! باشه عز لی: باشه سوانیفر

 رو بکنم. مینکن، برو کنار بزار رانندگ

چند  دونمیکرد. نم یپل یدادم. اون هم آهنگ شاد هیعقب تک به

رستوران لوکس نگه  کیکه تو جاده چالوس کنار  گذشت قهیدق

 .میوارد رستوران شد گهیداشت. با هم د

 وروجک خانم؟! ینیبش ی: کجا دوست دارانیفر

 یصندل یو نشون دادم و سمتش رفتم؛ رو زیم نیتر مرکز

 روم قرار گرفت.نشستم که روبه



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

. واجبه یهم حرف تو حرف شد، نشد بد ی: جواب اون وقتلیسو

 مسکو؟! نیکه فردا برگرد

دست  میوقِت شرکت رو هم سپرد یلی! خگهی: متاسفانه بله دانیفر

 .میکن یدگیو رس میبرگرد دیبا ل،یوک

 یدلم برا یراست ی! من راستنیبر رترید شدی: کاش ملیسو

 !کشهیهمتون پر م

 نگران نباش! مون،شیپ یایم ی: به زودانیفر

طول  گهیسال د کیاز کجا معلوم تا  یبه زود نی: الیسو

 !د؟ینکش

جا هستم و تو ! چون من پناهنده اونستین طورنی: اانیفر

زودتر کارهات  شهیم قیطر نیاز ا نیبنابرا ؛یهمسرم هست

 درست بشه.

 سفارش بدم؟! یخوریم یرفت چ ادمیتکون دادم که گفت:  یسر

 : کباب برگلیسو

 !؟ییغذا نی: تو هنوزم عاشق اانیفر

 مگه؟! ادتهیگفتم:  متعجب

 یشد ،یکباب خورد قدرنیزد و گفت: معلومه! تازه ا یلبخند

 !خیس

من  ی! تو و داداشت اعصاب برای! وای! وایحرص گفتم: وا با

 فرم هستم!هم خوش یلی! خخم؟ی! من کجا سنیذارینم

 رفت. رشیو به سمت پذ دیخند
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ها شروع زده یرو که آوردن تا چشمم بهش افتاد مثل قحط غذا

و با آرامش  دیخندیهم فقط بهم م انیبه خوردن، کردم. فر

 .خوردیم

و رو به مامانم گفت: تابان خواهر!  دیام رو بوسگونه خاله

 مواظب عروسکم باش!

 به سالمت! نی: چشم خواهر! برمامان

کردم. سمتم اومد و دستم رو  یخداحافظ انیهمه به چز فر با

وجودم رو گرفت! چقدر  یحس خاصبار  نیاول یگرفت. برا

 گوله برف بودم. شهیهاش گرم بود! برعکس من که همدست

 !زم؟ی! مواظب خودت باش! باشه عزلمی: سوانیفر

که به کار برده بود، غرق در لذت شدم. دست  یتیمالک« م» از

 یبردم از هم صحبت یلذت م یادیروزها ز نیخودم نبود! ا

 باهاش!

 چشم مواظبم! -

هام رو هوا و رفتم تو آغوشش! دست دیرو محکم کش دستم

کار رو بکنه؛  نیها اخانواده یخشک شد. ازش توقع نداشتم جلو

خودشون بود. کنار  یشون به خداحافظها حواسهرچند اون

 گوشم گفت:

 دوست دارم! یلیخ -

از آغوشش  کهنیو قبل از ا دمیام رو بهم مالخشک شده یهالب

 گفتم: ام،یب رونیب

 تو هم مراقب خودت باش! -
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 یاز من جمله دونستی. اون هم مدینگفت و تلخ خند یزیچ

 .شنوهیرو نم «شتریمن ب» ای «طورنیمنم هم»

داخل  میدیدلم نشست. به خونه که رس یرفتن غبار غم رو یوقت

 دیبا ی. حاال معلوم نبود تا کدمیتخت دراز کش یاتاقم شدم و رو

 !برم شونشیصبر کنم تا پ

داخل شد سرجام  یچا وانیل کیاتاق زده شد و مامان با  در

مامان جونم! عاشقتم که  ینشستم و بهش لبخند زدم و گفتم: مرس

 !یبه فکرم قدرنیا

 !؟یاوردیهات رو چرا درن: قربونت بشم من! لباسمامان

 همون. ی: خسته بودم برالیسو

 یصحبت کن ییبا دا یخوایکنارم که گفتم: مامان شما نم نشست

 !گه؟ید

 !لینکش سو شیبحث رو پ نی: امامان

داره؟ بعدشم من االن  یریچه تقص یی: آخه مامان! دالیسو

 ازدواج کردم و تموم شده رفته!

داره، فقط فعال  یریچه تقص دونمیو گفت: نم دیکش یآه

 درموردش بشنوم. یحرف ای نمشیبب خوامینم

*** 

 

 «یراو»

به جانش  یسرد خانه لرز یفضا شد. اشیآپارتمان نقل وارد

 درنگیآباژور کنار تلفن را روشن کرد و ب یداد. با خستگ هیهد
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پرغرور دخترک در فضا  یرا فشرد که صدا ریگغامیدکمه پ

بعد و بعد و  یهاغامیانداخت و اعصابش را خرد کرد! پ نیطن

 بعد...

 انیفر شیهابود که مدام با حرف روحیهمه از آن آدم سرد و ب 

پسرک وقفه  یدر کارها یرساند وکل یرا به حد انفجار م

با دقت و  انیداده بود که فر ریگ ییها! حاال هم به مدلانداختیم

 یدختر چه سود نیکرده بود. ا دشانییها را تاآن یوسواس خاص

! درست بود داد؟یو نظر م گرفتیکه مدام حالش را م بردیم

 کهنیداشت اما نه ا یشرکت بود و حق و حقوق کیآن هم شر

اجازه ندهد تا کار به اتمام  ایمدام در تمام کارها مداخله کند 

 برسد.

مشغول  یاش گرفت. فکرش حسابمردانه یهادست نیرا ب سرش

 گریتا د دیچیرا م روحیدخترک سرد و ب نیدم ا دیبود. با

 نکند. یروادهیز

. دهدیم هیتک رنگیو به کاناپه خاکستر کشدیم یقیعم نفس

زمان  کهنیبا ا خورد،یچشمش به حلقه ساده درون انگشتش م

 ی! برالشیسو یزده برابرگشته اما دلش لک ستین یادیز

ذهنش،  یهارممکنیکه حال با وجود غ ی! کسنشیریدردانه ش

 رکاش به دختعشق و عالقه داندیهمسرش بود. هرچند م

معشوق هنوز هم ذهنش حول  لیو سو ستطرفهکی ییموخرما

اما باز هم دلش به بودنش خوش است!  چرخدیم انتکارشیخ

حال است خوش یلیته دلش خ گفتیبود اگر م یانصافیب دیشا

متعهد شده!  گرید یکیرا ترک کرده و به  لیبهاوند سو کهنیاز ا
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حسادت کند  یکم تانبود و او هم حق داشت  یانصافیهم ب دیشا

 درمورد دلدارش!

*** 

 «لیِسو»

از  کسچیه دونستمیخونه رو فشردم و منتظر شدم. م زنگ

 طیبل گهیهفته د کیکه تازه  کننیاومدنم، خبر نداره و فکر م

اومدن به مسکو که با  یعجله داشتم برا قدرنیدارم، اما من ا

 نی. ارهیبگ طیاصرار از بابا خواهش کردم که زودتر برام بل یکل

باز شد چهره متعجب  کهموقع شب مطمئن بودم خونه هستن، در

صورت زدم و نگاهش کردم  یبه پهنا یظاهر شد. لبخند انیفر

 ی. جورکردیبود و نگاهم م ستادهیکه همون طور خشک شده ا

 ی! هر از گاهدهیکه انگار جن د گذروندیسرتا پام رواز نظر م

 .زدیم یهم پلک

باز گفتم: سالم عرض شد، همسرجان! دعوتم  شیهمون ن با

 داخل؟ امیب یکنینم

 !؟ییتو لیدهنش رو قورت داد: سو آب

هام و چند بار تکون دادم و رو باال آوردم و انگشت هامدست

 کنه، برگرده. تیگفتم: نه روحمه! اومده اذ

 یاومد خبریخودش اومد و با لبخند بهم نگاه کرد: چرا ب به

 از فرودگاه. اومدمیدنبالت م یگفت یدختر؟! العقل م

 امیتا ب یدیسوپراز کنم! باالخره راه بهم نم مخواستی: ملیسو

 تو؟
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هام وارد خونه زد و کناررفت. با دوتا چمدون شیشونیتو پ محکم

ها باال رفتم که تشکر از پله کیشدم که خم شد و ازم گرفت؛ با 

 بود؟ ی! مادر کانیخاله اومد: فر یصدا

اله بگه گفتم: خ یزیچ انیفر کهنیشد قبل از ا ترقیعم لبخندم

 ؟یخوایجونم! مهمون ناخونده نم

و گفت:  مونشیکجا بود که با دو خودش رو رسوند پ دونمینم

 !خبریخاله؟! چقدر ب زیعز یاومد یقربون تو بشم! ک یاله

 ست؟یکنم! عمو ن زیخواستم سوپرا گهی: دلیسو

تا وقِت برم  نیاالن. تو بش ادیم رهیدوش بگ کی: چرا رفت خاله

 .ارمیب یزیبرات چ

 پنهون شد. دیاز د عیسر 

گذاشت،  یاها رو گوشهچمدون دمیبرگشتم که د انیسمت فر به

لباس  خوامیاتاق من رو نشون بده که م زحمتی! بیگفتم: آقا فر

 کنم. ضیتعو

 کجاست! یدونی: اتاق من مال تو، خودتم که مانیفر

 ؟یگفتم: پس خودت چ متعجب

ام تا رفته که قرار شد من برم خونه ادتیو گفت: مگه  دیخند تلخ

 تو؟! یراحت باش

 تون برو، من فقط گف...من که نگفتم از خونه انیگفتم: فر آروم

 دیبا یمنظورت بود، ول یتو چ دونمیو گفت: م دیحرفم پر نیب

! امشب هم کنمینم یوقِت با مامان و بابا زندگ یلیبهت بگم من خ

 بودم. جانیا یشانس
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 !خوامیبازهم ازت عذر م گفتم: ناراحت

برجسته دستش افتاد  یهاکه چشمم به رگ رهیاومد دستم روبگ 

 کی. دادیدار نشون موابهت بایاش رو زمردونه یهاکه دست

 هانیدستش و لمس کردم و گفتم: چقدر ا یهاو رگ دمیخند یور

 اند.اند! برجستهباحال

 نگفت. یچیزد و ه لبخند

 ده بودم بهشون.: تا حاال دقت نکرلیسو

 گفت: من هم تا حاال دقت نکرده بودم. آروم

 ؟یبه چ -

 !شمیاند! مثل ابرهات نرمچقدر دست کهنیگفت: ا بااحساس

ول  عیهاش و سرشد ودست میجور کیچرا  دونمیحرفش نم با

ماگ  کیبگه، خاله با  یزیکردم، متعجب نگاه کرد تا اومد چ

 نگفت. یزیچ گهیهم د انیو فر مونشینسکافه اومد پ

 کرد. یجا رو برام خنثاون یهوا یسرما بینسکافه عج یگرما

تعجب کرد، اما  یکل دنمیفرامرز که اومد اون هم از د عمو

 می. شام که خوردنمیبب تونستم،یاش مرو ازچهره یحالخوش

براشون از  انیفر دیرفت، خاله و عمو سکوت کردن؛ شا انیفر

بود که نه من رو  نیمهم ا گهید زیهرچ ایخواسته من گفته بود 

 نه اون رو! دکر یجورنیا انیکردن که چرا فر چیپسوال

رفتم. تخت گرد دونفره  انیبه اتاق فر یکوتاه «ریشب بخ»با  

 یروش نشستم. از سرما متیبا مال زد،یبدجور بهم چشمک م

که  اومدیخوابم م قدرنیغرق لذت شدم. ا یرو تخت ریحر
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پتو  ریز عیهمون سر یزدن اتاق رو نداشتم، برا دیحوصله د

 هم بستم. یهام رو رووچشم دمیخز

از  کهنیآژمان از خواب بلند شدم. بعد ا یبا سروصدا صبح

داشت  یرفتم. رامک سع نییهام مطمئن شدم، پامرتب بودن لباس

 بده. چارهیسبز رنگ به خورد بچه ب یعیبه زور و ضرب ما

 !ریسالم صبح بخ -

ماهت!  ی! سالم به رویسمتم برگشت و گفت: وا یبه تند رامک

 ؟یخوب

 ؟ی! از اومدنم اطالع داشتی: مرسلیسو

دنگ و فنگ کرد تو دهن آژمان و گفت: آره  یرو با کل قاشق

 یباهم کارها میتا بعد بر شتیپ امیخبر داد، بعد هم گفت ب انیفر

 .میدانشگاهت رو بکن

 .رفتمی! من خودم مینبود زحمت بکش یازی: نلیسو

 ! کجاش زحمِت؟!؟یِ چه حرف نیکرد و گفت: ا یبا مزه ا اخم

 گهید ادیکه دلش نم یدیبه اون بچه م یزدم و گفتم: چ یلبخند

 قاشق بعد رو بخوره؟

 یاهیادو چیمعطر! البته بدون ه یهای: سوپ کدو با سبزرامک

که  ینیبیم ؟یبهش بد یو جمع کردم: مگه مجبور صورتم

 ت نداره!دوس

ها! مجبوره و گفت: صورتش رو نگاه کن. بله خانم خانم دیخند

 !یبخوره دکتر گفته خوبه و مقو



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

بزن تا اون طفل  یزیچ یاهیادو کی یُرب کی: خب العقل لیسو

 بره. نییمعصوم از گلوش پا

 گفته خب. یطورنیجانم! دکتر ا لی: سورامک

 چپ نگاهش کردم و گفتم: تو هم حرف گوش کن! چپ

 !؟یرو باز کردم وگفت: پس چ ششین

داخل خونه شد  رونیاز ب لیوسا یبگم که خاله با کل یزیچ اومدم

 ؟ی! خوب استراحت کردزمیو گفت: سالم عز

 : سالم توران بانو! بله که خوب استراحت کردم.لیسو

گفت: رامک  و رفت سمت آژمان و دیام رو بوسگونه مهربون

 .یبچه رو نداد نیمادر! هنوز که سوپ ا

 خب! اعصاب نذاشته برام. خورهی: نمرامک

وگفت: حق داره بچم! من هم  دیسر آژمان رو بوس یرو خاله

 .خوردمیرو نم مزهیب یبودم اون غذا

 کرده؟ زیتجو یزیچ نی: حاال چرا دکتر همچلیسو

 متعجب گفت: دکتر؟! خاله

 کرده. زیرامک گفت دکتر تجو گهی: آره دلیسو

دستور داده  انیو فر نیاز دست تو رامک! ا ی: ادیخند خاله

 رامک درست کنه به خوردش بده.

 ! چرا؟انیگفتم: فر متعجب

به زور دهن آژمان کرد و گفت: گفت بچت  یاگهیقاشق د رامک

 !رهیبشه جون بگ یقو کمیسوپ رو بده، بلکه  نیا هانیاو فهیضع
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 دکتر؟! یگیرا بهش م: پس چلیسو

تا  کهنی! به خاطر اهانیتکون داد و گفت: امان از ا یسر خاله

شازده براش  گه،یهر کار د ای کنهیخونه سرفه م نیتو ا یکی

مناسبت اسم  نیهم برداشتن به ا هانی. اکنهیزمیتجو یزیچ کی

 نکردن. دایکوتاه تر از بچه من پ واریبچم رو گذاشتن دکتر! د

باشه  ادمیبهش نسبت دادم.  یلب نخود هرآش ریزدم و ز یلبخند

خوب  دیو بهش اعالم کنم. دکترفضولم شا دشیحتما لقب جد

 باشه!

دانشگاه و  میسوپ به خورد آژمان داد رفت کهنیبا رامک بعد ا 

 کاریتو خونه ب گهید یروز ها کهنیا یثبت نام کردم. بعد هم برا

نام کردم و به خونه ن هم ثبتکردم واو دایپ ینمونم، کالس آشپز

 یبه فضا قدرنیشدم. ا زیسوپرا یکل امانویپ دنیکه با د میبرگشت

تازه اگرهم  ان؛یببرمش تو اتاق فر ومد،ین لمکه د اومدیم منینش

بود!  لیقصد رو داشتم بردنش به طبقه باال کار حضرت ف نیا

همون با کسب  یو تنگ خونه. برا چیمارپ یهااون هم تو پله

تا سر  مشیگوشه گذاشت کیاجازه از خاله همون جا با رامک 

 هام!فرصت آموزشش رو شروع کنم، دل ببرم با نواختن

 یدانشگاه برام عال یخوبم تازه شروع شده بود! فضا یروزها

 کیداده بود! هرچند صحبت به  رییام رو تغ هیروح یبود و کل

باهاش نداشتم،  یخوب ونِ یکه من م یسیاون هم انگل گهیزبان د

متفاوت  یهاجا ها هم لذت بخش بود! با آدم یلیسخت بود! اما خ

و صحبت کرد.   دنمختلف آشنا شدن و دوست ش یاز کشوها

که داشت اما  یکه با وجود سخت انومیپ یکالس ها طورنیهم

استاد خوبم  ونیرو مد نیو ا گذشتیگفت خوب م شهیم
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خانم  نیکارول یهاوه بر آموزشبودم که عال انیوفر نیکارول

بهم کمک  یریگ ادیتو  یلیهم خ انیفر ،یمسن پنجاه ساله روس

هم که صدام  یوقت ذاشت؛یتحت فشارم م یو گاه کردیم

 :گفتیم اومد،یدرم

 !کنهیکمکت م یلیالزمه! بعدا خ هایریسخت گ نیا -

آخه  گذشت،یپشت سر هم م یهم با دشوار یآشپز یهاکالس

نبود  یکیبا ضاعقه من  کدومچیه دادن،یکه آموزش م ییغذاها

سختم بود، هر وقت  کمیشون هم همون تو درست کردن یو برا

 :گفتیو م شدیبلند م انیفر یدرست کنم صدا اومدمیم

 مون بده!به کشتن خوادیم نیباز ا -

قابل خوردن، دفعه  ریاول غذا کامال شور بود و غ یهاآخه دفعه 

 میگرفت دیشد چهیبود که مدام دل پ یچطور دونمیدوم هم نم

بهش بگه آخه  ستین یکیبه کنار مونده بودم  هانی! ایهمگ

خونه  شهیچرا هم گهید تیتو خونه مجرد یشازده تو که رفت

! هرچند ه؟یبق یاتو کار ه یکنیم یو فضول یخاله حضور دار

 یلیمن بره اما خودش گفت که خبه خاطر  خواستیمن دلم نم

هم  هانیبه من نداره! از ا یربط چیو ه کنهیم یوقِت جدا زندگ

که همسرش هستم،  کنمیرو نم نیاحساس ا چیمن ه میکه بگذر

همون  یعنیمون مثل قبل طور که قول داده بود رابطهچون همون

من رو بغل هم نکرد جز  یمونده؛ حت یدخترخاله و پسرخاله باق

 همون روز فرودگاه!

که دستم رو  نِ یا م؛یما بهم محرم هست کنم،یحس م ییهاوقت تنها

به خاطر خوب بودنش! به  خوادیدلم م ی! اما خودم گاهرهیگیم

! با تمام وجودم بغلش کنم و فشارش بدم هاشیبانیخاطر پشت



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

به اون رو رو  نیاز ا یرو دار میو زندگ یکه هست یوبگم مرس

 ذارهیو نم شهیکار م نیا مانعبه اسم خجالت  یزی! اما چیکنیم

 .رهیعمل صورت بگ نیا

*** 

 انویپ تونمیهام و پاهام محاال با دست یطوالن یگذشت مدت بعد

 ینیریش یایو شنونده رو تو رو ارمیرو با مهارت به صدا درب

 یشگفت آور )امل یزندگ لمیببرم! خودم که عاشق آهنگ ف

آهنگ،  نیبا ا شهیم قیبه من تزر یبیپولن(هستم! احساس عج

 ایدر ینوک پا رو ی... انگار که رویو آزاد یحس سبک کی

 یکه تونسته رو میحرف نیبهتره بگم بالر دمیشا ایدرحال رقصم، 

 نیکه ا یزیچ اره؛یآب با امواج تن خودش رو به رقص درب

 انیکه فر نِ ی. اکنهیم تریجانیکال نواختن رو برام ه ایآهنگ رو 

.  شهیم کیو تو حس خوبم شر کنهیم میهمراه لنشیهم با و

گذشته  یکه سخت یسخت نکهیا دمیرس شواقعا حاالست به حرف

بودن االنم تو نواختن! و اما خاله  یاو حرفه یبه راحت دیارزیم

هست و غرق  انیگر من و فرها با سکوت نظارههم ساعت

از  یو تالش و سخت نیتمر یکه با کل شهیدلنواز م یهایقیموس

 .ادیدرم ییبایساز به ز

چند  نیدراومدم و سمت خاله رفتم که باز هم مثل ا انویپشت پ از

چند  نیشده بود. ا رهیخ یاوقت تو خودش رفته بود و به گوشه

 انی. جز فرگفتینم یزیچ کسچی. به همیوقِت همه نگرانش بود

چقدر  دمیدیاما من م گفت؛یباره نم نیدر ا یاکه اون هم کلمه

 مرحمش باشم. تونستمیروزها! کاش م نیداغوِن ا

 تو فکر. یمن! باز که رفت ی: خاله جانم! توران بانولیسو
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اش رو و گونه دمیکش ینگاهم کرد. آه یخورد و پرسش یتکون

 .دمیبود، بوس دیکه بر عکس مامان سف

 قدرنی! اگذره؟یم ینگرانتم خاله! بهم بگو تو دل مهربونت چ -

اما اون  یگیبه پسرت نگو اون از تو بدتره! تو العقل به اون م

 !یلیخاله نگرانتونم خ گه،ینم کسچیتو خودش و به ه زهیریم

هم مال کارهاِش،  انیفر یشونیخاله جان! پر ستین یزی: چخاله

 نگران نباش!

بهم  نایفر قدرنی! ا؟یتو خودت قدرنیا ستین یزی: خاله چلیسو

 ؟یکنیم یطور نی! چرا استختهیر

فکر نکن! هر  زهایچ نیبه ا قدرنی! تو هم المیسو ستی: نخاله

 .یپرسیرو م هانیازم هم یایروز م

 شده! یکه چ زنهینگرانتونم خوب! دلم همش شور م -

 !ان؟ینگران فر ی: حتخاله

معلوِم نگران اون هم هستم!  ؟یِ چه حرف نیگفتم: خاله ا متعجب

شما  یهاو غصه یاز ناراحت شمیکالفه م اشییمن از کالفگ

 .شمیناراحت م

 ...انمی! فرلیگونه گفت: سورو محکم گرفته و التماس دستم

زاده داخل خونه شد. با حرفش در باز شد و شازده حالل نیب

شده  یراستش کامل خون نیکه قسمت آست دشیسف راهنیپ دنید

 ! با دو سمتش رفتم؛ نگران دستش و گرفتم.ختیر یبود، دلم هر

 ؟یشد کاری! چ؟یِ طور نیچرا دستت ا انیفر -

 و محکم زد رو گونش. ستادیهم نگران کنارم ا خاله
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 و گفت: اول سالم! دیخند انیفر

شو! دستت  الیخیرو ب کی! سالم و علانینگران گفت: فر خاله

 پسرم؟! یِ چرا خون

پاش  ابونیتو خ دمیگربه د گیمادر من  ستین یزیچ: انیفر

پزشک، گربه دام شیبود، اومدم ببرمش پ یشکسته بود و خون

کنم محکم دستم رو گاز زد و بعد با  تشیاذ خوامیفکر کرد م

هم که  نی. ادیدستم پر یاش به زور از روشکسته یهمون پا

که گرفت؛  یگازهم  ونِ یهم به خاطر خون اون ح یِ خون نینیبیم

توقع نداشتم  ییناکس بد هم گاز گرفت از گربه به اون کوچولو

 !رهیگاز بگ یطورنیا

 ممکن... ی: واکسن زدلیسو

بودم  جانیا کیحرفم و گفت: آره زدم فقط چون نزد نیب دیپر

 کنم. ضیلباس تعو جانیا امیام نرفتم و گفتم بخونه

ادر برو م یکه انگار آروم شده بود گفت: خوب کرد خاله

 .میما باند ببند شیپ ایکن بعد ب ضیهات رو تعولباس

تکون نخور! اصال  ادیگفتم: کجا ز عیاومد بره باال که سر انیفر

 یزیچ یکمپود ایبرات درست کنم  یخوریسوپ م زهیچ

 !ارم؟یب یخوایم

 کیکه نشدم  ضیو گفت: دختر خوب! مر دیدوباره خند انیفر

 گربه فقط گازم گرفته.

برات  ارمیاصال نرو باال لباس خودم م ی: خب هرچلیسو

 تکون نده خودت رو! ادیز نیعوض کن. تو فقط بش جانیهم
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گاز  کی گهیجانم! داره م لیزد و گفت: سو یلبخند خاله

 مادر؟! یکنیبزرگش م قدرنیاس چرا اساده یگرفتگ

 !فهمهیاالن داغه نم نی: خب خاله الیسو

 میشونیتم اومد. دستش رو گذاشت رو پو سم دیبلند تر خند انیفر

امروز؟  یکرد یقاط قدرنی! تو چرا اهایو گفت: تب هم ندار

 من به خدا حالم خوبه!

