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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان یک قدم تا تبسم

 دانلود رمان بخت سیاه پوش من

 دانلود رمان گمشده ای در رویا

 

 

روی صندلی توی حیاط نشستم. به بابا که داشت باغچه ی کوچیکمون رو آب می داد     

شش ماه         سند مادربزرگم بود.  شاه پ شق گل های  ستگیش    نگاه کردم. عا ش از بازن

گذشتتته بوده هیو وقت بیکار نبود. آبدارچی اداره راه آهن تاران بود. وقتی مامید        

شد. توی روزنامه ها پیگیر کار بوده اما کاری که        شه خیلی ناراحت  سته ب ش قراره بازن

شستگیش رو گرمت و با ناراحتی به       شه پیدا نمی کرد. باالخره نامه ی بازن سبش با منا

از گذشتتت یک ماهه مامان با دیدن ناراحتی بابا علی رغم میل باینیش   خونه اومد. بعد

سه دنگ     شنااد داد بریم جنوب خونه ی پدری باباه که بعد از موت پدربزرگ  باش پی

شکل مالی        سال بابا به خایر م سیده بعداز یک  سه دنگ به عموی کوچیکم ر به بابا و 

ار الر و خونه ی پدربزرگم    عمو ستتامش رو ازش خرید. پنم ماه از اومدنمون به شتت     

گذشتته بود. قبل از موت پدربزرگ هر سته چاار ماه برای دوروز به این ا می اومدیم.   

سخت بود اما به خایر بابا چیزی به زبون  مامان براش دل کندن از تاران و خانواده ش 

شار کامال متفاوتی بود. هر         شتمه چون  ست دا شار رو از بچگی دو نیاورده بود. این 

سم  شت و این برام خیلی ع یب بود.    ق شار که می رمتیم هیو کوچه ای ندا ت از این 

اما این شتتار خاکی با همه خوبی و بدی هاش به ن ر من باترین شتتار بود. هربار که           

خانواده         که همراه  باری  پدربزرگ می اومدیم خایره ی آخرین  ش بود رو برای دیدن 

مام شتتا     که ت له الر  خانواده تعریف می کرده آخرین زلز ش رو ازش ر رو خراب کرد و 

گرمت. تک تک اجزای صتتورت پدربزرگ خطویی پراز غ تته بوده رنم تناا شتتدن و 

 .ساختن سرنوشتی به تناایی
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 .با صدای بابا از مکر پدربزرگ بیرون اومدم

 هستی جان؟ بابایی به چی مکر می کنی؟ _

 .به پدربزرگ _

وده که حتی باش مکر هم کنی پیرت   هی باباجانه پدربزرگت انقدر حرف درونش ب       _

 .می کنه. آب دوباره مشارش کم شدهه باید غروب حتما برم دهیاری

 نمی تونی خودت درستش کنی؟ _

 .نه دخترمه باید حتما برم _

بلند شد و رمت توی خونه. برادر بزرگم سعید دانش وی ناوبری دانشکده علوم و منون 

با این که به هم نزدیک بودیم بخایر شتترای       دریایی هرمزگان بود. توی این پنم ماه    

ستم رشته ی        ستیم ببینیمش. دلم می خواست من هم می تون سه بار تون کاریش مق  

تح یلیم رو ادامه بدمه اما بابا به من اجازه ی ورود به دانشگاه رو نداد. هیو وقت دلیل  

شنا     شده بود وقت و بی وقت پی ستی نیاورده بود و همین باعث  اد رمتن به کامل و در

 .دانشگاه رو بدم

ستم با دو تا دختر خیلی       سکان کامله بعد از حدود یک ماه تون سباب کشی و ا بعد از ا

شنایی         شون آ شبختانه بابا به خایر این که از قبل با خانواده ها شم و خو شنا ب خوب آ

صورت بامزه بودنه      ستیِ ما مخالفتی نکرد. مرناز و رویا دو دختر آروم با  شت با دو  دا

هردوه یک سال از من کوچیک تر بودن و ترم آخر دانشگاهشون رو می گذروندن. پدر 

رویا به شریی رضایت به دانشگاه رمتنش داد که هم توی این شار ادامه تح یل بده      

و هم این که بعد از تحویل گرمتن مدرک موق دیپلم به ازدواج رضتتایت بده. پدر مرناز 

ستگی از اداره ی ثبت احوال الره کنار     مرد تح یل کرده و مومقی بوده بعد  ش از بازن

ضی بود. به مرناز هم اجازه    خونه شون بنگاه معامالت امالک باز کرده بود و از کارش را

 .داده بود تا هر مقطعی که عالقه داره ادامه تح یل بده

 .این تفاوت بین ما سه نفر بود درصورتی که با هم خیلی صمیمی بودیم

 .ان من رو از مکر بیرون آورداین بار صدای مام

 .هستی؟ بلند شو یکم استراحت کنه اینقدر توی آمتاب نشین سیاه شدی _
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شب خوابم نمی گیره اذیت می  _ سیاه       نمی خوام االن بخوابم مامانه  ضمن  شم. در 

 .شمشمه مثل مرناز و رویا خوشگل میشم و سبزه مینمی

سیب ببینه. تو        _ ستت آ ستی یکی یک دونه ی منه مق  نمی خوام پو شگل ه تو خو

 .شهاین آمتاب پوستت خشک می

 .شه. برو استراحت کن خسته شدیاینقدر نگران من نباش مامان گلیه چیزیم نمی _

س مامان پیشونیم رو   صدای امتادن وسیله ای اومده   ب.و. ید و رمت داخل. از توی انبار 

وباره موش سراغ وسیله های پدربزرگ رمته باشه. از وقتی اومدیم این    احتمال دادم د

شتیم. بابا      ضامه بود رو توی انباری گذا سایل دیگه ی پدربزرگ که ا جا تخته کمد و و

اجازه نمی داد مامان بندازتشون دوره منم دلم نمی خواست اون همه وسیله که متعلق    

نه بیرون ببرن. ا    نه بوده رو از خو مان حرمش رو تغییر نمی داده چند      به این خو ما ما 

شد. مامان     شدیدی کردن و در آخر باز هم به ن ر بابا ختم  باری هم به خایرش بحث 

 :در نبودِ بابا همش می گفت

سیله ها توی همین خونه    _ شتباه کردیم اومدیم این خونهه اون پیر مرد کنار همین و ا

ضی می  سیل  مرده. کاش این مرد را ه هارو بریزم دوره این یوری راحت شد الاقل اون و

دنه اگر این ا شه این ا زندگی کرد. اون تخت و وسیله ها همشون بوی مرده می   تر می

 .بمونن روحش برمی گرده. باید یه روز خودم همشون رو بریزم دور

 .شد. دوباره همون صدا از انباری اومداین اعتقادات مامان گاهی باعث خندیدنم می

 .باشهه یه موش که اینقدر سرو صدا ندارهباید گربه  _

سمت چپِ حیاط بود و با درِ      شه ی  شدم و به انتاای حیاط رمتمه انباریِ خونه گو بلند 

حیاط ماصتتله ی زیادی نداشتتت. چفتِ در رو باز کردمه داخل تاریک بود و مق  تا دو   

سوخته بود و بابا مراموش کرده ب   ستم ببینم. چراغش  ود چراغ قدمی خودم رو می تون

 .رو عوض کنه

روشتتن کردمه اثری از گربه نبود.  گوشتتیم رو از جیبم بیرون آوردم و نور چراغ قوه رو

ست نخورده بود. از انبار بیرون اومدم و   همه چیز همون یور که بابا مرتب کرده بوده د
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شاه        ستادم و به  ستم. کمی توی حیاط کوچیک خونه قدم زدم. کنار باغچه ای در رو ب

 ی رنگارنگ نگاه کردمپسندها

آخه شماها چقدر خوشگلینه قربونت برم خدا توی این بی آبی و خشکی چه زیبایی  _

 .هایی رو به رُخمون می کشی

پدربزرگ گفته بود وقتی این خونه رو با مادربزرگ خریدن این ا یه باغچه ی خشتتک   

همون شتتب یه شتتده اما وقتی بابا به دنیا اومده بود. هیو گل و گیاهی توش ستتبز نمی

ستتبزه ی کوچیک از خاک باغچه بیرون اومد و بعد از چند روز گل داد. کم کم تمام           

شد رنگین کموِن هفت رنگ. وقتی هم که عمو         شد و باغچه  سند  شاه پ باغچه پر از 

یاور به دنیا اومده یه سبزه ی دیگه دقیقا وس  حیاط از البه الی موزاییک بیرون اومد.   

سبزه ی کوچیکه تب  سبز. به درخت تکیه دادم و     اون  سر شده بود به نخل بلندو  دیل 

چشم هام رو بستمه درخت سر سبزی که هیو وقت حاصل نداده بود. عمو یاور این رو      

ست. از وقتی مامید این درخت مح ول نمی     دهه مدام می شروع بد اقبالیش می دون

ه بدشانسی میارهه   شه. بنده ی خدا انگار واقعا خبر داشت ک  گفت شانسم دیگه باز نمی  

توی هرکاری که می خواست قدم بذاره شکست می خورد. چند باری هم بی پول شده      

بود و بدهی هاش باعث شتتد بره زندانه که بابا کمکش کرد و آزاد شتتد. بعد از این            

اتفاقات عمو یاور به دنبال کارگری رمته مکانیکی رو یاد گرمت و شاگرد مکانیک شد.   

شده ب     سالش  ستگاری می رمت  سی و پنم  ود اما ازدواج نکرده بوده هر جایی که خوا

یه داده بودمه        به درخت تک که  بدون هیو دلیلی باش جواب رد می دادن. همونطور 

احساس کردم درخت تکون خورد. چشم هام رو باز کردم و به باالی درخت نگاه کردم. 

های درخت گیر کرده بود و تقال می کرد     که بیرون بره. از   جغد بزرگی البه الی برگ 

شتیم و جغد اومده بود این اه متع ب بودم.        صله دا شب ما ساعت به  این که هنوز دو

ست کمکش کنم. اما    صال ندیده بودم در یول روز جغد به این خونه بیاده دلم می خوا ا

نه می تونستم سنگی پرتاب کنمه چون ممکن بود آسیب ببینهه نه چوب بلندی داشتم  

شاخه های نخل آزاد کرد و رمت. با  که برگ ها رو کنا ر بزنم. باالخره خودش رو از بین 

 صدای بابا سر برگردوندم
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 دختر جون گردنت درد می گیرهه به چی نگاه می کنی؟ _

 .یه جغد اون باال گیر کرده بود تازه تونست بره _

 .جغد؟! امکان ندارهه خیاالتی شدی. این ا کم پیش میاد که جغدی بیاد _

من دیدمش باباه مطمئنم. درضمن من بعضی شب ها صدای جغد رو از حیایمون ولی  _

 .می شنوم

من مطمئنم اشتتتباه می کنیه حتما خستتته ای دخترم. صتتداشتتم احتماال از خونه  _

 .همسایه شنیدی

با تع ب نگاهش کردمه چیزی که ازش مطمئن بودم بابا می خواست به زور راضیم کنه   

 .که اشتباه می کردم

 این یوری نگاه می کنی؟ چرا _

 !روی چه اساسی می گین که نمیاد؟ _

 .من که تا به این سن رسیدم ندیدم تا به حال تو این خونه جغد بیاد _

 .این دلیل قانعم نمی کنه بابا _

شون         سعی می کرد ظاهرش رو آروم ن شده اما  شون  صورتش پری کمی به مکر رمت و 

اش رو مرتب کرد و به یرمم اومد. آروم کنار بده. کفشش رو پوشیده پیراهن چاارخونه

 :گوشم گفت

شتته. به خایر اون   اگر مامانت بفامه تو این خونه جغد میاد حستتاس تر از این می        _

 .گم که بی خیال بشی و اینقدر به زبون نیاریمی

صورتش پیدا بود. برای همین حتی    صحبتش آروم و مالیم بوده اما نگرانی از  با این که 

 .لیل هم نمی تونستم قانع بشمبا این د

 رم خونه ی دهیاره چیزی از بیرون نمی خوای که بگیرم؟هستی جان من دیگه می _

. بگیر چراغ یه میای داری امتادهه موش کنم مکر انبار توی باباه راستتتی آهانه …نه _

 .ببینم تاریکی توی چیزی نتونستم کردم نگاه هرچی من

 :بابا پرید. با لکنت گفت با این حرمم کم کم رنگ از صورت

 .خرم می …حتما …باشه _
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با. پومی           با تار  به در بودم و متحیر از رم خارج شتتده من متع ب خیره  مورا از خونه 

 .کشیدم و وارد خونه شدم

خونه ی پدربزرگ خیلی بزرگ بوده اما خوب ستاخته نشتده بود. ابتداش حیاط خیلی   

کوچیکش بوده بعد که وارد خونه می شتتدیم از یه راهروی باریک و یوالنی باید عبور         

شت که           شپزخونه ی خیلی بزرگ دا ست یه آ سمت را سیم.  می کردیم تا به هال بر

. شتتدمی …زره گازه لباس شتتویی وشتتامل میز ناهار خوری دوازده نفرهه یخچاله مری

 اتاق تا دو هم خونه چپ سمت . بود کرده پر کابینت پایین و باال از هم آشپزخونه  ن ف 

سیت    با و بود پدربزرگ اتاق یکیش که بود بزرگ سا  یکی بوده شده  من برای مامان ح

ی یویل  راهرو یه  هم رو به  رو از. بود شتتده بابا   و مامان   اتاق  که  بود عمو و بابا   اتاق  هم

دیگه می خورد که به حمام و دستشویی می رسید. خالصه بگم خیلی ع یب و غریب     

ساخته شده بوده ولی با این حال خونه ی دوست داشتنی من بود. روی مبل نشستم و       

شن کردم. تمام مکرم پیش رمتار ع یب بابا بود و چشمم به تلویزیون    تلویزیون رو رو

 :بود. توی دلم گفتم

جغد توی این خونه برای بابا ع یب بوده بعدشم با گفتن اومدن موش توی  اومدن یه  _

 .انبار اون یور رنگش پرید. یه اتفاقی امتاده که من خبر ندارم

 .وقتی به خودم اومدم دیدم مامان جلوم ایستاده و با تع ب نگاهم می کنه

 !چیزی شده؟ _

 گی چیزی شده؟یمن باید ازت بپرسمه یه ساعته دارم حرف می زنم تازه م _

 .تو مکر بودم _

 .کنارم نشست و با تع ب نگاهم کرد

 چه مکری؟ _

 …تو مکرِ _

 نمی دونستم باید بگم یا نه؟ اگر می گفتم و دوباره با بابا بحث می کرد چی؟

 .هستی با توام _

 !ها _
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 دیگه خیلی مشکوک شدیه زود بگو چی شده؟ ببینم نکنه عاشق شدی؟ _

 !ها؟ _

 گم چته؟می ها و کومته _

 .عه مامانه گیر نده دیگه _

صفحه     شدم و رمتم تو اتاقم. کتابی که رویا برام آورده بود رو باز کردم. حتی یه  بلند 

 .هم ازش نخونده بودمه حسِ خوندن کتاب رو نداشتم

 .بازی سرنوشته به تألیف باربارا کارتلند

 .رف حیاط رمتمبرای مرار از نگاه پرسش گرِ مامان کتاب رو گرمتم و به ی

 ک ا؟ _

 .می خوام تو حیاط بشینم کتاب بخونم _

 .جواب منو که ندادی _

 .مامان جونمه مق  به مکر آخر این کتابم که چه اتفاقی میفتهه همین _

مامان با تع ب به کتاب نگاه کرده پومی کشتتید و به یرف آشتتپزخونه رمت. من هم             

شده چراغ ا کم کم داشت تاریک میخوش حال از پیچوندن مامان رمتم توی حیاط. هو

شروع           ستم و  ش صندلی ن شک نکنهه روی  شن کردم. برای این که مامان  حیاط رو رو

شد و    صفحه های اول برام خیلی جالب نبوده اما کم کم جذاب  کردم به خوندن کتاب. 

ا باعث شد مکرِ بابا از سرم بیرون بره. با صدای در سر بلند کردم و به در نگاه کردمه باب    

شی روی لبش       شت. لبخند خو ست و کلیدش رو توی جیبش گذا اومد داخل. در رو ب

 .بود که با صدای سالم من خشکید. به سمت من اومد و کنار میز ایستاد

 سالم دخترمه چرا این جا نشستی؟ _

 .کتاب رو نشونش دادم

 .کتاب می خونم _

 چه کتابی؟ _

 .کتابش خیلی قدیمیهه دوستم از کتابخونه برام گرمتهه خیلی جالبه _
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آهانه خوبه که خوشتتت اومده. اگر دلت می خواد خودت هم عضتتو کتابخونه شتتوه  _

 .کتاب خوندن برات خوبه

 باشهه چه خبر؟ دهیار چی گفت؟ _

مدرک خودش مامیده که ده باالیی داره از ذخیره آبمون برمی داره. مق  منت ره یه  _

 .ازش پیدا کنه تا بتونه بره شکایت کنه

 .وا! خب بره به پلیس ایالع بده خودشون پیگیری می کنن _

 .نمی دونمه سر از کارش در نمیارم _

 !چرا اینقدر خرید کردین؟ مامان که می گفت چیزی الزم نداره _

 .داشتم می اومدم زنگ زد و گفت این وسیله ها رو بخرم _

 .اخله من کتابم رو می خونم میامباشه شما برین د _

 .همه رو که نمی خوای امشب تمام کنی؟ زودتر بیا داخل _

 چشم. راستی باباه المپ خریدین؟ _

 .آره دخترمه مردا خودم درستش می کنم _

 .باشه _

بابا به سمت در ورودی رمت که از انبار صدا اومد. من متع ب به بابا خیره شدمه دوباره 

 .رنگش پریده بود

 بابا حالت خوبه؟ _

انگار صدام رو نمی شنید. خیره به انبار بود و صورتش همون یور رنگ پریده بود. بلند 

 .شدم و به یرمش رمتمه کنارش ایستادم و دستش رو گرمتم

 بابا؟ بابا خوبی؟ _

شنیدمه پس ترسیده بود! اما از چی؟! با چشم های       صدای قورت دادن آب دهانش رو 

 .نگرانش نگاهم کرد

 .بیا بریم داخل _

 چی شده بابا؟ _

 .زود بیا داخل _
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دستم رو کشید و رمتیم داخل خونه. مامان که مشغول تمیز کردن میز غذاخوری بوده    

 .با شنیدن صدای ما اومد توی هال و با تع ب به من و بابا نگاه کرد

 چی شده؟ _

 .منم نمی دونم _

ستش گرمتم و به    سایلی که بابا خریده بود از د شپزخونه رمتم. هم زمان مامان به   و آ

 :یرف بابا رمت و آروم گفت

 چی شده حسین؟ _

شپز        سیله ها توی آ شغول جابه جا کردن و شم به حرف مامان و بابا بود و خودم م گو

 .خونه بودم

 .حسین اتفاقی امتاده؟ یاور چیزیش شده؟ حرف بزن _

 .نمی دونم مریم _

 پس چرا رنگت پریده؟ دستت چرا می لرزه؟ نکنه سعید چیزیش شده؟ _

 .نه مریم جان. برای هیو کسه هیو اتفاقی نیفتاده _

 .بیا بشین ببینمه جون به لبم کردی حرف بزن _

 .از انبار یه صداهایی میاد _

 .صدای برخورد دست مامان به صورتش اومد

 .خدا مرگم بده _

ستمه مردا  _ شنیده ولی       هنوز مطمئن نی صدا  ستی چند بار  باید برم ببینم. امروز ه

 .چون داخل تاریک بود چیزی ندیده

 یعنی هستی رمته توی انبار؟ _

 .هیسه آروم تر. اون که چیزی نمی دونه _

نه بریمه         _ ید از این خو با تاد چی؟  فاقی برای هستتتی میف چرا نمی مامی؟ اگر ات

 .بفروشش و یه خونه ی دیگه بخر

یدنشتتم هیو       نمی تون _ نه رو می خره؟ حتی برای کوب خه کی این خو خانوممه آ م 

 .ماندسی سراغش نمیاد
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 .نمی تونیم این جا بمونیم _