و پس زدم و گفتم: خودت رو مسخره کن! من رو بگو  دستش

 شدم! ینگران ک

 به سمت آشپزخونه رفت و تنهامون گذاشت. خاله

 : قربون خانمم برم که نگرانم شده! قهر نکن خوشگله!انیفر

قلبم شروع  اومدیبار از دهنش درم نیاول یکلمه خانمم که برا با

ان فکر کردم  کیشدم؟! چرا  یطورنیبه بلند زدن کرد؛ چرا ا

 برام به وجود اومده؟! ایخوبه دن یهاتمام حس

 !لیصدام کرد: سو آروم

 ییبه طبقه باال رفتم و خودم روداخل دستشو عینگفتم وسر یزیچ

تو  یآتش یگو کیانگار « خانمم»کلمه  کیپرت کردم؛ با 

 !سوختمیوجودم روشن کرده بودن که داشتم م

 

 «یراو»

حال  نیاز ا د،یکش یقیرفتن دخترک متعجب شد. نفس عم از

اما  کردیپر آرامش وشاد را طلب م یخسته بود دلش زندگ

داشت؟! اوهم مانند  یبیز آن بود؛ مگر چه عتر اتلخ تیواقع
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آرام را تجربه  یدرکنارهمسرش زندگ گرید یهااز آدم یلیخ

که  فیبرد! حیاستفاده را م تیواز بودن کناردلبرش نها کردیم

تا او نخواهد او را در آغوش  یقول داده بود تا حت لشیبه سو

داشته  یآرام یزندگ جاکیبا او در  کهنیچه برسد به ا رد،ینگ

 یرا که به تازگ بایشک یهاکه بگذرد مزاحمت هانیباشد. از ا

 یهاو تماس هالیمیچه کار کند، ا دانستیشروع شده بود را نم

 یکار گفتیم کرد،یم دیفرستاد و اورا تهدیکه م ییهاآدم

 از او جدا شود! لیتا سو کندیم

شته بود، جسم وروحش گذا یبر رو ینیهمه و همه فشار سنگ 

ترس نبودنش دلش را  دیبود چرا با دهیاش رسحال که به معشوقه

نداشت، ترس  شیهاآدم ای بایبلرزاند؟! ترس از شک یامانند زلزله

 شود و برگردد سمت بهاوند. ییهوا لیاز آن بود که سو

 دیکس به او چرا با نیترکیکه دلبرش محرمش شده و نزد حال

 یکه به او وصل هست مانند ابر یهر رابط ایشوم بهاوند  هیسا

 باشد و هر روز با شدت ببارد؟! اشیزندگ یباال اهیس

زنگ تلفنش حواسش را به حال داد. باز هم همان  یصدا

اعصابش را  یحساب خواهدیاست که م کیدخترک مغرور شر

 یو مغرور یدار کند، انگار دخترک فقط تظاهر به سردخدشه

را بدهند که  زانیآو ایقب مزاحم بهترهست به او ل رایز کردیم

 اهمی شیصدا ایحضورش هست  ایجا همه وقتیوقت و ب

که خبرش  کندیزد مو گوش دهدیم گرانیکه به د ییستورهاد

 . کالفه تماس را جواب داد:دیهم برسان انیرا به فر

گرفته بود وقصد  تیدخترک مغرور حال رنگ عصبان یصدا

 کند. یخال انیها را برسرفرداشت هرجور که شده آن



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

پرونده رو بده خودم  نیا گمیبار چندِم بهت م ی! براانیفر -

 گنیهم م هانیآخه به ا ؟یکنیکارها رو م نیقبول کنم! چرا ا

انگار  رن،یگیعکس م یچطور نیبب ایها رو بعکاس ایمدل؟ 

 .ننیبیم نیبار اوِل که دورب

خانه نشست و گفت:  یچوب یهاپله یرو اشیبا دست زخم کالفه

! کنم؟یم کاریاوال سالم! دوما مگه من نفهمم که ندونم دارم چ

کرد و با  دییفکر کردم بعد هم فراز هم تا زیحتما تا آخر همه چ

 ها!ها محشر هستن و هم عکاسمن موافق بود که هم مدل

! منظور من ینگفتم نفهم گفت: من تیدوباره با عصبان دخترک

شو رو  نیا تونمیچطور م نیبار به من بسپار، بب کیهست  نیا

 نیکننده باشه ا دییتو کارها تا دیبگردونم. بعدش هم فقط فراز نبا

رو خوب  نیبه اسم ربکا هم هست، ا یسوم کیوسط شر

 خان! انیفر یدونیم

نفر  کینرفته که  ادمیهم  چیداد: ه رونیب تیرا با عصبان نفسش

برسونم بنده هم مجبومم  شونیبه عرض ا دیهست! اما با یسوم

از حضورش  تیرضا چیفعال نفر سوم روتحمل کنم اگر نه ه

 ندارم.

بر لب  یلبخند میدخترک بلند شد و ن تیعصبان غیج یصدا

 رادیها احق نداره به مدل کسچینشاند وبا تحکم گفت: ه انیفر

شرکت عصر  ارمیب گهید دیمدل جد خوامی! فردا هم مرهیبگ

 بانو ربکا! ریبخ

دخترک مغرور قطع کرد و دربهت او را جا  یرا بر رو تلفن

 گذاشت.
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کرد تا نزد دلبرش  یها را طبرخاست وبا آرامش پله شیازجا

 .ندیسرخ رنگش را بب یهاگونه گریبرود و بار د

 

*** 

 «لیسو»

ون هم و ا کردمیاتاق فراز نگاه م واریبه درو د یناچار از

 .زدینم یحرفچیمشغول کار بود و ه

داداشت  نیها! سه ساعته ارو ندارم وبی: فراز من صبر الیسو

 اد،یم یکجا رفته ک گمیم یگذاشته و رفته؛ ه جانیمن رو ا

تو  کمیبرم  یذاری! نمیشیبعد هم ساکت م« صبر کن» یگیم

 شرکت بگردم؟!

آورد و نگاهم کرد:  رونیپرونده جلوش ب یرو از رو سرش

شلوغه! حق داره تورو هم  یلیروزها سرش خ نیداداشم ا

 یبعدشم بزارم بر ینیشینم جاکی دونهیچرا آورده، م دونمینم

 .یشیگم م یشناسیرو نم جانیبشه؟! ا یچ یشرکت و بگرد

شازده  نیا گمیاالن جواب من بود؟ من م نیبابا! ا ی: الیسو

که گم  کمیمگه بچه کوچ ایم وره؟ ثانکجاست؟ اصال اتاقش کدو

 !هیانگار شرکِت چند هکتار گهیم نیبشم؟ همچ

 ای! بلیسو یشیبلند شد و گفت: از دست تو که بزرگ نم ازجاش

 !انیفر چارهی! بتیتکرار یبا سوال ها یسرم رو کچل کرد میبر

 جوابیچپ نگاهش کردم و گفتم: به من چه؟! توهم ب چپ

 دلت به حال داداشت بسوزه! خوادیبعدشم نم شون،یذاریم
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کوچولوم  فیکرد و از اتاق خارج شد. من هم ک یاخنده تک

ها از صبح که اومده روبرداشتم وپشتش حرکت کردم. کارکن

ها با دست نشونم وقت یو گاه کردنیبودم با تعجب نگاهم م

 ای کلمیتو ه یزیو من درعجب بودم! چ گهیبه هم د دادنیم

 درموردش دوست دارن که بگن؟! قدرنیکه ا ننیبیم مصورت

 یو باز کرد که از توش صدا یبدون اعالم در اتاق بزرگ فراز

 یرو کنار دختر انیمون فربا وارد شدن اومد؛یبحث م

 .دمیاندام و سبزه رنگ دخوش

الخ رنگ بنفش بدجورست شده بود با  کیدختربا  یمشک یموها

کوچولو بود  یرنگ اون الخ رنگ کوتاهش که درست هم راهنیپ

که  شدیشک لنز بود، م یکه ب شیرنگ یهاوتکبر و از چشم

 .دیفهم

رو سرتون!  نیچه خبره؟! گذاشت جانیگفت: باز ا فرازآروم

 !گهید نیخجالت بکش

کاناپه  یو خودش رو رو دیتو موهاش کش یکالفه دست انیفر

بود با لهجه رو به  ستادهیهم که روبه روش ا یانداخت، دختر

سر  انیمن و فر شهیبشه؟ بحث هم یچ یخواستیفراز گفت: م

 .میایها باهم کنار نممدل

 نیهر دفعه سر هم یطورنی! اشهیوگفت: نم دیکش یپوف فراز

مضحکه  نیکه شد نیدونیرو هوا! م رهیموضوع شرکت م

 ها؟!کارمند

و لبخد  کالفه بود تازه چشمش به من خورد یکه حساب انیفر

 !؟یستادیتو چرا دم درا ایب لینشست رو لبش: سو یمحو
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اش تا مغز و برنده زیدخترک تازه به من افتاد. نگاه ت یهاچشم

نکنم و به جاش  یاکردم بهش توجه یسع رفت؛یاستخون آدم م

سرت شلوغ بود چرا من رو  قدرنیکنم: تو که ا انیبه فر یاهیگال

 شیام سر رفت از صبح پحوصله جانیبا خودت؟ من ا یآورد

ساکت کردنم دهن مبارکش رو  یبرا یمجسمه بودم که گاه کی

 .دادیتکون م

تکون داد و گفت: حق داشتم! زنت  یبا تاسف برام سر فراز

 اد؟یکجاست؟ چرا نم انیسرم رو خورد بس که سوال کرد که فر

اش سرت تو ! همهیکنیفالن م ؟یزنیاه! تو چرا حرف نم

   کارِت!

مِن  ریزد و گفت: فراز تو ببخشش! تقص یا گهیلبخند د انیفر

اش سر آوردمش و ولش کردم به امان خدا! حق داره که حوصله

 بره!

رفت  یتکون داد و بدون توجه به دختر مو مشک یسر فراز

دختر دوباره بلند  یبهم بگه که صدا یزیاومد چ انی. فررونیب

 ؟یهام فکر کرد! اصال به حرفانیشد: فر

االن برو  ایاز جاش بلند شد و گفت: ولم کن ربکا! ب یعصب

 !یام کردحوصلت رو ندارم، خسته رونیب

زد و با سرعت از  یربکا نام داره، پوزخند دمیکه فهم یدختر

 اتاق خارج شد.

! روز اول دی: ببخشستادیهم سمتم اومد و روبه روم ا انیفر

عادت  گهید یروزها یول جا،نیوضاع اخورد تو پرت با ا

 .یکنیم
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 گه؟ید یروزها -

هات عکس ،یبش جانیها! شما قرار مدل ا: بله خانم خانمانیفر

خانم  نیشون اومده! فقط ارو هم دادم بنر کردن، همه خوش

 همون نشناختت! یبرا دهیبدعنِق هنوز ند

ز من رو ا یهااصال عکس ؟یگیم یهام؟ چ: مدل...عکسلیسو

 ؟یکجا آورد

 کایموقع جشن را یهاباال انداخت و گفت: دلبندم! عکس ییابرو

 .دمیگفتم سوژه رو از دست نم ادته؟یرو 

من رو به هم  یهمون همه از صبح اومدن ه ی! برای: والیسو

 !دن؟ینشون م

 شون رو!: بله شناختن مدل خوب شرکتانیفر

 .ستیهم ن هایجورنی: الیسو

 یهااز شرکت یکی ی: اتفاقا هست! من عکست رو براانیفر

خوشش اومده  یلیوارد کارشدن فرستادم، خ داً یروس که با ما جد

توش  یمصنوع زیچچیها و هعکس هیعیطب یلیخ» گفتیبود و م

که مجبورن  گهید یهابرعکس مانکن« !شهینم دهید

 یباشه صورت تو با لبخندها احساسیشون خشک و بصورت

 رو به کار داده. یقشنگ تیواقع

هام عکس یبرداشت یبه من بگ کهنیتو چرا بدون ا انی: فرلیسو

 !؟یرو داد
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رواالن بهت بگم  یزیچ کینترس! فقط  شهینم کارچی: هانیفر

چرا  کهنیدرمورد ربکا و ا ادیتا آخر تو خاطرت بسپار! ز

 !ادیهم نشو ز کشینزد طورنینکن! هم یکنجکاو مونِ کیشر

 جب گفتم: چرا؟!تع با

 نکن! یاالن بهت گفتم، کنجکاو نی: اِ!همانیفر

بابا! من  خوبیلیباال گرفتم: خ میرو به نشونه تسل هامدست

 !میتسل

باهات خانم  میکار دار یکه کل میوگفت: بدو بر دیرو کش لپم

 !نگیمدل

*** 

سرمون  یکار من تو شرکت مدل آس شروع شده بود، جور 

آخر شب به خونه  م،یرفتیشلوغ بود که از صبح زود که م

که خودتون رو خسته  کردیگله م ی. خاله هم حسابمیگشتیبرم

 یوقت»نشده ول کردم؛ با خودم گفتم یچی! دانشگاه رو هنینکن

که  مهست! چرا نصف عمرم رو هدر بد یبخشلذت نیکار به ا

 نیعشق از ا یبا کل روز کی! هرچند لمیاز آخر بخوام بگم وک

 میمهم زندگ یهااز آدم قیتشو یوکل زدمیرشته حرف م

 «اش جدا بود.اما حاال بحث گرفتمیم

قلب و فکرم  کردمیسرم مشغول بود احساس م کهنیبر ا عالوه

گفت کمرنگ شده  شهیبهاوند که م یهم مشغول بود. حاال به جا

ش رو نشون شکل خود نیشتریداشت با ب انیبود تو خاطرم فر

! یاگهید فرجامیاز عاقبت عشق ب دمیترسیو من م دادیم

 جلودارش باشم. تونستمیبشه من نم یزیهرچند اگرقرار بود چ
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تو بغلم جمع  شتریوزانوهام رو ب دمیکش یاگهید قیعم نفس

 دنی. ندآوردیروزها بهم فشار م نیا بیعج یکردم. دلتنگ

طرف و بحث چند روزه من و مرد  کی یلیمامان، بابا و شا

مون سر همون ! بحثگهیطرف د کیروزهام هم  نیآروم ا

. هنوز سوزونهیکه نگاهش تارپود همه روم یزنقشیدخترک ر

 یبود، اما تا حدود ومدهیدستم ن شیاخالق اتیخصوص کامل

 .دونستمیبه گفته نارون و فراز ازش م ییزهایچ

بپرسم نه  یزیکرده بود، نه چ ینه اتیخصوص نیهم که ا انیفر

کنم. ربکا  یبه قول خودمون همون فضول ای یکنجکاو

دورگه هست  دمیاش هم مشخص بود فهمجور که از لهجههمون

 !یرانیاز مادرروس و از پدر ا

چند وقِت مغزم روآتش زده  نیبه ظاهر سرسخت چنان ا دخترک

داره که  یتا هرجورشده آتش خوادیفرصت مناسب م کیکه دلم 

بدترم نکنه!  نیرو خاموش کنم تا از ا کنهیهر روز رو بدتر م

 انیتو به فر لیسو»: کنمیم یادآوریبه خودم  عیاما بعدش سر

 یآتشت بزنن! تو قول داد ینه بزار یکه نه آتش بش یقول داد

 «.یرو با خودت ببر زیو همه چ یطوفان باش

ز آتش بزنم اون دختر مرمو خواستیدلم م بیعج اما

 ومتکبرشرکت رو!

! داد؟یم منطقیب یو نظرها کردیم یزفضولیتو هرچ دیبا چرا

! کرد؟ینم انیاش رو بتر خواسته میلحن مال یبا کم یچرا حت

خجالت بکشه  کهنیخودم بدون ا یچرا مدام از بودنم تو رو

 !گهید یچراها یو کل کردیم یاحضار ناخشنود



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

اخم و تخم کردن  یمثال فقط با کم کرد؟ینم یچرا کار انیفر

 ...کتاتوریجواب اون دختره مغرور و د شهیم

لب همراهش شروع به خوندن کردم.  ریکردم و ز یرو پل یآهنگ

 بود. ی! آهنگ آروم اما پر مفهومدادیبهم م یحس خوب

 میدان یما م همه

All we know 

 نشده است مانده

Left untold 

 شکسته کتک خورده است ایرو کی توسط

Beaten by a broken dream 

 )قبالً( ستیبه گذشته ن هیشب یزیچ

Nothing like what it used to be (used to be) 

 میاکرده بیتعق یخود را در جاده خال نیاطیش ما

We've been chasing our demons down an empty 

road 

 ده استبه گرد و غبار ش لیقلعه ما تبد یتماشا از

Been watching our castle turning into dust 

 میکنیفرار م جانیبه ا دنیرس یما را برا یهاهیسا

Escaping our shadows just to end up here 

 گرید بارکی
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Once more 

 میشناسیما هر دو را م و

And we both know 

 .میکه در ذهن داشت ستین ییایدن نیا

This is not the world we had in mind 

  

کنم چون همه جوره باز بهش  یازش دور تونستمینم یحت

بهش گره  زی. انگار همه کارهام همه فکرهام همه چگشتمیبرم

 !کردمیدوباره بهش برخورد م کردمیخورده بود که تا باز م

براش درنظر  یکه هنوز اسم به خصوص یاز حس و حال جدا

که چند وقته  ینگرفته بودم، نگران هم بودم! اون هم نگران مرد

 یهاش طوالنسکوت قدرنی! اترهکیاز پدرم هم بهم نزد یحت

 !رهیگیتو وجودم شکل م یمیشده که ناخودآگاه هراس عظ

خاله هم هنوز قصد شکستن قفل دهن و دلش رو نکرده تا  یحت

خود و پسرش! هرچند اون  نیز باز ماها رو آگاه کنه از را یکی

سکوت کرد و  انیبگه اما با اومدن فر یزیداشت چ یروز سع

تو  دونستینشون م کیرو  انیفر دنینگفت. انگار سررس گهید

 که قصد داشت برام بگه ینگفتن موضوع

 میوقت گرفت اما

But we got time 

 میاکرده ریگ میکن دایپ میتوانیکه نم ییهادر پاسخ ما
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We are stuck on answers we can't find 

 میوقت گرفت اما

But we got time 

 میاگر ممکن است امشب باخت یحت و

And even though we might have lost tonight 

 کندیم یادآوریرا به ما  یگریآسمان زمان د خط

The skyline reminds us of a different time 

 میداشتکه در ذهن  ستین ییایدن نیا

This is not the world we had in mind 

 میوقت گرفت اما

But we got time 

 شکسته، چشمان خسته لبخند

Broken smile, tired eyes 

 تو را حس کنم یقلب آرزو توانمیم من

I can feel your longing heart 

 زنمیمن را صدا کن، از دور زوزه م اسم

Call my name, howling from afar 

 میهست نیاطیزنده ماندن در حال جنگ با ش یفقط برا ما
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We've been fighting our demons just to stay 

afloat 

 دیاقلعه ساخته شده کیساختن  زییپا یتماشا یبرا فقط

Been building a castle just to watch it fall 

 خاتمه دهم جانیتا به ا امدهیرس انیبه پا شهیهم یبرا

Been running forever just to end up here 

 گرید بارکی

Once more 

 میدانیحاال ما م و

And now we know 

آروم باز شد. آهنگ روقطع کردم که قامت بلند  دراتاق

اش ظاهر شد. چه عجب باالخره اومد! انگار با بحث وچارشونه

چند روز فراموش کرده بود.  نیمادرو پدرش هم تو ا موننیب

شد؛ از  رهیخ میاقهوه یهاکنارم نشست و به چشم حرفیب

که تاب  یسرتا پام رو پوشوند، جور ینگاهش شرم خاص

با انگشتش سرم رو به  عیانداختم که سر نییو سرم رو پا اوردمین

 یالک اشیگرم کن مشک بیکرد و از داخل ج تیباال هدا

 یهاهام تکون داد و دستچشم یآورد و جلو رونیب یصورت

بزرگ وگرمش گرفت و باالخره سکوت  یهاروتو دست فمیظر

و به  یاتاق نشست نیروزها تو ا نیرو شکست: بسه هرچقدر ا

 یچ نی! ببیتو شرکت بهم نگاه نکرد ای! ینگاه کرد واریدرو د

خب  یول ارمیسردرنم یلیخ زهایچ نیاز ا کهنیبرات با ا میخرد



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

وست دارن و حکم د هانی! دخترها از ادونمیم ییزهایچ کی

برات بزنم  یخوای! آره؟ م؟یمسکِن براشون! توهم دوست دار

 ها؟! انیب فتیظر یهافکر کنم به دست

آروم شروع  یاگهیادامه داشت. اون هم بدون پرسش د سکوتم

ناخنم  یداشت تا از رو یبا دقت سع یلیکرد به الک زدن؛ خ

 دیهام بود که نفهمحواسش گرِم دست قدرنیاون ورتر نره. ا

هم  دیشا کنم،یچقدر با ذوق و شوق نامحسوس دارم نگاهش م

 !اوردیو به روم ن دیفهم

 یآرامش دهمیها! حکم مسکن رو داشت. اما شاراست گفت واقعا

رو بهم  یگرمش بود که انرژ یهاکه کسب کردم به خاطردست

ند روز مرزها حضورش بود که بعد چ دهمی! شاکردیم قیتزر

 یشده بود! واقعا بحث ما به خاطر چ کمیرو شکونده بود و نزد

 قدرنیا یعنی ست،یتو خاطرم ن یاون دختر بود که به درست

 !ست؟ین ادمیبوده که حاال خودم هم  ارزشیب

گذاشتش:  یعسل یزدنش که تموم شد درش رو بست و رو الک

 ؟یسکوتت رو بشکن یخواینم

از  یحرف جانیا کنمینم نیبشکنم، تضم روبشکنم؟ اگر سکوتم

برعکس خواستم که هنوز خودم  کنمینم نینگم! تضم هامیدلتنگ

رومملوء از عطر  امینیبغلش نکنم و ب دمیرو بابتش فحش م

 وجودش نکنم!

 وابسته بشم؟! تونستمیمن آدم نبودم؟ مگه نم مگه

 !؟یری! خانمم هنوز دلگلمیگفت: سو آروم
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مواظب  ای یاریات، به خودش ببنده شیپ نییپا یایب شهیم ایخدا

 !اد؟یسرش ن ییپسربال نیتا باکلمات ا یقلبش باش

 بانو! لی: سوانیفر

کردم وباالخره سکوت روشکستم:  سیرو با زبونم خ هاملب

هرجورشده حرصم  خوادیکه دلم م ی! جوررمیازت دلگ یلیخ

 !ارمیروسرت درب

 یگریهام روغرق بوسه کرد وآتش دودوتا دست دیخند یور کی

 یطاقتم طاق شد، خواستم برا گهیانداخت! د امچارهیبه جون دل ب

 دونمیبار طعم آغوشش رو بچشم که ازجاش بلند شد. نم نیاول

به من  گهیکه بود بار د ی! اما هرچیعمد ایناخودآگاه بود 

 .یوضع رو خواست نیکرد خودت ا یادآوری

دارم  یکار کیوگفت: من برم  دیبه موهاش کش یدست ستادهیا

 یشون کمبلکه بانو حرص رونیب میتوهم آماده شو تا باهم بر

 بشه! یخال

 بگه، رفت. یاگهید زیچ کهنیبدون ا 

 نییهام رو تنم کردم و به پالباس نیباتریوز دمیکش یقیعم نفس

 رفتم.

 دهیرس یبا نارون و فراز بود که به تازگ یمشغول روبوس خاله

 ستادهیا یابا عمو فرامرز گوشه یاگرفته افهیبا ق انیبودن. فر

استقبال  دهیتازه از راه رس یهابودن تا بعد از خاله از مهمون

 کنن.

موضوع خوب و  کیشون بود خبر از که دست ینیریش جعبه

 .دادیکننده رو محالخوش
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مه که کردن جلو رفتم و سالم کردم. تازه چشم ه یپرس احوال

من رو به  یبهم افتاده بود. نارون سمتم  اومد و با مهربون

 .دیبا فراز رس یپرسو بعد نوبت به احوال دیآغوشش کش

 دعوت کرد. منیهمه رو به نش خاله

 نیفراز زد و گفت: خب پسر! ا یهافرامرز آروم به شونه عمو

جعبه  کیبعد چند روز با  خبریاون هم ب نیموقع شب اومد

 خبره؟!چه  ینیریش

 !میخبر خوش دار کیبه نارون زد و گفت:  یلبخند فراز

 یول یهم گفت یکلمه رو اون وقت نیگفت: پسرم ا جانیبا ه خاله

 .یخبره رو نگفت

 تون...رو از نارون گرفت و گفت: عروس خانم فراز

! زمیبعد حرفش رو نصفه گذاشت و به نارون گفت: عز 

 ؟یخودت بگ یخوایم

 زد و گفت: نه خودت بگو. یلبخند نارون

تون باالخره مدرک تکون داد و گفت: عروس خانم یسر فراز

 شد! لیرو گرفت وفارغ التحص شیپزشک

هامون شد. چرا که نارون حرف لبخند مهمان لب نیا دنیبا شن 

 نیبه ا دنیاش و رسبود به خاطر رشته دهیزحمت کش یلیخ

ها درس اش و سالاز خانواده یها دورسال تش،یموقع

 !ادیز یهاخوندن

زد.  شیشانیپ یرو یاسمت نارون رفت و بوسه عموفرامرز

 یگفت و دوباره تو خودش رفت، درست از وقت یکیتبر انیفر
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 نیتو خودشه و ا هیثان کیو  خندهیم هیثان کیاز اتاق اومده 

 !شد؟یچ دفعهکیکه  زهیبرانگتعجب یلیبرام خ

 نمیتو خودمم؛ سمتم اومد و کنارم نشست: نب دیفرامرز که د عمو

 بابا! کنمیبره تو خودش! تو روهم بوس م لمیسو

حسود باشم و به خاطر  خورهیزدم وگفتم: بابا به من م یلبخند

 هست، حسادت کنم؟! یکه واقعا حق کس یشاد

توهم  ی! فقط گفتم بدونستین طورنیوگفت: نه اصال ا دیخند

 !ییبابا زیعز

 .دیرو بوس امینشویپ آروم

 ست،یروباز کرد وگفت: معلومه که ن ینیریهم جعبه ش خاله

 ست!دخترم فرشته

 میبر میخوایآروم از جاش بلند شد وگفت: فعال ما م انیفر

 !لیبلند شو سو رون،یب

 حاال فراز اومده. نی! بشانیگفتم: زشته فر آروم

 نی! بلند شمیستیکه ن بهیرو زشته؟ غر یچ یگفت: چ عیسر فراز

 !نیخوش باش نیبر

از خونه  انیبا فر میکه کرد یخجالت بلند شدم وخداحافظ با

 .میخارج شد

 !م؟یراه بر ادهیپ کمی یشیخسته نم لی: سوایفر

 شدیتکون دادم. کاش م« نه»زدم و سرم رو به نشونه  یلبخند

« نگو! یزیچ نیهمچ گهیمعنا نداره و د یکنار تو خستگ» گفت: 

 گفتمیبار م کی! دمیفهمیشده بودم و خودمم نم وانهید یبه راست
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تو  ییهاچنان خواسته بارکیکامل ندارم،  یاز حسم هنوز آگاه

من  کردیفکر م دیشنیم یهرک گهیکه د کردمیدلم ازش م

 !کنمیم یدارم زندگ انیهاست با فکر فرسال

ن همو یبرا مینداشت ایبا در یفاصله چندان م؛یزدیقدم م آروم

 نی. ادیرسیبه گوش م یپرتالتمش به خوب یهاموج یصدا

 نیمشکوک ب یجدا از رفتارها میکه داشت یروزها جدا از بحث

کم حرِف و  یلی! خشونِ یپر یلیخ کردمیخود و مادرش، حس م

 !بِ یعج یلیخ

هاش با وجود گونم روگرفت. دستسرد وگندم یهادست یدست

هنوز هم گرم بود! فکر کنم کال  بیهوا، عج دیشد یسرما

قلب من  یهاخیکه  یبود بدنش حرارت داشت جور نیخصلتش ا

بهاوند داشت  یکه با وجود رفتارها و کارها کردیهم  باز م

 !  شدیسردتر و سردتر م

نشست  ومن  یتکه سنگ یازم جدا شد و رو دم،یساحل که رس به

رو  ایخنک در میشدم ونس ایدر یاهویپره یهاموج کیآروم نزد

 که با صداش سمتش برگشتم و نگاهش کردم. دمیبه جون خر

 رو بهت بگم. یزیچ کی دی: صبر کن! باانیفر

 ایبود  انیسرتاپام روگرفت، به خاطر لحن سرد فر یبد لرزش

 که به پام برخورد کرد؟! ایموج در

 شده؟! ی: چلیسو

سنگ بلند شد و اومد کنارم  هیتک یواز رو دیکش یقیعم نفس

رخش با موهاش که توسط باد  میشد. ن رهیرو خو به روبه ستادیا
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پوشونده شده بود: فکر کنم از خبرش  یافتاده بود، کم انیبه جر

 هم ناراحت! یحال بشهم خوش

ست هم ناراحت کنندهکه هم خوشحال هی: مگه درمورد چلیسو

 کننده؟!