 .جایی رو نداریم بریم مریم _

 .خونه ی تاران رو بفروش _

 .اون خونه مال بچه هاسته نمی خوام بفروشمش _

 .ر و بذار برای بچه هاحرف گوش بده حسینه اون ا رو بفروشه همین جا یه خونه بخ _

شونه نمی تونم. دلم هم نمی خواد اونو تعویض کنم و       _ سم سند خورده به ا نه اون ا 

این خونه رو براشتتون ارب بذارم. باالخره یه روزی ماجرا رو می مامنه نمی خوام اون      

 .موقع لعنتم کنن

قطع کردن. دیگه نمی تونستم یاقت بیارمه از آشپز خونه که بیرون رمتم حرمشون رو    

 :مامان با لبخند گفت

 گاز رو خاموش کردی دخترم؟ شاممون نسوزه؟

 :حرف و لبخند ظاهری مامان رو نادیده گرمتم و به بابا که تو مکر بود گفتم

 بابا چرا به من چیزی نمی گین؟ تو انبار چی هست که اینقدر نگرانتون کرده؟ _

 .ورا به آشپزخونه رمتبابا سرش رو پایین گرمته مامان لبش رو گزید و م

 .با شمام باباه تا جوابم رو ندین دست بردار نیستم _

 کنارش نشستم

 بگین چی شده؟ _

 .نمی تونم _

سمتی که      شماره نگاه کرد. تا ق شلوارش بیرون آورد و به  تلفنش زنگ خورده از جیب 

صدای زنی که خیلی         شناس بوده ولی به گرمی جواب داد و  شماره نا ستم ببینم  تون

شنیدم. بابا نگاهی به من کرد و به اتاقش رمت. رمتارش کمی ع یب بوده     ضح نبود  وا

 .بعد از چند دقیقه برگشت توی هال

 بود بابا؟ کی _

 .دهیار بوده مردا باید برم پیشش _

 .با تع ب نگاهش کردمه تا به حال انقدر واضح از بابا دروغ نشنیده بودم
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 .منه سوال به دادن جواب نوبت حاال …خب _

 .گمهر وقت صالح دونستم بات می _

 .رم توی انبار تا بفامممن االن می خوام بدونم. اگر نگین همین االن می _

 .لی خبه تا اومدنِ برادرت صبر کن. باید هردوتون با هم بفامینخی _

 .گفتم من االن می خوام بفامم _

 .بلند شدم که به حیاط برمه با صدای مامان ایستادم

 .گمصبر کنه من بات می _

 .بابا با ع بانیت به مامان تَشَر زد

 مریم؟ _

 .باید بفامهه اون دیگه بچه نیست _

 .و روی مبل نشسته من و مامان هم کنار هم نشستیمبابا سرش رو خم کرد 

 .خب.. می شنوم _

اول باید قول بدی تا وقتی تا آخر حرمم رو گوش ندادیه هیو پیش داوری و قضاوتی  _

 در مورد پدربزرگت و بابات نکنیه باشه؟

 .دمباشه قول می _

ز نگفتن این تو در مورد این محله تا حاال حرف خاصتتی نشتتنیدی؟ مثال رویا و مرنا _

 محله قدیم چه جور محله ای بوده؟

 .نه _

سال قبله تاریخ دقیقش رو نمی دونمه مق  می دونم قبل از کوچ   _ خیلی خب. خیلی 

شه ی      شار توی نق شار بوده. اون زمان هنوز این  کردن خانواده ی پدربزرگت به این 

شده بود. حدودا از دوره ی قاجار توی این محل یه بیما    شور ثبت ن سیس    ک ستان تا ر

سرپا بوده و از زمان خراب کردنش ایالعی    کردن که تا دوره ی پالوی این بیمارستان 

سم و رسمی ازش ثبت       شار هم هیو ا ستان روانی که حتی توی تاریخ  ندارم. یه بیمار

ستان این بود که هیو           شکل این بیمار شار بوده. اما م سندیِت  شده چون قبل از  ن

 .دیگه خارج نشدهبیماری از این بیمارستان 
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 .شدبا تع ب به مامان نگاه کردم که ترس توی صورتش هر لح ه بیشتر می

 .آدمایی که مریض این بیمارستان بودنه به همراه تمام پرستار ها ناپدید شدن _

 !متوجه نشدم! من ورت چیه که ناپدید شدن؟ _

لباس هاشتتون   یعنی هیو اثری ازشتتون نبوده حتی یه جنازه هم پیدا نکردن. مق      _

شکل خیلی ناجوری       شده که اونم می گفتن به  ستان پیدا  شپز بیمار همراه جنازه ی آ

 .مرده بود

 مون داره؟خیلی ع یبه! خبه این بیمارستان چه ربطی به خونه _

ستان همین خونه  _ ست. پدربزرگت هیو ایالعی از این خونه و ماجراهای  اون بیمار

شته مق  به خایر این که   شت و قیمت    قبلش ندا شرای  مالی خیلی بدی دا اون زمان 

خونه خوب بود خریدتش. بعد از خرید خونهه حرف و حدیثایی درموردش توی محل          

شته اما        ضیه چیه خونه رو برای مروش گذا شده وقتی هم مامید ق شنید و پیگیرش 

کسی حاضر نبود این خونه رو بخره. وقتی هم که پولدار شده سراغ هرخونه ای که می     

شده اما بعد از به دنیا اومدن    ر سی باش خونه نمی داد. مادربزرگت خیلی اذیت  مت ک

شد و ت میم گرمت خیلی عادی به زندگیش ادامه       سبت به خونه بی اهمیت  پدرت ن

 .بدهه بدون گوش دادن به حرف های مردم

شین؟چرا خودتون رو اذیت     _ شما نمی تونین مثل مادربزرگ بی اهمیت با خبه چرا 

 می کنین؟

 .چون از انبار صدا شنیدی _

 !خب؟ _

شپز        _ شپزخونه که اون آ ستان بودهه همون آ شپزخونه ی همون بیمار اون انبار قبال آ

 .هگن روحش توی اون آشپزخونه جا موندتوش مرده و مادربزرگت می گفت مردم می

این حرف ها هیو ستتندیتی نداره مامانه لطفا به این حرف های پوچ اهمیت ندین.            _

 وقتی آدم بمیره روحش روی زمین نمی مونهه چرا اینقدر خراماتی هستین مامان؟

مامان کالمه سرش رو به چپ و راست تکون داد و رمت به آشپزخونه. این داستان غیر     

گُن ونم. تلفن بابا دوباره زنگ خورده نگاهی به       قابل باور رو نمی تونستتتم توی مغزم ب   
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سعی کردم به حرمش گوش     ستادم و  من کرد و این بار رمت توی حیاط. توی راهرو ای

 .بدمه سعی می کرد آروم حرف بزنه

شت  _  می کنارت شده  هرجوری شب  مردا نباشه نگران نه …گفتم که مردا میام پی

 .ات زنگ می زنمب خودم نزن زنگ هم دیگه عزیزمه آره …مونم

شه و بابا این یوری باهاش      ستم درک کنم مخایبش زن با شتم توی هاله نمی تون برگ

هم برام قابل درک نبود. ستترم درد گرمت. توی یه      نامردی صتتحبت کنهه حتی مکر   

ماصله ی کوتاه مامیدنِ گذشته ی ع یب و نامعلوم خونه ی دوست داشتنیمه مامیدنِ 

به مادرم. دردِ سرم شدید شده انگار تمام این مکر ها  نامردیارتباط بابا با یه زن و مکر 

ضربه می    سرم  شردم. مامان رو دیدم که به     مثل چکش به  سرم رو م ستم  زد. با دو د

شد     سمتم میاد و لب هاش رو تکون می  شنیدم. بابا مضطرب وارد هال  دهه چیزی نمی 

 .و کنار مامان ایستاده کم کم همه جا تاریک شد

 .رگ رو شنیدمصدای مادربز

 هستی جان؟ مادرم؟ _

 .چقدر دلم برای اون صدای قشنگش تنگ شده بوده اون لا ه ی شیرین و خواستنیش

 مادربزرگ؟ ک ایین؟ _

 .این ا کنار باغچه _

به یرف حیاط رمتمه کنار باغچه روی چاارپایه ی چوبیش نشتتستتته بود و به شتتاه             

 .پسندهای رنگارنگ نگاه می کرد

 .ببین گل های قشنگم خشک شدهاومدی عزیزم؟  _

 .وا! مادربزرگ شوخیتون گرمته؟ این همه رنگِ قشنگ _

نه مادرمه همشون خشک شدن. چند وقته که حواست به بابات نیست جانِ دلم؟ از       _

شتباه بزرگی می کنه این بی     ستش خیلی دلخورمه هربار که براش اتفاقی میفته یا ا د

 کاری بود پسرجان؟ زبونا به من می مامونن. آخه این چه

شاه پسندها هنوز رنگی و قشنگ بودنه اما مادربزرگ با ناراحتی نگاهشون می کرد و     

 .اشک از گوشه ی چشمش پایین می اومد
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 گل های قشنگمه چرا خشک شدین شماها؟ _

با گوشه ی روسری سفیدش اشکش رو پاک می کرد و آه می کشید. صدای پدربزرگ       

 .رو شنیدم

 ن؟هستی؟ هستی جا _

 .کم کم شبیه شد به صدای بابا

 هستی جان؟ بابایی چشم هات رو باز کن. هستی؟ _

حس خیسی روی پلک و گونه هام باعث شد چشمم رو باز کنم. مامان که داشت گریه     

 .می کرد مورا بغلم کرد

 .یه دمعه چی شد؟ کشتی منو که _

 مادربزرگ ک است؟ _

 .هردو با تع ب نگاهم کردن

 خواب بود؟ _

 :به بابا نگاه کردمه با ناراحتی گفت

 خوابش رو دیدی؟ _

 .آرهه از شما خیلی ناراحت بود _

 :. مامان نگران گفتسرش رو خم کرد و به یرف حیاط رمت

 .بلند شو بریم شام بخوریم حتما ضعف کردیه حسین بیا _

ه؟ نمی تونستتتم به مامان بگم. زبونم به گفتنش نمی رمت. نمی دونستتتم مطمئنم یا ن 

شتم. برام قابل باور نبوده بابا توی مامیل زبون زد بود از بس    شک دا حتی به خودم هم 

 کرده؟ نامردیعاشق مامان بود. حاال چطور می تونم باور کنم به مامان 

 .با صدای مامان از مکر بیرون اومدم

 .چرا غذاتو نمی خوری؟ اینقدر با غذات بازی نکن گناه داره _

 .ورمنمی تونم غذا بخ _

تشتتکر کردم و به اتاقم رمتم. روی تخت دراز کشتتیدمه ملحفه رو تا پیشتتونیم باال          

شد.        سرازیر  شک هام  صورت و حرف های مادر بزرگ یادم اومده ناخودآگاه ا کشیدم. 
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شدن در         سته  شنیدم که در مورد من حرف می زدنه با ب صدای مامان و بابا رو می 

شد. دوباره خون      شون هم قطع  صدا صدای بال زدن پرنده    اتاقشون  شده حاال  ساکت  ه 

ای می اومد که ق د داشت جایی برای نشستن پیدا کنه. بعد از چند ثانیه صدای بال      

زدنش قطع شد و صدای جغد شروع شد. از پن ره به حیاط نگاه کردمه باالی شاخه ی      

نخل نشسته بود و سرش به یرف خیابون بود. اشک هام رو پاک کردم و نفس عمیقی     

یدمه هنوز نفامیده بودم رب  این جغد به انبار و این خونه چی بود؟! جغد سرش رو کش

کامل چرخوند و با چشتتم های براقش نگاهم کرده برام ع یب بود که چرا ازش نمی          

ترسیدم. دوباره بال زده پرواز کرد و روی پیش پن ره ی اتاقم نشست. کمی هول شدم 

 .اما نترسیدم

 چرا بابام ازت می ترسه؟ چرا تو انقدر ع یبی؟! _

 .دوباره صدایی درآوردو سرش رو چرخونده نگاهش به انبار بود

هیه تو چرا به انبار نگاه می کنی؟! البد تو هم مثل بابا ازش می ترستتی! اصتتال چرا    _

 میای این جا؟

ستم پن ره رو باز کنم که پرواز کرد و دوباره       سمت پن ره رمتمه خوا شدم و به  بلند 

سکن     روی شاخه   نشست. بی خیال پن ره شدم. به یرف جعبه قرص هام رمتم و یه مُ

سردردم خیلی اذیتم می کرد.      ست زودتر خوابم ببرهه  شتم و خوردم. دلم می خوا بردا

صدای       شنیدم.  صداهای ع یبی می  ستاده بودم و  باالخره خوابم برد. توی تاریکی ای

ز و دَف و دست زدن می اومد.  دوتا مرد که با لا ه ی هرمزگانی می خوندنه صدای سا  

شم      شدم. راه امتادم به جلوه نور چ شعر ع یبی می خوندنه چیزی ازش متوجه نمی 

هام رو اذیت می کرد. کمی صتتبر کردم که به نور عادت کنمه دوباره راه امتادم. آدمای 

زیادی روی چندتا قالیچه ی بزرگ نشتتستتته بودنه دیوارهای ایراف پر از آیه های           

شون پارچه ی     قرآنی بود سر سپند دود می کردن. چند نفر روی  ه یه پیرمرد و پیرزن ا

ضای ع یب و       شون معلوم نبوده حرکت های تندی می کردن. م سفید بودو هیچی از

سایی که با         شتمه چاره ی آدم هاش ع یب بود. ک ساس خوبی ندا سنگینی بوده اح

شون با نگرانی      شده بودنه امراد ایرام شونده  سفید پو شون می کردن.   پارچه ی  نگاه
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ستم بین این مردم        شتن و زیر لب ذکر می گفتن. نمی دون ست به دعا دا ضی هم د بع

سرش پایین        شنا امتاد.  شمم به چاره ای آ ستم برگردم که چ چه کار می کردم؟! خوا

شت گریه می کرد. با ناراحتی     شتر دقت کردمه پدربزرگ بود. نزدیکتر رمتمه دا بوده بی

آدمی که کنارش نشسته بود و سرش پارچه کشیده بود نگاه کرد.      نگاهم کرد و بعد به

شنا بود! پدربزرگ     صداش برام آ شروع کرد به زار زدنه چقدر  بدنش خیلی می لرزیده 

لب ذکر می گفت و تستتبیح می   به یرف اون آدم دراز کردمه می  زیر  زد. دستتتم رو 

 .شدم بیدار …خواستم پارچه رو از روی سرش بردارم

 !ه چه خوابی بود؟این دیگ _

توی لیوان آب ریختم و یک نفس خوردم. صدای جغد رو شنیدمه چشم های براقش به 

شده      صدایی درآورد و پرواز کرد و رمت. دیگه همه چیز برام ع یب  انبار بوده دوباره 

بود. به خوابم مکر کردمه اما چیزی یادم نمی اومد. ستتعی کردم دوباره بخوابم اما نمی       

ستم. حرف   ستان ع یب که خدمه و    تون شده یه تیمار های مامان توی ذهنم مرور می

همه ی مریض هاش ناپدید شتتدنه آخرش هم مق  جنازه ی آشتتپز پیدا شتتد و پایان 

 !ماجرا

شتم و از اینترنت در      شون اومد؟ چه اتفاقی امتاد؟! تلفنم رو بردا سر اون آدما چی به 

ست و جو کردمه ا    ستان ج شده  مورد تاریخچه ی این تیمار ما هیو چیزی ازش ثبت ن

شایعه بود و هیو چیزش واقعی نبوده! تو دلم    شاید هم مق   بوده انگار مق  حرف بود. 

به این باور غل  و شتتایعه ها خندیدم. با یادآوری حرف های بابا پشتتت تلفنش خنده 

شدمه در اتاقم رو باز کردم و      سخت بوده از تختم بلند  شکید. باورش برام  روی لبم خ

به یرف هال قدم برداشتم. بابا معموال تلفنش رو وقت خواب توی اتاق نمی برد و   آروم

شتمه با نور    شته اما تلفنش اون جا نبود. تمام هال رو دنبالش گ روی میز تلفن می گذا

ضعیف آباژور م بور بودم خیلی دقت کنم که وسیله ای رو تشخیص بدم. بی نتی ه از    

شپزخونه رمتمه   ستم.      پیگیریم به یرف آ ش صندلی ن شتم و روی  پارچ و لیوان رو بردا

آب توی لیوان ریختم و کمی ازش خوردم. دوباره حرف های بابا تو ذهنم مرور شتتده     
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ستم برم دنبالش.   مردا حتما بابا میره بیرون و قطعا میره پیش اون زن. ای کاش می تون

 .برگشتم به اتاقمه بر خالف ت ورم خیلی زود خوابم برد

باز کردمه صبح شده بود. بلند شدم و به یرف پن ره رمتمه پرده رو کنار     چشم هام رو 

کشیدم. یه کاسه آب دست مامان بود و مشغول سفارش کردن به بابا بود. بابا به پن ره 

ی اتاقم نگاه کرده انگار من رو نمی دید. چند باری دست تکون دادم و صداش زدمه اما   

 :قم نزدیک شد و گفتبی مایده بود. بابا به پن ره ی اتا

 .چرا هستی هنوز بیدار نشده؟ باید ازش خداحام ی کنم _

 :با تع ب به بابا نگاه کردمه حس کردم داره باهام شوخی می کنه. با صدای بلند گفتم

 بابا بس کن دیگهه حاال ک ا می خوای بری؟ _

 :حرمم تمام نشده بود که مامان گفت

 .تی و نتونستی صبر کنیعیبی ندارهه باش میگم که ع له داش _

 زنی خانومم؟ من بدون خداحام ی از یکی یکدونم ک ا برم؟این چه حرمیه می _

 .همین یوری لوسش کردی _

بابا خندید و به یرف در ورودی رمته از رمتارشتتون متع ب بودم. با صتتدای در ستتر 

ست و نگا    ش هش برگردوندم که با دیدن خودم روی تخت مات موندم. بابا کنار تخت ن

به چشم های بسته ی من بود. نمی دونستم چه اتفاقی امتاده؟ موقعیت حاضر رو درک  

 .نمی کردم

 هستی جان؟ بابایی؟ نمی خوای بیدار بشی؟ _

صورتم نبود. بابا با       شدمه رنگ به  صله رهاش کرد. نزدیک بدنم  دستم رو گرمت و بالما

 صدایی گرمته مامان رو صدا زد

 م.. مر.. مریم؟ _

مامان وارد اتاقم شد و با دیدن صورتم کاسه ی آب از دستش امتاده به سرعت خودش      

شید و لح ه ای بعد جیغ          صورتم ک ست به  شست. د سوند و کنار بدنم ن رو به تختم ر

ستش بود رها کرد و از اتاق         سرش کوبیده بابا کیفی که د ست به  شید. با د بلندی ک
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شد. من همچنان مباوت و ناباور به ب  دنم خیره بودمه مامان گریه می کرد و جیغ خارج 

 .می کشید

چه بالیی سرت اومده؟ چرا این اشتباهو کردم و پا توی این خونه ی نحس گذاشتم؟      _

سه چی بود؟ این خونه با دوتا مرده چه جای اومدنت     سوزیت وا آخه زن بی عقله دل 

 بود؟

شده      ضطرب وارد اتاق  سرزنش می کرد. بابا م ستش   با گریه خودش رو  بدنم رو روی د

 .گرمته مامان جلوش ایستاد

 ک ا می بریش؟ _

 .می خوای دست رو دست بزاری که چی؟ شاید تو بیمارستان بشه کاریش کرد _

 .صبر کن لباس تنم کنم _

شیدو از       سریش رو پو شیده مانتو و رو ملحفه ی پارچه ای روی تخت رو روی بدنم ک

سوا   شدن. مامان دررو قفل کردو  شون      خونه خارج  شدنه منم دنبال شین همسایه  ر ما