خبرم داد گفت که  کایرا ران،یامقدمه گفت:بهاوند برگشته  یب

هست که  یچند وقت باهمیمادرو پدرتم رفته دنبالته، البته شک شیپ

 !رانیا یولت کنم تا برگرد کنهیم دمیشده سوهان روحم و تهد

 یزیبابا چ ای. پس چرا مامان کردمیرخش نگاه م میبه ن زدهبهت

 ایباهاشون صحبت کردم  شیچند ساعت پ نینگفته بودن؟ هم

 رو بهم زودتر نگفته؟ بایشک هیچرا قض

اش خوشحال کننده یدونیوبرگشت سمتم: م دیکش یقیعم نفس

برگشته و دنبالت هست و  تیجا که نامزد فرارکجا بود؟ اون

و  اشینیتا بب یستین رانیتو حاال ا کهنیناراحت کننده به خاطر ا

 که افتاده! ییهابه خاطر اتفاق یکن هیگال

اصال  نینه؟! بب گهید یکنیم یشوخ یم وگفتم: دارخودم اومد به

 !هاستین یخوب یشوخ

نگاهش! چرا  ینگاهم کرد که درجا وجودم پر شد از سرد یجد

: االن تو کردیم یو با روح و روانم باز کردیم رییتغ دفعهکی

 ؟ینیبیم یلحنم شوخ ای افمیق

اومده چرا به من  میریکردم وگفتم: گ سیرو با زبونم خ هاملب

 کنم؟ کاریمن چ ؟یگیم

اصال خوشحال  یبگ یخوایکرد و گفت: م زیرو ر هاشچشم

 !  ؟ینشد
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من تموم شده است،  یبرا گهی: معلومه که نشدم! اون دلیسو

به چه  بایشک ایمون؟ پاشده رفته خونه یبفهم! اصال به چه حق

 نه؟!ک دیکه تهد هیاون ک یچرا بهم نگفت شت؟یاومده پ یحق

 یگیم یهات همه تو گوشِم! چرا الکو زجه هاتهی: گرانیفر

شون؟! بعدشم مادرت عمشه حق داره از برگشتن یخوشحال نشد

 هاش!شون کنه با حرفو دوباره خام ارهیبره از دل عمش درب

 نیمون رو تلخ نکن! ااوقات ای! بانیروگرفتم وگفتم: فر بازوهاش

 م،یجا چال کن نیها رو هم نگو! گذشته رو هم همچرت و پرت

تو  یکه حت ییبه موج ها ببرن باخودشون ببرن جا میباهم بد

 تموم بشه بره. اد،ین ونادمینقطه هم  نیترکوچک

 قدرنیا ؟یکن یحالمن خوش یجلو یخواینم یعنی: انیفر

 سختته؟!

 !فتگیم ونیانگار هز ییجورا کیشده بود و  ونهید

کنم؟ من اصال  یحالمن! چرا بخوام اصال خوش زی_ عز

 بایبه اسم شک گهید یبه اسم بهاوند ندارم! فرد ییپسردا

دونفر  نیبه ا یهرچ ای بایبا بهاوند و شک یا! گذشتهشناسمینم

 مرتبطه

 !خوامینم رو

! چون نامزدت شده بود، قرار بود همسرت ی: معلومه ندارانیفر

 هم قرار بود بشه مادرشوهرت! بایبشه شک

وگفتم: نامزدم بود تموم شد رفت.  دمیتو موهام کش یدست کالفه

 تو! تو! تو! ؟یفهمی! میاالن هم تو همسر من
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 هیچ گه؟ید یکنیم یزد: همسر! من؟! شوخ یصدادار پوزخند

مون؟! کنارهم عشق و عالقه خوره؟یمن به شکل همسر م

 کدوم؟ م؟ین وشوهرعنوان که ز نیمون؟! به ابودن

 کی یسرد شد قدرنیتو؟ چرا ا یشد یطورنی: چرا الیسو

حاال  یآوردیدلم رو بدست م یتو اتاق داشت یتو اومد ؟یاهیثان

 !هیدل خوش یرو هرچ یتا بزن نجایا میاومد

چمه! خسته  دونمی! خودم هم نمل؟یسو شهی: باورت مدیخند تلخ

 طورمنی! همنهیریش یلیشدم، خسته! فکر کردم دوست داشتنت خ

داشته  بیطرف رق کیطرفه باشه واز  کی کهنیهست اما ا

 !ستدکنندهیو ناام کنهیسختش م یباش

! کاش دمیفهمینگاهش کردم. کاش حسم رو خودم هم م نیغمگ

 گفتمیبهش م یزیچ کی! کاش رفتمیبا خودم کلنجار نم قدرنیا

حال خودم  قی! اما خودم هم دقارمیغم درش ب نیتا از ا

 بهش بدم. یدیکه بخوام ام فهممیرونم

! توهم با خودت ل؟یسو ینیبیزد و گفت: م یا گهید پوزخند

تو دوست  یدار دیخودت هنوز ترد یبگ یندار ی! حرفیکلنجار

 نداشتن و داشتن بهاوند!

تکه سنگ  یو دوباره رو دیکش رونیرواز تو دستم ب دستش

رو زدم  ایدر دیم قشد. من ه رهیآب خ یاهینشست و به س

رو دوست نداشتم! دلم  موننیوکنارش نشستم. سکوت ب

بد اما سکوت  ایباهاش حرف بزنم، هرچند خوب  خواستیم

پدرآدم رو  یکل یحرفیب نیهم م،ینباش حرفی! بموننینباشه ب

سوتفاهم  یبه مشکالت! کل کنهیاضافه م گهیدرد د ی! کلارهیمدر

 !کنهیم جادیا گهید
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بود، شماره ربکا بود. دخترک  شیگوش یکه رو «R»حرف  پس

اعصاب  طورنیو هم انیکه خوب تونسته اعصاب فر یزنقشیر

 .رهیبگ یمن رو به باز

موافقت  امقهیزد و گفت: چه عجب! باالخره با سل یپوزخند

نجات شرکت... ربکا دوباره  ی! پس فقط براطورنیکه ا یکرد

در مورد اون  یچیه ایب حوصله بحث اون موضوع رو ندارم

 ... شب خوش!میکنیخوب فردا صحبت م یلینگو. خ

زدم و گفتم: چه  یمن پوزخند دفعهنیرو که قطع کرد، ا تلفن

نه؟! وقت و  شناسه،یربکا خانم روز و شب نم نیجالب! ا

 .زنهیزنگ م وقتیب

که دل و  زنهیو گفت: زنگ نم دیداخل موهاش کش یدست کالفه

 ی. بعدشم مگه ما برازنهیشرکت زنگ م ی! برامیریقلوه بگ

 مون نشده بود؟ها باهم بحثموضوع نیهم

مشکل داره  کسرهیبه جمله آخرش، گفتم: جالبه! شرکت  توجهیب

 داره که درستش کنه. یاش سعهم همه نیا

کرد که آروم باشه و با همون لحن گفت:  یبود، اما سع یعصب

ً یاآلن دق یبگ یخوایم یچ لیسو  ؟قا

! قاً؟یدق یدیحاال فهم یحرف بزن ادی: دوست ندارم باهاش زلیسو

 رو چند بار بگم؟ نیا

 یبه ساز تو برقصم چون پا تونمیکار رو نم کی نی: اانیفر

خون و دل خوردن من و فراز  یهام، پازحمت یکارم وسطه، پا

 بگم. تونمیکه نم گهید زیهزارتا چ یدر شب و روز، پا

 ازت خواستم؟ ی: مگه چلیسو
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حرف  گهیتوجه به حرفم گفت: تمومش کن و در موردش د بدون

 دم،یرو انجام نم یکه ازم خواست یزیچ عنوانچینزن چون به ه

 رو بهت گفتم. نیاون روزم ا

از  ریغ یچی. هیگفتیم شد،یدروغ هم که م ی: کاش برالیسو

 ام رو...خواسته یکردیو قبول م ستیتو برام مهم ن

سنگ بلند  ینگاهم کرد و من بدون توجه بهش از رو متعجب

حال  یدور بشم. صدام کرد اما حت جانیشدم و قدم زدم تا از ا

 یهاکه قطره شدیچ دونمیبرگردم طرفش رو نداشتم. نم کهنیا

ام برجسته یهاگونه یمسابقه گذاشتن و رو گهیاشکم باهم د

گذاشتم، انگار  مگلو یشدن. دستم رو رو یمشغول سرسره باز

داشتم،  یبی. حال غرادیب رونیب خواستیام بود متو معده یهرچ

چند وقت هم  یهاش که برا یخسته بودم از سرنوشت! از باز

 ذاشتینم رم،یآرامش رو حس کنم و باهاش خو بگ ذاشتینم

که  رفتمیتند راه م قدرنی! انهیلب هام بش یرو یلبخند قشنگ

نداشت، اومدم داد بزنم  یتموم ردنشکپاهام درد گرفت. صدا 

 نمیفکر کنم بب کمیبه حال خودم باشم تا  یذاریچرا نم ه؟یچ»

 «بکنم؟ یزندگ نیا یبرا تونمیم کاریچ

چرا  دونمینم قیهام که دقاشک دنیشد. با د دهیتوسطش کش دستم

باال اومد تا در  شیهاشد. دست شتریتعجبش ب اومدن،یبند نم

که  ییبار دعوت کنه به جا نیدوم یآغوشم بکشه و من رو برا

آخر  یبرام باشه! اما درست تو لحظه تونستیمکان م نیترآرام

 منصرف شد و آه من هوا شد.

کار  نیا یبغلت کنم، گفته بود خواستمیحواسم نبود! م دی_ ببخش

 رو نکن.
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! شهیباز م موقعیکه ب یبهت! لعنت به من! لعنت به دهان لعنت

 ! لعنت...ایدن نیلعنت به گذشته! لعنت به ا

 نیا یکنیزدم، تموم م یحرف نیبه گم غلط کردم همچن انیفر

 رو؟ یباز نیا یکنیکردن آغوشت رو؟ تموم م غیدر

 !؟یکنیم هی: چرا گرانیفر

 .ستین یزیگفتم: چ حالیب

 !یستین یخوب یگو: بارها بهت گفتم اصالً دروغانیفر

 : کاش بودم!دیدهنم پر از

بحث رو تموم  نیا کهنیا یو برا دمی. تلخ خنددیباال پر ابروهاش

 تنگ مامان و بابامم!کنم، گفتم: دل

 رو هم باور کنم؟! نیا ی: اآلن انتظار دارانیفر

و گفتم: هر جور  دمیکش رونیهاش بدستم رو از تو دست یعصب

به  خوامیم ولم کن، مفکر کن و باور کن. حاال ه یدوست دار

 خونه برگردم.

 یریطالق بگ یکه چطور یتو فکر دیبه حرفم گفت: شا توجهیب

 .یبهاوند برگرد شیپ ران،یو به ا

گفتم: بس کن! بس کن!  ادیرو از دست دادم و با فر کنترلم

من خودم خسته  ؟یاش بهاوند، بهاوند و بهاوند! خسته نشدهمه

که اون موضوع تموم شد؟ اصالً مگه  یفهمیشدم! چرا نم

 یطورنیکه فراموش بکنمش؟ ا یکن یکار یخودت قصد نداشت

 بود راه فراموش کردنش؟!
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جا و چون تو مدام همه شهینم دمی: آره! قصد داشتم اما دانیفر

 .یکه باهاش داشت ییهافکرت اون بود، خاطره شهیهم

تمام شده است که  گمی! اآلن که دارم بهت می: بس کن لعنتلیسو

 !؟یکنیباز تو تموم نم

با حرفت  تونستمیتا اآلن م یگفتیصادق م قدرنی: کاش اانیفر

 راحت به شم.

با دو ازش دور شدم.  ابونیبهش انداختم. به سمت خ ینگاه 

 یزیدست تکون دادم و سوار شدم. راننده چ یتاکس نیاول یبرا

براش آدرس  یسیهمون به انگل یبرا دم؛یگفت که نفهم یبه روس

چسبوندم. خدا روشکر  یخونه خاله رو گفتم و سرم رو به صندل

 نگفت! یچیو ه دیفهم

 کیو نجاتم بده؟! هرروز  ادیبه گم که به  یآخه من به ک ا،یخدا 

رو بکنم و نه  امیو زندگ نمیآروم به ش تونمینه م شه،یم یزیچ

کنم و غصه بخورم! درهرصورت هردو برام  هیگر تونمیم

 مشکل سازه!

رو حساب کردم و با  هیمتوقف شد، کرا نینگذشت که ماش یزیچ

 انیفر گنیلرزون سمت در رفتم. اآلن برم داخل نم یپاها

 ؟یِ طورنیهات اچرا چشم گنینم ؟ییچرا تنها گنیکجاست؟ نم

 .یبه داخل بر دیبا ؟یبزار به گن، باالخره که چ لیسو

و  اومدیرو تو قفل چرخوندم و داخل شدم. صداشون نم دیکل 

باال  عیبودن. از فرصت استفاده کردم و سر اطیفکر کنم تو ح

 رفتم. داخل اتاق شدم و  در رو قفل کردم.
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تنوع  امیمدت کوتاه تو زندگ کی یاومدنم هم فقط برا نجایبه ا 

اش که بودم، همون که همه لمیکرد؛ اآلن بازهم همون سو جادیا

 .کنهیهمه رو با حضورش و حرفاش ناراحت م

به سقف  قدرنیشدم، ا رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو 

 هام شد.خواب مهمون چشم یک دمیزل زدم که نفهم

و  انیخاله، فر ی. صدادمیاز خواب پر یکیمحکم در زدن  با

 خواستنیازم مو  زدنیعمو بود که پشت در مدام صدا و در م

با هم  ییکه در رو باز کنم. با عجله قفل رو باز کردم که سه تا

قرمز بود که  تیچنان از عصبان انیداخل اومدن، صورت فر

 .کنهیگفتم االن دور از جون سکته م

! چرا در وونهی: دختر ددیچهارستون خونه لرز دیکه کش یبا داد 

 !م؟یشیت منگران یگینم ؟یدیچرا جواب نم ؟یرو قفل کرد

چه طرز  نیزد و گفت: آروم باش پسر! ا انیشونه فر یرو عمو

 ده؟یخودش هم ترس ینیبیحرف زدنه؟ نم

هات باد شده چرا چشم یخاله! چ لیسمتم اومد و گفت: سو خاله

 داره؟

 یکردن، اون هم برا هیگفت: خانم گر انیکردم که فر سکوت

 .رانیبردن ا فشونینامزدشون که تازه تشر

 غیبه حضورشون ج توجهیو عمو متعجب شدن و من ب خاله

نکن، چند بار  تمیاذ قدرنیشو! ا سیشو! ه سی! هگهیزدم: بسه د

 بگم برام تموم شده؟

 چخبره؟ جانیا نی! بگلمیهام رو گرفت: آروم باش سوشونه خاله
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تا  شیساعت پ کیات بپرس که از عجز گفتم: خاله از شازده با

 یگ خورده و ساز مخالف من زده! هرچحاال سرش انگار به سن

 آره! گهینه، اون م گمیم

رو  غشیرو گرفت و گفت: پسر! چرا ج انیفر یبازو عمو

 ه؟یموضوع چ نمیبب نیبد حیقشنگ توض ؟یاریدرم

و  زنهیم غیرو جو گرفته، ج نیگفت: به من چه؟! ا یعصب انیفر

 هر جور شده برگرده. خوادیم گهی! دارهیبهانه م

 کیاز  یحرف از رفتن زدم؟ ک ی! من کِ ی: ِد مرد حسابلیسو

 سوهان روحم شده؟ شیساعت پ

وقت به  کیتا  دیکشیبه سمت عقب م یهام رو هشونه خاله

 یهاحمله ور نشم و نزنمش، هرچند اون هم تو دست انیسمت فر

 عمو قفل شده بود.

 بابا! میبر ایب ن،یبعد باهم حرف بزن انیفر میبر ای: بعمو

 شیروشن کنم و حال نیرو با ا فمیتا تکل امی: نه بابا من نمانیفر

 کنم که فکر برگشت به سرش نزنه.

برم باز تو حرف خودت رو  خوامینم گمی: المصب! ملیسو

 تو؟! ای گمیوسط من دارم چرت م نیحاال ا ؟یزنیم

مثل سگ و  دفعهکی! شما دوتا چرا رمیبا بغض گفت: بم خاله

 که! نینبود یجورنیا ن؟یگربه شد

 شد! وونهیدفعه د کی: از پسرت بپرس خاله که لیسو

 یبهونه آورد شیتو که چند روز پ ایشدم  وونهیداد گفت: من د با

 !؟یبحث راه انداخت کیو 
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 شیچند ساعت پ یچون خود جنابعال یشد وونهی: تو دلیسو

 شدیچ دونمیاما نم یرو تموم کن نمونیب یهایتا دلخور یاومد

 .یرو به اون رو شد نیدفعه از ا کی

 دونمیو خاله مونده بودن چطور ما دوتا رو ساکت کنن. نم عمو

 کنم. دادیچطور روم شده بود جلوشون راحت داد و ب

زد،  رونیو از خونه ب دیبازوش رو از دست پدرش کش یعصب

تخت نشستم و خاله  یرو هیعمو هم دنبالش رفت. من هم با گر

! زمیفدات بشم عز ی: الهدادیام رو ماساژ مههم کنارم، شونه

 !نمیرو نب نتونیبحث ب رمیشما؟ بم نیشد یچ

 گفتم: خدا نکنه خاله! حوصلهیب

 !شهیفشاره، داره پرپر م یلی! بچم روش خلی: سوخاله

 !شه؟ی: چرا خاله؟ چرا پرپر ملیسو

 اره،یزل زد و گفت: عشقت بچم رو داره از پا درم یابه گوشه 

 کیاز  یستیاما انگار ن ی! کنارشیستیاما انگار ن یمال خودش

 طرفنیو از ا ارهیشرکت روش داره فشار م یطرف هم کارها

 بهاوند و گذشتتون... ته،یعفر یبایاون شک

که  یمونیم یبراش مثل ماه یدونیکرد و ادامه داد: م یمکث

 .یفتیو ب یبخور زیانگار هر لحظه قراره از دستش ل

فکرش رو  یکنم که الک کاریکنم آره؟ چ کاریخاله چ :لیسو

 ای بایام و شکمثل گذشته یاتینکنه؟ چرند اتیچرند نیمشغول ا

 که بوده! یهرچ
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که پشت  یباش، پشتش باش! درست مثل هر زن ششی: پخاله

 .ذارهیتنهاش نم هایشوهرش و تو سخت

 یکه چ فهممیخودم هم نم یحت کهنی: خاله مشکل من الیسو

و  کنمیلحظه هم صبر نم کیاگه ساز خودم رو بفهمم  خوامیم

 کهنیبه ا کنمیم دوارشیام شهیهم یو برا رمیم ششیبا سر پ

 باشه. دیبراش مف تونهیهستم و حضورم م ششیپ

 .دیرو بوس میشونینگفت و آروم پ یزیچ

من چقدر دختر  ن،یکنیتو و بابا فکر م دونمی: خاله ملیسو

! اما باور کن دست خودم کنمیرفتارها رو م نیکه ا میگستاخ

 .ستین

 نیمن؟! من و فرامرز اصالً همچن یدردونه هیچه حرف نی: اخاله

رو  هانیا یفردا همه ن،ی. شما هم جوون هستمیکنینم یفکر

رو  تونیکه زندگ نیکنیم فیهاتون تعرنوه یو برا رهیم ادتونی

 .نیشروع کرد یچطور

ابم درست و درمون نبود با حرف خاله اون اوضاع که اعص تو

هه! خنده  ان؟یلبم اومد. نوه! اون هم نوه من و فر یرو یلبخند

 داره.

 شهیزد و بلند شد و گفت: قربونت بشم! هم میشونیبه پ یابوسه

 بخند.

 و عذاب وجدان تنها گذاشت. الیرفت و من رو تو فکر، خ سپس

   «یراو»
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را  ولنشیرا از تنش درآورد، و شیهالباس کهنیبدون ا خسته

 یاش را روچونه یشانه چپش گذاشت به آرام یبرداشت و رو

کرد و با  میتنظ شیهاانگشت نیقرار داد. ارشه را ب ریچانه گ

 یآرام و دلنوازش در فضا یصدا د؛یکش هامیس یرو یمیمال

 انداخت. نیخانه طن

صدا  نیباتریتا ز کردیبه نواختن م میعشق و محبتش را تقد تمام

 از ساز خارج شود.

فشار  برهیبه حالت و هامیس یرا با دقت رو اشدهیکش یهاانگشت

 .ردیشکل بگ باتریبخش، زتا آهنگ آرامش دادیم

و فکرش از هرچه در جهان  گرفتیآرام م بینواختن عج با

 نشود. تیاذ یلیتا خ افتادیبود، دور م

 گریفشار آمده بود که د شیچقدر رو دانستیخدا م امشب

را در دل نگه نداشت؛ جار زد و بر صورت دلبرش  شیهاحرف

 منطقیب یهابود که چرا حرف مانیپش حالنیاما باا د؛یکوب

 خورد دخترک داده و نتوانسته او را قانع کند.

 گریطرف، برگشت بهاوند هم طرف د کی لیسو یدور فشار

 کرده بود. ریدرگ یمغزش را حساب

موزمار که در اکثر  یبدتر شده بود! زن بایبا وجود شک اشهمه

اما  داد،ینشان م نیزم یفرد رو نیتراوقات خودش را مظلوم

 ییدا یهایآدم بود! در واقع عامل تمام بدبخت نیتردر واقع پست

 بود. کاربیهم آن زن فر امیت

 یمنافع خود زندگ یبرا بایحاضر بود شرط ببند که شک یحت

را  لیو حاال دوباره حضور سو کندیش را هم فدا مفرزندتک



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 گرید یزهایچ یلیخ ایمثل پول و ثروت  یمنافع یبرا

 .خواستیم

از  یکی یکمر به نابود بایبار شک نیمحال بود اجازه بدهد ا اما

به خاطر او  امیت ییدا یببند اگر در گذشته زندگ زانشیعز

نبوده تا کمکش کند حال او هست و اجازه  یشده و کسخراب

 اتفاقات دوباره تکرار شود. دهدینم

*** 

 لیسو

 رهیو دوباره به مامان خ دمیکش مییخرما یموها یتو یدست کالفه

کرده  رییکه به موهاش زده بود تغ یدیبا رنگ جد یشدم. حساب

 بود.

 جا اومده؟اون نامرد اون نیچرا بهم نگفت گمی_ مامان! م

که تازه کسب  یبشه؟ آرامش یکه چ گفتمی: دخترم، منماما

 بره؟! نیاز ب یکرد

ظاهرم  دیدلم پوزخند زدم. کدوم آرامش؟! مامان من شا یتو

 آروم بود اما باتنم هنوز هم داغونه!

من رو از حضورش  دی! شما باستین ی: مامان بهانه خوبلیسو

 .نیکردیآگاه م

 !یراه بنداز یحساب یدعوا کیو  نجایا یای: که البد بمامان

دادم و گفتم: اصالً چرا خون خودم رو بابتش  هیبه کاناپه تک آروم

صورتش  یتف تو کی خواستمیکنم؟ فقط ازتون م فیکث

 .نیبنداز
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 قدرنیا شدیوا رفت و متعجب نگاهم کرد. باورش نم مامانم

 دیبا بهاوند برخورد کنه؛ هرچند من ظاهرم شا خواستمیآروم م

 قدرنیمامان ا یدرخواستم برا دیمامان آروم و شا یبرا اآلن

ساده است، اما باز هم ته_ته قلبم مطمئن بودم که دوست دارم 

و  نیو تو گوشش با بلندتر شبزنم تونهیو تا م نمیبهاوند رو بب

گذشته و  یهایلحن ممکن بگم: چرا؟ چرا هم عامل بدبخت نیبدتر

 !؟یمن ندهیهم آ

برم به خاله کمک کنم؛ داره  دی: مامانم! شما برو، من هم بالیسو

 .کنهیناهار دلمه درست م یبرا

براش  یتکون دادم. بوس یتکون داد و گفت: برو! دست یسر جیگ

تا حاال  شبیرو قطع کردم. از د یریفرستادم و تماس تصو

کرده بودم که  الیفکر و خ قدرنیبود. ا ومدهیهام نخواب به چشم

گرفتم که با خاله دلمه  میبود. از آخر تصم دهیخوابم پر به کل

هر جور  ارم،یدرب انیفر لدرست کنم بعد به شرکت ببرم و از د

 ای میو قهر بمون میاصالً باهم بحث کن خواستیشده! دلم نم

 .میدلخور باش

 یکه تو یخاله رفتم که با عشق خالص شیجام بلند شدم و پ از

و  دمی. گونش رو محکم بوسکردیوجودش بود، دلمه درست م

 دادمیم چیباحوصله پ قدرنیکردن. ا شیشروع کردم به همراه

 از جونم بود. یاکه انگار تکه

 !یکنیم یگفت: کار خوب مقدمهیب

و با  یبر یخوایم کهنیسمت خاله برگشتم که ادامه داد: ا جیگ

 .گمیرو م یاریرو از دلش درب زیمورد عالقش همه چ یغذا
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 یکی دینبا شهیزدم که باز هم حرفش رو ادامه داد: هم یلبخند

 یداریپا یالزمه هر دو طرف برا یپاش رو جلو بزاره، گاه

 رابطه تالش کنن.

 و گفتم: قربون حرف هات بشم من توران بانو! دمیرو بوس دستش

 : خدا نکنه دختر جان!دیخند

که دوباره  کنهیخاله به نظرت شازدت قبول م می: خودمونلیسو

 برام؟ کنهیمثل بچه تخس ها ناز م ایباهام دوست بشه 

لب هاش بود گفت: مگه قهره که بخواد  یکه رو یاخنده با

 بود. نتونیبحث ب هیدوباره دوست بشه؟ اون فقط 

من نبودم و اون همش  رکاریگفتم. هرچند خاله تقص ی: کللیسو

به  رمیدفعه من جلو م نیخب ا یول گفتیم یزیچ کیبهم 

 مونیچند ساعت قبلش اومده بود به خاطر بحث قبل کهنیحساب ا

 .ارهیاز دلم درب

 یخودخواه یدار ییجورا کیاما باز هم  یکنیم ی_ خوب کار

 یاگه به عقب برگرد دیشا یول ینبود رکاری. هرچند تقصیکنیم

 .یو خطا کرد یکار بود ریتقص یکمکیتوهم  یدقت کن کمی ای

 نگفتم در واقع حرفش درست بود. یزیچ

 نیزد و گفت: حاال هم برو آماده شو که کم کم ا یاگهید یلبخند

 ها هم آمادست.

و سمت اتاق حرکت کردم تا هرچه  دمیگونش رو بوس دوباره

 بحث رو تموم کنم. نیزودتر برم وا
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به دست وارد شرکت شدم که طبق معمول ربکا سر  قابلمه

شمش که به من خورد متعجب به قابلمه . چزدیکارمند ها داد م

رفتم و در  انیندادم وبه سمت اتاق فر یتیشد. اهم رهیدستم خ

زدم، اجازه که داد وارد اتاق شدم تا چشمش بهم افتاد تعجب تو 

 .امیب ششیکه من پ کردیشد، فکر نم دایصورتش پ

 !زمیزدم و گفتم: سالم پسر خاله عز یلبخند

اون  ؟یکنیم کاریچ نجای: اصورتش نشست و گفت یرو اخم

 ه؟یدستت چ یقابلمه تو

اشتباه بهت سالم کردم.  دیگفتم: آخ آخ اخمش رو ببخش عیسر

 همسرم؟! یچطور

دستمه، دلمه است  یقابلمه که تو نینگاهم کرد که گفتم: ا جیگ

 خان. یبه نام فر یشخص یبرا

غذا  نجایباز شد وگفت: الزم نبود من خودم ا یهاش کم اخم

 .خوردمیم

ً یگذاشتم و سمتش رفتم، دق زشیم یرو رو قابلمه رو به روش  قا

 یبگ یکه جنابعال میدیهمه با خاله زحمت نکش نیو گفتم: ا ستادمیا

 .خوردمیغذا م نجایالزم نبود خودم ا

 یاگهی: اوالً دست مامانم درد نکنه، بعدشم اگر کار دانیفر

 .یبر یتونیم یندار

که دستش رو گرفتم و گفتم:  هنیبش شیصندل یخواست رو 

همه راه برات غذا  نیا یالک ؟یکنیم رونمیکه ب یدلخور قدرنیا

 .یکن رونمیو بعدشم ب نمیتا اخم و تخمت رو بب اوردمین
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اما لحنش هنوز مثل قبل  دیپر رونیصورتش ب یکامل از رو اخم

اآلن حوصله دوباره  م؟یبعداً حرف بزن شهیم لینشده بود: سو

 چونه زدن باهات رو ندارم.

و باهام  ینیبش یو تو مجبور نجایاومدم ا شه،ینم رمی: نخلیسو

 بعدش هم کارت دارم. یناهار بخور

 بعد کارت رو بگو. یو گفت: ناهار برا دیکش یپوف

نشست، گفتم:  شیصندل ینشستم و اون هم رو زیم یرو

 ... من...زهیمن...من... چ

 ِمن ِمن نکن، حرفت رو بزن. قدرنی: اانیفر

 .میشده رو فراموش کن یو هرچ شبید ای_ اومدم بگم که ب

باشه  یزیچ یبحث نمونیب خوامینگفت که ادامه دادم: نم یزیچ

 شتریب نیاز ا خوامیشرمنده خاله و عمو هستم، نم یبه اندازه کاف

 !یباش نیتو غمگ ای نمشونیناراحت بب

که کوره آتش  شهیرفتم برعکس همشدم و دست هاشر و گ خم

زدم وگفتم:  یادست هاش بوسه یدفعه سرد بود. رو نیبود، ا

 !زم؟یآره عز یکنیفراموش م

 دونمینم لیزد که دلم از آرامش پر شد و گفت: سو یلبخند

بابت  خوامیرفتار کردم، عذر م یِچم شد که اون طور شبید

 !دمیسرت داد کش کهنیا

اما  رمیپذیرو م تیوگفتم: عذرخواه دمیخند طنتیغرور وش با

 .یبه هم بد یقول کی کهنیبه شرط ا

 ؟یگفت: چه قول متعجب
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رو  المیو خ یکه آوردم رو بخور ییها حاال دلمه نی: هملیسو

 .یرو فراموش کرد شبیکه کامل بحث د یراحت کن

اون بود که به دست هام بوسه زد و سپس گفت: چشم  حاال

 !زمیعز

و  میگرفت. اون روز همراه هم غذا خورد یشتریجون ب لبخندم

که انگار نه انگار شب  میرفتار کرد ی. جورمیبعد به خونه رفت

خاله و عمو فرامرز هم  یها لب یافتاده، رو یقبلش چه اتفاق

درد  یتا کم کردیتر مرو راحت المیخ نیلبخند نشسته بود وا

 کنه. دایوجدانم، کاهش پ

که نگو!  دیکشیم یریشدم گردنم چنان ت داریکه از خواب ب صبح

 یکاناپه  یافتاد. رو انیبه بدنم دادم که چشمم به فر یکش و قوس

اون هم حتماً االن گرنش درد گرفته، آخه  یکنارم خواب بود. طفل

 یپا نینیتا صبح بش نینبود که بهمون بگه مگه مجبور یکی

 ن؟یجا بخواب نیبعد هم هم یباز

! شوهرجانم! انیوتکونش دادم، گفتم: فر ستادمیکاناپه ا کنار

 .گهی! تنبل خان! اه بلند شو دزمیعز

خواب  یخورد و چشم هاش رو به زور باز کرد. با صدا یتکون

 بزار بخوابم. لیسو ؟یاول صبح یگیم یگفت: اه چ یآلود

 .یشیم تیاذ نجایکردم و گفتم: بلند شو برو باال بخواب، ا یاخم

جون من باهام حرف نزن بزار  پرهیگفت: خوابم م یخمار با

 بخوابم.

 یوسرش رو تو دست هام گرفتم. رو دمیکش یموهام دست به

کنم  تشیصورتش بکشم و اذ یصورتش خم شدم تا موهام رو رو
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اش حس کرد و بسته یها رو از پشت پلک امهیانگار سا یول

چشم هاش رو باز کرد، مچ دستم رو گرفت و گفت: دختر اول 

 رفته؟صبح کرمت گ

 یبترک یعنیزدم و گفتم:  شیعضالن یبه بازو یاضربه آروم

 .زمیکرمم رو بر ینذاشت

که  یدونیکرد و گفت: چقدر خوبه که خودت هم م یبلند ی خنده

 .یزیکرم بر یخوایم

 ریشدم و گفتم: اه! همش تقص یگفتم. حرص یچ دمیفهم تازه

 بگو فرشته درونم! هیکرم چ ه،یتو

در  یبگه که صدا یزیباال داد و خواست چابروش رو  یتا کی

 مانعش شد.

 _ من برم در رو باز کنم.

 رفتم و در روباز کردم. نییرو پا یچند پله اول ورود عیسر

و مغزم قفل کرد اما اون  ستادیشخص روبه روم قلبم ا دنید با

و  دیبه روم پاش یقیحال شده بود چون لبخند عمخوش یلیانگار خ

 نیهاست به اکه انگار سال یجور د،یکش دنمیاز د یقینفس عم

بهش زل زده بودم که  قهیچند دق دونمی! نمدهینفس نکش یراحت

و من  «ه؟یک»که  دیپرسیبلند شد. مدام ازم م انیفر یصدا

 بهش بگم. یچطور دونستمینم

نگران شد و به سمتم اومد تا چشمش به شخص  رمیانگار از تاخ 

 کردیفکرش رو نم دیشک رفت. شاروبه روم افتاد مثل من تو 

اآلن پشت درخونشون، اون هم تو مسکو مالقاتش کنه. هرچند از 

 چند وقته مزاحمش شده. نیبودم که ا دهیفهم ریاخ یهاصحبت
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 رونیب عیسر یاز من تو شک رفته بود ول رترید انیفر کهنیا با

 جانیاومد. من رو به عقب هل داد و خودش جلو رفت و گفت: ا

تو حرف  ؟یداریآره؟ چرا دست از سرمون برنم یکنیم کاریچ

 هان؟ شهینم تیحال

 حرف بزنم.  لیبا سو دی_ با

چه  ،یحرف بزن لیزد وگفت: با سو یپوزخند یعصب انیفر

که باهاش چشم توچشم  شهیگفتن روت م یاصالً مگه برا ؟یحرف

 ؟یبش

لند همه راه ب نیجان! واجبه که ا انیفر کنمی: خواهش مبایشک

 شدم اومدم تا باهاش حرف بزنم.

 لیاالن که سو شدیجان هه! چ انیزد و گفت: فر یپوزخد انیفر

و  دیکه تهد روزیاما تا د ؟یروته مهربون و مؤدب شدروبه

 .یگفتیناسزا م

رو بده که آروم به سمتش رفتم و خشک  انیجواب فر خواست

علتش  یهاش خوندم ول چشم ینگاهش کردم. ترس رو از تو

که تا اآلن  ییهمون جا یگفتم: بهتره بر دونم،یبود رو نم یچ

 زدمیو زنگ م زدمیم لیمی. چطور من که همش بهت ایبود

و  رهیگ یچ یکارت برا ستیحاال که معلوم ن یدادیجوابم رو نم

 ؟ینیتا من رو بب یواجبه اومد

 ییکه با بهت به زن دا میخاله هر سه به سمتش برگشت یصدا با

 یرنگ ینون بود و گرمکن صورت کهی. دستش چند تکردیگاه من

 هم تنش بود.

 ؟یکنیم کاریچ نجای: اخاله
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بعد  دونمیباهمون اعصاب داغون گفت: سرکار خانم نم انیفر

هم هست، ولکنمون  یلیاومده سو ادشیچند ماه چطور حاال 

 .ستین

تلفن هات و آدم هات کم بود که خودت هم  ؟یچ یعنی: خاله

 ؟یاضافه شد

بگه، گفت: توران! خواهش  یزیچ انیفر کهنیقبل از ا ییدا زن

 حرف بزنم. لیبا سو دیتو با امیبزار ب کنمیم

اگر  نیباشم؟ بب کارهیباال انداخت و گفت: من چ یاشونه خاله

شوهرش اجازه داد بعد  ایخودش خواست باهات حرف بزنه 

 .یایداخل ب یتونیم

 با اخم از کنارمون رد شد و داخل رفت. یاگهیحرف د بدون

 با بهت سمتم برگشت و گفت: شوهر؟! بایشک

حتماً تا آخر  یگفت ؟یتعجب کرد هیزدم و گفتم: چ یتلخ پورخند

 .کنهیپسر نامردم صبر م یعمرش برا

. حاال از یازدواج کن کردمیفکر نم یمن من گفت: نه نه ول با

 م؟یحرف بزن کمیباهم  یفرصت بد کیبهم  شهیم میها بگذر نیا

 ریزودترازمن گفت: نخ انیبارش کنم که فر یزیچ کی خواستم

حاال  ن؟ی! کم تو و پسرت دقش دادنییحاال هم بفرما شه،ینم

ام ازدواج کرده که خنده یدونستینگو نم ن؟یستیهنوزهم ولکن ن

 .رهیگیم

اصالً  ؟یاکارهیشد و گفت: تو چ بایکمهمون صورت ش یاخم

 خودم با عروسم حرف بزنم. خوامیمن م
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به هم  یبودم؟ مگه نامزد نیتا حاال عروس ا یمن از ک عروس؟

ازدواج  گهید یکیشازده نامردش نرفت با  نینخورد؟ مگه هم

فکر کرده من خرم و  ایکنه  ییمظلوم نما نجایکرد؟ حاال اومده ا

 ست؟ین میحال یچیه

تا حاال زن من شده  ی: عروست؟ از کدیغر تریعصب انیفر

 عروس تو؟

حاال کامالً تو بهت بود بالکنت گفت: زن تو...  بایشک صورت

 ؟یکنیم یشوخ

 یکه باهات شوخ یباهام دار یگفت: چه صنم تریعصب انیفر

 م؟یما ازدواج کرد یگیجان چرا خودت نم لیکنم؟! اصالً سو

 یانداختم و گفتم: هرچ بایزده شکبه چهره بهت گهید ینگاه

و حاال هم  میداره ما باهم ازدواج کرد قتیگفت حق انیفر

 کیبه  گشتنیکه از قضا برم میزندگ یگذشته یآدم ها خوامینم

و مزاحم من و  نیبر نجای. لطفاً از انمیرو بب سرانجامیازدواج ب

شوهرم رو  گهیدفعه د اگهرو هم بدون که  نیا ن،ینش میزندگ

به جرم  یمزاحم خودم بش یحت ای یآدم بفرست ای یکن دیتهد

 .سپرمتیم سیبه دست پل دیمزاحمت و تهد

نذاشت و با التماس گفت:  ییداخواست در رو ببنده که زن انیفر

مربوط به پسرمه... بهاوند، خواهش  لیسو کنمیخواهش م

و خوش  یقبالً باهاش داشت یخاطرات خوب کمیاگه فقط  کنمیم

به حرمت اون ها هم که شده حرف هام رو بشنو و کمکم  یبود

 .دمیخوبتون قََسمت م یکن! به اون روز ها
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به  کردیبهم انداخت با نگاهش ازم خواهش م ینگاه انیفر

ندم و درر و خودم ببندم اما راستش  یتیاهم بایشک یحرف ها

هرچقدر من بهاوند  کرد. یجور کیدلم رو  بایحرف آخر شک

 یاما دروغه که بگم خاطره خوش نمیبیمثل قبل نم گهیرو د

 .دهیم قََسَممزن داره  نیاآلن ا کهنیباهاش نداشتم، مخصوصاً ا

گفت و به باال رفت.  یعصب« نچ» انیباز کردم. فر دررو

 حسی. بارمیاما بعد از دلش درم شهیازم دلخور م دونمیم

 !قهیچند دق نگاهش کردم و گفتم: فقط

پالتوم رو برداشتم و در  یسرش رو تکون داد از جالباس تند

به خونه دعوتت کنم چون  خوادیخونه رو بستم، گفتم: دلم نم

 !خورهیخونه حالشون ازت بهم م نیا یاعضا یهمه دونمیم

 بگو شنومیتکون داد که گفتم: م یسر نیغمگ

چطور  دونمینم لیکرد و گفت: سو سیهاش رو با زبونش خ لب

فقط  ارمیچشمت ب یگذشته رو جلو خوامیخب نم یشروع کنم ول

به کمک  ازیافتاده و ن ریگ یابگم بهاوندم تو بد تله خوامیاآلن م

 داره.

موضوع به من چه؟! چرا از عروست کمک  نی: الیسو

 ؟یریگینم

 که بهاوند ازدواج کرده؟ یدونی: تو... تو مبایشک

تا خواهر  کنهیهم سکوت م مییدا ؟یفکر کرد ی: پس چلیسو

 اش روز به روز آب بشه و نفهمه دور و برش چه خبره؟زاده

جان! به خدا مجبور بود، پسرم به خدا که مجبور  لی: سوبایشک

 بود.
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با عشق به دختره نگاه  قدرنی: اِ، چه جالب! مجبور بود الیسو

 ن؟یحال بودهمتون خوش قدرنیمجبور بود ا کرد؟یم

ترم شد و دست هام رو گرفت، خواستم ازش دور بشم  کینزد

باور  دونمیباشه م لیکه محکم تر گرفت و آروم گفت: سو

نبوده  یاجبار چی! هیگیدرست م یچون دار یحق دار ،یکنینم

 دارم. اجیاما االن به کمکت احت

 : مثال؟لیسو

تا بتونم بهاوند رو نجات بدم واگرنه  خوامیپول م کمی: بایشک

 ممکنه اعدام بشه. یزندان و حت افتهیبچم م

کرده بود و با چه  یخودش چه فکر شیزن پ نی. ادمیخند مستانه

ام که تموم کنه تا پول بهش بدم؟ خنده دایاومده بود من رو پ ییرو

 نجایا یاومد یبلند شد ؟یکرد یفکر یخودت چ شیشد گفتم: پ

 ؟یتقاضا رو ازم بکن نیا

 بچم بدجور تو دردسر افتاده! کنمیجانم خواهش م لی: سوبایشک

چون  ی! حاال هم بهتره برستین یمربوط چی: به من هلیسو

 .یوقتم رو گرفت یلیخ

دفعه بازوم رو  نیوارد خونه بشم که دوباره مانعم شد و ا خواستم

 ارزشه؟یبهاوند برات ب قدرنیگرفت و گفت: ا

نبود. خودش خواست  ارزشیبرگشتم و آروم لب زدم: ب سمتش

 زیمن و اون همه چ نیوقت هم هست که ب یلیبشه، خ یطور نیا

و حرف هات رو گوش کنم  ستادمی. اآلن هم که ادهیرس انیبه پا

چون اگر  ی. حاال هم بهتره بریبود که داد یفقط به خاطر قََسم

رو اون  نیا کنمیم تیازت شکا ،یکرد جادیمزاحمت ا نمیبب
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 گهید یها یلیاز خ یبر یتونیهم بهت گفتم. درضمن م یوقت

 یکار تونستمیاما من شرمنده اگرهم واقعاً م یبخوا یکمک مال

انجام بدم که  یآدم یکار رو برا نیا دادمیم حیبکنم ترج

 !یعوض کیارزشش رو داره نه 

و به داخل رفتم. در رو  دمیرو با شدت از دستش کش بازوم

دن. کالفه سمتم اوم مهیسرآس انیمحکم بستم که خاله و فر قدرنیا

اول نشستم. خاله بدون  یپله یو رو دمیبه موهام کش یدست

کنارم نشست و گفت:  انیحرف به آشپزخونه برگشت وفر

 اعصابت رو خوب خورد کرد؟!

 دنشیاز د یننداز به اندازه کاف کهیت کنمیخواهش م انی: فرلیسو

 حالم بد شد!

 اومده بود؟ کاریو گفت: حاال به چ دیکش یپوف

 .خواستی: پول ملیسو

 ییدارا یکه کل بایگرد شده گفت: پول؟ اون هم شک یچشم ها با

 داره؟

پول رو  نیبهاونده اگر ا یبرا گفتیهمش م دونم،ی: نملیسو

 حرف ها نیزندان و از ا رهیندم بچم م

با اون  بایها پوله که شک اردیلیوسط صحبت م نی: حتما اانیفر

باز اون دردسر  ستیه. معلوم ناومده به تو رو بنداز ییهمه دارا

 کرده. کاریچ

 یزیازش چ خوامیکه نم دونمیرو م نیفقط ا دونمی: نملیسو

 یکیبکن به خدا خسته شدم! هر لحظه  یکار کی انیبشنوم. فر

 ی! بعضشمیدارم خفه م افته،یم یاتفاق کی ای ارهیاسمش رو م
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مثل  نشستمیوم شدمیوقت عاشق نم چیاگره کنمیاوقات فکر م

ام فکر دخترونه یدگفقط به درس، کنکور و زن گهید یدختر ها

االن هم  افتادیخسته کننده نم یاتفاق ها نیاز ا کی چیه کردمیم

 ام بودم و آرامش داشتم.خانواده شیپ

 دونمیکرد. من هم سکوت کردم و بهش نگاه کردم. نم سکوت

که سکوت روشکست و گفت:  میکردیبهم نگاه م قهیچند دق

رو بهت  یزیچ کی دیاما با یندار یاالن اعصاب درست دونمیم

 کی ینداره ول ،یگفتیکه م ییزهایبه چ یربط ادیبگم. هرچند ز

که من هم دارم نیگفته هات و گفته هام، ا نیمشترک داره ب زیچ

 !شمیخفه م

 یگیکه بهم م ییزهایطاقت چ گهینه تورو خدا! د انی: فرلیسو

 کی یفکرم رو قهینگو بزار دودق یچیرو ندارم. ساکت باش! ه

رو  دیجد زیچ کی شیگنجا گهیتمرکز کنه، به خدا د یزیچ

 ندارم.

بزار  ،یهم کالم نش یجور نیبا من ا یحت گهید دمی: قول مانیفر

وقته که  یلیبگم و هم خودم رو خالص کنم و هم تو رو! خ

 بهت بگم. خوامیم

 !کنمیخواهش م انی: فرلیسو

 وقته روم فشاره! یلیچون خ کنمی: من هم ازت خواهش مانیفر

 ولش کن بگو یچی: باشه بگو فقط... هلیسو

داد و گفت:  هیو از جاش بلند شد و به درتک دیکش یقیعم نفس

ام! زن دارم انگار ندارم، خسته میوضع زندگ نیمن از ا لیسو

ام! ندارم. به خدا خسته دارم انگار یهمچ ستم،یحالم انگار نخوش
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دردم تو کارهام، تو  یمرحم درد هام بشه، دوا خوامیرو م یکی

 مشکل باشه. یخودش کوه کهنیمشکالتم پشتم باشه! نه ا

 جیگ کنمیچرا احساس م ه؟یچ قایفشرده شد. منظورش دق قلبم

 شدم؟ نیزم یآدم رو نیتر

 رو؟! یزندگ نیا میزد تو چشم هام وگفت: تمومش کن زل

رفتم. قلبم تپش گرفت، فکم قفل شد و چشم هام ثابت موند.  وا

 کی ایمن رو به کشتن بده  خوادیمرد م نیا گه؟یداره م یچ

 ست؟مسخره هیشوخ

فکر کردم که  یطور نی! اکشمینم گهیبه خدا د لی: سوانیفر

طرفم  کیو عشق  یکنیم دایبهم پ ییحس ها کیتوهم  میعقد کن

 نیسخته و به ا یلیخ نمیبیاما اآلن م یکنیم زیرو با عشقت لبر

 نبوده. کردم،یها هم که فکر م یآسون

! چرا چرت انیزور لب هام رو تکون دادم وگفتم: بس کن فر به

 .میباهم جفت و جور شد روزیبه خدا ما تازه د ؟یگیو پرت م

. اگه گمیتو دلمه رو م یهرچ گم،یوگفت: چرت نم دیخند تلخ

 یطور نی. امیطالق روانجام بد یتر کارهازود یموافقت کن

 .میباش فیکه همش بالتکل شهینم

 «خفه شو»بزنم:  غیبلند بشم و ج خواستم

طالق؟  شنومیم یچرا انگار خشک شده بودم. چ دونمیاما نم 

منتظره  رهیخبره غ کیبا  هیبه من انصاف بده! چرا هرثان ایخدا

 !شم؟یروبه رو م
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 شهیحتما هم کهنیا دم،یرو خوب فهم یزیچ کی: راستش انیفر

وقت ها  یلیخ ،یخوشبخت بش یکه دوستش دار یبا اون دینبا

خوشبخت  یکنیکه فکرش رو هم نم ییبا کس ها یحت شهیم

 .یوآرامش کسب کن یبش

 ؟یرو سراغ دار یزور لب زدم: کس به

رو اعصابمه  یادیسرش رو تکون داد و گفت: هرچند ز آروم

 کهنی. با امیفهمیها خوب م زیچ نیا یاما حرف هم رو تو

کنار اومدن با  ایمغروره اما بهم فهمونده که با ازدواج با من 

برسم و هم اون مشکل هاش حل  دیاخالقم، هم من به آرامش شا

 بشه.

 ه؟یحدس بزنم اون ک تونمیگفتم: م آروم

 ه؟ی: کانیفر

 اندام شرکت، ربکا!و خوش زنقشیگفتم: دختر ر باحرص

 تو هدف یاسپرسو کرد و گفت: زد یبه تلخ یتلخ یخنده آروم

کار رو، ازدواج که لباس  نی! نکن اانیوگفتم: نکن فر دمیخند

 .ینه بعد یکی نیا یبگ ستین

 تیکه اذ کنمیم یکار کی: به خدا خستم! نگران نباش انیفر

تو همون دختر خاله  شه،یعوض نم یچیه می! تازه ما جدا بشینش

 .یمونیم یاقخودم ب یکوچولو

 زدم: ادیدلم فر یتو

بعد طالق  شهی! اصال مگه میمونینم یباق انی_ اما تو همون فر

 !م؟یمثل قبالً ها باهم برخورد کن
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تا خودم رو خالص کنم؟ نکنه  گمیکلمه بهش نم کی چرا

هم  یطورنیخب اون هم یمثل بهاوند ترکم کنه؟ ول ترسمیم

 ترس دارم؟ یاز چ گهید شه،یداره ازم جدا م

بعد  شهیرو مباهام روبه یکه هرک میفیدختر ضع قدرنی: الیسو

 !نه؟یمن رو نب گهید خوادیچند وقت م

 گهیمگه من گفتم د ل؟یسو هیچه حرف نیکرد و گفت: ا یاخم

 نمت؟یبب خوامینم

 .یو تنم هم کرد ی: اما دستورت رو دوختلیسو

 .یحرف از کنارم رد شد و گفت: بهتره بهش عادت کن بدون

تنگه، توش خفه  یلیبرام خ یرو که تنم کرد یزی: اما چلیسو

 !شمیم

محو بشه، گفت: گذرزمان با اجبار بهت  دمیاز د کهنیاز ا قبل

 .کنهیم لشیتحم

 نیبا ا گهیاز کجا اومد؟ نم منطقشیو ب ییکهوی میتصم نیا آخه

 یکه به تازگ یاساله ستیدختر ب هیروحبه  یکارش ضربه بدتر

 ییشوتو دلم انگار رخت زنه؟یکرده، م دایپ ییبهش حس ها

 . دیکشیم یبد یها ریروشن کرده بودن. سرم ت

به خودم  یکی یلیس یگذشت که با صدا قهیچند دق دونمینم

بود ناخودآگاه به سمت  ادیز یلیس یصدا قدرنیاومدم، ا

خاله و صورت کج  یعصب یچشم ها دنیبا د دمیآشپزخونه دو

 یعنیبهت زده به صحنه روبه روم چشم دوختم؛  ان،یشده فر

 ردهک کاریخاله تو گوشش زد چرا؟ به چه علت؟ مگه مرد من چ

 مادرش هست؟! یو خشم چشم ها رحمانهیب یلیس نیا زیکه جا
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 بهت گفتم: خاله! با

اشک لبالب از  چ،یبود که ه یسمتم برگشت. چشم هاش عصب به

و  زدیمن هم نبض م یها قهی. شقدیلرزیهم پر بود. دست هاش م

شد و محکم بغلم کرد و  کمی. نزدکردیتر ماعصابم رو داغون

تنه بهت  کی رسهیاز راه م یبرات که هرک رمیبم یگفت: اله

 !کننیتر مرو مچاله تیو زندگ زنهیم

برام از  یرو به آغوشش که مثل مامان بود، فشردم. حت خودم

 تر و دلسوزتر بود!مامانم هم مهربون

 خاله؟! شیکه خودش بشنوه، فقط گفتم: چرا زد یجور آروم

که خشکش زد بود کرد و گفت:  انیکرد و روبه فر یاخم خاله

بکنه، زده به  خوادیم کاریو چ گهیداره م یزدم تا بفهمه چ

 سرش پسره نفهم!