صورتم نگاه می کرد.   رمتم. مامان هر چند لح ه یه بار روکش پارچه رو کنار میزد و به 

شد. به بیمارستان رسیدیمه بابا با گریه و صدای گرمته  صدای گریه هاش هم بلندتر می

 :گفت

میدهه    تورو خدا کمکمون کنینه دکتر ک استتت؟ دخترم داره جونش رو از دستتت    _

 .کمک کنین

 :دو تا پرستار به یرممون اومدن و پشت هم سوال می پرسیدن. بابا با ع بانیت گفت

 این خراب شده دکتر داره یا نه؟ _

 .مردی که به ن ر مسئول اورژانس بود به یرممون اومد

 آروم باشید آقاه مشکل مریضتون چیه؟ _

 :روبه پرستارها گفت

 خت نمیارین؟چرا به جای پرس و جو کردن ت _

 :هردو پرستار چشم گفتن و رمتنه بابا با گریه و زاری گفت

 .صبح که تو اتاقش رمتیم دیدیم رنگ به رو نداره و بدنش سرده _
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مرد پارچه رو از صورتم کنار کشیده دستم رو گرمت و انگشتش رو روی نبضم گذاشته  

 :اخم کرد و با صدای بلند گفت

 پس این تخت چی شد؟ _

 .خت آوردن و بدنم رو روی تخت گذاشتنمورا یه ت

 .دکتر صدیق رو پیم کنید مورا بیاد اورژانس _

 بابا با نگرانی پرسید

 .چی شده؟ یه چیزی بگین ما هم بفامیم _

سور اورژانسه بابا و مامان هم دنبالش راه امتادن.     سان مرد تخت رو هول داد به یرف آ

 :ره ی درهم گفتدکتر از آسانسور بیرون اومده مرد با همون چا

 .احتمال میدم سکته کردهه خودتون باید تایید کنید _

دکتر پلک هام رو باز کرد و به چشتتم هام نگاه کرده چند لح ه ای مات نگاه کرد و            

 :گفت

 .مورا منتقل بشه سی سی یو _

 :مامان از حال رمته دکتر رو به بابا گفت

 شما پدرش هستین؟ _

 .بله _

 چرا زودتر نیاوردینش؟ _

 نمی دونمه متوجه نشده بودم. حاال چه اتفاقی امتاده؟ _

 .سکته کرده _

دکتر همراه تخت وارد آسانسور شده بابا دوزانو روی زمین نشست و مات به صورتم که 

ازش دور میشد نگاه کرد. دونفر تخت آورده بودنه سعی می کردن مامان رو بلند کنن   

شم   و مات هنوز من …و روی تخت بذارن. اما من مباوت از اتفاق پیش اومده بودم. چ

هام رو لح ه ای بستتتم و باز کردمه یه پرستتتار مشتتغول عوض کردن لباستتم بوده یه 

صل بود رو کنار بدنم          سیم هایی که باش و ستگاهی بود و  شغول تن یم د ستار م پر

گذاشت. دکتر نزدیک بدنم شده چسب هایی که به سیم مت ل بود به بدنم چسبوندنه 
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س  ست برگردم       انگار ح شتر از این ببینمه دلم می خوا ستم بی شون می کردم. نمی خوا

ساکت بوده درو پن ره ها    سیدم خونه و به نخل تکیه دادمه خونه  خونه. نفامیدم کی ر

بسته بودن. چشم هام رو روی هم گذاشتمه با صدای جیغ به ثانیه نرسیده چشم هام        

 .رو باز کردم

 !این جا دیگه ک است؟ _

سه یبقه بود. نمای   توی یه ح ساختمون  یاط بزرگ بودمه یه حیاط خاکی. روبه روم یه 

ساختمون رمتمه دوتا خانوم که روپوش و     شته کثیف و خاکی بود. به یرف  جالبی ندا

 .کالهک خاکستری پوشیده بودن از پله ها پایین اومدن. با تع ب نگاهشون می کردم

 .ببخشید خانوم ها _

 نستم واقعا صدام رو شنیدن یا نه؟هردو نگاهم کردنه نمی دو

 این جا ک است؟ شما من رو می بینین؟ _

 .یکی از اون دو نفر که خیلی تپل بود نزدیکم اومد

 تازه اومدی؟ نامت چیه؟ چرا چارقَد سرت نیست؟ اینا چیه تن کردی؟ _

 :خانومی که همراهش بود گفت

 رئیس؟نکنه خارجیه؟ تن پوشش عیناو اونوریاست. ببریمش پالو  _

 .هردو دستم رو گرمتنه اما نتونستن نگه دارن

 این جا ک است؟ _

هردو با تع ب کار قبل رو تکرار می کردنه باالخره یک نفر خستتته شتتد و به یرف          

 .ساختمون دوییده از پله ها باال رمته در چوبی رو باز کرد و وارد ساختمون شد

 با شمامه چرا جواب نمی دین؟ _

ه ای مثل تو ک استتت؟ دارالم انینه انگار انداختنت این ا و         به ن رت جای دیوون    _

 چرا یه پولی نذاشتن که کتک نخوری؟رمتن. مایه دار به ن ر میایه 

 .دارالم انین؟! تیمارستان! نه _

خانومی که رمته بوده همراه با یه مرد برگشت. مرده زن یری که دستش بود رو نزدیکم   

 .گرمت
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 میای یا با این ببرمت؟ _

رستته نفر پوزخند زدنه به زن یر نگاه کردم. ستتنگین و کلفت به ن ر می اومده خون ه

حاظر رو درک نمی کردمه ستترم رو        یت  ناک بود. موقع که می کرد و ترستت ازش چ

 .برگردوندم. دیوار آجریه در بزرگ با میله های آهنی و در آخر آشپزخونه

 .درستهه این ا خونه ی پدربزرگهه گذشته ی اون خونه _

سفید رنگ         ب سه نفر به نقطه ی  سر برگردوندم. هر  سرمه  سنگین زن یر به  ضربه ی  ا 

شیده             سفید پا شم هام رنگ  شده انگار روی چ سفید  شدنه کم کم همه جا  تبدیل 

شده به بدنم.        صل  سیم های و ستان دیدمه با  بودن. دوباره خودم رو روی تخت بیمار

. دکتر و چند پرستتتار کنار تختم    دستتتگاه بوق مکرر میزده از دماغم خون اومده بود   

اومدنه بابا و مامان از پشت شیشه یه نگاهشون به دستگاه بود و یه نگاهشون به من.       

شد.           ستگاه دوباره عادی  صدای د س  دکتره  سَرم تو شم هام و  بعد از چک کردن چ

سرازیر بود. دکتر نفس عمیقی کشید و کالمه از        شون  شک هردو نفرشون از پلک ها ا

ج شتتد. صتتدای مامان و بابا رو می شتتنیدم که نگران از دکتر توضتتیح می        اتاق خار  

 :خواستنه کنارشون ایستادم. دکتر سردرگم گفت

 .یه اتفاق غیر ممکن امتاده _

 چه اتفاقی؟ _

 .به سرش ضربه وارد شده _

 .مامان و بابا با تع ب نگاهش کردن

 چطور ممکنه؟ _

خودم هم نمی دونمه برام ع یبه که چطور وقتی روی تخت بی حرکت خوابیدهه به        _

 !سرش ضربه خورده؟

 آسیب دیده؟ _

نه خوش بختانهه با خارج شتتدن خون خطرش کنار رمته. ولی خیلی ع یبهه تا به             _

 !حال از بیمارِ اِغما خون دماغ ندیده بودم

 .ه اما چیزی حس نمی کردماز مامان و بابا دور شد. به پشت سرم دست زدم
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 .باید برگردم خونهه باید بفامم چی شده _

برگشتم خونه ی پدربزرگه خبری از تیمارستان و آدم هاش نبود. به یرف انباری رمتم 

شپزخونه رمتم.    شدم و به یرف آ و چفت در رو باز کردمه خیلی تاریک بود. وارد خونه 

به یرف انبار برگشتتتم. تا جایی که  جعبه ی المپ هنوز روی میز بوده برش داشتتتم و

سمتی بود که بابا تخت      ستم کالهک المپ دقیقا ق شمم می دید پیش رمتم. می دون چ

ستادم و کالهک المپ     شته بوده از تخت باال رمتمه کمی روی پن ه ای پدربزرگ رو گذا

رو تو دستتتم گرمتم. المپ قدیمی رو باز کردم و روی تخت انداختمه المپی که دستتتم 

رو توی کالهک چرخوندم. از محکم شتتدنش که خیالم راحت شتتده از تخت پایین  بود

سیله ها خاک گرمته بود. به یرف      شد. همه ی و شن  رمتم. کلید برق رو زدم و انبار رو

کمد پدربزرگ رمتمه قاب عکس دونفره ی پدربزرگ و مادربزرگ روش برعکس شتتده  

 .بود

 .اون همه لطف و محبت نتی ش شده این _

سشون رو     با د س ستم خاک رو از روی قاب کنار زدم و عک سته ی کمد رو  ب.و. یدم. د

شده بود. به یرف دراورِ لباس ها رمتم و بازش کردم. توی    شیدم که بازش کنمه قفل  ک

هماشون به جز کشوی آخره لباس بود. کشوی آخر پر از کاغذ بوده دوتا آلبوم قدیمیه 

شه هم داخلش بود. با دق    سند و یه پو شتمه باالخره      چندتا  شو رو گ شه های ک ت گو

شتم و بازش کردمه مدارک تح یلی بابا توش بود.       شه رو بردا کلید رو پیدا کردم. پو

پوزخندی زدمه پوشه رو سر جای قبلش برگردوندم و کشو رو بستم. خواستم به یرف      

صدای      ساس کردم  شتن روی یکی از موزاییک ها اح پوچی  کمد برگردم که با پا گذا

شدم و به یرف    شنیدمه   صدای چوب اومد. بی خیال  دوباره روش پا کوبیدمه این بار 

کمد رمتمه با کلید بازش کردمه پر از کتاب و پوشتته بود. یه جعبه ی چوبی قدیمی هم     

پایینش بود. جعبه رو برداشتتتم و روی تخت نشتتستتتمه بازش کردمه چند عدد عکس 

سفید بود. توی یکی از عکس ها یه دختر که     سن    سیاه و  شون از کم  قد کوتاهش ن

ستش کمی باال اومده بوده انگار که      ست را سفید و چادر بود که د بودنش بوده با روبند 

 دست کسی توی دستش بود. پشتش رو نگاه کردم
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 «. شسال هزار و سی د و چال ه _شمسیه خاتون رن بر »

 !اسم مادربزرگه _

سن کمتربوده روبندش رو  شته بود و کنار دو زن   عکس بعدی همه همون دختر با  بردا

که لباس خاکی تنشون بوده نشسته بود. دست هر دو زن با یناب بسته بوده گوشه ی       

 .عکس یه مرد با لباس خاکستری ایستاده بود و نگاهشون می کرد

 .این لباسش شبیه لباس همون مردیه که تو تیمارستان دیدم _

 .پشتش رو نگاه کردم

شاهدخت همایون  شش ه. ش     دارالم انین  ست و نود و  سیه      _سال هزار و دوی شم

 .خاتون رن بر

یعنی این عکس مال همون تیمارستتتانه؟! یعنی مادربزرگ این جا رو میشتتناخته؟!  _

 .پس چرا مامان گفت اونا چیزی نمی دونستن؟ دارم گیم میشم

عکس بعدیه عکس همون دختر یا مادربزرگمه جلوی در آهنی بزرگ بوده نوشتتته ی     

 .ر اصال قابل خوندن نبودروی سر دَ

 .این همون دریه که دیدم _

پشت عکس چیزی نوشته نبوده بقیه عکس ها هم قابل تشخیص نبودن. انتاای جعبه    

یه پاکت نامه ی قدیمی بوده بازش کردم. یه کاغذ تکه تکه شتتده با چندتا کاغذ که هر 

شته بوده انتاای پاکت هم یه تکه     شون نو ستخون نازک و  کدوم یه جمله ی عربی تو ا

صندوق رو داخل      ستم چیزی بفاممه  صال نمی تون کوچیک با یه تکه دندون تیز بود. ا

ستم رو به درخت تکیه       ستادمه د شتم تو حیاط و کنار درخت ای کمد برگردوندم. برگ

ضربه زد   سرم  . از پله ها باال رمتمه در دادم و ثانیه ای بعد همون جایی بودم که مرد به 

دم و وارد سالن شدمه بوی خون و تعفن خیلی شدید بود. انتاای سالن     چوبی رو باز کر

تابلوی اتاق مدیریت رو دیدمه بدون معطلی به یرف اتاقش رمتم. ستتمت راستتت یه            

سالن دیگه بود که صدای جیغ و گریه ازش می اومده سمت چپ هم راه پله داشت که     

وارد اتاق شتتدمه مرد مُستتنی   رمت. در زدم و در اتاق رو باز کردمه   به یبقه ی باال می   
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شت و            شم دا ستکانی به چ شکی تنش بوده عینک ته ا سته بود. کت م ش شت میز ن پ

 .موهای کم پشت جوگندمی داشت. سرش رو باال گرمت و نگاهم کرد

 بفرماییده کاری دارین؟ _

 .چقدر صورتش برام آشنا بود

 .با شمام سرکار خانوم _

شد و نزدیکم اومده     شت میز بلند  سرم زده    از پ ستم باید چی بگم. مکری به  نمی دون

 :لبخندی زدم و گفتم

سالمت تاران من رو           _ سی  ستم. از اداره ی برر سالمت ه شکی و  شناس پز من کار

 .مرستادن که سرزده به این بیمارستان بیام و وضعیتش رو بررسی کنم

 .رنگ از روی پیرمرد پرید

 !یعنی برای بازرسی اومدین؟ _

 .سر تکون دادم. صدای دختر بچه ای که از ابتدای سالن می اومد ن رم رو جلب کرد

 .عمو رَزینه عمو رزین اون دوباره داره اذیتم می کنه _

 .به صورتش دقت کردمه مادربزرگ بود

به ما نزدیک شده پیرمرد بغلش کرد و سرش رو دست کشید. متوجه شباهتش شدم و       

 .جواب سوالم رو گرمتم

ش  _ ده دخترم؟ مگه نگفتم از اتاقم بیرون نرو؟ دمعه ی بعد باید خونه تناا بمونی چی 

 .و خودم تناا میام این ا

 .خواستم برم مستراحه اون دختره دوباره اومد و اذیتم کرد _

 کدوم دختره؟ _

 .اوناهاشه پالوی در ایستاده و داره به من می خنده _

 !اما کسی کنار در نبود

 .توناشتباه می کنی خا _

 .نه عموه ببین داره میاد پالومونه ببین چقدر زشته _

 .یاد عکسش امتادم که به ن ر دست کسی رو گرمته بود
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 .تو این ا چه کار می کنی؟ ک ا غیب شدی؟ کلی چرخیدیم پِیِت _

شد نگاه کردم. همونی بود   آب دهنم رو به زور قورت دادم و به مردی که نزدیکمون می

بوده هنوز هم زن یر توی دستش بود. سعی کردم خودم رو نبازم   که به سرم ضربه زده   

 .و بتونم جوابش رو بدم

 .برای کاری که کردین به زودی باید جواب گو باشین آقا _

 :رو به پیرمرد گفتم

این چه وضتع مدیریته؟ هنوز اتفاقی نیومتاده و چیزی نگفته چطور جرات دارن من   _

 !ینرو بزنن؟ اون هم با این زن یر سنگ

ضیه چیهه         ست ق سردرگم بود و نمی دون ست چی باید بگه. مرد که  پیرمرد نمی دون

 :خواست حرف بزنه که پیرمرد اجازه نداد و با صدای بلند گفت

 .برگرد سرکارت بعدا تکلیفت رو روشن می کنم _

مرد بدون حرف دیگه ای به یرف راه پله رمت و از پله ها باال رمت. پیرمرد دخترک رو          

 ردبغل ک

شمسیه خاتون دختر داداش کوچیکمهه پدر و مادرش دوساله که آوردنش پالو من     _

سته ی خودم بود که پالوم بمونهه زنم اجاقش کوره. این      شون رمتن ب ره. خوا و خود

شمسیه خاتون هم نورچشمی ماست و نمی تونیم ازش دل بکنیم. تا وقتی کار پدرش     

 .تو ب ره تمام بشه پالومون می مونه

 .دا براتون حف ش کنهخ _

 :پیرمرد با تع ب نگاهم کرده با لبخند گفتم

 .مگه شما خدا ندارین؟ حاال لطفا این تیمارستان رو بام نشون بدین _

 !چی خانوم؟ _

 .ببخشیده دارالم انین به قول شما _

 .پیرمرد لبخندی زد و از اتاقش خارج شدیم

 .من هنوز مامیلی شما رو نپرسیدم _

 !چی رو خانوم؟ _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

 .شارت …مامیلی _

 .هانه شارت. شارتم رن بره. مرصت نشد خودمون رو نام بدیمه شمام بگین _

 !من؟ _

 .بله _

 :نمی دونستم چی بگمه با دیدن اسم تیمارستان گفتم

 .مامیلیم همایونه _

 شارتتون؟ _

 .بله _

 .چه خوش سعادتینه شارتتون هم نام شاهدخته _

 .بلهه درسته _

 ی خواین از بیرون شروع کنین؟م _

 .نه از همین جا شروع کنیم بعد بریم بیرون _

 .هر یور شما بگین _

 یبقه ی باال هم مثل پایینه؟ _

 .بلهه البته بعضی از اتاق ها خالی هستن و کارکنانمون ازشون استفاده می کنن _

 چطور استحمام می کنن؟ _

 .برای بیمار ها پشت ساختمون گرمابه ساختیم _

 پرستارها چطور؟ _

 .براشون جدا استخر درست کردیم _

 !آهان _

نمی دونستتتم باید چه کار کنمه اگر از من مدرکی می خواستتت نمی دونستتتم چطور  

 .جواب بدم

 .ببخشیده اگر ممکنه برام کاغذ و خودنویس بیارین _

 .بلهه حتما _

 :دخترک رو پایین آورد و گفت
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 .دمپالو خانوم می مونی تا من برگر _

دخترک سر تکون داد و پیرمرد رمت. نگاهش به من بوده پراز سوال. با صدای بچه گانه 

 :و دلنشینش پرسید

 نام شما چیه؟ _

 هستیه شما چطور؟ _

 !شمسیه خاتون. هستی چه معنی میده؟ _

 .به معنی جاانِ _

 .پس معنی نام شما میشه نام ملکه _

 !ملکه؟ _

 .با صدای پیرمرد هردو سربرگردوندیم

 .هیسه آروم تر _

 !چی شده؟ _

 :بامون نزدیک شد و آروم گفت

 .نباید نام خانواده ی شاه رو اینقدر بلند به زبون بیارین _

 !خب چرا؟ _

صحیح        _ صال  شاه در این مکان ا چون این ا دارالم انینه. نام بردن از خانواده ی پاد

 .نیست

 .طش زدم و سرتکون دادملبخندی به باور غل

 .چشم _

 .کاغذ و خودنویس رو دستم داد

 .تازه جوهرش رو عوض کردمه خیالتون راحت باشه. تمام نمیشه _

 .سپاسه بریم یبقه ی باال _

 .بفرمایید _

 .دخترک کنارم ایستاد و دستم رو گرمت

 میشه تا قبل از رمتنتون پالوتون بمونم؟ _
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 .یشمچرا که نه؟ خیلی هم خوشحال م _

هردو با لبخند پشتتت ستتر پیرمرد راه امتادیم و از راه پله باال رمتیمه به ستتالن بزرگی 

 .رسیدیم

شون       _ ستارها و خدمت کار هامونهه کلید سمت چپ در حال حاظر در اختیار پر اتاق 

 .هم دست خودشونه

صدای جیغ گوش خراشی اومد و به دنبالش مردی که زن یر دستش بود از همون اتاق    

شده بود نگاه کردمه دندون هاش رو به      بیرو شت  ست های پیر مرد که م ن اومد. به د

سمتمون اومد.      ست خونیش رو با لبه ی پیراهنش تمیز کرد و به  سابید. مرد د هم می 

حرمی نزده با اخم نگاهم کرد و از کنارمون رد شد. پیرمرد نفس عمیقی کشید و نگاهم 

 .کرد

ست کارکنانم. متأسفانه دیگه مثل سابق از من نمی متأسفم به خایر رمتارهای ناشای   _

شم عاقبت این بیمارها چی         شسته ب شدم. نمی دونم اگر بازن ترسنه خودم هم خسته 

 میشه؟

 چرا اخراجشون نمی کنین؟ _

سابق رو       _ سفانه من درآمد  شون باید جریمه پرداخت کنم. متأ برای اخراج تک تک

ردن و هیو اُجرتی پرداخت نمی کنن. من  ندارم. خانواده ها مریض هاشتتون رو رها ک     

مق  می تونم با حقوقی که هر ماه می گیرم خرج خوراکه پوشتتاک ومالیات رو بدم.        