 عیدش اومده باشه، سربهمون کرد. انگار که به خو ینگاه انیفر

محکم بستن در خونه بود  یاز آشپزخونه خارج شد. بعدهم صدا

 که برام ناقوس مرگ شد.

 براتون! رمیمحکم بغلم کرده بود و گفت: بم خاله

هر لحظه گلوم از جاش  کردمیکه احساس م یجور دم،یبلند خند 

 که خاله وحشت کرده بود. دمیخندیمستانه م قدرنی. اشهیکنده م

 !میترسونیم یدار ؟یخندیدختر چرا م لی: سوخاله

گناه  ؟یکار رو کرد نیو گفتم: چرا خاله؟ چرا ا دمیخند بلندتر

 !انیفر یداشت آخه، طفل
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زدم تو گوشش  یوقت یبود اما حرفش رو زد: فکر کرد دهیترس

بگم، فقط به  یزیکباب نشد؟ دستم بشکنه اما نخواستم چ گرمیج

 زیچ کیو  یریکه جلو نم نهیها به خاطر ا نی. همه اگمیتو م

چشم  ی! آب شدن پسرم هر روز جلویگیبهش نم دوارکنندهیام

 یبشه برا ترینشه و جر ریهامه! اما نخواستم جلو اون بگم تا ش

 داده. شنهادیکه بهت پ یاکار احمقانه

که  فهممیخودم هم نم یبهش بگم وقت یشدم وگفتم: خاله چ آروم

خودم از خودم  یکنم وقت دوارشیام یچطور خوام،یم یچ قایدق

 !ستم؟یمطمئن ن

طالقت بده و بعد بره دست اون  یبزار یخوایم یعنی: خاله

 !؟ینگاهشون کن یجلوت توهم عاد ادیب رهیدختره رو هم بگ

 گهی: نه نه نه! معلومه که نه نگو دلیسو

. یبگم بفهم دیبا شه؟ینم یزی: قربونت بشم! نگم که چخاله

رو نجات بده، خودت رو نجات بده  انمیرو نجات بده، فر تیگزند

 .نیتر نکنداغون نیو ماها رو هم از ا

 شده خاله که نجات بدم؟! یبه خنده افتادم وگفتم: مگه چ دوباره

!  تو چرا همش رینگران گفت: قربونت برم آروم بگ خاله

ها! صبر کن زنگ بزنم فرامرز  میترسونیم یدار ؟یخندیم

 رو جمع کنه. هیقض نیا ادیب

رو گرفته  مشیتصم انیفر یوقت ؟یدار کاری: نه خاله چلیسو

 ن؟یو بهش اصرار کن نیمداخله کن یه نیخوایچرا م

از  یطور نیهم ن؟یاصرارش کن خوادیرو نم یچ ی: چخاله

 بدتر بشه؟ یخوایشده بعد م یجور نیتو ا یحرف نزدن ها
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و به  دیرو بوس امقهیتکون دادم که شق یرو به نشونه منف سرم

 سمت تلفن رفت.

گذشت که خاله سمتم اومد. شونه هام رو گرفت و  یا هیثان چند

به زور به خوردم داد  یآب وانی. لنمیبش یصندل یکمکم کرد رو

هم چرت و پرت  یو گاه دمیخندیم یگاه الیخیمن ب یول

 .گفتمیم

 ربع عمو با عجله وارد آشپزخونه شد. کی بعد

تکون داد.  یبهش گفت که سر یزیآروم سمتش رفت و چ خاله

و گفت: غصه نخور  دیسرم رو بوس یسمتم اومد و با مهربون

زده  یچه زر دهیکله شق اآلن حتما فهم یبابا! اون پسره

 .ارهیو از دلت درم گردهیبرم

. شما که دهیانجام مرو بگه  یزیشناسمش، چ یو گفتم: م دمیخند

 .نشیبهتر بشناس دیبا

کنارم نشست و دستم رو گرفت. انگار اون هم از  یصندل یرو

 اره،یخودش ن یبه رو کردیم یبود اما سع دهیخنده هام ترس

هر روز اشک  هیهم زندگ نیا ن؟یکنیم نیدار کاریگفت: شما چ

 ن؟یکنینم یباهم زندگ دیکه با یاصال جور ای نیاریهم رو در م

 شه؟یم یرجو نیخودت! مگه ا یخودش تو سو یاون سو

و  کردی. خاله نگران بهم نگاه مدادمیبه حرف هاش گوش م 

حالم در چه حد بود که  دونمی. نمرفتیور م شیمدام با گوش

 کیبهش  ادیدفعه به خاله گفت: زنگ بزن نارون ب کیعمو 

 .کنهیم بچه اآلن دق نیبخش بزنه. رنگش رو نگاه کن، اآرامش

 . رسونهی: خبر دادم اآلن خودش رو مخاله
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 یزیچ نیبهم بزن نیخوایم ه؟یبخش چگفتم: نه نه آرام عیسر

 من که خوبم! هیچه کار نینفهمم؟ آخه ا

همش  یطور نی! ا؟یتو االن خوب شهینم یطور نی: دخترم اعمو

دست هات  ،ینی! اگر رنگت رو ببستین یعیحالت طب یخندیم

 سرده که من سردم شد. قدرنیرو نگو که ا

 نیبگ نیکن دایرو پ انی. شما فرزنمی: نه من آرام بخش نملیسو

با  دمینخندم. چطوره؟ قول م گهید دمیقول م ادی. فقط خودش بادیب

 گرفتن دست هاش گرم بشم خوبه؟!

و کارش  ادینارون ب یبزار دیتو با یول رمی: من به دنبالش معمو

 رو بکنه.

بهم مهلت بده با خاله از آشپزخونه خارج شدن. سرم  کهنیا بدون

 یدردم گرفت اما به رو یحساب دم،یکوب زیم یرو محکم رو

 شتریروزگار که ب ی. راستش دردش از دردهااوردمیخودم ن

 نبود! بود؟

نارون و خاله وارد  دمیاز دستم در رفته بود که د زمان

له برگشت و آشپزخونه شدن. نارون تا چشمش بهم افتاد سمت خا

رنگش  یکمکیکه خوبه فقط  لیگفت: وا مامان جون! حال سو

 .دهیپر

 آرام بخش بهش بزن! کیبا تشر گفت: نارون گفتم  خاله

 بعد هم از آشپزخونه رفت. 

شده؟ چرا آرام بخش بهت بزنم؟ بابا به  یمتعجب گفت: چ نارون

 ست.ساده یدگیخدا رنگ پر
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و  ستین یعیحالت هام طبکه  کننیزدم وگفتم: فکر م پوزخند

هم  یچند ساعت من رو بخوابونن. ربط یبه زور برا خوانیم

 به رنگ صورتم نداره.

 شدهیبرام بگو چ م،یروگرفت و گفت: بلند شو به باال بر بازوم

 کنن؟یم یفکر نیچرا همچ

بخش بهم آرامش کهنیهمراه شدم و گفتم: نارون حق ا باهاش

 !یرو ندار یبزن

 یکیکه به  ی! الکزنمیکرد و گفت: معلومه که نم یاخم

 .زننیبخش نمآرام

 شده،یکه چ یفکرش رو بکن یتونیوگفتم: اصالً هم نم دمیخند

 .کنهیفکرش رو نم کسچیکه ه هیطور نیبار ا نیا یحداقل برا

 شده؟ تو بگو واقعا هم برام سوال هست. ی: خب چنارون

 طالقم بده. خوادیم انیفر چشم هاش زل زدم وبا خنده گفتم: به

 یو خشک شده نگاهم کرد، تکون نخورد. انگار شک بد ستادیا

بهش دادم. دستش رو گرفتم و با خودم داخل اتاق بردم. هنوز 

 نیا تونهینم کسچیبودم که ه دهیسکوت کرده بود. خوب فهم

 موضوع رو حدس بزنه.

 ؟یی: نارون کجالیسو

 نبود! یخوب یشوخ لیخودش اومد و آروم لب زد: سو به

کجا بود؟ خودش گفت. خاله و عمو  یو گفتم: شوخ دمیخند بلندتر

 .اننیهم درجر
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 یکه رو یفیاومد. ک یعوض شد و جاش نگران طرزنگاهش

دوشش بود رو کنار گذاشت. درش رو باز کرد و آمپول و ظرف 

 رو خارج کرد. یرنگ یاقهوه یکوچولو

 ؟یکنیم کاری: چلیسو

 حتما آرام بخش بهت بزنم. دی! دراز بکش بالی: سونارون

 .زنمینم یالک یبه کس یاآلن گفت نیهم ؟یگیم یدار ی: چلیسو

 کردمیبود که فکر م یسمتم و کالفه گفت: مال زمان برگشت

خوب که  دمیحرفت و خنده هات فهم نیاآلن با ا یول یخوب

 خواهر من! یداغون چ،یه یستین

 ؟یگیم ی: داغون؟! من؟ چلیسو

حرف سمتم اومد، عقب عقب رفتم که به زور من رو  بدون

 یکه کفر  زدمیم غیدست و پا و ج قدرنیگرفت و خوابوندم. ا

تو دهنم زد. شکه شده نگاهش کردم که آمپول رو بهم  یکیشد و 

بسته شد و به  یمدت یچشم هام برا عیسر یلیکرد و خ قیتزر

 آرام چند ساعته دعوت شدم. کی

*** 

 (ی)راو

. دیکشیبه گردنش م یو دست مودیپیمدام مساحت اتاق را م فهکال

 یصبحش خودش را هم شکه کرده بود. او که برا یحرف ها

چطور ازش خواست جدا شوند؟ مگر خودش  دادیدلبرش جان م

« !ابدییم انیپا شیهم برا ینباشد زندگ لشیسو»:گفتینبود که م
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زد و  تو صورت دخترک زل رحمانهیپس حال چطور ب

 «.میتمومش کن»گفت:

 یبه سوزش افتاد. دست خودش نبود، هروقت حرف شیگلو

مثل حاال که اگر  کردیم دایپ رییتغ تشیبود کل شخص لیازسو

راه  لیهمچون س شیاشک از چشم ها کردیفکر م گرید یکم

 .کردیرا غرق م شیایو دن افتادیم

 کیربکا نزدبه  توانستیهوا م نیبه ا دینبود. شا یاچاره اما

هوا نصف  نیحداقل به ا کهنیا ای ردیشود و شرکت را پس بگ

سهم ربکا رو هم بخرد و آرام_آرام آن دخترک را از  شتریب

 شرکت حذف کند.

 احمقانه نبود. شنهادیاون پ یبرا یها بهانه خوب نیباز هم ا اما

 دنیشد. با د انیبا شدت باز شد و چهره فرامرز نما دراتاق

 یخودش را برا یپدرش آن هم با صورت پراز خشم و عصبان

 به قول معروف تنش را چرب کرد. ایآماده کرد  یزیهر چ

قرار گرفت. دست  شیبدون حرف سمتش امد و رودررو فرامرز

هل داد و چون  یو او را کم دیکوب انیفر نهیرا به تخت س شیها

تعادلش  عیبه سمت عقب رفت اما سر یحرکتش ناخواسته بود کم

 ؟ییعصبان قدرنیشده بابا؟ چرا ا یراحفظ کرد و گفت: چ

 یبد زیخودش را کنترل کرده بود تا چ یلیکه تا حال خ فرامرز

 یچ یگیبلند گفت: تازه م یصدا یاز دهانش خارج نشود با کم

 !یکرد ونهیبشه؟ دختر مردم رو د یچ یخواستیشده؟ م

صورتش را اما  زندیلحظه احساس کرد قلبش نم کی یبرا

از درونش نفهمد.  یزینگاه داشت تا پدرش چ یمحکم و جد
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من راه درست رو  د؟یگیصبح رو م هیخونسرد گفت: آها قض

 بهتره! یفیبالتکل نیگفتم و از ا

مرد  یگیم یگفت: چ تیرا گرفت و با همان عصبان اشقهی

دختره  گمیحد بود؟ دارم م نیهمه عاشقم فالنم هم نیا ؟یحساب

مستانه  قدرنیا د،یخندیم یچطور یدونی! نمیکرد ونهیرو د

 !میمردیم یاز نگران میهممون داشت دیخندیم

 د؟یخندیکه فقط به خاطر حفظ ظاهر بود گفت: م یرحمیب با

 تیوضع نینداره پدرمن! اون از ا یحال خراب گهید کهنیخب ا

 حالهخوش

 ؟یگی: چرا چرت مفرامرز

و گفت: پدر  دیکش رونیپدرش ب یها زور خودش را از دست به

. به خدا من هم دل دارم تا گمیرو م قتیحق گمیجان! من چرت نم

 یاشک و ناله؟ تا ک یحرف بهاوند؟ تا ک یتا ک ف؟یبالتکل یک

 ؟ییجدا

ها  نیبه ا یباهاش ازدواج کن یخواستی: اون موقع که مفرامرز

 ؟یشد فیو بالتکل دهیها داره عذابت م نیحاال ا ،یفکر نکرد

را بلند کرد و  شیداخل شرکت هست صدا کهنیتوجه به ا بدون

موضوع هر  نینشده ا ری. االن هم هنوز ددمیگفت: آره حاال فهم

 تموم بشه. دیچه زودتر با

هللا »لب  ریو ز دیکش شیداخل موها یدست تریعصب فرامرز

 گفت. «یاکبر

برم به کارهام  نیندار یاگهی: حاال هم پدرجان اگر کار دانیفر

 برسم.
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... دیو نبا یگفت: تو از اول هم جنم نداشت یعصب« نچ» فرامرز

 .یکنیال هللا اال هلل! دهن آدم رو باز م

زد و پشت بندش ربکا با عجله وارد اتاق  رونیبعد هم ازاتاق ب 

 همه شرکت رفت رو هوا! ان؟یچخبره فر نجایشد و گفت: ا

خودش را  یصندل یوبه دخترک انداخت و ر ینگاه یعصب

 پرت کرد، گفت: ربکا حوصله ندارم.

دخترک مهمان صورت سبزه اش شدن و گفت: چرا  یها اخم

 !؟یحوصله ندار یرسیهروقت به من م

زده  لیکه به سو یبهتر بود حرف دیانداخت. شا یدخترک نگاه به

عشق همراه ربکا  یاتا آخر با اجبار و بدون ذره ایرو اجرا کند 

تا آخر عمرش  لیو سو دیایم شیپ یاهم معجزه ایو  ماندیم

 .ماندیم ششیپ

 : ربکا!انیفر

 گفت: بله؟! انیتعجب به لحن آرام فر با

 ؟یکنیازت بخوام، قبول م یزیچ کی: انیفر

 و... دیکش یقیبا استفهام نگاهش کرد که نفس عم ربکا

 (لی)سو

چشم هام رو باز کردم که نارون با عجله سمتم  یبیسردرد عج با

 قربونت بشم؟! یاومد و گفت: خوب

انداخت و گفت: بابت  رینگفتم که شرمنده سرش رو ز یچیه

 واقعا مجبور بودم! خوامیکه بهت زدم، عذرم یلیس
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ازت ناراحتم چون به زور  ینداره ول یزور لب زدم: اشکال به

 !یبهم مسکن زد

 به زور نبود! : قربونت بشمنارون

من االن  گفتمیمن اگر حالم بد بود خودم م گهی: بود دلیسو

 طالقم هم بده. خوادیم انی! تازه فرمیعال

بود که رو لب هام نشست. کنارم نشست و بازوم  یدوباره لبخند 

بزنه که در باز شد و خاله با چهره  یرو گرفت، خواست حرف

 ناراحت وارد اتاق شد، گفتم: سالم توران بانو!

 !؟ی: سالم قربون شکلت بشم خوبخاله

بلند بشم کمکت  خوامیکه م نقدریو گفتم: توپ توپم! ا دمیخند ناز

 م،یشام درست کن م،یبپز کیک م،یخونه رو مرتب کن کمیکنم. 

 .نجاستینارونم که ا انیبها هم  نیشب رامک و ا میتازه بگ

 یعنی لیتخت جاش رو با نارون عوض کرد و گفت: سو رو

 ازت جدا بشه؟ خوادیم انیکه فر یستیناراحت ن

 یبودم که  عضله ها دهیامروز خند قدرنی. ادمیخند دوباره

 شه؟یم یگفتم: خاله مگه ازم جدا بشه چ کرد،یصورتم درد م

 هیطور نیاگر ا ؟یحالخوش قدرنیکه ا یدوسش ندار یعنی: خاله

 ندارم. یمن حرف

اما صورتم شکلش عوض نشد با همون  دیکش ریآن ت کی قلبم

بودم که نارون طاقتش رو  رهیلبخند مسخره به صورت خاله خ

 قدرنیا یاز دست داد و محکم بازوهام رو گرفت و گفت: لعنت

به خودت  لی. سوگذرهیتو دلت داره م یچ دونمینخند! من که م
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 لیها! سورفته یعنیبره  ست،ین یبرگشت گهیبره د انیفر ایب

. شهیم یمساو تیتو زندگ گهیشکست بزرگ د کیطالقتون با 

ها  ونهیمثل د ستیچرا اگر برات مهم ن ؟یخندیچرا همش م

اآلن  یول دمیفهمیم یها؟! ِد اگر خوشحال بود یخندیم یدار

جنون وار  قدرنی! ایاونهیانگار د فهممتیکه نم یشد یجور

راست  ای! به خودت بکنهیم توحش ترسه،یکه آدم م یخندیم

 نه؟   ای شیخوایبگو چه خبره م ینیحس

داشت من رو  ی. خاله سعدادیو من رو محکم تکون م گفتیم

انگار  یبود که حت یعصب قدرنیاز دست نارون جدا کنه اما ا

 بکنه. یکار تونستیهم نمبرابر شده بود و خاله  دنیزورش چند

شد  سیسمت چپم خ یشد که احساس کردم گونه یچ دونمینم

به اسم بغض تو گلوم شکست  یزیو بعد هم چ امگهیبعدش گونه د

 هینارون آروم بود. انگار گر گهیو خنده رو لبم فرار کرد. حاال د

کنارش زد و من رو بغل کرد   عی. خاله سرخواستیکردنم رو م

دادم و عطر تنش رو یبا تمام وجودم شونه هاش رو فشار م

. زدیقرارانه م یچند وقته ب نی. قلبم مثل اکردمیاستشمام م

 یطاقت جدا شدن از کس گهید نمیبیم کنمیاالن که فکر م ا،یخدا

اومد  انیبود، تموم شد و رفت بعد فر میرو ندارم. بهاوند تو زندگ

منم که تموم  نیبره ا شه،یاگه بره مطمئنم ماجرا تموم نم یول

دوسش دارم! آره  شتریاز بهاوندم ب یحت ستهیایبرام م ایدن شمیم

هم دوسش دارم! اما منه خر االن تازه جرعت  یلیدارمش خ

االن  کردمیزودتر قبول م کمیو اگر  نیکردم به خودم بگم هم

 نبود. ینطوریا
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و بوس کرد و گفت:  میشونیسمتم گرفت. خاله پ یآب وانیل نارون

 !یآروم بش کمیبخور 

رو از نارون گرفتم و آروم خوردم انگار زهر  وانیحرف ل یب

 .کردیم ینیآب هم براش سنگ یخوردم! گلوم حت یم

اشک  یخوایم یتا ک شهینم یطور نیجانم ا لی: سونارون

 مهمون چشم هات باشه؟

رو  تیکه گفت: اگر زندگ تارم نگاهش کردم یچشم ها با

که توش هست رو... پس بلند شو تالش کن  یآدم یعنی یخوایم

نذار بار دوم هم از دست  یاز دست داد بارکی یاز دستش ند

 !یبد

سرش رو آروم تکون داد و گفت: حق با نارونه! اگر  خاله

 میرو روشن کن ما بدون فیبسم هللا اگر نه هم که تکل یخوایم

 .میکن کاریچ دیبا

تخت بلند شدم. خاله و  یگذاشتم و از رو یعسل یرو رو وانیل

توجه سمت کمد رفتم و شروع به آماده  ینارون نگاهم کردن ب

 شدن، کردم.

 ل؟یسو یکنیم کاریگفت: چ نارون

تا  رمیتالش کنم؟ خب دارم م میزندگ یبرا یگی: مگه نملیسو

 بهتر! دهمیرو مثل اولش کنم شا زیدوباره همه چ

 میریزد و گفت: پس من و مامان توران هم م یلبخند ارونن

 .یهرجا خواست رسونمتیبعد خودم م یتا آماده بش نییپا
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دل تو دلم نبود هر  گهیتکون دادم که همراه خاله رفتن. د یسر

ماجرا رو تمومش  نیو ا گمیم انیرو به فر زیچه زودتر همه چ

باعث شده  میکه تو زندگ یاگهیهر آدم د ای. بهاوند کنمیم

 .کنمیناراحت بشم رو هم فراموش م

 کرده بود. یمن رو کفر نیو ا کردیم یبا آرامش رانندگ نارون

 ؟یریآروم م قدرنیعجله دارم ها ا ینیبی: نارون جان! ملیسو

رو به خاطر  یکه قانون رانندگ تونمیکنم؟ نم کاری: خب چنارون

 چیه شیساعت پ کی نیال تا همپا بزارم. خوبه حا ریعجله تو ز

من عجله دارم عجله دارم  یبکنه ها! االن برا خواستینم یکار

 راه انداخته!

افتاد بلند  یگل فروش یبگم که چشمم به مغازه یزیچ اومدم

 گفتم: صبر کن صبرکن! دم،یکه خودم هم ترس یجور

به سمت جلو هل داده بشم اما  یترمز کرد که باعث شد کم عیسر

 .فتادین یاتفاق چیبه خاطر کمر بند ه

 ؟یخوب شده؟ی: چنارون

 .دمیگفتم: گل نخر شدمیم ادهیپ نیطور که از ماش همون

به سمت مغازه رفتم و با وسواس  عینگاهم کرد که سر یحرص

دسته گل سفارش دادم. فروشنده با تمام مهارت و سرعت  کی

حساب کردم دوباره سوار  کهنی. بعد اکرد نیگل ها رو تزئ

طور  نیکرد. ا یشدم. نارون بازهم آروم شروع به رانندگ نیماش

 .دیرسیآخر شب هم نم رفتیم شیپ نیکه ا

 : نارون نگه دار!لیسو
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 شده؟ی: چرا؟ چنارون

اما من عجله دارم  یلطف کرد یلیهم خ نجایتا ا زمی: عزلیسو

 صبر کن!

شدم.  ادهیپ نیو از ماش دمیاش رو محکم بوسکه داشت گونه نگه

شدم، نکنه اون هم آروم  مونیکه باز پش رمیبگ یخواستم تاکس

کردم.  دن،یشروع به دو یآن میتصم کیهمون تو  یبره؟! برا

مسکو رو  یها ابونیدسته گل بزرگ خ کیشده بودم! با  وونهید

به صاحبش برسه و  ترزودبود  نیمنتظر ا قرارمی. دل بدمیدویم

موضوع رو تموم کنه. هوا سرد بود و باد به شدت به  نیا

و فقط مثل آهو  دادمینم تیاما من اهم کردیصورتم برخورد م

 نینبود بعد چند م یراه ادیدلدارم برسم چون ز شیتا پ دمیدویم

. رفتمیو از پله ها باال م دمیکشیم قیعم ی. نفس هادمیرس

 نیوجود نداره، حاال ا گهیتو تنم د یباال جون سممطمئن بودم بر

و با من  ستادیایم اومد،یم نییهم از باال به پا یوسط هرک

و من هم مجبور بودم جوابشون رو بدم.   کردیم یاحوال پرس

 که فراز جلوم اومد. دمیبه طبقه مورد نظر رس بایتقر

 تو؟! یینجایا لی: سوفراز

 : پس کجام؟لیسو

 انیت چه خبره؟ بابا ظهر اومده بود با فر: معلوم هسفراز

بود جرعت نکردم به سمتش برم   یعصب قدرنیصحبت کنه ا

 و گفت... شمیبعد خودش اومد پ

طالق  میخوایادامه حرفش رو سکوت کرد که من ادامه دادم: م 

 آره؟ میریبگ
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ها فکر نکن  نیزدم، گفتم: به ا یرو تکون داد که لبخند سرش

 .ستیهم درکار ن یرو حل کنم طالق زیاومدم همه چ

 : مطمئن؟فراز

 : مطمئن مطمئن باش!لیسو

 : باشه خوشگل خانم برو شازده تو اتاقشه.فراز

تکون دادم و به سمت اتاقش رفتم. استرس به جونم افتاده  یسر

به در زدم و  یاوجود تقه نیبا ا یول دیلرزیبود و دست هام م

نشد. دوباره در  یخبر چیاما همنتظر موندم اجازه وارد شدن بده 

رو  نیزدم که در باز شد و باهاش چشم توچشم شدم. جا خورد، ا

حرف  میتونید، گفتم: سالم میکه فهم شدیاز حالت صورتش م

 م؟یبزن

حرف کنار رفت تا داخل بشم که چشمم به ربکا افتاد. خونم  بدون

ازدواج  یبعد ینهیگز» :گفتیکه م انیصبح فر یاز حرف ها

رو حفظ کنم  میکردم خونسرد یبه جوش اومد. سع« با ربکاست

 بابت حضور دخترک مرموز نگم. یچیو ه

 ؟یبگ یخوایم ی: خب چانیفر

 م؟یتنها صحبت کن شهی: ملیسو

 ؟یابروش رو باال داد و گفت: تنها؟درمورد چ یتا کی

 صبح ی: درمورد حرف هالیسو

همه از  یمن حوصله بحث ندارم به اندازه کاف لیسو نی: ببانیفر

ولش  گهید یکیصبح تا اآلن اومدن اعصابم رو داغون کردن تو 

 کن!
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 بحث رو نی: اما من اومدم که تموم کنم الیسو

 یمن دنبال کار ها ی: تموم که همون صبح شد. راستانیفر

من و ربکا برگذار  یها اما ممکنه قبلش نامزد افتمیطالق م

 بشه.

 یها ک نیزده نگاهش کردم که با لبخند به ربکا نگاه کرد. ا تبه

 انیاصال فر دم؟یجا آروم شدن که من نفهم کیباهم تو  قدرنیا

 ز؟یهمه چ هیآسون نیمگه به هم گهیداره م یچ

 دایپ صلهیف هیقض نیمن اومدم ا ان؟یفر یگیم یدار ی: چلیسو

 رو؟ زیهمه چ یکال نابود کن یخوایکنه بعد تو م

از اول، من  یکه نابود کرد تو بود یاون لیباشه سو ادتی: انیفر

رابطه  نیبه ادامه دادن ا یرقبت چیحاال هم ه گهیخسته شدم د

 ندارم.

من اومدم بهت بگم اومدم بهت بگم دوست  انی: اما فرلیسو

 دارم!