 .هزینه ی خانوادم هم که بماند

 .پس شرای  سختی دارین _

 .درسته _

به یرف اتاق اول رمت و در رو باز کرده بوی نامطبوعی که به مشام می رسید واقعا غیر  

شوندم و به اتاق نگاه    ستمالی که توی جیبم بود جلوی بینیم رو پو قابل تحمل بود. با د

کردمه همه جا کثیف بود. مرد کم مو و مسنی روی تخت نشسته بود. دست هاش بسته 

. لباستتش خونی بود و حشتترات ایرامش خودنمایی می    بودو به کنم دیوار خیره بود 

 .کردن. به پیرمرد اشاره کردم در رو ببنده
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 مشکل این مرد چیه؟ _

 کرده م نون شدو همسرش رو کشت. بریم اتاق بعدی؟ ینامردهمسرش باش  _

 .نهه کامیه. نمی خوام ببینم _

به ی        تاقش بیرون اومده بوده  که اون مرد از ا تادم  تاق رمتم.  یاد جیغ زنی ام رف اون ا

شسته بود و به       شتم و در رو باز کردمه زن روی زمین ن دستمال رو جلوی بینیم نگه دا

سته بود و پاهاش می         ست هاش ب شک می ریخته د صدا ا تخت تکیه داده بود. بی 

شیده بودنش به هم ریخته بود.      شت ک شکی و کوتاهش که به ن ر از پ لرزید. موهای م

سفیدش      صورت  ست روی  شونیش خراش     جای د شه ی پی خودنمایی می کرده گو

 .برداشته بود و خون ریزی داشت

 .نمی خواین زخمش رو ببندین؟ اگر عفونت کنه می میره _

 :زن با شنیدن صدای من نگاهم کرد. به سمتم اومد و جلوم زانو زده با گریه گفت

سم می خ    _ سم. دیگه جیغ نمی زنمه ق ورم دیگه نذارین من رو ببرن اون اه من می تر

 .اشتباهی ان ام ندم

 دلم به حالش می سوخته اما نمی دونستم چه کاری از دستم بر می اومد؟

 .حرمش رو باور نکنین خانومه اون م نونه _

 .پیرمرد هولش داد داخل اتاق و در رو بست

 .لطفا برگردین پایینه باتره این جا نمونین _

دیم. از راه پله پایین رمتیم و به یرف دست دخترک رو مشردم و دنبال پیرمرد راه امتا

 .سالن روبه رو رمتیم. بوی امتضاحی داشت و جلوی نفس کشیدنم رو می گرمت

 این بوی بد برای چیه؟ مگه خدمت کارهاتون این جا رو تمیز نمی کنن؟ _

 .ماهی یک بار تمیز می کنن _

 چرا؟ _

 .چون نمی تونم حقوق کامی باشون بدم _

شخص بود مر  ستان      کامال م سیه و بی پولی رو باونه می کنه. اما چرا این تیمار سی د خ

شم! در یکی از اتاق ها رو باز کردمه زنی با         ساخته متوجه نمی ستش  سا رو با این خ
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زد. شتتروع کرد به الالیی خوندن و بعد از چند ثانیه        حرف می عروستتک توی بغلش

 :عروسک رو پرت کرد به یرف دیوار و با مریاد گفت

 فه نمیشی؟ می دونی به خایر این صدای زشتت چند شبه که نخوابیدم؟چرا خ _

 :در رو بستمه پیرمرد آروم گفت

ستاش خفه کرده بعدش هیو وقت  وقتی بچه _ ش دنیا اومد و رمت خونه بچش رو با د

 .صدای گریه ی بچه از تو گوشش بیرون نرمت

 .نمی تونستم دیگه ادامه بدمه دیدنشون برام واقعا سخت بود

 میشه بریم بیرون؟ _

 .حتما _

 :دخترک دستم رو مشرد و گفت _

 حال شما خوب نیست؟ _

 .نه متأسفانه _

 .دخترک پشت پاهام قایم شد

 !چی شده؟ _

 .دوباره اون اومدهه نگاه کن جلوی در ایستاده. میگه باید از شما دور بشم _

 کی؟! کسی این جا نیست. می خوای بغلت کنم؟ _

 :پیرمرد کنارش ایستاد و با لبخند گفت

 .نه خانومه شمسیه جان بیا با هم بریم _

 !نه مشکلی نیست. مق  من ورش رو نمی مامم. انگار واقعا ترسیده _

منم هنوز نفامیدمه از وقتی این جا اومده میگه یه دختر بچه رو می بینه که همش          _

 .نگاهش می کنه و می خواد باهاش بازی کنه

 !هع یب _

صدایی رو       شد  سته  ساختمون. در که ب پیرمرد دخترک رو بغل کرد و رمتیم بیرون از 

 .کنار گوشم شنیدم

 .اگر ازش ماصله نگیری می کشمته اون دوست منه _
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ستترم رو به ایراف چرخوندمه هیو کس ایراممون نبود. صتتداش توی گوشتتم تکرار    

 .میشد

 .خانوم لطفا برینه می ترسم شما رو بکشه _

 :د با ع بانیت گفتپیرمر

 چی داری میگی؟ کی بکشتش؟ _

 .دخترک شروع کرد به گریه کردنه موهای نرمش رو دست کشیدم

 .نترس عزیزمهکسی نمی تونه من رو بکشه _

 .آخه اون مادرش رو کشته _

 .با تع ب نگاهش کردمه با هق هق ادامه داد

 .خودش برام تعریف کردهه برای همین ازش می ترسم _

 .مشکلی پیش نمیادنترسه  _

 .به راهمون ادامه دادیم

ق د دارم در آینده این حیاط رو پر از گل و درخت کنم. می خواین محویه ی پشت  _

 رو ببینین؟

 .ش رو آرهحمام رو نهه مکر نکنم تمیز باشه. جاهای دیگه _

 .بفرمایید _

باریکی کنار ستتاختمون به حیاط بزرگی رستتیدیم. ستتمت چپ یه              _  از یه حیاط 

ساختمون کوچیک بود که چسبیده به ساختمون اصلی بود و روش نوشته بود گرمابه.      

کمی جلوتر یه استتتخر بزرگ بود که دو قستتمت بوده بعد از استتتخر هم یه باغچه ی 

 .بزرگ بود که گل های قشنگی توش خودنمایی می کردن

 .نیازی نیست جلوتر بریمه باتره بریم آشپزخونه و من تا دیر نشده برم _

 .بلهه هر یور شما بخواین _

شپزخونه رمتیم. پیرمرد در چوبی رو باز کرد و       شتیم و به یرف آ صلی برگ به حیاط ا

وارد آشتتپزخونه شتتدیم. از بیرون به ن ر آشتتپزخونه ی کوچیکی نشتتون میداده اما  

داخلش یوری یراحی شده بود که واقعا عالی به ن ر می اومد. شش دیگ و گاز بزرگ   
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د. انتاای آشپزخونه هم حوض بزرگی سمت راست بود و سمت چپ تماما سکوی کار بو

داشت با شیر آب. وس  آشپزخونه میز چوبی بود که روش غذاهای آماده چیده میشد. 

کارگر توی آشتتپزخونه مشتتغول بودنه ولی بوی خوبی از غذاها نمی اومد.        ۱۵حدود  

مردی با قد بلند و هیکل ورزیده به یرممون اومد و سالم کرده ما هم جوابش رو دادیم. 

 :یرمردگفتپ

 .این آقا سرآشپز و مدیر آشپزخونه هستن _

مرد جوان دستتت دراز کرده اما بی اهمیت از کنارش رد شتتدم. حس خیلی بدی باش 

ستادمه         شم نمی اومد. کنار دیگ ها ای شن و نگاه هیزش خو شم های رو شتمه از چ دا

 .خیلی بوی بدی داشتن

 چی پخت می کنین؟ _

 .ته چین گوشت _

که بدون رستتیدگی و هزینه ای برای این تیمارستتتان چطور انقدر          برام ع یب بود  

 !تشریفات دارن؟

 مشکلی پیش اومده دوشیزه ی عزیز؟ _

صورتم بود دلم        شت لمسم کنه و اونقدر خیره به  شده از این که انقدر ق د دا نزدیکم 

 .می خواست بندازمش توی همون دیگ های غذا

 .مشکلی نیست _

دیک حوض رمتمه گوشتته های حوض لکه هایی از خون بود.      به راهم ادامه دادم و نز  

 .خواستم رد بشم که دیدم کفه ی چوبی جلوی پاهام چفت داره

 پایین انباریه؟ _

 .دوباره نزدیکم شد

 اتاقمه. دلتون می خواد ببینین؟ _

 .خیر _
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هایی می کرد. از          مه  لب زمز گاه کردمه مشتتتش گره شتتده بود و زیر  به پیرمرد ن

شپزخونه بی  سردیم رو حفظ کردم و منت ر پیرمرد موندم. بعد از چند  آ رون رمتمه خون

 .دقیقه باالخره بیرون اومد

خبه من کارم این جا تمام شتتده. برای کمک به شتتما حتما پی گیر میشتتم تا لوازم  _

 .باداشتی و بودجه ی کامی براتون بیارن

 .براتون جبران کنم بی ناایت از شما سپاس گزارم. امیدوارم بتونم این محبت رو _

 .خواهش می کنمه این هم خودنویستون _

سر دخترک رو    شدم و  س خم  یدمه مادربزرگ ماربونم که هنوز نفامیدم چرا این ب.و.

ارثیه ی منحوس رو برامون نگه داشته؟ خداحام ی کردم و از تیمارستان خارج شدم.    

رمی نمی تونستم از  نمی دونستم باید چه کار کنمه دلم می خواست برگردم خونه. از ی  

دونستن ماجرای مادربزرگ پا پس بکشم. تو مکرم درگیر بودم که حس کردم از چیزی 

ست       سر برگردوندمه یه مرد با تع ب به ایرامش نگاه میکرده انگار نمی تون شدم.  رد 

شتم.      ستان برگ سر تکون داد و راهش رو ادامه داد. به یرف تیمار من رو ببینه. کالمه 

با   قای رن بر  به یرف     آ بت بوده دخترک ستتر تکون داد و  دخترک مشتتغول صتتح

ساختمون دویید. آقای رن بر به یرف آشپزخونه رمت. هنوز مطمئن نبودم از کارمه به   

در آهنی نگاه کردمه می ترستتیدم اگر جواب نده دوباره بدنم صتتدمه ببینهه اما نمی          

ه ها رد شد. لبخندی   تونستم صبر کنم. دستم رو به در نزدیک کردمه به سرعت از میل    

ستم و رمتم جلوه عبور از در      زدم و خودم رو به در آشپزخونه رسوندم. چشم هام رو ب

رو حس کردم. چشم هام رو باز کردمه کارگرها مشغول کشیدن غذا بودن. آقای رن بر    

و سرآشپز گوشه ی آشپزخونه مشغول صحبت بودنه نزدیکشون شدم. آقای رن بر           

 :کالمه گفت

نداریم ممکنه کمکمون نکنن.          اگر اون _ ناتی  بده که این جا هیو امکا دختر گزارش 

 .امیدوارم بشه روی حرمش حساب کرد

 .اون دختر یه جور ع یبی بوده مخ وصا لباس هاش. چارقد هم که نداشت _
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تو به ظاهرش چه کار داری؟ مسئله ی من پولیه که با گزارش دادنش مشخص نیست  _

 به ما میرسه یا نه؟

 .شپز سر تکون داده از پن ره نگاهی به حیاط کردسرآ

 .وقت رمتن شماسته چند دقیقه دیگه شام پخش میشه _

شکر کرد و از همه خداحام ی   آقای رن بر به میز غذا نگاه کرده همه چیز مرتب بوده ت

 :ش رو صدا زدکرد. دنبالش رمتمه کنار پله ها ایستاد و برادرزاده

 …شمسیه خاتون؟ شمسیه _

 .از چند لح ه دخترک از در ورودی بیرون اومد بعد

 بله؟ _

 .بیا دخترمه باید بریمه هوا داره تاریک میشه _

 .باشه _

قدیمی رمتن. من هم         یل  به یرف اتومب با هم  مت و  دخترک دستتت پیرمرد رو گر

همراهشون سوار شدمه دخترک وجودم رو حس کرده بود. مدام به صندلی عقب نگاه     

می کرد و چشمش روی صندلی دنبالم می گشت. پشتی صندلیش رو جلو کشید و سُر  

ی جابه جا شد و دوباره  خورد به یرف منه دقیقا جایی که من نشسته بودم نشست.کم    

 .سر جای من نشست

 عمو؟ _

 جان؟ _

 ش نیست؟چرا مق  همین کُنم خوشبو شده و جای دیگه _

شربتیه دعایی چیزی خالی      _ شین  شاید دوباره زن عموت توی ما نمی دونم دخترمه 

 .کرده

 !چرا این کار رو می کنه؟ _

 .برای این که تو گُم نشی _

 .اه کرددخترک با تع ب به پیرمرد نگ

 !قراره گُم بشم؟ _
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سی بدزدتته زن عموت هم می     _ شین تناا موندی ک نهه ممکنه یه وقتی اگر توی ما

 ترسه.خودت که می دونی چقدر دوستت داره؟

 .بله _

پیرمرد لبخندی زد و سرعت ماشین رو بیشتر کرد. از موقعیت حاضرم نگران بودم. از     

که کسی نمی تونه من رو ببینه و نمی دونم   این که نمی دونستم چه اتفاقی برام امتاده 

 .چطور برگردمه هم این که می ترسیدم اگر دوباره من رو ببینن باید چه جوابی بدم

با بی حرکت شتتدن ماشتتین به ایراف نگاه کردم. یه خیابون که مق  چاار تا خونه              

سر پیرمرد و دخترک به یرف در کوچیکی که جلوتر از        شت  شدم و پ شت. پیاده  دا

اشتتین بود رمتم. پیرمرد زن یری که از کمر شتتلوارش به جیب کُتش منتای میشتتد م

ست به دیوار زدم و لح ه ای بعد      صل بود. د سته کلید بزرگی و بیرون آورده انتااش د

داخل حیایی بزرگ ایستتتاده بودم. حیاط شتتامل ستته درخت نخل بزرگ و یه حوض 

شت که به پله های ورودی  کوچیک بود. دور تا دور حیاط باغچه ی باریک و پر  گلی دا

صدای در از در ورودی بیرون اومده منقل        شنیدن  سالی با  شد. زن میان خونه ختم می

گرد و کوچیکی دستش بود که ازش دود اسپند پخش میشد. به یرف دخترک رمت و    

 .بغلش کرد

 .سالم عزیزکمه سالم ماه دختکم _

به یرف در ورودی خونه قدم  لا ه ی هرمزگانی قشتتنگش من رو دلتنگ برادرم کرد.

 .برداشتم و لح ه ای بعد توی بیمارستان بودم

سرش می کوبید و گریه        ست به  شده ها بوده بابا با د شوکه  مامان خیره به زمین مثل 

ستانی          سعید با لباس مخ وص بیمار ستری بودم رمتم.  می کرد. به یرف اتاقی که ب

شک      شسته بود و نگاهم می کرد. رد ا شده روی گونه هاش آزارم   کنار تخت ن خشک 

ش صورتش رو مردونه نشون می داد. دلم   میداد. تَه ریشش روی پوست آمتاب سوخته   

ش برم. روی تخت دقیقا رو به روش نشستم. در  می خواست بغلش کنم و قربون صدقه  

اتاق باز شد و دکتر وارد اتاق شده نبضم رو گرمت. سعید نگاهش کرده دکتر با ناراحتی     

 :گفت



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

 .ممکنه یک ساعت یا شاید سه ساعت دیگه تمام بشه _

ستم باور کنمه جمله ی دکتر برام قابل      ست. نمی تون شد و در رو ب دکتر از اتاق خارج 

هضم نبود. سعید اشکی که داشت از گوشه ی چشمش پایین می اومد رو پاک کرده با       

 :صدای لرزونش که خیلی عذاب آور بود گفت

مگه چه اتفاقی امتاده؟ چرا چشم هات رو باز نمی کنی؟   چرا می خوای بری هستی؟  _

همه میگن آدما توی این حالت هر صتتدایی رو می شتتنونه پس چرا تو نمی شتتنوی؟ 

شم هات رو باز کن خواهریه اگر واقعا        شنوی؟ جونِ من چ صدام رو نمی  ستی چرا  ه

 .ریه بگومی شنوی چشم هات رو باز کن و بگو که نمی

ل شده پیشونیش رو روی دستم گذاشت و زار زد. یاقت دیدن     بغضش به هق هق تبدی 

گریه هاش رو نداشتمه حال ع یبی داشتم. نه می تونستم حرف بزنمه نه جیغ بکشم و  

صورت رنگ پریده    ستم گریه کنم. به  ست دوباره  نه می تون م نگاه کردمه دلم می خوا

با مریاد بگم که نمی خوام     از پیشتتتون برم.  برگردم و بغلش کنمه دلم می خواستتت 

ستم ببینمش. با    شونده نیرویی که نمی تون نیروی قدرتمندی من رو به بیرون از اتاق ک

ستار دیگه وارد اتاق          سر بلند کرد. دکتر و چند پر سعید  ستگاه  صدای بوق مکرِر د

ستار      ستم داخل برمه یه نیرویی از حرکتم جلوگیری می کرد. پر شدن اما من نمی تون

سعید گفت بیرو  شه به      به  شی شت  ستادن و از پ ن منت ر بمونه. بابا و مامان کنارش ای

صدا میزد.         ضرت مایمه رو  سعید با گریه مدام ح صورت من نگاه می کردن.  دکتر و 

 .پرستار از اتاق بیرون اومد که آرومشون کنه

شما زنده می          _ شکر دختر  شته و خدا رو  ضعیت برگ شینه مثل این که و نگران نبا

 .به هوش نیومده. آقای دکتر گفتن سر و صدا نکنین مونه. اما هنوز

سعید هم به دیوار رو به        شتن.  صندلی برگ شکر کردن و به یرف  مامان و بابا خدا رو 

صورتش رو پاک کرد و به مامان          شک روی  ستمال ا ستاد. با د شون تکیه داد و ای رو

 :گفت

سه   _ روز که این ام غیر  برات یه لیوان آبمیوه بیارم؟ خدای نکرده مریض میشی. این 

از آب چیزی نخوردی. ل بازی نکن و بذار برات غذا بگیرم. به ن رت هستتتی به هوش 
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بیاد و این شکلی ببینتت خوشحال میشه؟ به خدا بدتر میشه. مامان جان خواهش می     

 .کنمه به خایر من

صورتی که من مق  چند         شهه در  شته با سه روز گذ به این مکر کردم چطور ممکنه 

کنارشون نبودم! سعید آهی کشید به یرف شیشه ی اتاق برگشت. به صورتم         ساعت  

صل            سوزن به بدنم و ضخیمی که از یریق  سیم های  شه نگاه کردمه به  شی شت  از پ

 .بودن. دکتر با لبخند از اتاق بیرون اومد

به این بزرگی ببینم. نبض        _ باز هم تونستتتم توی زندگیم مع زه ی  که  خوشتتحالم 

 .امیدوارم به زودی به هوش بیاد خواهرت برگشتهه

سعید تشکر کرد و دکتر رمت. احساس کردم بازتاب صورتم روی شیشه مشخص شده         

 !اما چطور ممکن بود رو نمی تونستم درک کنم

سعید صورتم رو دیده دستش رو روی شیشه گذاشته درست روی ت ویر صورتم. به           

 :مقابلش نگاه کرد و گفت

 !هستی تو این ایی؟ _

 .دستش رو از روی شیشه برداشت و با اشک نگاهم کرد

 دارم اشتباه می بینم مگه نه؟ واقعا دارم صورت قشنگت رو می بینم؟! تو کنارمی؟ _

کاش می تونستم باهاش صحبت کنمه می دونستم حس نمی کنه اما بغلش کردم. آروم   

 :تر از قبل گفت

 .این بوی عطر توئهه پس اشتباه نکردم _

دیگه دیدن گریه هاش رو تحمل کنمه شتترای  خیلی ستتختی بود. به         نمی تونستتتم

 :سختی تونستم بگم

دوستتتت دارم داداشتتی. به خونه برگشتتتم. نمی دونستتتم چرا نمی تونم برگردم به  _

سمم. دلم برای   س ج شاید باید اول ماجرای این خونه   ب.و. شده بود.  یدن مامانم تنگ 