برگشت مثل قبل  عیسر یلیعوض شد اما خ یاهیثان یبرا نگاهش

 نگاه کرد. یو خنث

 اتیچرند نیمن هم ا یدلخوش یلطفا برا لیسو رهید گهی: دنایفر

 ادامه داده بشه؟ یه یرابطه الک نیا یرو نگو! چرا دوست دار

 دوست دارم! گمیم یمرد حساب هیچ ی: دلخوشلیسو

 !م؟یکه گفتم جدا بش یدیفهم یرو وقت نی: اانیفر

اما راسته باور  گمیدارم بهت م ریمن د یحق دار نی: ببلیسو

 کن!
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الف نزن من نظرم  قدرنیلطفاً تموم کن! ا لی: سوانیفر

 .ینگ زهایچ نیاز ا گهیربکا هم د شیبهتره پ گردهیبرنم

کنن  یشرویپ ادیاما نذاشتم ز شدیم سیهام دوباره داشت خ چشم

گر من نظاره نهیو با نفرت به طرف ربکا برگشتم که دست به س

دستم  یانداختم و به دست گل تو نییبود. سرم رو پا انیو فر

صدا شکستم!  یشده بود. چقدر ب نیتزئ ییباینگاه کردم که به ز

سکوت کردم، دست گل  قطگفتن نداشتم ف یحرف برا گهید یحت

 اشنهیبا شدت به س هیرو محکم تو دستم فشار دادم و بعد چند ثان

 زدم. رونیکوبوندم و با عجله از شرکت ب

 قهیچند دق نیرفته بود تا هم ادمی یکه حت مدیدویتند م قدرنیا 

 ی. تو راه همش با کسرفتمیخسته شده بودم فقط م دنیاز دو شیپ

اما من  گفتنیم یزیو اون ها انگار به هم چ کردمیبرخورد م

 مرد ظالمم! شیگوش هام رو گذاشته بودم پ دم،یشنینم

ازش  یاگهید یزیتارم رو به زور نگه داشتم تا چ یها چشم 

 نشه. ریسراز

واقعاً به  گهید ایها! خداروزها! لعنت به تمام آدم  نیبه ا لعنت

تو آغوشت من  کمی شمیپ ایخسته شدم! ب کشم،ینم یواقع یمعنا

 امدهیروح شکست خورده و زخم د کمیو آرومم کن،  ریرو بگ

رنگ  یفقط کم یبکن فقط کم یکار کی ایرو آروم کن! خدا

 لتیخداجون سو اشمب دقدقهیند روز بچ یبرا رمیآرامش بگ

 گهیگلوش، چشم هاش، قلبش و سرش همه جاش دردگرفته و د

 جون نداره!

 ابونیگوشه خ یصندل یرو جونیخسته شدم و ب دنیاز دو گهید

 من! یزندگ دیدرحال غروب بود مثل خورش دینشستم. خورش
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 رو زمزمه کردم: یشعر رلبیز

 ینکن ای یکن ادی_ تو مرا 

 گر بشود گر نشود باورت

 ستین یحرف

 ردیگینفسم م اما

 ستیتو ن یکه نفس ها ییهوا در

آب دهنم  یکه حت کردیدرد م قدرنی. گلوم ادمیکش یقیعم نفس

چند سال عادت کرده  نیهرچند ا دادمیرو هم به زور قورت م

 درد که از سر بغض بود. نیبودم به ا

طور سرد و  نیوهم شدیم ترکیو تار کیهر لحظه تار هوا

هم زنگ  میبه گوش یحت کسچیکه ه بیسردتر! چقدر عج

هدف  یبلند شدم. ب یصندل یو از رو دمیکش یاگهی. آه دزدینم

 هیقض نیبخواد ولکن ا انیاآلن فر دیشا کردمیم یمسافت رو ط

شلوارم  بیج تو. دستم رو شمیدفعه منم که ولکن نم نیبشه اما ا

خودش بود، درآوردم.  هیدرو که ه یکردم و فندک خوشگل

ً یهمراهم بود دق شهیهم که  ادمهیداده بود  هیکه بهم هد یاز وقت قا

 گفت:

 رو یکس ی_ مواظب باش نسوزون

 منم گفتم: هه

 .شمیطوفان م سوزونمی_ نم

که سوختم و طوفان هم داره  کنمیپس چرا اآلن احساس م 

 ییها زیچ دیسن کم با نی! چرا تو اکنه؟یرو بد و بدتر م میزندگ
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دشواره و  هیادیز یسن نیآدم ا کی یرو تجربه کنم که هنوز برا

 ست؟!کنندهسخت و خسته یلیخ

آروم  کمیبه حرف خودم نکردم و طوفان نشدم تا الاقل  چرا

 دهیکش یاهیبه س یکه با نامرد یابشه گذشته یتالف کمی رمیبگ

 شده بود؟!

 یهم حساب ایر. امشب ددمیرفته بودم که به ساحل رس قدرنیا

ها چنان پرقدرت و خشن خودشون رو به ساحل بود موج یطوفان

که انگار دوست داشتن شهر رو از آن خودشون  رسوندنیم

 کنند.

پرت کردم. آروم_آروم به  یاهام رو درآوردم و گوشه کفش

قدم برداشتم. فکرم از حرف ها، اتفاق ها  یطوفان یایسمت در

 تیوضع نیت داشتم الاقل تو اپر بود. چقدر دوس یاز همه چ

و اون هم با  گفتمیکنارم بود تا درد هام رو بهش م یدوست کی

بودن تا احساس  امدهخانوا کهنیا ایبه پام  نشستیدل و جون م

هر چند با وجود خانواده  دادیبه هم دست نم یکسیو ب ییتنها

 کیاحساس به هم دست نداده اما وجود مادر و پدر  نیخاله ا

 یبرا شدیمرحم درده! کاش م یاست، حضورشون کل گهید زیچ

آغوششون  یو خودم رو تو بستمیچشم هام رو م یاهیثان

و  یخرگوش یبا موها دمیدیم یکخودم رو هم کود دم،یدیم

 .دارمشیدستم نگه م شهیرنگ که هم یصورت یعروسک

 اینگاه کردم که چشم هام گرد شد تا زانو تو در نییشد به پا سردم

به عقب برگشتم به خاطر سرما تمام بدنم  عیبودم با ترس سر

آب بود. کفش هام  اهیدون دون شده بود. ترسم به خاطر رنگ س

نبود.  فمیاز ک یگشتم اثر یاما هرچ دمیکردم و پوش دایرو پ
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زنگ  یهمون صدا یبرا ودتو شرکت از دستم افتاده ب دهمیشا

 بلند نشده. لمیموبا

جون به سمت خونه خاله راه افتادم. من تالشم رو  یب ییپاها با

 رانیدرست شد که خب اگر هم نشد به ا زیاگر همه چ کنمیم

 یاالاقل اونجا خونه ستدهیفا یموندنم ب گهیچون د گردمیبرم

 منتظرمه. شهیهم زبانشیدارم که م

 یدر پارک شده بود حت یهمه جلو نیخونه که شدم ماش کینزد

و زنگ رو زدم،  دمیسمت در دو یحالخوشبا  انیفر نیماش

اخم هاش  دنمیشد با د داینگذشت که در باز شد و قامتش پ یاهیثان

 ؟ییتو هم رفت و گفت: معلوم هست کجا

 جام نی: فعال که الیسو

رو  یلیخ داً یجد لیبازوم روگرفت و فشار داد، گفت: سو خشن

 ؟یفهمی! میاعصابم

اش فشار بهش بگم با هر کلمه یزیچ تونستمینم یدرد حت از

 .کردیم ترفیو من رو ضع شدیم شتریدست هاش ب

اومد و تا چشمش به ما افتاد گفت:  نییها پابا عجله از پله رامک

قرمز  قدرنیکه ا یکرد کاریولش کن دختره رو چ انیفر ایخدا

 شد؟

که به هم  یاز فشار دیبه صورتم انداخت انگار فهم ینگاه انیفر

 .دیکه دستش رو کش دمیرده، دارم جون موارد ک

رو بهش گوشزد  میفیتو چشم هام نشست و دوباره ضع اشک

بودم  فیضع قدرنیبه جون خودم که ا فتمیب خواستیکرد. دلم م

 .رمیاشکم رو بگ یجلو تونستمینم یو حت
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سردم رو گرفت و گفت:  یها به سمتم اومد و آروم دست رامک

 که؟! یاز نگران میمرد ییقربونت بشم! تو کجاا

از  میبر ایو گفت: ب دیام رو بوسکردم که مهربون گونه نگاهش

 !؟ینشو نگرانت شده بود مگه نه داداش یهم عصب انیفر

لب گفت که  ریز یزیو چ دیتو موهاش کش یکالفه دست انیفر

 بعد هم زودتر از ما وارد خونه شد. دمینفهم

 !قرارتهیکه مامان ب میبر ای: برامک

. همه بودن تا چشمشون به من افتاد سمتم میداخل خونه شد آروم

 قدرنیکه ا اومدیاومدن. خاله محکم بغلم کرد از خودم بدم م

ام و غصه شدینگرانم م شتریاز مادرم هم ب یحت کردمیم تشیاذ

 .خوردیرو م

کاناپه نشستم که عمو گفت: بهتره دورش رو خلوت  یرو آروم

 .رسهیتا استراحت کنه، بدجو رخسته به نظر م نیکن

 : نه عمو فرامرز خوبم!لیسو

 بزاره! یاشازده کیالبته اگر  ی: آره بابا خوبعمو

 کاریچ لیمن به سو ن؟یگفت: بابا باز شروع کرد عیسر انیفر

 رمیگی. طالق ممیدارم، هان؟ ما تو شرکت هم حرفامون رو زد

 تمام!

و نارون با بهت نگاهم کرد و  اش زدگونه یمحکم رو رامک

 ش... یمگه نرفت لیگفت: سو

 و گفت: چرا رفتم. دمیحرفش پر نیب
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 زیبهت زده همه گفت: درضمن آدم جا افهیبدون توجه به ق انیفر

با  خوامیدرست نبود. م لیالخطاست! از اول هم ازدواجم با سو

و  میدیشرکت رو باهم انجام م یربکا ازدواج کنم، هم کار ها

 بوده! یبهتر ینهیهم بهتره از اولم اون گز

تو صورتش  یمحکم یلیرفت و س انیسمت فر یعصب فراز

 یگیم یخوابوند تو که من به جاش دردم گرفت، فراز گفت: چ

 هیدست تو یچهیدختر باز نیمگه ا یگیم یهان؟! چ یمرد حساب

 هان؟!

 یطور نیا خوامیمنه م یگفت: به توچه زندگ تریعصب انیفر

 ؟یکنیرفتار کنم، تو چرا دخالت م

ازدواج کرد و طالق  شهیم یالک ی: ِد اخه االغ فکر کردفراز

 گرفت؟

اِ! انگار نه  نیبگه که خاله با داد گفت: بس کن یزیاومد چ انیفر

من بلند  یخونه نشسته صداشون رو برا نیتر تو اانگار بزرگ

 .کننیم

 نیچرا ا نجایدو سکوت کردن. رامک با بهت گفت: ا هر

رو ول  لیسو یخوایبود دوست داشتنت م نیا انیفر ه؟یطور

 آره؟ یکن

سکوتش رو نشکست. نارون دست خاله رو گرفت و به  انیفر

رامک و  ان،یباال برد. فراز هم پشت سرشون رفت. من با فر

 .میعمو فرامرز موند

داداش! خوب از امانت  زادیجلوتر رفت و گفت: دست مر رامک

 .یکن ینگه دار یخواستیخاله م
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تو دل من  نهیبب ومدین تونیکیچرا  ن؟ی: چرا همه طرفشانیفر

 انگار نداشتمش! یداشتمش ول گذره،یم یچ

اومدم گفتم دوست دارم!  یخودم جرئت دادم و گفتم: لعنت به

 گفتم...

بسه بهتره تظاهراتت  گهی! دلیو گفت: بسه سو دیحرفم پر نیب

بازهم  امتیتا ق دونمیخودت، من که م یبرا یرو هم نگه دار

 همه فکر و ذهنت اون بهاوند نامرده!

 نهیبه س یاگفت و رامک آروم ضربه «یهللا اکبر» رلبیز عمو

کرده  دایبحث کش پ نیبفهمم ا انیزد و گفت: به خدا فر انیفر

اآلن تموم بشه اسم اون  نیهم زینه من نه تو! بهتره همه چ گهید

 خب؟! یاریدختره رو هم ن

 ایتو  یدیچون قراره زنم بشه، فهم ارمی: اسمش رو مانیفر

 دوباره بگم؟

افتاد به درد هم  ادتیدفعه  کیخان! چرا  انی: عجب فررامک

 هان؟ نیخورینم

 خواهر من؟! یو کم حرف بزن یدخالت نکن شهی: مانیفر

مبل چنگ انداخت و همون طور که  یرو از رو فشیک رامک

 یخوایم یبرو اصالً هر غلط انیگفت: فر رفت،یسمت در م

! خدافظ یبه اسم رامک ندار یخواهر گهیبدون د یبکن ول

 مواظب خودت باش! لمیسو ن،یکن یآقاجون از مامان هم خدافظ

رو نگاه کرد و به  انیرفت. عمو هم با اخم فر رونیاز خونه ب 

 زد. رونیدنبال رامک از خونه ب
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دارم شک  گهیگفتم: د ستادم،یجام بلند شدم و روبه روش ا از

پسر شوخ طبع گذشته  یقبالً، چطور یبود یکه چطور کنمیم

 شده سنگ دل امروز؟ اون هم در عرض چند ساعت

 زد و گفت: زمونه سنگدلش کرد دختر خاله! یپوزخند

 نامرد هنوز زنتم! انیبهت گفتم: دختر خاله؟ آره فر با

 !ینباش گهیکه د کنمیگفت: تمومش م رحمیب

همه  یخوایم منطقیهام رو مشت کردم و گفتم: چقدر ب دست

! چقدر... رحمیچقدر ب ل،یدل یچقدر ب یرو تموم کن زیچ

 چقدر...

خسته  گهیتر که دمحکم نیو منطق از ا لیهمون لحن گفت: دل با

 شدم از دردسرهات از بهاوند از گذشتت؟!

اگر  ینامرد یلیو گفتم: خ دیچشمم چک یسمج از گوشه یاشک

 یغلط کرد یلیپس خ یخسته بش یزود نیبود به ا نیقرار بر ا

 !یباهام ازدواج کرد

نشستم و  شیصندل یزد. غم زده رو رونیکرد و از خونه ب اخم

هاش رو به حرکت درآوردم، شروع بع نواختم  هیبا لرزش کالو

 کردم.« ستارگان یغوغا»

. خوردیسر م شتریگونه هام ب یاشکم رو یهاهر اوج قطره  با

 یرو یمن از اول بر اساس اشک بنا شده بود. دست یانگار زندگ

 یاشک یهاام نشست. دست از ساز زدن برداشتم و با چشم شونه

دلم شکسته بود که  قدرنیبه عقب برگشتم. عمو فرامرز بود. ا

 کردیرو نوازش م وهامخودم رو تو بغلش پرت کردم. م عیسر

 خواستیم هیدر آروم کردنم داشت اما من فقط دلم گر یو سع
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 یاشکم رو ینکردم و قطره ها هیوقته گر یلیکه انگار خ یجور

 هم تلنبار شده.

*** 

 «یراو»

را در پنجه  شیزد و موها نیماش کیبه الست یاضربه کالفه

 یبرا یمنطق لیدل دانستیکرد. خودش هم خوب م یزندان شیها

 یطور نیا دیشا گرفتیازهم دلش آرام مجدا شدن نگفته اما ب

ها قبل را از  گذشته و ماه یروز ها یخستگ یکم توانستیم

 تنش خارج کند.

اما خودش  شوندیم تیاش اذخانواده ای لیسو دانستیم هرچند

دورتر  لیخطرناک که از سو یها آدم شد،یآرام م یکه کم

 .کردنیکردن، دلبرش نم تیبه اذ دیو او را تهد شدنیم

شک نکند.  یتا کس گفتیم یگریاش را زمان دخواسته دیبا دیشا

که بود تمام شده  یحرف زده اما هرچ یمقدمه و ناگهان یچقدر ب

 زی. هر چند سخت بود و غم انگکردیاجرا م دیبود و حال با

 بهتر بود و هم خودش هیصالح بق یبرا زیهمه چ کنیول

 .آمدیبر م زیپس همه چ از دیچقدر سخت بود که تنها با اما

                           *** 

 لیسو

به کل عوض شده بود  انی. فرگذشتیاز ماجرا م یماه کی

 ی. کارهاکردیتوجه نم گهیبه حرف پدر مادرش هم د یحت

اما من روزه سکوت گرفته بودم و  شدیطالق هم داشت انجام م
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 یکس ینگران گهید ی. خاله نگرانم بود اما من حتگفتمینم یچیه

که ازم مونده بود جسمم بود واگر  یزیهم برام مهم نبود تنها چ

 رفته بود. نیاز ب ینه روحم بدجور

باالخره کار خودش رو کرد و با ربکا نامزد کرد البته نه  آقا

به جلو براش  یقدم گهیکس د چیخاله و نه عمو و نه ه

 یاستگاربرنداشتن، خودش تنها رفت و ربکا رو از پدرش خو

دو  نیپدر ربکا اجازه داده بود که ا یبود که حت بیکرد. عج

 تصور انیفر یاز سو یبدون حضور بزرگتر شونینامزد

 .رهیبگ

کس  چی. هدیدینم یاش مهرخانواده یاز سو گهیکالً د انیفر

بود که  نیا تینداشت البته به ظاهر اما واقع یباهاش کار گهید

تک_تک افراد خانواده نسبت  یقراریمن روز به روز شاهد ب

 بهش بودم.

بود،  رانیتو ا یهرک ایخواست خودم مامان، بابا و آقاجون  به

بابا باهام  ایببره. هر وقت مامان  هیقض نیاز ا یینذاشتم بو

 .گرفتمیصورت رو به خودم م نیتر الیخیب کردنیصحبت م

 دیاتفاق خوب و جد کیخسته شده بودم، دلم  هیاز گر یحت گهید

 .خواستیم

 یخوردم و سمتش برگشتم. لبخند کم رنگ یخاله تکون یصدا با

 ینشونه خوب تونستیمدت م نیلب هاش بود که بعد ا یرو

 باشه.

 .دیخبر خوب به هم رس کی: خاله

 ؟یکردم و گفتم: چه خبر سیهام رو با زبون خ لب
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 داره شهی: نارون بار شخاله

 کیمن نشست بعد  یها لب یهم رو یحرف خاله لبخند محو با

خبر عمرم بود! گفتم: خاله مبارکه  نیبگم بهتر دیشا یمدت طوالن

 !نیشیبار دوم مامان بزرگ م یبرا نیدار

 دمیخبر خوب شن کیشد وگفت: خداروشکر که  ترقیعم لبخندش

 چقدر دلم باز شد. یدونینم لیچند وقت سو نیتو ا

 یهااپه نشستم. دستکان یاز جام بلند شدم و کنارش رو آروم

قربونت بشم! خاله من رو ببخش  یگرمش رو گرفتم و گفتم: اله

 ؟یدیباشه؟ قول م

که  یکرد کاریتعجب بهم نگاه کرد و گفت: ببخشم؟ مگه چ با

 ببخشمت؟

ها سر منه  تیاذ نیا یانداختم و گفتم: همه نییسرم رو پا شرمنده

 نیسرسنگ انیاآلن شما با فر اومدمیاگر نبودم اگر اصالً نم

 نبود. یمدل نیجو خونه ا ای نینبود

بار  کیگفت:  یاش سرم رو باال گرفت و جدانگشت اشاره با

 نه من نه تو! گهید یبگ یزیچ نیهمچ گهید

 : اما آخه...لیسو

ندونه خودت  ی! هرکی: اما و آخه نداره تو هم مثل دخترمخاله

 چقدر دوِست دارم! یبدون دیکه با

و گفتم: خاله جونم هر چقدر هم دوستم داشته  دمیرو بوس دستش

 !یو غصه بخور یبش تیهمش به خاطرم اذ شهینم لیدل یباش
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 ادیم یو دوباره شاد گذرهیروز ها هم م نیو گفت: ا دیکش یآه

بدون غصه و  یول میشیخونه دوباره همه دور هم جمع م نیبه ا

 غم!

 ؟یارینه ن یدیبگم قول م یزیچ کی: توران بانو لیسو

 مادر؟ ی: چخاله

 کن جون من! یآشت انی: جون من با فرلیسو

 نگو یچیکرد و گفت: ه اخم

 نیباهاش سرسنگ یخوایم یتا ک کنمی: خاله خواهش ملیسو

 گناه داره! ؟یباش

طالقت بده بعد  خوادی: دختر برداشته رفته نامزد کرده مخاله

 گناه داره؟! یگیم

 خوادیدلم نم یکار ها رو با من کرده درست ول نی: خاله الیسو

 شکرآب باشه! نتونیبه خاطر من ب

 !گهینگو، نگو د یچیبار گفتم ه کی لی: سوخاله

 .نی: اما شما قول دادلیسو

تر فشردم و گفتم: قربونت بشم کرد که دستش رو محکم سکوت

رو به عمو  ینیسرسنگ نیتو رو خدا اومد تموم کن ا نیآفر

 !اریگفتم قبول کرد توهم نه ن شبیفرامزر هم د

رفت و گفت:  انویگفت و از جاش بلند شد، سمت پ «یاکبر هللا»

حال آهنگ شاد بزن تا خوش کیبرام  ایها رو ولش کن ب نیا

 .دهیباشم از قدم نو رس



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

ً یکردم دق انویبه پ یزدم و از جام بلند شدم. نگاه لبخند  کی قا

زده بودم، درست از همون شب که برام کابوس ن شدیم یماه

 بود.

 دختر؟! یکنیساز زدن هم استخاره م یبرا گهید نی: بشخاله

ها  هیکالو یسردم رو آروم رو یها گفتم. دست یو چشم دمیخند

گذاشتم و به حرکت درآوردم تمام وجودم از آرامش پر شد. خاله 

. ساعت کردیمبل نشست و من رو تماشا م یدسته یبا لبخند رو

دفعه  کیکه  قدرنیا نواختمیو مکان از دستم در رفت فقط م

جور ساز  نیدرآورد ا جانیههم بلند شد. قلبم و به  لنیو یصدا

انجام  تونست،یم انیخاله فقط توسط فر یزدن اون هم تو خونه

کل  ییبایز یکه صدا زدیباهام همزمان م قدرنیداده بشه. ا

حضورش رو درست پشت سرم حس  خونه رو پر کرده بود.

 یقطعه که تموم شد سکوت همه جا رو گرفت. حت کردمیم

قرارم محکم  یجرئت برگشتن به عقب رو هم نداشتم. قلب ب

 .زدیم امنهیخودش رو به س

بزنه،  خوادیم یچ دمیبلند شد خوب فهم لنیو یصدا دوباره

م خودم رو باهاش هماهنگ کردم و شروع به نواختن کرد عیسر

 جادیرو ا یقشنگ یساز هامون باهم ملود یصدا گهیو بار د

 کرد.

عطرش رو هم عوض  داً یپر شده بود از عطر سردش جد فضا

 قبل نبود. انیمثل فر زشیچ چیه گهیکرده بود. د

. باالخره جرئت به خودم دادم و به دیرس انیقطعه هم به پا نیا

که خودم هم به  یلب جور ریشده بود. ز رهیعقب برگشتم بهم خ
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جوابم رو داد و به  یسالم کردم اما اون پر انرژ دمیزور شن

 !؟یسمت خاله رفت، گفت: مامان خوشگلم خوب

و روش رو به طرف من  دیدوباره اخم هاش رو توهم کش خاله

با نگاهم التماسش کردم که تموم کنه،  نهیرو نب انیکرد تا فر

 و ناچار گفت: دیانگار فهم

 _ خوبم!

تر شده خم شد و باهاش گرم یکه متوجه شد مامانش کم انیفر

توران بانو  گمیم کیو گفت: تبر دیاش رو محکم بوسگونه

 !یدوباره مامان بزرگ شد

 !ی: مرسخاله

 رو؟! ینیسرسنگ نیا یتموم کن یخوای: مامان جان نمانیفر 

شد و نگاه  مونیبگه که پش یزیاومد با توپ پر بهش چ خاله

 نیداد، گفت: من که سرسنگ رونیبهم کرد و نفسش رو ب یکوتاه

 پسرم ستمین

نشست. آخ که چقدر دلم تنگ  انیفر یهالب  یرو یقیعم لبخند

 هاش و لبخند هاش شده! طنتیش

به من  یخوایمامان تو نم ی: قربون مامان خودم! راستانیفر

انگار عمو شدن فرق  یشدم خوب بود ها ول ییدا یبگ کیتبر

 !هینیحس شر یلیداره خ

 یصورت خاله کم کم رفت و جاش رو به لبخند محو یرو اخم

 ادیشدن و عمو شدن بهت م ییداد، گفت: مبارکت باشه پسرم! دا

 !ادیآدم شدن بهت ب شتریفکر کنم از همه ب یول
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بلند بلند  خواستیکه دلم م یحرف خاله خندم گرفت جور از

 بخندم و بگم:

 توران بانو! ی_ آخ گل گفت

با اعتراض گفت: اِ دست شما درد نکنه مامان جان واقعاً  انیفر

 !یلطف دار یلیخ

 لطفم رو کمتر کنم؟! تهیادیپسرجان ز هی: چخاله

 میایمامان شب با ربکا م ی! راستهی: نه نه ممنون اتفاقاً عالانیفر

 هم شما رو و هم بابا رو نتونیبب خوادیم نجایا

من  یابرو ها کهنیبه عالوه اخاله تو هم رفت  یها اخم دوباره

 هم هم رو بغل کردن.

 بشه هان؟ یکه چ نهیما رو بب ادیدست به کمر شد وگفت: ب خاله

مادرشوهر و پدرشوهر  خوادی: اِ مامان نامزدمه، مانیفر

 .نهیرو بب اشندهیآ

درمورد  ینشستم تو دار نجای! من ایشد رحمیچقدر ب انیفر

 ؟یگینامزدت م

 ینامزدم هان؟ کجاش اون نامزدته؟ فکر کرد یچ یعنی: خاله

 تو دستش تموم؟! یحلقه انداخت کی

 نامزدمه؟ یقبول کن یخوای: مادر من شما چرا نمانیفر

پسرم و دختر  یداره زندگ تهیاون عفر کهنی: به خاطر اخاله

 .کنهیخواهرم رو نابود م
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 یبلند شد. سرد نگاه انیپوزخند من و فر یصدا همزمان

 دییبفرما شهیهم کرد و رو به مامانش گفت: اون وقت مب کیکوچ

 !فهمم؟ینم یزیچرا من ازش چ ؟یکدوم زندگ

 نیا شه،یرو نگاه کن داره آب م لیشد و گفت: سو کشینزد خاله

 ؟ینیرو بب یها رو که زندگ نیا ینیبیبچه استخون شد. تو م

 یبه شاهرخ خان و خالت قول داد یطور نیاصالً تو هم

 ؟یو خوشبختش کن یمواظبش باش

: من خواستم به قول شما مواظب باشم و خوشبخت کنم اما انیفر

فرق داره من رفتم  زیهمه چ گهیخودش نخواست، حاال هم د

 خودش! یبره سو لمیخودم سو یسو

 چارهیخودم سوخت. آخ ب یبدون صدا که دلم برا قدرنی! اشکستم

حجم غم از طرف  نیقلب من چطور تا حاال طاقت آورده با ا

 زنه،یم گهید زیچ کیعادت کنه  یزیچ کیبه  ادیتا م یزندگ

 !شکنشیم

 انیفر ینامرد یلیکردم و گفتم: خ سیهام رو با زبونم خ لب

 !یلیخ

که... آه همش دهن من رو باز  ییتو ای: من نامردم! من؟ انیفر

 .یکنیم

 ستیمثل قبل ن یچیه گهید یباور کن کمی یخوای: چرا نملیسو

 که بهت دارم؟! یحس یحت

ً ی: خب پس خودتم باور کن دقانیفر  منم مثل توهم قا

 اتفاق افتاد؟ نیشبه ا کینگاهش کردم و گفتم: چرا  ناباور
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 یلیمن خ یبرا یشد ول شبهکیتو  یبرا دیو گفت: شا دیخند تلخ

 وقته...

 میایبعد هم به سمت در رفت و گفت: مامان شب با ربکا م 

بهم بگه که دستم رو  یزیرفت. خاله خواست چ رونیبه ب سپس

 تکون دادم و به اتاق رفتم. ستین یچیه یبه معن

 یکه دم دستم اومد رو پل یآهنگ نیرو گذاشتم و اول میگوش 

چون  نشستیکردم. چقدر حرف هاش درست بود و به دل م

 تلخ! قتیبود، حق قتیحق

 توام! دلداده

 یهر شب یایرو

 !نیعاشق شدم بب شدم،ینم عاشق

 !فیاز کنارم اما رفتنت پر از معما ح یرفت

 !فیاز نگاه آخر ح یگفتمت از عشق و باور، گفت 

 رودیدل مرو، که جانم م نیاز ا راحت

 زنمیم تیکجا روانه شوم، صدا هر

 تو شد! یمن رها به سو جان

 تو شد! یمو ریمن اس نگاه

 من! یبایها بزن از عشق بگو ز ایبه در دل

 کنار توام یهر کجا رو به

 !ییتو ایرؤ ییتو بایز ،ییجانانم تو جان
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 به جان من، قسم نرو! قسم

 دار و ندارم بود چشمانش

 و ندارم کو؟ دار

 که دلدارم بود!دلبستم به آن من

 نازم کو؟ دلبر

 من! یبایها بزن از عشق بگو ز ایبه در دل

 کنار توام یهر کجا رو به

 !ییتو ایرؤ ییتو بایز ،ییجانانم تو جان

 به جان من، قسم نرو... قسم

 آهنگ رضا بهرام_)از عشق بگو( 

به ربکا  یهمراه ربکا برگشت خاله با سرد انیکه فر شب

تر استقبال کرد، من هم گرم یگفت و عمو کم« خوش آمد»

و  انیفر یرکیرزیز یها نگاه یسکوت مهمون لب هام شد. گاه

خودم  یالً به رواما اص کردمیخودم حس م یربکا رو رو

 .آوردمینم

 ریربکا غ یخونه برا یفضا قدرنیشام که صرف شد فکر کنم ا 

 یرفتن و باعث شدن کم انیقابل تحمل بود که با اصرار به فر

که  انیو به اتاق فر اوردمیراحت بشم با رفتنشون من هم طاقت ن

چند وقته مال من بود، رفتم. فوراً لب تاب و باز کردم و بعد  نیا

 کردم. دایپ رانیا یبرا طیبل کیدر و اون در زدن  نیا یکل

وصلت  گهید یکیو داشت با  خواستیمن رو نم انیحاال که فر 

کنم؟ به  نیتر از ابمونم و خودم رو سبک نجایچرا ا کردیم
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که  نهیچه بد بهتر از اچه برام خوب باشه  گردم،یبرم رانیا

 بمونم و شاهد ازدواجش باشم. نجایا

کمد درآوردم و با حوصله تمام لباس هام رو  یرو از تو چمدون

 :گفتمیم انیبار به فر نیآخر ی. کاش برادمیتوش چ

شده بغلم کن بزار طعم آغوشت  امگهیبار د کی ی_ نامرد برا

 ینیریلذت و ش نیام فکر نکن و اگذشته یهارو بچشم به حرف

 رو بهم ببخش!

تخت گرم و نرم  یرو یها که تموم شد با خستگلباس دنیچ

اتاق رو  نیکه ا بودیبار م نیآخر یبرا دی. شادمیدراز کش انیفر

 افتاد،یخودش هم نم یچشمم به رو یحت گهید دیشا دم،یدیم

 رفتمیجور شد و م یتیبرگشتم موقع رانیبه ا کهنیبعد از ا دیشا

 ...گهید یدهایاز شا یلیو خ گهیشور دک کی

برم. خداروشکر قبل  دیخاله و عمو خواب هستن با یوقت صبح

 یوقت شهیباعث م نیهستم و ا مایشدنشون سوار هواپ داریاز ب

 بفهمن رفتم، نتونن منصرفم کنن.

خاله تو  یمنصرف شدم و از جام بلند شدم. برا دنیدراز کش از

 نوشتم: یابرگه

 نیاز طرف من ا رمیمامان بابا نم شیخاله اما پ رانی_ من رفتم ا

 هیبهش هد انیفر یهست، موقع عروس زیم یجعبه رو که رو

 .دیبد

خوشگل! نشد که  ییبه جعبه کردم، فندک طال یا گهینگاه د 

 یهست که بخوام به کس زیقدر برام عزازش استفاده کنم اما اون
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ون رو بهم داده که برام ارزش داره کادو بدم، هر چند خودش ا

 بود.

و  دمینگاه کردم و بعد هم لباس پوش واریچند ساعت به در و د تا

 زدم. رونیسروصدا از خونه ب یب

*** 

 یراو

ظالم بود که  ایدن قدرنیچرا ا شدیتر مربکا گرفته یها صحبت با

رو  هیبق تونستنیم یتیمحدود چیه ای یترس چیها بدون هآدم 

و  ترجیگ انیو فر گفتیکنند؟ ربکا م زانشونیبه مرگ عز دیتهد

 .دادیتر به حرف هاش گوش م یعصب

 یجان عصب یاگه گوش ند گم؟یم یچ یشنویم انی: فرربکا

 ها! شهیم

 هست. لیسو شیکنم فکرم مدام پ کاری: چانیفر

هم  سیجان حل بشه پل هیقض دیاما اول با دونمی_مدونمی: مربکا

ً یکه گفت تقر اون حقه  یهست به زورد تشونیمامور یآخر ها با

 .شهیم ریباز دستگ

: کاش الاقل مجبور نبودم به خاطر دیگویوم کشدیم ینفس آروم

 تهیکار رو بکنم و با تو فرمال نیا لیو شرکت با سو یاون عوض

 ازدواج کنم.

 یرا رو فشیظر یداد. پاها هیتک یرو بست وبه صندل پرونده

! تازه اگر یاما مجبور انیفر مکنیهم انداخت و گفت: درکت م
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 لیشرکت و سو ییتنها یتونستیچطور م یگفتیبه منم نم

 ؟یرونجات بد

 یکی یپا خواستیدونم دلم نم فقط م دونمی_نمدونمی: نمانیفر

 مجبور شدم بهت بگم. یماجرا باز بشه ول نیبه ا گهید

. هم شرکت رو دوباره به دست رنکنیخودت رو درگ ادی: زربکا

خوب کارش رو  سیچون پل مونهیدرامان م لیو هم سو میاریم

 امروز فردا تمومه تو فقط صبر کن. نیهم ده،یانجام م

 زل زد. رونیلب گفت و به ب ریز «یدوارمیام»

*** 

  لیسو

 خونه نبود. یمحکم در رو زدم اما انگار کس گهیبار د کی

که  گشتمیبرم دیبودم که درست اومدم، داشتم ناام مطمئن

گل  دیتا صورتم رو د اومدیبه دست به سمتم م لی. زمبدمشید

 !؟یاومد یماهت دختر ک یاز گلش شکفت و گفت: سالم به رو

 ها! گشتمیبرم دیداشتم ناام یب یزدم و گفتم: سالم ماه ب یلبخند

 دیزد و گفت: خدا مرگم نده ببخش یاش ضربه ابه گونه آروم

 !یخوش اومد میبر ایب دیمادر رفته بودم خر

گفتم و  «یدیببخش»رو باز کرد و کنار رفت تا وارد بشم.  در

 داشت. ییبایبازهم ز زییشدم که با وجود پا شییایرو اطیوارد ح

خوش  یلیخ یلیگفت: خ آورد،یطور که چادرش رو در م همون

 !یرو شاد کرد رزنیمادر دل من پ یاومد

 !یب یماه ب ی: مرسلیسو
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 ان؟یرفت کو فر ادمی ی: وایب یب ماه

اون  گفتمیم گفتم؟یبهش م یسوالش غم عالم به دلم نشست، چ با

 نجایمن ا گهید یکیاون درحال مزدوج با  نجایو من ا ستهیروس

 گفتم؟یم یتنها چ

 شده؟ یزیمادر چ لی: سویب یب ماه

گذاشتم و به سمت حوض رفتم،  یو چمدون رو کنار دمیکش یآه

 یپاچه شلوارمر و باال دادم و داخل حوض آب سرد شدم، رو

 !ارهیکه دلم طاقت نم یب ینگو ماه ب یچیلبش نشستم و گفتم:ه

 آروم نشد. گهیمنفجر شد و د یدید 

 : چرا مادر؟یب یب ماه

با آب شدم  یانداختم و همون جور که مشغول باز ریرو ز سرم

هم گوشه  یب یکردن، کردم. ماه ب فیع به تعرآروم شمرده شرو

چقدر زمان گذشت که  دونمیحوض نشست و نگاهم کرد. نم ی

داره  دمیگفتن نداشتم. سرم رو که باال آوردم د یبرا یحرف گهید

رو تو بغلش رها  دمو خو اوردمیطاقت ن کنه،یبا غم نگاهم م

گفتم  دم،یبغل مادرم د ینکردم اما بغلش رو به جا هیکردم. گر

که  آوردیاما دلم طاقت نم دیکه دلتنگش بودم شد یمادر! به راست

 آگاه بشن. دمیبرم و اون هام از غصه و درد جد ششونیپ

قرارت  یدل ب یبرا رمیبم یهام رو ماساژ داد و گفت: اله شونه

 !انمیدل عاشق فر یبرا رمیبم یمادر! اله

 انیل عاشق فرنگو د گهی! درضمن دیب ی: خدا نکنه ماه بلیسو

ناخواسته  ایمن خواسته  یب ی! ماه بانیبگو دل سنگ شده فر

 گذشته نبود. انیفر گهید انیسنگش کردم فر
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درد  دونمیبگم که خودم هم م یچ لمیبگم سو ی: چیب یب ماه

 !هیدرد نبودش چ هیعشق چ

سن  نی! من که با انه؟یریعشق ش گنیچرا م یب ی: ماه بلیسو

 سیدارم به خاطرش چشم هام رو خ کسرهیکمم که دچارش شدم 

 و گلوم رو پر بغض! نمیبیم

رو از اغوشش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد، گفت: عشق  من

 یکه مادر بزرگ ها برا ییمال تو قصه هاست از اون ها نیریش

و  یکه توش پر شده از خوشبخت ییاز اون ها گنینوه هاشون م

 و نبود غم ینیریش

 یهمسن ها یها رو وقت نیا هیست! سخت هیدرد گر یواقع عشق

عشق بدجور بهم ضربه زد و دلدارم رو  یوقت دمیتو بودم فهم

خوب و بعدش بود  ادی یهرچ یازم گرفت، وقت یسخت یبعد کل

درحال  میاحساس کردم ستاره زندگ یشد به هوا رفت و وقت بیغ

 سقوطه!

 کرد و از جاش بلند شد. سکوت

 نش؟یت دادشد که از دس ی: مگه چلیسو

: ولش کن مادر نه من طاقت مرور گذشته رو دارم و یب یب ماه

 دمشیپرست یکه م یو آه فقط بدون کس یدلسوز ینه تو وقت برا

رو  میخوشبخت کردمیکه فکر م یرو ازم گرفتن، اون هم کس

برام  شهیپدر و مادرم  رو هم یکه جا یپدر بزرگم! کس خوادیم

 پر کرده بود.
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برم  یوا یلبخند زد و گفت: ا یدم که زورنگاهش کر نیغمگ

 ایتو هم بردار چمدونت رو و ب میدرست کنم بخور یزیچ کی

 داخل

 یزیچ عیسر خواستیواقعا م دیبا دو داخل خونه شد شا عیسر

اما  نمیخواست اشک گوشه چشمش رو نب یم دهمیدرست کنه شا

 ها بودم. نیتر از ا زیمن ت

داخل حوض خارج شدم و با برداشتن چمدون داخل خونه  از

که اومده بودم ، نکرده  شیبا چند ماه پ یرییتغ چیشدم. ه یمیقد

 یب ینشستم. ماه ب یکردم وگوشه ا ضیبود. لباس هام رو تعو

 بود کنارم  نشست. یبه دست که داخلش کلوچه  و چا ینیس

از چشم هات  یها خستگ ستیبد ن یبخواب کمی: مادر یب یب ماه

 !بارهیم

 ... ای ی: خستگلیسو

 ا؟ی: یب یب ماه

تازه دمت رو  یچشم! چا یچیجان ه یب یماه ب یچی: هلیسو

 .خوابمیو بعد م خورمیم

 دونمیدوست داشته باشه که م انمیزد و گفت: اگه فر یلبخند

 دنبالت ادیهم داره م یلیخ

دنبالم اما  ادیم گفتمیقبال بود م انیاگر فر دیشا یب ی: بلیسو

 .خورهیآب نم یچیکرد و من چشمم به ه ریتغ یاالن کل انیفر
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 یکرد من هم سکوت کردم. اون روز گذشت حت سکوت

 انی؟ به فر شدهیچ رانیبرگشتم ا دنیخاله فهم یوقت دونستمینم

 بوده؟ یگفتن؟عکس العملش چ

 اطیرو جارو کردم و کمرم رو صاف کردم. ح  اطیح گهید کمی

رو  یب یبود اما ارزش کمک کردن به ماه ب یبزرگ یلیخ

و خبر از  گذشتیم رانیاز برگشتم به ا یهفته ا کیداشت. 

هم  یمدت کوتاه یبود که برا نیا نجایا یکس نداشتم. خوب چیه

خب دل  اام دیرسیبهم نم یخبر بد چیکه شده آروم بودم وه

 نبود. یچنانآروم آن قرارممیب

 اطیبخور.  دستتم درد نکنه ح وهیم ایر بماد لی: سویب یب ماه

هر روز که  یبرگ ها خالصم کرد نیشد از شر ا زیتم یلیخ

 زهیریها باز م کنمیجارو م

 کنمیتخت نشستم، گفتم: خواهش م یزدم و کنارش رو یلبخند

 کی دیبرگ ها با گهید زیینکردم بعدشم پا یجان! کار یب یب

 خودشون رو از درخت جدا کنن. یجور

عصر بود و هوا  کیرو جلو گذاشت. نزد وهیپر از م بشقاب

 یدرخت ها رو یو شاخه ها دیوزیم یمیمال میخنک نس یکم

پرتقال دهنم بزارم در خونه  یا کهیهوا رقصان بودن تا اومدم ت

 به صدا دراومد.

 باشه؟ تونهیم ی:کلیسو

 .امیتا ب نیمادر تو بش دونمی: نمیب یب ماه

 .امیمن اآلن م نینیاز جام بلند شدم وگفتم: نه شما بش عیسر
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گفت و منم به سمت در رفتم که هر لحظه صداش بلند تر  یاباشه

. آروم در رو باز کردم سرم رو که باال آوردم خشکم زد، شدیم

 شده بود. رهیاون هم بهم خ

 اومدم ها! یداخل راه طوالن امیب یکنار بر یخوای_ نم

  

مثل  دنشیبا د یب یرفتم که وارد خونه شد. ماه بحرف کنار  یب

 یزود به خودش اومد و استقبال گرم یلیمن اول شوکه شد اما خ

 کرد.

مگه  ؟یکنیم کاریچ نجایبه خودم اومدم و آروم گفتم: ا باالخره

 ؟یمسکو باش دیتو االن نبا

ساکت باشم،  کنمینم نینگو که تضم یچیکرد و گفت: ه یاخم

 سر! رهیبهت گفتم دختره خ یزیچ کی یدید

 .کردیبا تعجب بهمون نگاه م یب یب ماه

 ؟یکردم که ممکنه از کوره دربر کاری: مثال چلیسو

کردم آخه... الهللا االهلل... بلند  کاریکه چ گهیتازه م ای: خداانیفر

 کردم؟ کاریچ یگیبعد م رانیا یاومد یسرخورد برگشت یشد

من نبود گفتم برگردم تا  یراجا ب گهی: دلم خواست اونجا دلیسو

 وقت مزاحم اوقات شما و نامزدتون نشم. کی

 !یغلط کرد یلی: تو خانیفر

 نجام؟یمن ا یدیاصال از کجا فهم انیادب نشو فر ی: بلیسو
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 بشیکه خودم توش فندک رو گذاشته بودم رو از تو ج یاجعبه

. دنیوقت پس نم چیرو ه هیدرآورد و جلوم گذاشت، گفت: هد

 حواسم بهت هست! شهیبعدش هم من هم

 یب قدرنیا یزد وگفت: فکر کرد ینگاهش کردم که لبخند یسوال

من از تک تک کار هات  رمیمعرفتم ولت کنم به امان خدا؟! نخ

 خبر دارم خانم خانم ها!

 ؟یچطور دییبفرما شهی: اون وقت ملیسو

رو پنجره اتاق  نشستمیم نی: هر شب دم در خونه تو ماشانیفر

. اون شب مثل شهیبرقت روشن م یک یخوابیم یکه ک دمیدیم

 یربکا رو رسوندم خسته بودم برا نکهینبود بعد ا گهید یشب ها

 دونمیپشت در خونه، نم ادیسپردم ب یکیرفتم خونه و به  نیهم

 یریم یبود که زنگ زد  گفت که دار یصبح چه ساعت قایدق

خودت  یکنه مطمئن بشه دار بتیفرودگاه من هم بهش گفتم تعق

باز  یریخودت م یگفت دار یوقت ادیداره م یکس ای ییجا یریم

 بتیسپردم تو فرودگاه منتظرت باشه و تعق رانیتو ا گهیبه کس د

 .گهید نجامیشد باالخره، حاال هم که ا یبود ها ول یکنه کار سخت

من رو  یداریخواب ب کیپشت پنجره کش یایب دی: چرا بالیسو

 ؟یبد

فضا  قدرنیکجا رفته بود که ا یب یماه ب دونمیکرد. نم سکوت

و  اوردمیاومد طاقت ن جز نفس هامون نم ییساکت بود و صدا

چرا پشت  دونمیتمومه  اما نم زیهمه چ گهید یگیم انیگفتم: فر

چرا  دونمیتمومه اما نم یگیم یکنیپنجره اتاق من رو چک م

 نجایا یاومد یحت یدنبالم



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

کنم که  هتیحرف آخر جملت فکر کن اومدم تنب ی: براانیفر

 .یبدون اجازه اومد

 یحق فضول گهیکه د یگوشت کن زهیرو آو نی: بهتر الیسو

 !یکردن تو کار هام رو ندار

 ؟یدیفهم کنم،یبخوام م ی: من هرکارانیفر

 ها! سوزونمتیجونت که بدجور م ینذار بشم بال انی: فرلیسو

 !یجونمم شد یبال ،ی: تو که از اول من رو سوزوندانیفر

چشم هاش  یهام رو چنگ زدم و کالفه بهش نگاه کردم. تو مو

 کی ش،یمثل چند ماه پ یتیآشنا کی د؛ید شدیآشنا م زیچ کی

 گهید کمی! کنارم اومد و یفتگیش کیو  طنتیش کیآرامش، 

 یکار تونستمینم یول تینها یدلتنگش بودم، ب یلینگاهم کرد. خ

 بکنم!

وارد شدم، انگار بهشت بود! چقدر  کینگذشت که به  یا هیثان

! خداجون باالخره به آرزوم کردیم تیو امن یآدم احساس راحت

منه؟! باالخره به  انیآغوش فر تیآروم و پرامن یجا نیا دمیرس

 یاومد، باالخره برا نییپا طونیباالخره از خر ش دم،یخواستم رس

از اون زمان  قدرنیا یبار گذاشت طعمش رو بچشم! لعنت نیدوم

 بود؟ یرفته بود آغوشش چطور ادمیکه  گذشتیم

 !لی: دلم برات تنگ شده بود سوانیفر

که حس  یجنبه ام شروع به بلند زدن، کرد جور یقلب ب دوباره

. آروم_آروم دست هام باال شنوهیصداش رو م انمیفر کردمیم

همون جا تموم  میاومد و دورش محکم شد، دوست داشتم زندگ

 .دمیرسیم یو من به آرامش ابد شدیم
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 میبرطرف بشه هم خبر عروس میادامه داد: هم اومدم دلتنگ انیفر

 بدم. هیرو به بق

 کی ذاشتیانصاف بود که نم یتو برجکم زد. چقدر ب دوباره

بهش  یبا شتاب از آغوشش جدا شدم و نگاه رمیآروم بگ هیثان

بارش کنم و ازش بخوام از  یزیکردم. خواستم با توپ پر چ

شده بود بهم برگرده اما قبل  بمیکه نص یآرامش یبره تا کم نجایا

باال  میتسل نشونهاز من دست هاش رو با خنده به  یهر حرکت

دم چشم هات داره آ یدفعه رم نکن کیآورد و گفت: آروم_آروم 

منظورم ربکا نبود منظورم با خانم  یبه خدا عروس خورهیرو م

 خودم! یخودم زندگ لیخودم بود سو

. نه انگار قصد گفتیم شتریشده بهش نگاه کردم و اون ب خشک

با کلمه  خواستیدلش م یبرهم زدن آرامشم رو نداشته فقط کم

قرار تر کنه هرچند  یجنبه من رو ب یکنه و دل ب یها باز

 با کلمات بود. یکارش باز هشیهم

 !دمیترس یا ونهید انی: فرلیسو

. من دمیو دوباره محکم بغلم کرد با عطش عطرش رو بلع دیخند

زدم؟! چرا  یخودم و گول م ایواقعا قبال بهاوند رو دوست داشتم 

تره؟! لذت بخش تره؟!  نیریبرام ش انیبودن با فر کنمیاحساس م

 انم؟یتاب فر یعاشق بهاوندم؟ پس چرا االن ب کردمیمگه ادعا نم

و  کنهیفراموش م یعیسر نیهمرو به  شیمگه آدم عشق زندگ

بهتر از  گهیآدم د یمعلومه نه من حاضرم کل کنه؟یم نیگزیجا

 کدوم عوضش نکنم. چیاما با ه نمیبب انیفر

 دفعه... کیکه  شدیچ انی: فرلیسو
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 یخوایم یچ دونمیموگفت:  دیحرفم پر نیادامه بدم ب نذاشت

 یبه  بهانه  الک یکه ه دیببخش یحق هم دار لی. سویبپرس

 آزارت دادم اما مجبور بودم تو رو از خودم دور کنم.

 : مجبور؟!لیسو

 بیجان رق شیوگفت: آره درست چند وقت پ دیرو بوس میشونیپ

 یاشد و چنان ضربه دایسرسختمون تو بازارکار سروکله اش پ

جمعش کنم  تونستمیجوره نم چیبه شرکتمون وارد کرد که ه

 یسر کیبزرگ  یبود که چند بار کارها نیهمشم به خاطر ا

و به  بودکه به اون ها داده بشه عوض شده  ییشرکت ها به جا

از  یحت رهیجور انتقام بگ کی خواستیما داده بودن انگار م

ه بزنه. باورت به تو صدم خواستیازدواج منم  باخبر بود و م

برو  یب دونستمیبهم ثابت شده بود که م قدرنیاون مرد ا شهیم

همون مجبور  یبرا دهیانجام م گهیروکه م یزیبرگشت واقعا چ

دفعه به  کی کهنیبکنم تا ا تونمیکار میچ نمیفکر کنم بب یشدم کل

 گمیو با خودم گفتم بهت م رمیازت طالق بگ یشینما دیذهنم رس

 خوامیکه من نم یواقع یول کننیهمه باور م یکنیتوهم باور م

 یسر کیکرده بود  دیتهد یشرکت هم کل یطالقت بدم تازه برا

خبر  سئلهم نیوسط فقط من از ا نیکار ها رو انجام داده بود و ا

 یکنم از طرف کاریچ دونستمیروم بود. نم یادیداشتم و فشار ز

چون اون  شهیغون مدا یکل دونستمیبه فراز بگم م تونستمینم

به سرم زد به  کهنیبود تا ا دهیکش یادیشرکت زحمت ز یهم برا

من رو داشته باشه  تا  یربکا بگم و ازش بخوام نقش نامزد قالب

شک  یزیمسئله گرم باش و به چ نیخانواده ها سرشون با ا

قبول کرد و  ونهیشرکت هم درم یپا دیفهم ینکنن. ربکا وقت

وقت بود منتظر بودن  یلیخ میخبر داده بود سینامزدم شد به پل
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که حرف  یکنن اون هم  به جرم کاله بردار ریجان رو دستگ

اما  دمیدیشدن. همتون رو م تیها دالر وسط بود اذ ونیلیم

با  سیپل شیباالخره دو روز پ کهنیبکنم تا ا یکار تونستمینم

ته که من و ربکا تونس یکه از جان شده بود و مدارک یاتیشکا

. امروز هم رکردیجان رو دستگ میجمع کن یتا حدود میبود

 ینیسنگ یدادگاهش بوده ربکا بهم خبر داد به جرم کاله بردار

اعدام  همسئل نیطور چند قتل به خاطر هم نیکه داشته وهم

 خواهد شد.

کردم به  شتریمسئله رو ب نیداغ ا ازیپ کممیمن چرا  کهنیا 

من دنبالت  دینبا شهیبهت بفهمونم هم خواستمیم کهنیخاطر ا

 .یایدنبال من م یباشم  بلکه تو هم گاه

بوده!  یدر اصل چ کردمیفکر م یتعجب نگاهش کردم. من چ با

تو حق  ی! چرا بهم نگفتانیفر یبهم زد، گفتم: نامرد یلبخند

 کیباهم  یگفتیاصال بهم م یریبگ میمن تصم یبه جا ینداشت

 یداغ اضافه ام من حرف ازیموضوع پ یبرا  میکردیم شیکار

 ندارم.