 .رو می مامیدمه بعد بر می گشتم

م به یرف درخت رمتم و دست روش گذاشتم. دوباره توی همون حیاط بودم. با عزم جز

 .صدای دختر جوونی می اومد
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 مامان؟ مامان ک ایی؟ _

 .زیر زمینم شمسیه جان _

با تع ب به دختری که از خونه بیرون اومد نگاه کردمه زمان جلو رمته بود و مادربزرگ    

 .یه خانوم جوون شده بود

امان؟ یه وقت چشتتم هات ستتیاهی میره و دوباره زمین می        چرا رمتی زیرزمین م  _

 .خوری

 .حواسم هست عزیزم _

 .مادربزرگ همراه زن عموش که حاال پیر شده بود از پله ها باال اومد

 اگر یه وقتی من نباشم و اتفاقی بیومته چی؟ _

بزرگت کردم که ع ای دستم باشی نه که تناام بذاری یکی یک دونه ی من. عموت     _

 مرده و من این ا کسی رو غیر از تو ندارمه ک ا می خوای بری آخه؟که 

 :روی تختی که کنار حوض بود نشستنه مادربزرگ با لبخند گفت

 اگر شوهر کردم و رمتم چی؟ _

 !واه! خدا مرگم بدهه دوره آخرالزمون شده. این چه حرمی بود زدی بی حیا؟ _

 .باشه تکرار نمیشهه ببخشید _

شده  سر هم به در می کوبید. مادربزرگ چادر رو از روی       در حیاط زده  شت  سی پ ک

 یناب برداشت و سر کرد

 .کیه؟ اومدم _

 .در رو باز کرد. مرد قوی هیکلی در رو به دیوار کوبید و اومد داخل

 ننه جمیله؟ _

 .پیرزن بلند شد و به یرف مرد رمت

 ها یارعلیه باز که امسار پاره کردی. چی شده؟ _

 .نم صبر کنم ننهه پولم رو بدین برمدیگه نمی تو _

 هنوز پول جمع نشدهه چرا اینقدر ع له داری آخه؟ _

 .منم بدهکارم ننهه باید پول مردم رو بدم. من همین امروز پول می خوام _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 .ندارمه هنوز ن ف پولت هم جمع نشده _

 .پس خاتون رو بده _

 .پیرزن با ع بانیت چکیده ای به گوش مرد زد

 خ الت بکش. تو زن داریه بچه داریه می خوای دخترم رو بدبخت کنم؟ _

ضری خونه   چرا ع بانی می  _ ت رو شی ننه؟ من مق  عوض بدهیم رو می خوام. حا

 بدی؟

شم؟ اونایی که باشون بدهکاری عوض پول دخترت رو بخوان     _ آخه چطور ع بانی ن

 .م انین رو بگیردمه دارالدی؟ نمی زنی در گوششون؟ این جا رو نمیمی

م. دارالم انین رو کسی نمی خره که بگیرم. این خونه رو بده  حق داریه من شرمنده  _

 .بفروشم

 پس خودم ک ا برم؟ _

 .برین دارالم انین _

 :صورت مادربزرگ مثل گو سفید شد و دویید داخل خونه. پیرزن با ناراحتی گفت

 .بیشتر از بدهیته شه زندگی کرده این خونه خیلیآخه اون ا که نمی _

نه چی می    _ کاری برات بکنم. گوش بگیر ن یه  باقی پول  می تونم  گمه می تونم عوض 

 .شمه برات دارالم انین رو خراب کنم و خونه بسازماین خونه که بدهکارت می

 می تونی؟ _

سازمه بار منزلت رو ببر اون ا و     _ ضامه پول این خونه می  آره ننهه اون ا رو به اندازه ا

 .ین خونه رو بده به منا

 .اگر می تونی من حرمی ندارم _

 نوکرتم ننهه کاری با من نداری؟ _

 .نه _

 .پس من کار اون ا رو تمام می کنم و خبر میدمه با اجازه _

گاه کرده ترس تو چاره       به پن ره ن از هم خداحام ی کردن و مرد بیرون رمت. پیرزن 

ناراحتی      با  یدا بود. پیرزن  مادربزرگ پ . من هم همراهش وارد به داخل خونه رمت    ی 
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سیاه و        سایل قدیمیه تابلوهای  شنگی بوده چیدمان و شدم. خونه ی بزرگ و ق خونه 

ستتفید روی دیواره همه چیز برام جذاب بود توی اون خونه. به اتاقی که مادربزرگ بود 

 .رمتمه پیرزن کنارش نشست

ریم. نمی ذارم به آشپزخونه دست    می دونم ناراحتی دخترمه اما چاره ی دیگه ای ندا _

 .بزنن

 .مادربزرگ با تع ب نگاهش کرد

ستم         _ شپزخونهه نمی تون شپز رمتم توی آ سرآ مکر کردی نمی دونم؟ بعد از مرگ 

شنوم. باید می مامیدم چه اتفاقی امتادهه          شایعه ب ست بزارم و همش  ست روی د د

 .نترس دخترم

عذاب این مامیدن رو به دوش نمی     خوبه که حقیقت رو مامیدین و من به تناایی       _

 .کشمه اما ترس من از چیز دیگه ایه

 از چی؟ _

یادتون رمته؟ من اون ا دختری رو می دیدم که کستتی نمی دیده نمی خوام دوباره         _

 .ببینمش مامان

شه. به من         _ ضایا از بین میره و مراموش می شهه همه ی اون ق ساخته ب وقتی خونه 

از اتاق خارج شتتدنه مثل ستترگی ه تمام اتاق دور ستترم        اعتماد کن و نترس. هر دو  

به روم پرده ی بزرگی         تاده بودمه رو  تاق بزرگ ایستت یه ا ید و تغییر کرد. توی  چرخ

سیه توی هال      سا شدمه همون ا آویزون بوده پرده رو کنار زدم. وارد هال خیلی بزرگی 

شت. به   شده بود. در چوبی که باز بود به ن رم به حیاط راه دا یرف در رمتم و با  چیده 

 .تع ب به حیاط نگاه کردم

شتی می       صدای مادربزرگ از حیاط پ ست. از پله ها پایین رمتمه  این ا که خونه ی ما

اومد. از حیاط باریکه ی کنار ساختمون رد شدمه از اون همه زیبایی حیرت کرده بودم. 

گل های رنگارنگ تمام حیاط رو پر کرده بود. مادربزرگ وسطشون نشسته بوده به گل     

 .یزدها نگاه می کرد و باهاشون حرف م
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شتتهه دعا کنین مامان قبول کنه. شتتما باورتون می دونم دعای شتتماها برآورده می _

شه من دوسش دارم مگه نه؟ من مق  می تونم این حرف ها رو به شماها بگمه چون    می

سی رو ندارم. همه مثل مامان مکر می کننه انگار که آدما باید مق  با ت میم پدر و     ک

شم   شون ازدواج کنن. کاش  ستین   مادر ضی ه اهام حرف می زدینه کاش می گفتین را

شین    شتون برم دق می کنم. مطمئن با یا نه؟ من که نمی تونم تنااتون بذارمه اگر از پی

اگر باهاش ازدواج کنم راضیش می کنم تو این خونه بمونیم. اما اگر مامان راضی نشده    

 .می مامم که شماها اصال دوسم ندارین

مادربزرگ خنده ام گرمته بود. صدای دختری رو از پشت سرم  از این امکار بچه گانه ی

 .شنیدم

 .بازم که اومدی _

برگشتم اما کسی نبود. سربرگردوندمه مادربزرگ داشت به سمت راستم نگاه می کرده        

 .مامیدم همونی بود که مادربزرگ درموردش حرف زده بود

 ری تا اینا اذیت نشن؟تو کی هستی؟ چرا از این ا نمی _

 ری؟ هنوز به مرگ نرسیدی؟تو چرا نمی _

 .نه دلم نمی خواد برمه این ا خونمه. خودت رو نشونم بده _

 .تو در هر صورت نمی تونی من رو ببینیه مگه این که تو جسمت باشی _

 پس چرا صدات رو می شنوم؟ _

 .چون یه روحی مثل من _

 از کی این ایی؟ _

 .نه بودن آوردن این ااز وقتی که من و مادرم رو به جرم دیوا _

 مادرت ک است؟ _

حرمی نزده احساس کردم رمته. به مادربزرگ نگاه کردمه نگاهش به کناره ی دیوار بود. 

از قدم راه بین گل ها رد شد و به یرف دیوار رمت. به قسمتی خیره شد و با ع بانیت      

 :گفت

 مکر کردم واسه همیشه رمتیه با کی صحبت می کردی؟ _
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 .ت حرف می زدم. اون ا ایستادهه ولی تو نمی بینیشرمه با هم خونَهنمی تونم ب _

 ری؟چرا نمی _

 .گفتم نمی تونمه برو مادرت ناخوشه _

 .مادربزرگ دستپاچه به یرف حیاط رمت و داخل خونه رمت. صدای نگرانش می اومد

 مامان چی کار می کنی؟ _

 .رو به هم بزنمهیچی مادره دیدم کنار گل هات نشستی نخواستم خلوتت  _

 .زدی خبصدام می _

از پله ها باال رمتمه مادربزرگ کمکش کرد که برگرده اتاقش. پارچ و لیوان استتتیل رو         

 .کنار تشک گذاشت

 .کاری داشتی صدام کن _

 .صبر کن شمسیه _

 جانم؟ _

 .امشب می خوان بیان _

 .زدبرق خوشحالی تو چشم مادربزرگ موج می

 .اگر قبول کنه تو این خونه بمونه و تا قبل از مرگم تو رو نبرهه من هم قبول می کنم _

گونه های مادربزرگ سرخ شد و از اتاق بیرون اومد. دست هاش رو به باال برد و خدا رو 

شکر کرد. به حیاط برگشته شاخه ای از گل شاه پسند صورتی از حیاط پشتی چید و        

شاخه گل   به یرف حوض رمته کبوتری ک ه کنار حوض بود رو روی دست هاش گرمته 

 :رو بین پن ه های کبوتر گذاشت و آروم گفت

 .این رو ببر باش برسون _

 .با خوش حالی کبوتر رو پرواز داد و به رمتنش نگاه کرد

صدای در اومد. کلید        ستاده بودمه  سرم چرخید. کنار پله ها ای دوباره ایرامم به دور 

با صدای مرد جوونی که بلند یااهلل می گفت در باز شد و بعد از   توی قفل چرخیده شده  

 .ورودش بسته شد. مرد سربرگردونده پدربزرگ بود. وای که چقدر دلتنگش بودم

 پدربزرگ _
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 .صدام رو نشنید و از پله ها باال رمت

 .خاتون؟ من اومدم _

 .صدای مادربزرگ به ن ر از آشپزخونه می اومد

 .من این ا هستم آقا _

با زیرپیراهنی و شتتلوار کردی        پدربزرگ پیراهنش رو در آورد و  باال رمتمه  ها  له  از پ

 .مخ وصش از اتاق بیرون اومد

 ناهار حاضره؟ _

 :مادربزرگ از آشپزخونه بیرون اومد و با لبخند گفت

 علیک سالمه دوباره اخمات تو همه! دیگه چی شده؟ _

 .پدربزرگ نشست و به پشتی تکیه داد

شدم     امروز ه _ سته  سفارش های هر روزش رو کرده دیگه خ م آقام اومد در ح ره و 

خاتونه از بس حرف شتتنیدم خستتته شتتدم. قبول کن از این خونه بریمه حاال که ننه 

 .جمیله مرده و مشکلی نداریم

یداش         _ گه هم اون دختر مزاحم این ا پ نه اُنس گرمتم. دی به این خو قاه  نمی تونم آ

شم. م  نمی ی دونم حرف مردم اذیتت می کنهه ولی بخایر من تحمل کن شه که اذیت ب

 .و صبر کنه باالخره دهنشون بسته میشه

 ت خاتونه مگه می تونم دلت رو بشکنم؟از دست این نگاه رام کننده _

 .خیر ببینی آقا _

 .ناهار رو بیار بخوریم _

 .مادربزرگ به آشپزخونه برگشت

 :پدربزرگ گفت

 ش پیدا شده؟مگه جنازهاز کی اون دختر نمیاد؟  _

 :مادربزرگ سفره به دست رمت توی هال و با گونه های سرخ از خ الت گفت

 .نه پیدا نشدهه از وقتی که مامید دیگه مادر شدم دیگه نیومده _
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پدربزرگ با تع ب نگاهش کرد. مادربزرگ که از خ الت دیگه نمی تونستتت حرمی           

 .بزنهه سفره رو پان کرد و برگشت آشپزخونه

خاتون داری راستتت میگی؟! از کی مامیدی؟ چطوری مامیدی؟ اصتتال چرا اول به       _

 خودم نگفتی؟

 .پدربزرگ خوشحالی از صورت و لحن بیانش پیدا بود

 خاتون بیاه دیگه خ التت برای چیه؟ _

 .مادربزرگ سینی قابلمه و ظرف رو آورد و کنار پدربزرگ نشست

 حاال بام بگو که چرا همون اول نگفتی؟ _

 مادربزرگ لب گزید و سرش رو پایین گرمت

شما بگم؟ حتی خاتون         _ ستم چطوری به  شه که مامیدمه اما نمی دون سه ماهی می

 .جان هم نمی دونه

 .مامان خاتون که چندماهه نیومدهه عیبی نداره خودم خبر میدم خ الت نکش _

رو تو دوره  ید. برام جالب بود که مادربزرگب.و.سلبخندی زد و پیشونی مادربزرگ رو 

ی بارداری بابام داشتم می دیدم. شکم گردش تازه به چشم پدربزرگ اومده بود و زیر    

 .لب خدا رو شکر می گفت

شدمه به در چوبیش که     شمم به انبار امتاد. نزدیکش  با لبخند از پله ها پایین رمتمه چ

شتم و ازش عبور کردمه خی       ستم رو روی در گذا شده بود نگاه کردم.د صل  لی قفل و

تاریک بود. جلو رمتمه ستتکوهای کناره رو حس کردم. پاهام به چیزی گیر کرده خم         

باال           به زور  با این که ستتنگین بود  پاهام باش خورده بود گرمتم.  شتتدم و آهنی که 

ستم رو دراز کردمه نردبون رو پیدا کردم. کنارش یه یناب آویزون بوده     شیدمش. د ک

. از نردبون پایین رمتمه پر از تار عنکبوت و یناب رو کشیدم که برق پایین روشن شد   

شو کنارش بوده یه میز و       سه ک شه ی اتاق بوده یه دراور  گرد و خاک بود. یه تخت گو

سمت دیگش یه در آهنی بود که باش قفل زده       شه ی دیگه ی اتاق بود.  صندلی گو

شنیدم. از ن      صدای برخورد چیزی رو به در انبار  سمت در که  ستم برم  ردبون بود. خوا

 .باال رمتمه صدای خنده ی پسر بچه ای می اومده به دنبالش صدای مادربزرگ اومد
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 .حسین جانه بسه دیگه بیا باال _

با تع ب از انبار خارج شدم و به پسر کوچیکی که داشت جلوی در چوبی سنگ ها رو     

سنگی که دستش بود محکم به       شد و با  سنگ ها دور  روی هم می چید نگاه کردم. از 

نگ ها زد که به در چوبی برخورد کردن و قسمت هایی از در شکسته شده صورت با      س 

نمکش حاال پر از کن کاوی شده بود. بابای کوچولوی من به یرف در رمته چشمش رو  

 از شکستگی ها چرخوند که ببینه داخل چه خبره؟

 .مامان انگاری اون ا یه چراغ روشنهه یه نوری میاد از اون ا _

صدا خودش      به ثانیه ن صورتش ترسیده و رنگ پریده بود. بی  رسیده امتاد روی زمینه 

 .رو به سرعت داخل خونه رسونده مادربزرگ جلوش ایستاد

 چی شده حسین؟ _

 …ما..مامان او..اون..اون ا _

 چی شده؟ چرا این یوری حرف می زنی؟ _

 ..اون ا مامان _

 :فتمادربزرگ به اشاره ی دستش نگاه کرد و با ع بانیت گ

 ره؟مگه من بات نگفتم سمت اون انباری نرو؟ چرا حرف تو گوشت نمی _

گوشش رو کشید و توی اتاق بردتش. به سنگ های پخش شده روی زمین نگاه کردمه      

هوا تاریک بود اما غیر قابل تشخیص نبوده سنگی که دست بابا بود و زیر در امتاده بود 

صدای جیغ     شد. ثانیه ای بعد  شیده  صدای در   به داخل ک مادربزرگ اومده هم زمان با 

حیاط سر برگردوندم. پدربزرگ اومد داخل و هراسون به یرف خونه رمته بابا روی پله 

 :ایستاد و با گریه گفت

 .شد سفید هاش چشم و زمین امتاد دمعه یه مامان …بابا..بابا _

سیب و       شد.  سرعت وارد خونه  ست پدربزرگ امتادن و به  خیاره  پاکت های میوه از د

پیاز و ستتیب زمینیه از روی پله ها قِل می خوردن و روی زمین می امتادن. از پله ها         

 .باال رمتمه پدربزرگ با ناراحتی مادربزرگ رو تکون می داد

 .شمسیه؟ شمسیه خاتون؟ تو برو بیرون بچهه برو همسایه ها رو خبر کن _
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با ترس آ              بار نگاه کرد و  به ان ب دهنش رو قورت داد. می بابا به ستتمت پله ها رمته 

ترستتید از پله ها پایین برهه لبش رو با دندون گزید و آروم و بی صتتدا پایین رمت. به  

سایه       صدای در زدن خونه ی هم سوند و بیرون رمت.  سرعت خودش رو به در حیاط ر

شنیده می  شه تمام      ها  شده اما تا وارد خونه ب شده همراه چند زن و مرد وارد خونه 

سش به ان  شستن و با      حوا شدم. دو زن کنار مادربزرگ ن شون وارد اتاق  بار بوده همراه

 :هم چیزی زمزمه می کردنه پدربزرگ کالمه پرسید

 چی شده؟ _

یکی از زن ها پوست میانه ی انگشت شست و انگشت اشاره ی خودش رو گاز گرمت و 

 :آروم گفت

 .باید پیش مُال دعا خون ببریشه زار گرمته _

شور زندگی می  زار نوعی از  )* ست که در جنوب ک صطالح عامیانه زار  جن ه کنه. در ا

ستاد          شدهه اما با مراجعه به کتاب اهل هوا اثر ا شناخته  سم مذهبی  سم یک مرا به ا

غالمحسین ساعدی میشه گفت زار نوعی از جن هست که قبیله هایی جداگانه داره و     

آمریقا هم معالیت داشته. بیشتر جنوب کشوره کشور های عربی و گاها شنیده شده در 

 (.برای ایالعات بیشتر می تونید به کتابی که نام بردم مراجعه کنید

 .پدربزرگ با دو دست به سر خودش کوبید

 بدبخت شدمه حاال چی کار کنم؟ بچم چی به سرش میاد؟ _

 .مردها نگران دست زن هاشون رو گرمتن و رمتن بیرون

 .پسر برو آب بیار _

 .بابا به سرعت به آشپزخونه رمت و بعد از چند دقیقه با لیوان استیل پر آب برگشت

 .خاتون آب بخوره به خایر خدا نذار ببرتت _

لب         ند. روی آب موت کرد و لیوان رو روی  لب می خو عایی زیر  یه می کرد و د گر

شد مردمک چشمش برگشت. ت اویری        شته کمی آب که وارد گلوش  مادربزرگ گذا

سته    از ما دربزرگ مثل برق و باد از جلوی چشم هام گذشتن: مادربزرگ توی اتاق در ب

شن می کرد. لح ه ای که بابا      شون مقابلش رو کامل رو شم هایی که برق و تاریک با چ
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به            نار محکم  نازک ا با چوب  با یناب از درخت حیاط پشتتتی آویزون کرده بود و  رو 

مده بود و از مرق ستترش به پایین زد یوری که خون ازش بیرون اوپشتتتش ضتتربه می

بل               قا با حرارتی غیر  مام آب رو  چکه می کرد. زمانی که داخل حوض حیاط پرید و ت

سرِ خونی به دیوار خون آلود اتاقش تکیه داده بود و بی    وصف تبخیر کرد. زمانی که با 

 حال از دردِ سرش ناله می کرد. مادربزرگ رو توی لح ات موق العاده وحشتناکی دیدم

و در آخر بین آدم هایی با لباس محلی بودم. صتتدای ستتاز دَفه یبل و یه ستتاز دیگه 

ضا         صدای هماهنگ دست زدن هاشون م شعر محلی ع یب با  شته بود.  محی  رو بردا

رو ع یب کرده بود. دیوار های ایراف پر از آیه های قرآنی بوده دور تا دور مرد و زن      

ت هاشون سینی حاوی ظرف گالب ریز و   های مسن نشسته بودند و عده ای توی دس    

ظرف مخ وص اسپند بود. چند نفر روی سرشون پارچه ی سفید بود و زیر صورتشون    

شامم نرسیده بوده بعضی       سپند که بوی گیاهی ازش می اومد که تا به حال به م ظرف ا

هاشون حرکت های تندی شبیه رقص داشتن. مضای ع یب و سنگینی بوده احساس        

پدربزرگ رو دیدم که هماهنگ با بقیه دستتت میزد. نزدیکش شتتدمه خوبی نداشتتتم. 

صورتش غمگین و چشم هاش بی نورِ امید بود. نگران به آدمی که کنارش نشسته بود     

شد.        ست می شیده بود و بدنش به حالت رقص چپ و را سرش پارچه ک نگاه می کرده 

نزدیکش بود یوری شروع کرد به زار زدنه صداش خشدار و بلند بود. زن میانسالی که 

 :که انگار با خودش حرف میزد گفت

 .زارش بلند شده _

کنارش نشستم و نگاهش کردمه به زبان ع یب و حالت تندی حرف میزده صدای مرد    

صورت        سرش رو کمی کنار زدمه  ستم رو دراز کردم و پارچه ی  شت. د سالی رو دا میان

 .زخمی و کبود مادربزرگ بود با صدایی غریبه

 :نرسیده دوباره توی خونه بودم. صدای مادربزرگ اومدبه ثانیه 

 .حسین جانه بیا مادر _
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چقدر صداش خسته و بی جون بود. به اتاقش رمتمه توی رخت خواب دراز کشیده بود    

و شتتکم گرد و بزرگش خودنمایی می کرد. صتتدای بابا توجام رو جلب کرده پستتری    

 .نوجوون با پوست سبزه و با نمک

 بله مامان؟ _

 پدرت نیومده؟ _

 .دمنهه چی کار داری؟ بگو من ان ام می _

 .بیا دستم رو بگیر مادره کمکم کن بلند بشم

ستش           شت و با اون د شونه ی مادربزرگ گذا ستش رو زیر  سمتش رمته یه د بابا به 

 .دست مادربزرگ رو گرمت و بلندش کرد

 ک ا می خوای بری؟ _

 .ز کشیدمه کمرم درد گرمتهمی خوام یکم راه برمه خسته شدم از بس درا _

 .کشه مامانآخه دکتر گفته نباید زیاد راه بریه بابا ببینه بلند شدی منو می _

سرمه باش می  _ سرجای    نترس پ ستمه یکم که راه برم برمی گردم  گم که خودم خوا

 .خودم

 .باشه _

کمی کنار  بابا از اتاق بیرون رمته مادربزرگ به دیوار تکیه میداد و دوباره راه میرمته           

 :در ایستاد. به باغچه ی کوچیک و قشنگش نگاه کرد و لبخند زده آروم زیر لب گفت

بعد از اون اتفاقات شومه مق  شماها برای من موندینه نوقدمی های حسینمه باترین  _

 .هدیه های من

 .با لبخند نگاهشون می کرده انگار ازشون جواب می شنید

 .دین سرجاتون دیگهبه چی نگاه می کنین مامان؟ برگر _

شنگت نگاه می کنمه یه زمانی حیاط   _ میرم مادره نگران من نباش. دارم به گل های ق

پشتتتی پر از این گل های رنگارنگ بوده اما توی اون مدت زمان نحس خودم همه رو          

 .سوزوندمه تناا گل هایی که موندن گل های تو هستن عزیزکم

 .می دونم _
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 .ازشون غامل نشوه اوناا همیشه مراقبتن پسرم _

بابا لبخندی زد و به اتاقش برگشتتت. مادربزرگ نگاهش وستت  حیاط خشتتک شتتد و 

 .لبخندش محو شد

 :زیرلب گفت

 تو مادرشیه درسته خودشی. ولی تو که مرده بودی! چی از جون من می خوای؟ _

 :ای بلند گفتاز درد صورتش جمع شد و دستش رو روی شکمش گذاشته با صد

 .حسین قابله رو خبر کنه ع له کن _

به رخت خوابش برگرده و از خونه            گاه کرده کمکش کرد  مادربزرگ ن به  با نگرانی  با  با

خارج شد. مادربزرگ با اینکه دراز کشیده بوده با همون وضع دردناکش چشم از حیاط    

 .داشتبر نمی

 .از این ا بروه دست از سر من و زندگیم بردارین _

درد می کشتتید اما مق  همون جمله رو تکرار می کرد. به قستتمتی که نگاه می کرد        

شد و بابا      شت. در باز  سمتی بود که درخت نخل دا رمتمه دقیق تر نگاه کردمه همون ق

 :همراه یه زن وارد خونه شد. هر دو داخل اتاق رمتنه زن با لا ه گفت

 .پسر برو همسایَتون رو خبر کن _

سایه بعد از چند دقیقه وارد    بابا دویید تو  صدا زده زن هم سایه رو  حیاط و از حیاط هم

 .خونه شد

 چی شده؟ _

 .قابله اومده _

 :رمت گفتزن همونطور که به یرف اتاق می

 .به سالمتی ننه حسین _

 :مادربزرگ هنوز چشمش به حیاط بوده قابله گفت

 .وقتشه خانومه برو آب ب وشون _

رده قابله در رو بست. زن همسایه حوله و یه قابلمه ی کوچیک   بابا به مادربزرگ نگاه ک

آب جوش رو داخل اتاق برد. صتتدای جیغ مادربزرگ شتتنیده شتتد و چند دقیقه بعد  
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شده به       شد و پدربزرگ وارد حیاط  شت. در باز  صدای گریه ی نوزاد تمام خونه رو بردا

 :بابا نگاه کرد. بابا با تع ب گفت

 !صدای بچه میاد بابا _

دربزرگ خداروشکر کرد و دوباره بیرون رمت. زن همسایه از اتاق بیرون اومد و به بابا پ

 :گفت

 حسین بابات نیومده؟ _

 .اومده دوباره رمت _

 .باشه بیا بااله بیا داداشت رو ببین _

 .بابا که هنوز متع ب بود با اکراه باال رمت

 !داداشم؟ _

تو تناا نذاره وگرنه دوباره مامانت        آره دیگهه وقتی بابات نیستتت مامان و داداشتت       _

 .برنشه و داداشت رو میاونطوری مریض می

ساس کردم        سته بود. اح شم های مادربزرگ ب سر تکون داد و رمت داخل اتاقه چ بابا 

سبزه ی   زمین زیر پاهام می سنگ ریزه ها  لرزهه به زمین نگاه کردم. کنار پاهام از بین 

نگاه کردمه چشتتم هاش باز بود و دوباره به همون      کوچیکی بیرون اومد. به مادربزرگ    

نقطه نگاه می کرد. چشتتم هاش بدون پلک زدن چیزی رو دنبال می کرد و دوباره یک 

 .زدجا ثابت شده رد نگاهش رو گرمتمه انبار بود. بابا صداش می

 !مامان؟ مامان این چقدر زشته؟ _

سایه و قابله با اینکه     شد. هم مادربزرگ نگاهش کرد و لبخند زد. پدربزرگ وارد خونه 

شدنه داخل اتاق رو موت کردن و با هم از پله ها   زیر لب دعا می خوندن از اتاق خارج 

پایین رمتن. پدربزرگ از جیبش دوتا ستتکه بیرون آورد و باشتتون داد. همراه پاکت        

ست. به یرف انبار رمتمه دستم رو روی در گذاشتم و    شیرینی وارد اتاق شد و در رو ب  

شن کرده       ستگی های در می اومده داخل رو کمی رو شک داخل رمتم. نوری که از بین 

بود. خاک بین نور خودنمایی می کرده در زیرزمین هنوز باز بود. دستتت دراز کردم به     

 .یرف پایین و یناب رو کشیدم که چراغ روشن شد
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 !وش کرد؟کی این برق رو خام _

مد         به یرف ک تار عنکبوت بود.  خاک آلود و پر از  پایین رمتمه همونطور  از نردبون 

کوچیکی که دو تا کشو داشت رمتم. کشوی اول رو باز کردمه پر از کاغذ بود و یه مداد    

سوزنه نخه پنسه          ستم و دومی رو باز کردمه چاقوه  شو رو ب شو بود. ک شه ی ک هم گو

رو بستم. به یرف دری که قبال دیده بودم رمتمه دستم رو  کشو  بوده …زن یره یناب و

شدمه خیلی تاریک بود. دستم رو روی دیوار کشیدم که به چیز       شتم و وارد  روش گذا

ستم نگاه کردمه کلیدی اندازه ی      شد. به زیر د شن  کوچیکی برخورد کرد و همه جا رو

 .رسیدمندق روی دیوار بود که به سیم وصل بود و به المپ می

به داخل نگاه کردمه شتبیه سترد خونه بود ولی پر از کمد های ملزی ایستتاده بود. به    

یرف یکی از کمد ها رمتمه سه تا چفت داشت. از باال چفت ها رو باز کردمه در باز شدو 

شد.          سته  با دیدن بدن برهنه ی دختر بچه شوکه شدمه نفسم قطع شد و چشم هام ب

خودم نگاه کردمه از اینکه واقعا برگشتتتم خیلی     چشتتم هام رو باز کردمه با تع ب به     

شحالیم رو از بین برد. به     شحال بودمه اما مامیدن اون حقیقت عذاب آور تمام خو خو

صدای         شده با دیدن من با  شت باش نزدیک می سعید دا شه ی اتاق نگاه کردم که  شی

 .بلند اسمم رو صدا زد

 !هستی؟ هستی واقعا به هوش اومده _

ایستاد و نگاهم کرده مورا برگشت و بعد از چند دقیقه همراه دکتر وارد پرستار کنارش 

 .اتاق شدن. دکتر چشم هام رو معاینه کرد و نبضم رو گرمت

 .خوشحالم که به هوش اومدی _

 .زددرست می گفته گلوله های قاوه ای چشم هاش از خوشحالی برق می

 صدام رو می شنوی؟ _

 .ون دادم. انگشت دستم رو با انگشت هاش مشردپلک هام رو به نشونه ی تایید تک

 حس می کنی؟ _

دوباره پلکم رو تکون دادمه لبه ی تخت ایستتتاد و انگشتتت پاهام رو مشتترده اما هیو 

 .حسی نداشتم. با تع ب نگاهش کردم
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 .نگران نباش _

 .به زانوهام آروم ضربه زده اما باز هم حسی نداشتم

 .شی. حاال باهام حرف بزنخوب میه به مرور آروم باشه نگران نباش _

صل       شد. انگار یه وزنه باش و سعی کردم دهنم رو باز کنمه اما مکّم باال و پایین نمی 

 .شده بود

 .خیلی خبه این مسائل عادیه به خایر سه هفته خوابیدنت _

 .تع بم بیشتر شده سه هفته بیاوش بودم و انقدر سریع گذشته غیر قابل باور بود

شه.       نه زود خوب میناراحتی نک _ ضعت نُرمال ب صبر کنی و شی. االن هم باید کمی 

کنم به بخش تا بتونی   وقتی مطمئن شتتدم آمادگی جا به جایی رو داری منتقلت می      

 .باتر خانوادت رو ببینی

 .رو تکون دادم به یرف شیشه و سعید رو نشون دادم انگشتم

 .دم بیاد داخلباشهه وقتی سیم دستگاه رو ازت جدا کردنه اجازه می _

رو به پرستتارها گفت با دقت و احتیاط چستب ها رو باز کنن و لباستم رو عوض کنن.    

سب ها         شید و بیرون رمت. از جدا کردن چ شه رو ک شی قبل از رمتن پرده ی جلوی 

حس بدی بام دستتت داده بود. لباستتم رو عوض کردنه پرده رو جمع کردن و بیرون    

شه نگاه کردمه دکتر ه    شی سعید حرف می     رمتن. به  شت با  ستاده بود و دا زد. نوز ای

سعید با تع ب نگاهش کرده       شد نگاهم کرده لبخند ماربونی زد که  صحبتش که تمام 

بعد با اخم ازش ماصله گرمت. بعد از چند ثانیه کالمه نگاهم رو ازش گرمتم که مامیدم  

 .رمت. سعید با لباس مخ وص اومد داخل

 .کوچولوم سالم به روی نشُسته ی خواهر _

به زور لبخندی زدمه اما اشتتک دلتنگی با ستتماجت زودتر از لبخندم خود نمایی کرد. 

 :اشک سعید هم در اومده بوده کنارم نشست و با بغض گفت

نمی دونی این سه هفته چی به سر من اومد؟ با چه وضعی می رمتم دانشگاه و بر می  _

 .گشتمه مامان و بابا چقدر اذیت شدن
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شتم       با یادآوری  شد. به ایرامم نگاه کردمه هیو کاغذی نبود. با انگ شتر  شکم بی بابا ا

 .روی ملحفه ی تشک خ  کشیدم

 .دن چیزی بیارم. سعی کن حرف بزنی هستیمن کاغذ و خودکار ندارمه اجازه نمی _

شیدم و به زور          شک ک شتم رو روی ملحفه ی ت شده انگ شم رو کردم اما باز هم ن تال

 .تونستم بنویسم بابا

 .به بابا خبر دادمه دارن میان _

 .سر تکون دادم که من ورم این نبود

 !پس چی؟ _

سعید با ع بانیت            _ سوراخ کردم که  سوزنی که کنارم بود  شتم رو با  شه ی انگ گو

 :گفت

 چی کار می کنی؟ _

 :. سعید حاال متع ب بوده با اکراه گفتنامردیروی تشک نوشتم 

 !مطمئنی؟ _

 :اشکم بیشتر شد و به نشونه تایید پلک زدم. پرستار اومد داخل و گفت

 .چی کار می کنین شما؟ االن نباید روحیه ی بیمار آسیب ببینه _

سعید          شوندمه  شته بودم رو پو شده بود رو کلمه ای که نو ستم جمع  با خونی که تو د

و مورا دکتر   ید و بیرون رمت. پرستار با دیدن دست خونیم ترسید   ب.و.س پیشونیم رو  

شت از در         سعید دا شه نگاه کردمه  شی شده به  رو خبر کرد. دکتر با نگرانی وارد اتاق 

اصلی بیرون می رمت. صدای دکتر رو نمی شنیدمه تناا مکرم سعید و حال بدش بود.     

 .به دکتر نگاه کردمه نگاهش به سوزنِ کنارم بود و بعد با ع بانیت نگاهم کرد

 چرا این کار رو کردی؟ _

 .روی تشک رو دوباره خ  خطی کردم

 .شهه باید منتقل بشی بعد کاغذ و خودکار برداریتوی این قسمت نمی _

تارش متع ب         پاک کرد و بیرون رمت. از رم گاهم رو ازش گرمتمه اشتتکم رو  کالمه ن

بودمه پرستار هم که با لبخند مرموزی نگاهم می کرد. بعد از تمیز کردن دستم و بستن 
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ش تشتتک رو عوض کرد و بیرون رمت. دلم می خواستتت زودتر برگردم  انگشتتتمه روک

خونهه برگردم تاران و همه چیز رو مراموش کنم. بدن برهنه ی اون دختر لح ه ای از      

ساله بود که به ن رم همونی       شت یا نُه  شم هام کنار نمی رمت. دختر حدودا ه جلو چ

 .بود که مادربزرگم می دیدتش

مدنه اما سعید کنارشون نبود. مامان اومد داخله صورتش الغر و مامان و بابا باالخره او

پژمرده بود. دستی به صورتش کشیدمه گوشه ی روسریش با حرکت دستم کنار رمت       

شه           شی شت  شد. به بابا از پ شخص  صورت عزیز م شت های بابا روی اون  که جای انگ

ی کرده هیو حرمی نگاه کردمه کالمه به مامان نگاهی کرد و رمت. مامان مق  نگاهم م          

شم       نمی صورت ماهش نبود. چ سی توی اون  شکیه انگار هیو ح زد. نه لبخندیه نه ا

هاش بی نور بود و مق  نگاهم می کرده دستش رو توی دستم گرمتم و کنار لبم آوردمه  

بلند شتتد و از اتاق بیرون رمت. ستترم خیلی درد می کرده نگران ستتعید بودمه نگران 

مان و نگران.. . نمی   جای        ما عا اون  قدر تغییر کرده بود؟! واق با چرا و چطور ان با دونم 

شگلم که به خایر من اونقدر      صورت مامان؟! مامان ماه و خو انگشت های بابا بود روی 

پژمرده شده چرا باید جای دست روی صورت بی جونش باشه؟ به شیشه نگاه کردمه با       

و نحیفش روی شتتیشتته  چشتتم های بی مروغش به من خیره بود. انگشتتت های الغر 

چستتبیده بود. ستتعید اومده مامان مورا روستتریش رو روی گونه هاش مرتب کرد که           

کبودی صورتش مشخص نشهه نگاهی سرسری به سعید کرد و رمت. با دستم به مامان        

شاره            صورتم زدم و دوباره به مامان ا ستم رو به  شد. د سعید متوجه ن شاره کردمه  ا

ف مامان رمت. صدای بحث کردن سعید و بابا می اومده کردمه سعید اخمی کرد و به یر

شه ی       شی سعید به یرف  صدای مردی که به ن ر از انت امات بود اومد.  به دنبالش هم 

صحبت کردنه دکتر نگاهم     ستاد و کمی با هم  اتاق اومده نگران نگاهش کردم. دکتر ای

 :با لبخند گفتکرد و همراه سعید وارد اتاق شد. ضربان قلبم و نبضم رو گرمت و 

 .داری باتر میشیه تا شب به بخش منتقلت می کنم _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

56 

 

سعید نگاه کردم. ناراحت بود و اگر تناا بود قطعا گریه     شکر لبخندی زدم و به  برای ت

سعید          شونه ی  ست روی  شناختمه دکتر د صیاتش رو خیلی خوب می  می کرده خ و

 :گذاشت و گفت

یا ا     _ به کستتی بگی ب قدر خواهرت رو   اگر خواستتتی حرف هات رو  تاق منه باتره ان

 .ناراحت نکنیه براش مُضره

سعید پیشونیم رو      س سعید تشکر کرد و دکتر از اتاق بیرون رمته  یده نگاهش به ب.و.

ستتمت شتتیشتته چرخید. رد نگاهش رو گرمتمه مامان رن یده نگاهش میکرده دستتت 

عت نگاه   ستتعید رو گرمتم. نگاهم کرده لبخندی زدم و جواب لبخندم رو داد. به ستتا      

ستار وارد اتاق     ست برگردم خونهه دوتا پر کردمه ه ده و چال دقیقه بود. دلم می خوا

شتتدنه ستتعید بیرون رمت. من رو بلند کردن و روی تختی که کنارم بود گذاشتتتنه         

شدم که به راحتی بلندم کردن. از اتاق خارج       ضعیف و الغر  ساس کردم به قدری  اح

هام رو اذیت می کرده چشم هام رو بستم. وقتی   شدیمه نور ماتابی باالی سقف چشم    

شم هام رو باز کردم. اتاق بزرگ یه تخته بوده کنار       شدیم چ ساس کردم وارد اتاق  اح

تخت یه میز قرار داشتت که روش یه دمتر و خودکار بود. اتاق تمیز و مرتبی بوده پرده  

شه خوشم   ی قاوه ای چوبیش همرنگ با رنگ در و رنگ سقف بود. از رنگ چوب همی 

داد. رو به روی تخت روشویی و آینه بوده وقتی تختم رو  می اومده بام حس زندگی می

جا به جا کردن و خودم رو توی آینه دیدم حس کردم مرده ای رو که از خاک بیرون         

شباهت به یه       ستخونی بودنش بی  صورت کثیف و تیره ام که با الغر و ا اومده دیدم. 