باز  یبود رخودتیدرگ یتو به اندازه کاف زمیوگفت: عز دیخند

 .کردیکه بدترت م دیموضوع جد

 : اما موضوع طالق من رو نابود کرد!لیسو

تموم  زیفکر نکن. همه چ یزیبه چ گهیبغلم کرد و گفت: د محکم

 شده خب؟

 شکر! یزدم. اله یگفتم و لبخند یاباشه
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جدا شدم. بساط عصرونه  انیاز آغوش فر یب یماه ب یصدا با

تخت گذاشت و با لبخند  یبود رو دهیچ یمس ینیس یرو که رو

وقت به  چی! هنیریچقدر کنار هم بودن خوبه و ش نینیگفت: بب

 یزندگ یاش معنگمشده مهیآدم با عشق و ن نیجدا بودن فکر نکن

به  ایبکشه  یسخت کمی خوادیحاال م فهمهیرو م یو خوشبخت

با وجود  ییکه دوتا نهیا زیچ نیبگذره، مهم تر زیهمه چ یآسون

 .انیهم از پس مشکالت بر ب

 باز از اون حرف ها بود! یب ی: ننه ماه بانیفر

 .نیوگفت: عصرونتون رو بخور دیخند یب یب

 خوش رنگش نشست. ییکنار سماور زغال خودش

و ظرف ها رو همراه  میعصرونه رو خورد یخنده و شوخ با

سر  شیکه دفعه پ یابعد هم به اون قهوه خونه میجمع کرد انیفر

 .میرفت م،یزده بود

داستانمون  اومدیسرم م ییاگر بال یراست یراست انی: فرلیسو

 ها! تیرمئو و ژول شدیم

 دهیداستانمون به اونجاها کش ذارمیکرد و گفت: مگه من م یاخم

 بشه؟

گرم  گهید یها زیاوقات آدم حواسش به چ ی: خب بعضلیسو

که فکرشم  زننیخنجر م ییجا کیاز  ینیبیم گهید یکس ها

 !یکنینم

 حرف هام نیمن مواظب تر از ا ی: من ولانیفر
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بودن اما متاسفانه شانس باهاشون  یطور نی: اون هام هملیسو

 نبود. اری

ون و و مجن یلیو ل تیبه رمئو، ژول یداد ری: االن چرا گانیفر

 یآدم ها  ایدن نیفکر کن تو ا نیبابا به ا ز؟یداستان غم انگ یکل

 .دنیهم بودن که به هم رس یا گهید

 ریبه جناب شکسپ یکه ارادت خاص یدونیم ی: آره وللیسو

 دارم.

 ؟یجوان داشته باش یبه فر یارادت خاص شهی: حاال نمانیفر

اش گرفت بعد که کردم که اون هم خنده دنیشروع به خند بلند

 م،یآروم شد

و  دیبه روم پاش یرو خوردم. اون هم لبخند میینگفتم و چا یزیچ 

 یماه ب شیو پ میقدم زد گهید یبعد با هم کم دیرو سر کش شیچا

 .میبرگشت یب

جا خونه  نیو اول میبه تهران رفت یب یاز ماه ب یبا خدافظ صبح

 یلیو شا کردیمون ممدام غرق بوسه دنمونیما بود. مامان با د

رو  شیحالو بابا هم  با نگاهش خوش اومدیتو بغلم م کسرهی

به خاله زنگ زده بود وخبر داده  انیراه فر ی. تودادینشون م

حال شده بود که خوش قدرنیا. میرانیا یهم تو شیبود که پ

 گفت انیفر یوقت دیرسیهاش به گوش من هم م هیگر یصدا

و باهاش صحبت  اوردیدلم طاقت ن گهید میدار یقصد عروس

. حاال هم انیم رانیو باهم به ا دهیکردم گفت حتما به همه خبر م

 انیبا خبر شدن و استقبال کردن با فر ممونیمامان و بابا از تصم

مدام  انیگل از گلش شکفت. فر دنمونیبا د میرفت آقاجونبه خونه 
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. آقاجونم کم شدیمن م یو باعث خنده ذاشتیسربه سرش م

رو  یچا ینی. سکردیم انیبار فر گهید زیچ کیو  اوردینم

کنارشون گذاشتم اما اون ها حواسشون نبود، غرق شطرنج بودن 

زنگ  یداکه ص نمیاومدم کنارشون بش ذاشتن،یوسربه سر هم م

سمتم برگشت و گفت: دخترم برو  یا هیثان یبلند شد. آقاجون برا

 زحمت! یب هیک نیبب

باعث شد  امیت ییدا ریرفتم، تصو فونیگفتم و سمت آ یچشم

رو فشردم و  فونیآ ی. دکمه نهیصورتم بش یپهن رو یلبخند

 امهیت ییگفتم: دا کردمیطور که در آپارتمان رو هم  باز م نیهم

بلند شد و سمتم اومد تا از  یصندل یاز رو یحالبا خوش انیفر

چرا صورتش تو هم رفت و اخم  دونمیاستقبال کنه اما نم ییدا

 اش نشست.چهره یرو یظیغل

باعث اخمش شده که خشکم زد. مرد  یچ نمیعقب برگشتم تا بب به

که کنار  رهیبا پوشش ت یبهاوند که نبود، بود؟ مرد ییکنار دا

 سن؟! نیا یشده بود اون هم تو دیهاش سف شقهیشق

خونه  ی. سکوت بدمییه بود که اونجاهم مثل ما تعجب کرد ییدا

داخل  نیایرو گرفته بود که آقاجون ما رو به خودمون آورد: ب

 ن؟یستادیچرا دم در ا

و بهاوند باز  ییکنار در تکون خوردم و راه رو واسه دا از

توجه با اطراف  یقصد باز شدن نداشتن ب انیفر یکردم. اخم ها

اسش رو بهم داد دست هاش رو گرفتم و محکم فشار دادم. حو

که  یبرخورد کن جور یعیزد و آروم گفتم:طب یکیلبخند کوچ

 نشده. یچیانگار ه
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 قدرنیبعد دست هاش رو ول کردم و به آشپزخونه رفتم.  ا 

و  ختمیر ییسالم بکنم. چا یتعجب کرده بودم که حواسم نبود حت

 یصندل یکنار آقاجون رو انیدوباره برگشتم. فر منیبه نش

 یکه عسل یمبل دونفره ا یو بهاوند رو یینشسته بودن و دا

بود  یسکوت بد میها بگذر نیرنگ بود نشسته بودن و از همه ا

 که فضا رو پر کرده بود.

اما بهاوند فقط نگاه  دمیشن ییبلند کردم که جوابم رو از دا یسالم

رو تعارف  یمن بود. چا یاش بود که جواب گو رهیخ یها

 نیگرفتم خودم ا مینشستم. تصم ییکنار دا یلمب یکردم و رو

چند وقت  نیا یجون خوب ییسکوت رو بشکنم، گفتم: خب دا

 انگار! یروبه راه شد دمتیند

 !ریبخ دنتونیرس یجانم! راست لیزد و گفت: خوبم سو یلبخند

گفتم و دوباره سکوت کردم. راستش خودم هم  یممنون 

دفعه چشمم  کیسکوت خاتمه بدم.  نیبه ا یچطور دونستمینم

نگاه بهاوند که  ینیتوجه به سنگ یبه حلقه داخل دستم افتاد. ب

رو به  کردیبهم نگاه م رهیبود و خ شییدرحال مزه کردن چا

 خواستمیم دمیچقدر خوب که شما رو د ییدا یگفتم: راست ییدا

هست  انیمن و فر یعروس ادیروز ها به احتمال ز نیبگم هم

 انشاهلل که؟! نیایم

بهاوند بلند شد. تو دلم قهقه زدم آخه االن از  یسرفه ها یصدا

 منتظره بود. ریمثال حرفم براش غ د،یتو گلوش پر ییحرفم چا

به بهاوند داد. جدا از همه  یاز جاش بلند شد و استکان آب انیفر

دفعه  کیداشت. بهاوند استکان رو گرفت و  یدل مهربون زیچ

 .دیهمش رو سر کش
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به بهاوند گفت: مگه  توجهیداد و ب لمیتحو گهید یلبخند ییدا

 نفر اونجام. نیحتما اول ام؟ین زامیعز یعروس شهیم

 ییلبخندش رو دادم که آقا جون باالخره از بعد اومدن دا جواب

 بابا نیسکوتش رو شکست و گفت: نگفته بود

رفت اما شما  ادمونی دنتونیزودتر گفت: به کل با د انیفر

 !دیببخش

 زادهیکه ببخشم؟ آدم نیبابا مگه خطا کرد هیچه حرف نی: ااقاجون

 .رهیم ادشی گهید

 یپسر جان؟! کار هات رو کرد یرو به بهاوند گفت: تو چ بعد

 ها جور شد؟ نیپول و ا

صداش رو  یطوالن یباالخره به حرف اومد بعد ماه ها بهاوند

نداشت، گفت: نه آقا جون کارم از  یتیبرام جذاب گهیاما د دمیشن

 ببرنم. انیحرف ها گذشته هر روز منتظرم ب نیا

هم  بایشک یشده بود که حت یمگه چ کردمینگاهش م گنگ

 ه؟یتیپسرم تو بد وضع گفتیم

 یتباه کرد یبگم که اشتباه کرد یبگم بابا جان چ یجون: چ آقا

 خودت رو به خاطر چندرغاز پول!

 یرده بودن و من با تمام کنجکاوسکوت ک انیو فر ییدا

تا  دادمیبهاوند و آقا جون رو گوش م یحرف ها زی_رزیر

بشه. نه که بهاوند برام مهم باشه نه فقط  رمیدستگ یزیچ

دست  بایهست که شک یکه چه موضوع ارمیسر در ب خواستمیم

 به دامن من شده بود.
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قا آ مونمیکرد و گفت: خودمم پش یا گهید یتک سرفه  بهاوند

 تونمیجوره و من م تیکار هام حاال هم که موقع یلیجون از خ

 یازش خواهش کنم  برا خوامیم نمیرو بب لیسو گهیبار د کی

 آخرم رو بزنم. یکوتاهم شده حرف ها قهیچند دق

 یمرد حساب یاز کوره در رفت و گفت: چه حرف آخر انیفر

نکنه  یبهش بگ یچ یخوایعذاب دادنش باز م یهان؟! بعد کل

 برات بکنه؟! یخوایم یدلسوز

 پسر! ریلحظه آروم بگ کی انیجون: فر آقا

 آقا جون؟! رمیرو آروم بگ یچ ی: چانیفر

بذار  یول کنمیمن درکت م ییدا انیمداخله کرد و گفت: فر ییدا

 االن تموم بشه! نیها هم یدلخور

اسم عذاب  شدیمگه م یلب هام نشست. دلخور یرو یپوزخند

 گذاشت؟! یمن رو دلخور یها

بگه گفت:  یزیچ انیفر کهنیسمتم برگشت و قبل از ا بهاوند

بگم و  ستیهست و ن یبزار بار آخر هرچ کنمیخواهش م لیسو

 خالص کنم خودم رو!

 کنم؟ زیخدا! بزنم فکت رو آو ی: اانیفر

 !انی: فرلیسو

بار  گهیبرگشت که گفتم: بزار باهاش حرف بزنم مگه نم سمتم

رو  قشهیکه ال ییها زیپس بزار هم حرف بزنه هم چ آخره؟

 بشنوه.
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تو موهاش کرد و سکوت کرد از جام بلند شدم و  یدست یعصب

پله  نیاول یخلوت رفتم. بهاوند هم پشتم اومد رو  اطیداخل ح

 .ستادینشستم و اون هم از کنارم رد شد و روبه روم ا

چطور شروع  دونمیحرف ها دارم بهت بگم اما نم یلی: خبهاوند

 یدیکه کش یغم و غصه ا نیتسک دونمیهم م یکنم. عذر خواه

همه  یسطح لیمیا کیبا  دونمیاما بازم بهت بدهکارم! م شهینم

 فکر! یکردم اما خام بودم و ب رونیرو و دتیام ی

فکر نکردم من  یو ثروت چنان چشمم روگرفته بود که حت پول

 !دادمیجونمم برات م

که  یمادرم رفتم درست اما قبلش درست وقت دنیرفتن به د یبرا

درس  یرو آشنا شدم که برا بایز یبا دختر میما با هم نامزد بود

بود به نروژ رفته بودن  کیکوچ یلیخ یاومده بود وقت رانیبه ا

داشت  باعث شده بود دوباره برگرده و  نجایکه به ا یو عالقه ا

و کارخونه  کردیم یزندگ نروژبخونه، پدرش  نجایدرسش رو ا

پانزده سالش بود از دست  یداشت مادرش هم وقت یداروساز

 ییبایپَستَم اما من هم محو ز دونمیتصادف... م کی یداده بود ط

نبودم  ششیپ ادیز لیاون دختر هم محو پول و ثروتش شدم. اوا

از دوست هام گفتم بره آمار  یکیبه واسطه  کهنیاما بعد ا

و تمام حرف هاش  هیواقعا دختر ثروتمند دمینروژفهم تو ارهیدرب

اگر هم رو  میدرسته از اون موقع هر روز باهم در ارتباط بود

. وقت میشدیاز هم آگاه م یریتماس تصو ای یالاقل تلفن میدیدینم

 کردمیم یچقدر سع دونهیخدا م اومدمیتو م شیکه پ مییها

در  یاگهیمن  با کس د هک یکارهام نفهم ایاز رفتار هام  یزیچ

 خوادیدرسش تموم شد گفت م کهنیارتباطم ماه ها گذشت تا ا
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کنم  تا با پدرش  شیبرگرده نروژ از منم خواهش کرد همراه

عذاب  کمی یاومده بود توهم هست ادمیآشنا بشم اما من تازه 

که مدام  شدیچ دونمیمتاسفانه نم یوجدان وجودم رو گرفت ول

کوچک  یو باعث شد به تو حت دیچرخیم مچشم ها یپول جلو

 دمینقشه کش یشدم که حت یعوض قدرنینکنم. ا گهیفکرم د نیتر

با دختره ازدواج کنم و بعد وارث تمام ثروتشون بشم وبعد هم 

مادرم رفتم و تو رو ول کردم بدون گفتن  دنیولش کنم به بهانه د

رفتم. پدرش تو برخورد  نیبه مامان به مالقات پدرکروال انیجر

دفعه  شد  کیاولم  داریبود خالصه بگم د فیشر یل مرداو

 یناگهان میتو تصم دیچیپیبه پروپام م یلیخ نی!کروالدارهزارمید

بهتر  یدرخواست ازدواجم رو دادم به پدرش و اون هم گفت ک

معلومه پسر  یول شناسمتیم ستیوقت ن یلیخ کهنیاز تو با ا

 !ییخوب

گذاشتم که تو شوک رفت. مدام  ونیرو با مامان درم موضوع

اما من کور و کر شده بودم و اصال  یچ لیپس سو گفتیم

 یتیاهمیبرام ب دید یوقت کردمیبه تو نم یفکر نیکوچک تر

ظاهر ماجرا  نیام راه اومد اما اکوتاه اومد و با خواسته گهید

 میپست باشه! بگذر قدرنیکه مادرم ا کردمیفکر نم وقتچیبود، ه

 مونیرفت. عروس شیپ یکه فکر کن یزیتر از چ عیسر زیهمه چ

کس از  چیکرده بودم که ه فیبرگذار شدکار ها رو رد یبه خوب

خوب بود  زیهمه چ لیآگاه نشه. اوا  میکه کجا هست تمونیموقع

 سرم اومده. ییچه بال دمیاما... بعد ها فهم

 کوتاه ادامه داد: یکرد و بعد مکث سکوت



 

novelfor.ir 

 رمان پنج وارونه رمان فور

 نیبود که هم با کروال نیخوب بود مال ا گمیکه م لی: اوابهاوند

عامل کارخونه  ریشده بودم مد یخوب بود هم به تازگ میزندگ

 دمینبود بعد ها که بدبخت شدم فهم هیهمه قض نیاما ا یداروساز

بوده در اصل کارشون  یجا فقط به ظاهر کارخونه داروسازاون

خراب  زیکه همه چ دمیفهم یترو وق نیبدن بود. ا یقاچاق اعضا

خسته  ادیز خوامیهم فرار کرده بود. نم نیشده بود و پدر کروال

از کجا  میزندگ دمیات کنم اما خالصه وار بگم به خودم اومدم د

کنار  دمیدیرو نم نیوقت کروال چیاگر ه دیشد، شا دهیبه کجا کش

 ییجورا کیتو تا آخر پر بودم از آرامش اما با حضور اون که 

مادرم  دمیفهم یشد جهنم! وقت میگفت بود زندگ شهیم ریتقص یب

 یلیو من تو خ  گرفتهیپول م ییجورا کی نیهم  از پدر کروال

من  شیفرد مجهول و فقط پ کیکار ها نقش داشته اما به عنوان 

و پسته چون  یعوض گمیبدترحالم بد شد! م کردهیم ینقش باز

 کردمیر نمفک وقتچیه بود،من قمار کرده  یواقعا هست با زندگ

آدم ها خورد و  یسر کی یپاها ریز یجور نیاسم مقدس مادر ا

تا آخر تو قرض بودم  رانیتونستم برگردم ا یبشه به سخت فیکث

و  نیها به خاطر پدر کروال نیا یبه خاطر کار ها اون هم همه

 یالملل نیب سیچون پل رنمیگیزود م ای رید دونستمیمادرم بود. م

 یبفهمه خارج شدم از کشور برا کنهیاقدام کار هام رو م عیسر

 یماه کیبطلبم.  تیاز همه حالل جانیو ا امیهمون خواستم ب

 میامروز و فردا رفتن گهیبهم م یخب حس یول ستین یخبر شهیم

شدم و تموم!  ریندارم اما تا بخوام ثابت کنم پ یریهرچند تقص

 یفقط خواستم بدون شهب یها رو نگفتم که کار خاص نیحاال ا

دامن زن  گهید یکه آه میببخش خوامیآهت من رو گرفته! ازت م
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خبر دار شدم تو راه  هست  لیمیا قیکه تازه از طر یو بچه ا

 برات حرمت داشت ببخش! میکه داشت یاگه عشق پاک  رهیرو نگ

! اما خدا یلیاش کردم. نامرد بود خبه صورت درمونده ینگاه

متعجبم! چطور اومده بود  بایاش گذاشته بود از شکخوب تو کاسه

بوده و خودش  یهمش الک دمیاما حاال فهم کردیالتماس م شمیپ

نداشته. هرچند من چطور  یتو بدبخت کردن پسرش کم نقش

و  یبه اون پولدار بایشک یبه بهاوند کمک کنم وقت تونستمیم

که دلش  ستمیالبته بازم مطمئن نرو نداشته   ادیپول ز ینامرد

از من چه  گهینه د ایواقعا کمک کنه به پسرش  خواستهیم

 داشته؟! یانتظار

 نمیبهاوند! ا یندار یتیاهم نیبرام کوچک تر گهیگفتم: د آروم

ها نه  نیو ا میداشت یگذشته عشق کهنیا ینه برا دمتیبدون بخش

که خودم آروم  بخشمتیم نیا یاصال چون برام خنده داره برا

 .ستمین یکس یبدبخت یبرا یالهیبشم و بدونم وس

 دختر عمه! یزد و گفت: خوشبخت بش یتلخ لبخند

 ییپسر دا یجام بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم، گفتم: مرس از

 پدر شدنت هم مبارک!

جمله دردناک گفته باشم چشم هاش رو با درد بست و  انگارکه

 باز کرد.

و  زدنیو آقا جون باهم حرف م ییشدم. داداخل خونه  عیسر

. گشتیو برم رفتیم یرو ه یکالفه فاصه کوتاه انیفر

بگه که خودم  یزیخواست چ دنمیزدم و سمتش رفتم با د یلبخند
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 ریرو از د نیداخل آغوشش انداختم. خشک شده بود ا عیو سر

 .دیکه فهم شدیحلقه شدن دستش دورم م

. دلم نمونیآقا جون بب ای ییممکنه دا کهنیاز ا دمینکش خجالت

و عطرش رو دوباره ببلعم. بهاوند  رمیخواست فقط آرامش بگ

رفت تازه متوجه شدن ما حرف  ییداخل خونه شد و سمت دا

زدم و ازش  انینگران فر یبه چشم ها یهامون تموم شده. لبخند

 .میشد ندبهاو کیجدا شدم و دست هاش رو گرفتم و نزد

شما دوتا هم باهم دست  خوامیازتون م زیهرچ: قبل از لیسو

 رو! ینیسرسنگ نیا  نیو تموم کن نیبد

 زمیعز کنمیبگه که زودتر گفتم: خواهش م یزیخواست چ انیفر

آرامش و  کمیها و غم ها! دلم  نهیخسته شدم از گذشته و ک گهید

 .خوادیم یشاد

بهتره  گهیراست م لیزد و آقا جون هم گفت: سو یلبخند ییدا

 اآلن تموم بشه. زیهمه چ

روبه بهاوندم گفت: توهم نگران نباش بابا من خودم کار هات  

قول داده بره  اممیثابت شه! ت تیگناهیتا ب سپارمیم لیرو به وک

 هم نگذره! بایخودمون خدا از اون شک شیپ نجایا ارهیزنت رو ب

و  آروم کرد یلب تشکر ریداد و ز یآروم سرش رو تکون بهاوند

 گرفت. انیدستش رو به طرف فر

کوتاه  یلیمکث دستش رو جلو برد و با هم خ یبعد کل انمیفر

 دست دادن و از هم جدا شدن.

بود تا دوباره بشن مثل  یاولش کاف یحدم برا نیدر هم دیشا

 قبل...
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از خونه خارج  انیو با فر میازشون کرد یکوتاه یخداحافظ

بدجور  یبارون ی. هوامیکرد می. شروع به قدم زدن، کردمیشد

زدم و رو به آسمون نگاه کردم.  یقیام کرد. لبخند عمذوق زده

 محکم ترگرفته شد. انیدست هام توسط فر

 !انی: فرلیسو

 : جانم؟!انیفر

به  میو بزن میریقفل بگ میکه بر اریب ادمیمسکو  می: برگشتلیسو

 یطور نیعشقمون و بهم ا میعشاق ها بش هیدرخت ها تا مثل بق

 .میابرازکن

کار عشاق ها عشقشون رو  نیاما حتما با ا زمی: باشه عزانیفر

هم  یگذشت، صداقت و صبور ،ی!  با مهربونکننیبهم ابراز نم

 بهم بگن عاشق هم هستن! شهیم

همون لبخند نگاهم رو از آسمون گرفتم و به چشم هاش نگاه  با

 دایو پر شیام صاحب واقعکردم، گفتم: چقدر خوبه  پنج وارونه

 کرد.

 ات؟!تعجب گفت: پنج وارونه با

! ییصاحبشم تو نجاستیقلبم گذاشتم و گفتم: ا یرو رو دستم

کردم و عذاب دادم هم خودم و  هیبهاوند گر یکارندارم چقدر برا

 ییرو، کار ندارم که چقدر بدون منطق بود جدا گرانیهم د

 یب نیبا هم ای... کارندارم دنکهنیبهاوند از من، کار ندارم و ا

کار دارم که چقدر  نیا هرو من ب زمیمنطق ها زهر کرد همه چ

که تو  ی! کسیکن دایپ یسخت یصاحب قلبت رو بعد کل نهیریش
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تو  شهیباهاته! هرچند تو هم یتمام مراحل سخت و آسون زندگ

 .یهام هم هست یبه بعد تو شاد نیاما از ا یها باهام بود یسخت

. بارون نم_نم دیدستم رو بوس یوشد و ر قیاون هم عم لبخند

تر! گفتم: چقدر  کیشروع به بارش کرد و فضا رو رمانت

 یلیخ لیسو یرفتیعنوان من رو پذ نیحالم که باالخره به اخوش

 !یلیخ یلیدوست دارم خ

تند تر شد اما ما همون طور وسط کوچه  یبارش بارون کم شدت

 گفتم: منم دوست دارم جنتلمن من! م،یبود ستادهیا

رو  نجایقلبم گذاشت و گفت: حاال چرا ا یو دستش رو رو دیخند

 پنج وارونه؟! یاسمش رو گذاشت هیمتفاوت یایخودش دن یکه برا

باز  نیکلمه رو به زبونم انداخته البته ا نیا امیت یی_ دا

و شعر  یبه عالقه جنون وارمون به سهراب سپهر گردهیبرم

 ها!

 ؟یخونیپس سهرابم م _

 :گوش کنلیسو

 از دور زندیصدا م جاده،

 تو را یها قدم

 شتریاز رو صورتامون نرفت. بارون شدتش هر لحظه ب لبخند

شده  سیخ بای. تقرکردیم شتریهوا رو هم ب یو سرما شدیم

وآروم شروع به  دمی. بازوش رو گرفتم و محکم بهش چسبمیبود

که مطمئن بودم به  یاندهی! آندهیآ یبه سو میو رفت میقدم زدن کرد
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رو داشتم وکنارش  انیفر گهیباشه چون د تونهیقبال نم یتلخ

 آروم بودم.

 دید دیبا گری، جور دشست دیرا با هاچشم

 شست دیها را با واژه

 خود باران باشد دیخود باد، واژه با دیبا واژه

 بست دیرا با چترها

 رفت دیباران با ریز

 برد دیباران با ریه را، زرا، خاطر فکر

 رفت دیباران با ریهمه مردم شهر، ز با

 دید دیباران با ریرا، ز دوست

 جست دیباران با ریرا، ز عشق

... 

که  یشد مرس نیپاداشش ا یشکرت که اون همه سخت ایخدا

 بدن! رییداستانشون رو تغ تیرمئو و ژول یگذاشت

 ب.ظ 1:27

 جبار)افسونگر( سایپر 

 وارونه5

 و عشق باشه! یوارونه اتون مملول از شاد5 دوارمیام

 یذهنم داستان ییرا شاکر هستم که توانستم با استفاده از توانا خدا

 برسانم. انیرا به پا
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اما خود از  دیایممکن است کم و کاست در آن به چشم ب هرچند

 هستم. یاو راض

 نیو ا شودیافزوده م میبا هر نوشته من به تجربه ها رایز

 .شودیباعث م موضوع

 پخته تر داشته باشم! یقلم یبعد یدر اثر ها دوارمیام

 از نگاه سبزتون! ممنون

 .افـــــــــسونگرپ

  

 وارونه چه معنا دارد؟ پنج

 !دیرا پرس نیكوچكم ا خواهر

 .دمیبه او خند من

 گفت: زدهرتیآزرده و ح یکم

 .دمیو درختان د وارید یرو

 دمیخودم د روزی! گفت ددمیخند بازهم

 دادیم نویم بهپنج وارونه  هیهمسا پسر

 دیخنده برم داشت كه طفلك ترس آنقدر

 و با خود گفتم: دمیكردم و بوس بغلش

 غم یوقت بعدها

 كوتاه دلت را خم كرد سقف

 یفهمیگمان م یب
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 وارونه چه معنا دارد! پنج

 ی#سهراب_سپهر

 

 :راستارانیو

 ..Nafas_..انفردیک رها
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