 .رم که توی اون لباس وقعا مسخره و زشت بوداسکلت خالی نبود و بدن الغ

شده          ستن. مامان وارد اتاق  ستم بیرون رمتن و در رو ب سِرم د ستارها بعد از تن یم  پر

شویی رمت. به           شت و به یرف رو سه بردا ستمال و یه کا شوی میز رو باز کرد و د ک

نگاه کردن کشوی میز نگاه کردمه دستم رو دراز کردم و آینه رو برداشتمه صورتم قابل 

نبود. پلک پایینم پُف کرده بوده صورتم سیاه و کثیف بوده موهام هم که از ایراف روی   

صورتم اومده بود و به هم چسبیده بود. مامان کاسه ی آب رو کنارم گذاشت و نشست. 

دستمال رو کمی توی آب غلتوند و روی صورتم کشیده بعد از تمیز کردن کامل صورتم 
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ظاهرم کمی باتر شتتده بود. مق  یه حمام آب گرم الزم داشتتتم تا  به آینه نگاه کردمه

شم. مامان گونه ام رو     سرحال ب س کامال  شد و    ب.و. سعید وارد اتاق  ید و بیرون رمت. 

 .کنار تخت نشست

 هستی؟ _

 .دمتر و خودکار رو بام داد

 چی شد که بات شوک وارد شد؟ _

 .دمتر رو باز کردم و با کمی تالش تونستم بنویسم

 .به خایر بابا _

 از کی مامیدی؟ _

 .همون روز _

 چرا به من چیزی نگفتی؟ _

 .چه یوری بات می گفتم؟ خودم هم نمی تونستم باور کنم _

 کیه؟ تونستی بفامی؟ _

 .نهه مق  می تونم بگم بابا رو جادو کردهه وگرنه بابا عاشق مامان بود _

 .درسته _

 .دلم می خواد برگردیم تارانه باید از اون خونه بریم _

 !تو هم که حرف مامان رو می زنی _

نمی تونم االن روی کاغذ توضتتیح بدم ولی نباید اون ا بمونیمه باید زودتر خونه رو           _

 .عوض کنیم یا خرابش کنیم

 .بابا قبول نمی کنه هستی _

ی انبار از پشتتت در چوبی دیده بوده یاد وقتی امتادم که بابا توی بچگیش چیزی رو تو

ترسی که توی چشم هاش بودو بعدش هم اتفاقی که برای مادربزرگ امتاده با اتفاقاتی   

که اخیرا امتاد و اون صتتداها ممکنه دوباره همون اتفاق پیش بیاده البته اینبار برای           

 .مامانه حتی ت ورش هم برام خیلی دشوار بود

 به چی مکر می کنی هستی؟ _
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 به اینکه چطور باید بابا رو راضی کنیم؟ _

االن نیاز نیستتت به خونه مکر کنیه ناایتش یه مدت تو و مامان رو می برم خونه ی   _

باید ببینم کی اومده و زندگیمون رو        خودمه باتر که شتتدی می برمتون تاران. معال 

 خراب کرده؟

 .و بی اختیار کرده باشهتوی اتاق بابا رو بگرده ممکنه دعا یا چیزی باشه که بابا ر _

 .سعید بعد از خوندن جمله ی من با تع ب نگاهم کرد

 !هستی مطمئنی خوبی؟! تو که به این چیزها اعتقادی نداشتی _

صتتدای در زدن اومد و ستتعید حرمش رو قطع کرد. در باز شتتده مرناز و رویا وارد اتاق 

سی از دخترهاه از اتاق بی        سالم و احوالپر سعید بعد از  رون رمت. برگه ای که شدن. 

نوشته بودم رو ورق زدم و سمت دیگه ی دمتر رو برای نوشتن آماده کردم. رویا دستم      

 :رو گرمت و با گریه گفت

دیوونهه چی کار کردی با خودت؟ این ستته هفته نمی دونی ما دو تا چقدر نگرانت           _

ستی چقدر دلم برا  شده   بودیمه اجازه ی دیدنت رو هم به ما نمی دادن. وای ه ت تنگ 

 .بود

 :مرناز هم که اشک می ریخت با لحن شوخی گفت

رویا چی کار می کنی؟ این دختر تازه از سفر آخرت برگشتهه االن ع بیش می کنی     _

 .ما رو هم می مرسته آخرت

 :رویا با اعتراض گفت

خفه شتتو دختره ی خله عوض اینکه بغلش کنی داری چرت و پرت میگی؟ عمه ی      _

 !زد که دل تنگ هستی شدهروز زار میمن بود البد هر 

 :مرناز دوباره با همون حالت گفت

دهه االن بغلش کنم و برم بیرون همه مکر می کنن از  بغلش کنم؟! این بوی مرده می _

 .تو قبر اومدم بیرون

 .لبخندی زدم و دستم رو برای بغل کردن مرناز باز کردم

 .الای قربونت برمه دلم یه دنیا تنگ شده برات _
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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 .بغلم کرد و شدت گریه اش بیشتر شد

 !گی؟بمیرمه چرا اینقدر الغر شدی؟ چرا چیزی نمی _

 .رویا و مرناز رو کنار زدم و دمترم رو برداشتم

 .نمی تونم حرف بزنم _

 :هر دو با تع ب نگاهم کردن. رویا اشکش رو پاک کرد و گفت

 من ورت چیه؟ دهنتم نمی تونی باز کنی؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 آخه چرا؟ _

 .شهدکتر گفته این موارد یبیعیهه به مرور خوب می _

 دیگه ک ات آسیب دیده؟ _

 .پاهام حس ندارن _

 :مرناز دست روی پاهام گذاشت و گفت

 هیچی حس نمی کنی؟ _

 .نه _

 .اذیت می شدی خدا رو شکر که دست هات سالمه وگرنه خیلی _

 آرهه شماها چی کار می کنین؟ _

هر دو به هم نگاه کردن و گونه هاشتون سترخ شتد. با تع ب نگاهشتون کردمه مرناز     

 :گفت

 .از یه نفر خوشم اومده هستیه اون هم به من خیلی توجه می کنهه هم کالسیمه _

 :با خوشحالی بغلش کردم و نوشتم

 .ت ربه می کنیخوشحالم که حس دوست داشتن رو داری  _

وا! چه حرما می زنی! این که دوست داشتن نیست. در ضمن من عاشق شما دو تامه        _

 .پس این اولین بار نیست

 :رویا توی سر مرناز زد و گفت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .دیوونه من ور هستی اینه که عاشق شدی _

 :مرناز با اخم گفت

. این دو بشکنه دستت وحشیه حاال هرچی. وای هستی خیلی دلم می خواد ببینیش _

ستتال همه توجاش به من بود و من تازه مامیدم. حاال یه روز تو دانشتتگاه که قرار           

 .دمگذاشتیم اونو نشونت می

 :با ناراحتی به پاهام نگاه کردمه مرناز با همون ذوق و هی انش گفت

شتتهه نگران نباش. حاال من رو بی شتتی و دوباره چرخیدنامون شتتروع میخوب می _

شع  شدهه من که می   خیال رویای بی شق  گم اگر باباش بفامه می ندازتش تو ور هم عا

 .دریا

از حرف هاش لبخندی زدم که رویا با اعتراض با کیفش به مرناز حمله کرد که باعث              

شون به خودم اومدمه همونطور که از       صورت متع ب هردو شد بخندمه با درد مَکّم و 

 :ا گفتخنده اشکم در اومده بوده تع ب هم کرده بودم. روی

 !تو خندیدی! هستی تو خندیدی؟ واقعا خندیدی؟ _

 بغلم کرد و ادامه داد

 .حاال حرف بزن باهامه سعی کن حرف بزنی دلم تنگ شده _

 :کنارم نشستن و منت ر نگاهم کردن. به سختی تونستم بگم ۲هر 

 …مرناز …رویا _

 :مرناز بغلم کرد و گفت

 .خدایا شکرت _

رویا از اتاق بیرون رمت و بعد از چند ثانیه همراه سعید برگشت. سعید با تع ب نگاهم    

 .کرد

 ..سعید _

 .جانِ سعیده حرف بزن عزیز دلمه حرف بزن _

ست دل تنگی هاش رو         شده بوده انگار به هر باانه ای می خوا شروع  شکم دوباره  ا

قه دکتر هم اومد. متع ب بودم          عد از چند دقی گه ای   خالی کنهه ب که چطور دکتر دی
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شیفتش رو تغییر نمی    ست یا هیو وقت  ِ اتاق ده که دم به دقیقه دمتوی این بخش نی

 :منه و داره من رو چک می کنه! دکتر با لبخند گفت

 چطور ممکنه انقدر زود بتونی صحبت کنی؟ _

 .مع زه ی دوستی.. همه.. کار.. می کنه _

ولی همون یک جمله برقی توی چشتتم به ستتختی تونستتتم همون یک جمله رو بگمه 

دکتر انداخته بود که نمی مامیدم دلیلش چی بود؟ مرناز لبخند معنی داری زد که از        

 :چشم سعید دور نمونده بوده دکتر گفت

شهه حاال دهنت رو باز    خوبهه پس می _ شه امیدوار بود که پاهات هم به زودی خوب ب

 .کن

 .ود داخل دهن و گلوم رو نگاه کرددهنم رو باز کردمه با چراغی که دستش ب

 .باید بیشتر حرف بزنی _

 :رو به رویا و مرناز گفت

 .بیشتر ازش حرف بکشین تا زودتر خوب بشه _

 :مرناز با همون لبخندش گفت

 .بله حتماه چون کل این جمع دوسش دارن همه باید تالش کنن _

بود از اتاق بیرون   دکتر لبخندی زد و از اتاق خارج شتتده ستتعید که اخم هاش تو هم       

 :رمت و در رو بست. رویا کنارم نشست و گفت

 !ناقال ع ب عشقی تور کردی _

 :چشم غره ای رمتم که مرناز گفت

 .زد که می خوادتخوبه حاال واسه ما قیامه نیاه چشم هاش داد می _

 ..بس کن ..مرناز.. ندیدی.. سعید رو _

شه معال تا باتر     _ سی. با شت می تر شدی در موردش حرف می زنیم. االن  پس از دادا

 .هم باتره بریم زیاد حرف نزنی

 نه.. رویا.. تعریف..کن.. چی شده؟ _

 :رویا دستم رو گرمت و گفت
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شی کار می کنه که چندبار با هم رمتیم پیتزا خوردیمه    _ سری توی اون پیتزا مرو یه پ

 یادته؟

 .سر تکون دادم

شماره دادهه یه روز که با دختر خاله ام مع ومه و    ش االن یک ماهی می _ ه که به من 

بذاره گفت می          ته بودیم اون اه وقتی اومد پیتزا رو روی میزمون  این مرناِز دیوونه رم

شماره    شهه بعدم  شنا ب صرار کرد باش   خواد با من آ شت. مرناز خیلی ا ش رو کنارم گذا

وقتی من و مع تتومه رمتیم بیرونه مرناز شتتماره ی من رو    پیام بدم اما قبول نکردمه    

باش داد. اوایل به تماس هاش جواب نمی دادمه خیلی می ترستتیدم. بعد از چند روز        

پیام داد که خواهر و مادرش رو به باونه ی دوختن لباس مرستتتاده پیش مامان تا من           

ش چون معال خانواده رو ببینن و در مورد من با مامان صحبت کنن. اون روز مامان گفت

شم          شیمه اگر بعد از چند وقت دیدم ازش خو شنا ب سه می تونیم با هم آ شنا رو می 

 .نمیاد باش بگم خودش باشون بگه جوابم منفیه

 :مرناز بین حرمش اومد و گفت

و االن هم که می بینیش عاشتتق شتتده و جوابش هم مثبتهه مق  مونده آقاجونش        _

 .بفامه و الفاتحه

 .یدمب.و.سره ای به مرناز داده لبخندی زدم و دست رویا رو رویا چشم غ

 .خیلی.. خوشحالم _

 .ممنون عزیزم _

شست و نگاهم         ست. کنارم ن شد و در رو ب سعید وارد اتاق  هر دو بغلم کردن و رمتنه 

شتتد کرده از نگاهش چیزی نفامیدمه غمگینه خوشتتحاله نگرانه دلتنگه چیزی نمی

 .مامید

 سعید؟ _

 جان؟ _

 شده؟چی  _
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شدی و من چطور نفامیدم. به این مکر می کنم   _ به این مکر می کنم که واقعا بزرگ 

 که اگر کسی بخواد خواهر کوچولوم رو از من خواستگاری کنهه چی باید باش بگم؟

 .با تع ب نگاهش کردم

شتیه اونم زیاد. ولی جدی نمی گرمتم و می گفتم هستی       _ ستگار دا ستم خوا می دون

حاال حاالها براش این حرف ها زوده. اما االن چند وقته دارم مکر می         ستتت.هنوز بچه 

شتیه مامیدم     شدی و من نفامیدم. امروز هم با جمله هایی که نو کنم چه زود بزرگ 

 .م و هیو چیزی رو نفامیدماین منم که هنوز بچه

 .دستش رو گرمتم

 این.. چه.. حرمیه؟ _

یتم می کرد. بلند شتتد و به یرف پن ره  ستترمه ام گرمته گلوم خارش گرمته بود و اذ

رمته قستتمتی از پرده رو کنار زد و به بیرون خیره شتتد. نمی تونستتتم بفامم دقیقا   

شحالهه در     ستم با این که خو من ورش چی بود؟ حالش رو نمی مامیدمه مق  می دون

 .عین حال غمگینه

 سعید؟ _

 :نگاهش به بیرون بوده آروم و گرمته گفت

 جان؟ _

 ده؟چی.. ش _

 :گلوم درد گرمت و نتونستم بیشتر حرف بزنمه با همون حالت گفت

 .خودم هم هنوز مطمئن نیستم _

سعید که هنوز توی      شد. نگاه نگرانی به  شده بعد از چند ثانیه مامان وارد اتاق  در زده 

 :همون حالت بود انداخت و آروم گفت

 ری استراحت کنی؟خونه نمی _

 بابا ک است؟ _

 .خونهباتره بری  _

 .سعید برگشته با دیدن چشم های قرمز و صورت ع بانیش تع ب کردم
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 پرسیدم ک ا رمته؟ _

 .نمی دونم _

 .می دونی _

ستش پایین اومده بود      سماجت روی گونه ی را شکی که با  مامان نگاهی به من کرده ا

سعید رو می        صدای  سعید هم پشت سرش رمته در باز بود و  پاک کرد و بیرون رمت. 

 .شنیدم

ری؟ مق  بگو ک استتت؟ نترس نمی خوام تالمی  مامان صتتبر کنه با توامه ک ا می     _

تشریفشو بیاره دختری که سکته داده رو یه     غلطی که کرده بکنمه مق  می خوام بگم

نداره؟ اون از تو هم        گاهم می کنی؟ مکر کردی خبر  بار ببینه. چیه؟ چرا این یوری ن

 !زودتر با خبر شده و این بال سرش اومدهه مامان؟

 .صدای پرستاری که انگار نزدیک اتاقم ایستاده بود اومد

 لند بشنه حالتون خوبه؟چی شده خانوم؟ آقا کمک کنین از روی زمین ب _

صندلی کنار تخت      ست. روی  ستار اومد توی اتاق و در رو ب بعد از چند ثانیه همون پر

 .نشست و نگاهم کرد

 اسمت هستیه درسته؟ _

 .سر تکون دادمه کارتی از جیب روپوشش بیرون آورد و نشونم داد

 .من مشاور این بخش هستم و اسمم ماسا تقدیره _

 .اشتکارت رو توی جیبش گذ

به خایر لباسم همه مکر می کنن که پرستارمه من این لباس رو خیلی دوست دارم و  _

مدیر بخش خوش بختانه مخالفتی با من نکرده. خب حاال من رو بی خیاله بریم ستتر          

ت بودمه دکترت برام همه چیز رو توضتتیح  وقت کارمونه من از قبل در جریان پرونده     

 .کنم داده و از من خواسته باهات صحبت

 لبخند ماربونی زد و ادامه داد

 .البته قدر دکترت رو بدونه خیلی سفارشت رو کرده _

 .مکر نمی کردم دکتر های غیر از دکتر شیفت شب بیمارها بتونن شب رو بمونن _
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 .نتونستم من ورم رو خوب برسونم اما انگار خودش متوجه شده بود

تو مکر کن من دکتر یا پرستار شیفت شبمه سر مرصت برات در مورد شغلم توضیح         _

 دمه حاال شروع کنم؟می

 .سر تکون دادم

مه وقتی هم که داشتتتم می اومدم دیدم که برادرت از اتاق اومد       ت رو خوند پرونده  _

سوال          ست می خوام  شکلی نی شنیدمه اگر م شون رو  بیرون و خیلی اتفاقی حرف ها

هایی بپرسم که ممکنه خیلی ناراحتت کنه. در ضمن خیلی هم خ وصیه اما برای حل     

 .بذاریشدنش باید به من اعتماد کنی و تمام مشکالت رو با من در جریان 

کرده   نامردینمی تونستمه چطور باید باش می گفتم پدرم که عاشق مادرم بوده باش   

 .و دستشم روش بلند شده؟ صورتم رو ازش برگردوندم

 .تو هر چقدر بخوای من صبر می کنمه اما نمی ذارم توی دلت تلنبار کنی _

ونه دیدمه چشتتم هام رو بستتتم و نفامیدم کِی خوابم برد. مادربزرگ رو توی حیاط خ

 .داشت به گل ها آب می داد. به من نگاه کرد و لبخند ماربون همیشگیش رو زد

اومدی مادر؟ بیا تو به این گل ها آب بدهه شتتاید وقتی از دستتت تو آب می خورن           _

 .دوباره زنده بشن

به یرمش رمتم و به باغچه نگاه کردمه گل ها همه خشک شده بودن و ایرامشون پر از 

 .ایراف نگاه کردمه مادربزرگ نبود. صدای بابا رو از انبار شنیدم خون بوده به

 چی از جون من می خواین شماها؟ _

 .داشت با کسی صحبت می کرد

مگه نمی بینی زن و بچه دارم؟ خیلی هم دوستتتشتتون دارمه برو به اربابت بگو من       _

 .دیگه سِنی ازم گذشته و به درد دخترش نمی خورم

 .نمی شنیدمصدایی از یرف مقابلش 

شم. اموالش رو هم     _ شه من رو بُکشه من نمی خوام داماد اون دیوانه ی دعا خون ب با

 .نمی خوام

 !بابا؟ _
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نگاهم کرده صتتورتش نگران بوده به یرمم اومده بیدار شتتدم. داخل اتاق تاریک بوده          

سعی کردم دوباره بخوابمه کمی        سی توی اتاق نبود.  شده بود و ک شیده  پتویی روم ک

صدای حرکت کردن چیزی میاد. به میز کنارم    چشم  شده بود که حس کردم  هام گرم 

سَرم رو زدم. خودکار داشت حرکت می کرده روی     نگاه کردمه دکمه ی شبخواب باالی 

شیده          سرم ک ضطراری رو زدمه پتو از  شد به یرف تخت. زنگ ا شیده  زمین امتاد و ک

شد و امتادم زمین.        شیده  ست ک سمت را شده بود از      شد. پاهام به  شیده  سِرم که ک

دستم بیرون اومد و خون روی دستم ریخته شد. کمرم درد گرمته بود و دست راستم      

شد. با      ستار وارد اتاق  شد و پر که روش زمین خورده بودم درد بدی گرمته بود. در باز 

دیدن من مورا از اتاق بیرون رمت و با دو پرستتتار دیگه برگشتتته کمکم کردن روی        

ستارها به          تخت دراز صل کردن. یکی از پر سِرم رو و ستم رو تمیز کردن و  شم. د بک

 :همکارش گفت

 .باتره بری به دکتر خبر بدی _

 .ولی دکتر رمته واسه استراحت _

 .ت می کنهه خودت که می دونیگفتم خبرش کنه اگر نگی جریمه _

 .پرستار چشم غره ای باش رمت و از اتاق خارج شد

 ور امتادی؟پاهات خوب شدن؟ چط _

 .یه نفر توی اتاق بوده من رو انداخت زمین. پاهام هیو حسی نداره _

 .ولی وقتی من اومدم در بسته بوده کسی هم داخل نبود _

یاد حرکت کردن خودکار امتادمه می دونستم اگر چیزی دیگه ای بگم باور نمی کنه. به 

 .پن ره نگاه کرد

 کی پن ره رو باز کرده؟ _

 .نمی دونم _

 .دکتر وارد اتاق شده با تع ب نگاهم کرد

 !خوبی؟ _

 .سر تکون دادم
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 چطور امتادی زمین؟ _

 .نمی دونم _

 :پرستار آروم گفت _

 .گه یه نفر انداختتشمی _

 :پومی کشیدم که دکتر با نگرانی گفت

 غیر از دکتر تقدیر کسی توی اتاقت اومده؟ _

 .نه _

 دکتر کِی رمت؟ _

 .شدم اون این ا نبود نمی دونمه وقتی بیدار _

 پس کی بود؟ _

 .نمی دونمه میشه انقدر سوال نکنین؟ دستم خیلی درد می کنه _

 .دکتر نگاهی به پرستارها کرده از اتاق بیرون رمتن و در رو بستن

 کدوم دستت درد داره؟ _

 .دست راستم _

 .آستینم رو باال کشید _

 ک ای دستت؟ _

 .بازوم _

 .با تع ب به دستم نگاه کرد

 .ولی آرن ت کبود شده _

 .مق  بازوم درد می کنهه آرن م درد نداره _

 روی بازوت امتادی؟ _

 .آره _

 پس کومتِگیهه مشکل خاصی ندارهه معال آرن ت کبوده. پاهات هنوز حس نداره؟ _

 .نه _

 خیلی خبه پن ره از کِی بازه؟ _
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 .نمی دونمه وقتی می خوابیدم باز نبود _

 قبل از خوابت دکتر تقدیر این ا بود؟ _

 .آره _

 باهاش حرف زدی؟ _

 .نه _

 .روی صندلی نشست و آستینم رو مرتب کرد

 چرا؟ _

 .نمی خوام باهاش حرف بزنمه لطفا بگین دیگه نیاد _

هستی تو نباید خودخوری کنیه می دونم با برادرت حرف می زنیه اما کامی نیسته    _

 .به مشاور نیاز داری

شما هم ممنون می   م _ شکلی ندارمه از  شم مثل بیمارهای دیگه تون با من رمتار  ن م

 .کنید

 .سرش رو پایین گرمته انگار می خواست رمتارش رو کنترل کنه

 .تو باید با مشاور صحبت کنی _

 .نمی خوام _

 تا کِی؟ _

 .هیچوقت _

 ..هستی لطفا _

 .تناام بذارین و لطفا کاری که گفتم ان ام بدین _

 .من هم نمی خوام _

 .با تع ب نگاهش کردم

 !به چه دلیل؟ _

 .نگاهم کرده نگاهی جسوره ماربون و پر از حرارت خواستن

 ..چون.. چون من _

 :آروم ولی محکم گفت
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 .چون من دوستت دارم _

 .از تع ب دهنم نیمه باز بود. نگاهش جدی و م مم بود

صحبت کنم. نمی دونم تا این لح    _ سعید  صال به من مکر کردی یا نه؟  می خوام با  ه ا

 .اما می خوام از این به بعد مکر کنیه می خوام به بودن کنار من مکر کنی

 .ری آقای محترمداری زیادی جلو می _

 ..هستی خواهش می کنم _

 .من نمی تونم _

 .به یرف پن ره رمته پن ره رو بست و کنارش ایستاده به بیرون خیره بود

 دلیلت چیه؟ مشکلی دارم؟ _

 .دلیلم شخ یه و ربطی به خ وصیات شما نداره _

 .باید به من بگی _

 .گفتم شخ یه _

 .ولی به من مربویه و تا وقتی ندونم بی خیالت نمی شم _

 .من با خودم مشکل دارم _

 .با تع ب نگاهم کرده گلوم کمی درد گرمته بود و صدام خشدار شده بود

 .شکل رو یه دلیل محکم بدونمنمی تونم این م _

 واقعا می تونی با کسی که با خودش مشکل داره زندگی کنی؟ _

 .هیو مشکلی حل نشدنی نیست _

 .شهمشکل من حاالحاالها حل نمی _

 تا کِی؟ _

 .نمی دونم _

 :به یرمم اومد و کالمه و ع بی گفت

لِ حرمت تا االن نمی دونمه نمی دونمه آخه یعنی چی؟ نمی دونم شتتده جواب؟! از او _

 .گی نمی دونم. مردا با سعید حرف می زنمهَمش می

 .نه _
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آرهه حرف دیگه ای هم نزن. به قدری مغرور و یکدنده ای که مق  حرف نامفاوم می  _

ستی       شوندن همین حرف های نامفاوم و غیر منطقیت حاظر نی سی ن زنی و برای به کُر

ازت خواسته بودم مکر کنیه همین.  بفامی یرف مقابلت چه حسی دارهه ولی من مق   

 .شبت بخیر

بدون منت ر موندن برای جوابش از اتاق بیرون رمت و در رو بستتت. صتتداش از دَم درِ 

اتاق می اومد که هنوز ع بی بود و به ظاهر سرِ همون پرستارها داشت ع بانیتش رو      

 .خالی می کرد

چشتتم شتتما می بینمه  تا صتتبح مراقبش هستتتینه اگر اتفاقی براش بیومته من از  _

 مامیدین؟

بعدش همه جا ساکت شد. ناخودآگاه لبخندی به لبم اومد که خودم هم دلیلش رو نمی 

مامیدم. پسر خوبی به ن ر می اومده خوش چارهه خوش اخالق و از همه مام تر قایع  

و جسور بود که واقعا خ وصیت مورد عالقه ام بود. به عنوان مرد زندگی نمی تونستم     

ر کنمه مکر می کردم مثل تمام خواستتتگارهای دیگه ام بود که می اومدنه         باش مک

صیاتش        شون رو می زدن و می رمتن و من جوابم مق  نه بود. با اینکه خ و حرف ها

ستم به ازدواج باهاش مکر کنم. نفامیدم کی خوابم برده   باب میل من بوده اما نمی خوا

اهم می کرد. با دیدنم لبخندی زد و صبح که بیدار شدم سعید کنارم نشسته بود و نگ      

 .سالم کرده من هم جواب لبخندش رو دادم

 سالمه از کی این ایی؟ _

 .بیشتر از یه ساعتهه ولی نیم ساعته که این ا نشستم _

 مگه ساعت چنده انقدر زود اومدی؟ _

 .خودت ببین _

 .به ساعت نگاه کردمه نُه و چال دقیقه بود

 .خوابالو شدی _

 باشهه تسلیم. به من بگو تو کار و زندگی نداری صبح تا شب این ایی؟ _

 .رهه یه هفته مرخ ی گرمتممعال تا وقتی بیمارستانی دلم به کار نمی _
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دن؟ قبال که می گفتی مرخ ی گرمتن یه هفته که زیادهه اصال مگه بات مرخ ی می _

 !ن چطور شده؟دردسر داره و اخراجت می کنن اگه زیاد مرخ ی بگیریه اال

 .ت رو بخورچقدر تو حرف می زنی؟ بیا صبحانه _

 .جدی پرسیدم _

 .مدیر عوض شده. حاال بشین صبحانات رو بخور _

شدی؟ مکر نکن با این قیامه ی درهَمِت جذاب تری هاه     _ ست  اووَه حاال چرا انقدر ما

تونم پاهام رو پرستتتارها بیان میگم داری میلم بازی می کنی. حاال بیا کمکم کنه نمی    

 بکشم. مدیرت االن سخت گیری نمی کنه؟

 .نه _

شید که راحت غذا بخورم. روی      شینمه میز غذا رو برام جلو ک شد و کمکم کرد ب بلند 

 .صندلی نشست و دوباره با همون حالت جدی نگاهم کرد

 ها؟ خوشگل ندیدی؟ _

 دیشب چه اتفاقی امتاده؟ _

 .با تع ب نگاهش کردم

 !من ورت چیه؟ _

 .پرستار می گفت دیشب از تخت امتادی پایین _

 :به در نگاه کردم و از بسته بودنش که مطمئن شدم آروم گفتم

 .یه چیزی من رو کشوند پایین _

 :جدی تر از قبل گفت

 !باهات شوخی ندارم هستیه تو پاهات حس داره؟ _

 مگه من شوخی دارم؟ میگم یه چیزی من رو کشید پایین چرا نمی مامی؟ _

 .ند شد و کالمه توی اتاق راه رمتبل

من نمی ماممه آره نمی مامم که کی این حرف های بیخود رو توی ستترت ریخته؟     _

 آخه چی می تونه تو رو حرکت بده غیر از آدم؟

 :از حرف هاش چیزی نمی مامیدمه رو به روی تخت ایستاد و با پرخاش گفت
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 .حرف بزن _

شکم    ستم روی میز امتاده خ سعید با من این   لقمه از توی د زده بود و باور نمی کردم 

 .یور رمتار کنه. سعی کردم آروم باشمه خون سردیم رو حفظ کردم

 .من واقعیت رو گفتمه دلیل شک کردنت رو هم نمی مامم _

شکم رو پناون کنمه       سعی کردم ا شت روی میز کوبیده میز رو به جلو هول دادم و  با م

 ض راه گلوم رو بند می آورد. بلندتر از قبل مریاد زدنمی دونستم چرا به هر باانه ای بغ

 بگو کی توی اتاق بود؟ _

دیگه تعادل اشک از دستم در رمت و گونه هام خیس بود. همه جا پشت قطرات اشک     

 .تار بوده مق  صدای دکتر تقدیر رو شنیدم

 .چه خبره؟ چه یرز رمتار با مریضه؟ بفرمایید بیرون آقا. مثال برادرشینه بفرمایید _

 .صدای کوبیده شدن در اومده دکتر نزدیکم اومد و دستم رو گرمت

 .هستی؟ چرا گریه می کنی؟ چی شده؟ مگه بچه شدی؟ گریه نکن عزیزم _

س  تم زار زدم. اون هم نفامیدم چطور و به چه دلیل بغلش کردم و توی بغلش تا می تون

 :روی سرم دست می کشید و مق  زمزمه می کرد

 .آروم باش عزیزمه آروم باش _

شک هام رو پاک کردمه از دماغ       ستمال رو گرمتم و ا شده د کمی که از گریه هام کم 

 :مبارک هم که باتره نگم. به دکتر نگاه کردم و با هق هق گفتم

 .ببخشید _

شونیم رو   س لبخندی زد و پی ست. توی لیوان آب ریخت و     یدب.و. ش صندلی ن ه روی 

سنگینم از بین رمته    شده بود و بغض  کمکم کرد تا آخر آب رو بخورم. کمی حالم باتر 

 :بود. با همون لبخند ماربون گفت

هر وقت که دلت خواستتته از هر جایی که دلت خواستتت شتتروع کنه من همین ا    _

 .منت ر می شینم. معال می خوام آروم بشی همین

 :م رو پایین گرمتم و آروم گفتمسر

 سعید ک ا رمت؟ _
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نمی دونمه نگران نباش. همون قدر که اون برات مامهه تو هم براش مامیه پس حتما  _

شنه قدر برادرت رو بدون و  همین نزدیکی هاست. همچین داداشای خوبی کم پیدا می  

سر عزیزترین آدم ز     شه بر خالف میلش  ندگیش داد انقدر ع بانیش نکن که م بور ب

 .بزنه و دلش رو بلرزونه

 .اما من کاری نکردم _

 .لبخندش عمیق شد

 شه بگین ک ای حرمم جالب بود؟می _

 .یرز بیانت _

 .با تع ب نگاهش کردم

گم باید   گم تو کاری کردی عزیزمه می مثل دخترای دبستتتانی حرف زدیه من نمی   _

 .باش جواب منطقی می دادی

 .دجوابش رو دادمه باور نکر _

 !ولی من مکر می کردم اعتماد بین شما دو نفر خیلی عمیقه _

ست می گفته اعتماد ما خیلی عمیق بود و به هم هیو     شده بوده در حاال برام ع یب 

صدای در زدن اومد       شتیم به هم دروغ بگیم.  شتیمه چون از بچگی عادت ندا شکی ندا

ه بود. دکتر با تع ب   و بعد از چند ثانیه ستتعید اومد داخله صتتورتش غمگین و کالم         

 :نگاهش می کرده لبخندی بام زد و آروم گفت

 .بازم پیشت میامه معال تنااتون می ذارم. دیگه هم گریه نکن _

 .لبخندی زدم و از اتاق بیرون رمت. سعید روی صندلی نشسته سرش پایین بود

 .ببخشیده نفامیدم یکدمعه چرا اونطور ع بانی شدم. ببخش ناراحتت کردم _

 .ش رو گرمتمدست

 .گمچرا به من اعتماد نداری؟ خودت که می دونی من بات دروغ نمی _

 .می دونمه ولی انگار کنترلی روی رمتارم نداشتم _

 .باشه _

 واقعا نمی دونی چی تو رو پایین انداخته؟ _
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نهه بیدار که شتتدم دیدم خودکار داره حرکت می کنه و امتاد روی زمینه بعدش هم  _

 .پاهام کشیده شد و امتادمه اما کسی این ا نبود

صال خوب نیست و آخرش خیلی    _ نمی دونم داره چه اتفاقی می امته؟ مق  می دونم ا

 .بده

 .باید از بابا بپرسی _

 !چرا؟ _

 ؟مطمئنم اون می دونه قضیه چیه _

 !از ک ا می دونی؟ _

سم بام می  _ صال قابل      ح سی که ا شت با ک گهه یه خواب ع یب هم دیدم که بابا دا

 .دیدن نبود صحبت می کرد

 .باشه باهاش صحبت می کنم. چرا غذات رو نخوردی؟ نیم ساعت دیگه دارو داری _

 .اشتاا ندارم _

س      ستش بود یه ب شش که توی د ته ی غذا بیرون خنده ی مرموزی کرد و از زیر روپو

 .آورد

 حاال ببینم کی اشتاا نداره؟ _

 .چی خریدی؟ پرستارا ببینن دردسر میشه _

 .تا وقت داروت بشه دوتایی با هم می خوریم تمومش می کنیم _

شکمم رو بگیرم جوابش با      _ سعیده بختیاری خریدی؟ اگه نتونم جلوی  شتت  خدا نکُ

 توئه؟

 .رزنِ الغر مُردنیبخور نوش جونته بخور جون بگیری پی _

 .پیرزن عمَتهه دستت درد نکنه _

صبحانه نخورده بودمه یعم       ضعف کرده بودم و  شق و چنگال رو بام داده با اینکه  قا

برنم و بختیاری حستتابی برام دلنشتتین بود. چند دقیقه ای از تمام شتتدن غذامون       

 .گذشته بوده صدای در زدن اومد و پشت بندش وارد شدن دکتر به اتاق

 .سالم _
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شون             صمیمی بودن سی کرده از  سالم و احوالپر شد و به گرمی با دکتر  سعید بلند 

 .متع ب بودمه دکتر روبه روی تخت ایستاد و به برگه ی دستش نگاه کرد

 چه خبر سعید جان؟ االن حالت باتره؟ _

 .خوبمه به لطفت _

 شما چطوری؟ _

سته و قرمزش نگاه کردمه معلوم بود که دی    شم های خ صدای    به چ شب نخوابیده. با 

 .سعید به خودم اومدم

 .هستی جان دکتر با شما بود _

 شم؟خوبم ممنون. کی مرخص می _

 .نفس عمیق و کالمه ای کشید هر دو با تع ب نگاهم کردن. دکتر

 .شاید هفته ی بعد _

 .چرا؟ من که حالم خوبه _

 :سعید با لبخند گفت

 .دکتر باتر می دونه که چه زمانی برای ترخی ت مناسبه _

 .سعید جان میشه همراهم بیای اتاقم؟ باید باهات صحبت کنم _

 آره حتماه چرا انقدر خسته به ن ر میای؟ دیشب نخوابیدی؟ _

ستم       _ صدام کرد و گفت اون اتفاق امتاده نگران بودم و نتون ستار  شب پر نهه وقتی دی

 .ای هم داره که تناا شدیم بات میگم بخوابمه دلیل دیگه

 :به من نگاه کرد و گفت

 .از امروز ورزش ماهیچه ی پا دارینه مشاور ارتوپد میاد و راهنماییتون می کنه _

 تا کی ادامه داره؟ _

 .تا وقتی که پاهاتون به حالت عادی برگرده _

 .سعید از برخورد دکتر با من متع ب بود

 رامین چیزی شده؟ _

 .نه _
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 از چی ناراحتی؟ _

 :دکتر نگاه ناراحتش رو ازم گرمت و بیرون رمت. سعید آروم گفت

 .میرم و زود بر می گردم _

از اتاق بیرون رمت و در رو بست. می دونستم در مورد من می خواستن صحبت کنن و     

ست.          شد و در رو ب سعید همراه رامین وارد اتاقش  شتم.  صله ی بحث کردن ندا حو

سعید هم    رامین پوشه ی تو  ی دستش رو روی میز پرت کرد و روی تخت دراز کشیده 

 .روی صندلی نشست

 .رامین چی شده؟ انگار حالت خوب نیست _

 .نمی دونم سعید _

 هستی ناراحتت کرده درسته؟ از نگاهت مشخص بود. حرمی زده؟ _

سیه ولی از همین      _ شنا سعید تو ن رت در مورد من چیه؟ می دونم هنوز من رو نمی 

 د هفته کنار هم بودنمون ته شناختی از من داریه به ن رت آدم بدی هستم؟چن

 .سعید متع ب نگاهش کرد

باید مکر کنم آدم بدی    رامین تو حالت خوبه؟! این حرف ها چیه که می        _ گی؟! چرا 

 هستی؟

 جوابم رو بدهه ن رت در مورد من چیه؟ _

 تو پسر خوبی هستیه نمی دونم چی باید بگم. چی شده؟ _

بدونم ن رت در مورد من         _ ما می خوام  باهات رُک حرف می زنمه ا ببخش که اینقدر 

 برای هستی چیه؟

 .سعید با اخم نگاهش کرد

ببین ستتعیده نمی خوام از دستتت من ناراحت بشتتی. من نمی تونم باش مکر نکنمه   _

صا از وقتی به هوش اومده عالقه    شب بعد از این که از     مخ و شده. دی شتر  م باش بی

تخت امتاد و رمتم تو اتاقش باهاش صتتحبت کردمه گفت که نمی خواد به من مکر کنه. 

نه؟ تو برادرشی و خیلی باش نزدیکیه  به ن رت مشکل من چیه که من رو قبول نمی ک

 .حتما دلیلش رو می دونی
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سعید با ع بانیت مشتی به دسته ی صندلی زد و از اتاق خارج شد. نفس ع بانیش         

ست و به حرف       ش ستان رمت. روی نیمکت ن رو موت کرد و به محویه ی بیرون بیمار

ه موهای نامرتبش   های رامین مکر کرده به این که چطور باید رمتار می کرد؟ دستتتی ب       

صحبت        ست می تونه باهاش  شماره ی مادر بوده نمی دون شید. تلفنش زنگ خورده  ک

 .کنه یا نه؟ شک رو کنار زد و جواب داد

 .الو _

 سعید جانه هستی خوبه؟ _

 سالم مامانه آره تازه پیشش بودمه خوبه. خبری از بابا نشد؟ _

ه. نمی دونم کی زیر پای این مرد دنه پسترمه چند بار باش زنگ زدمه جوابم رو نمی  _

 نشسته و نامردش کرده؟

 .صدای گریه هاش پشت تلفن قلب سعید رو می لرزوند

 .گریه نکن مامانه جان من انقدر گریه نکن. نذار بد بشم و کار اشتباهی کنم _

 .خدانکنه بد بشی مادره این حرف رو نزن _

 .شب میام خونه باهات صحبت می کنمه در مورد هستیه _

 خیره پسرمه چی شده؟ _

 .نگران نشو خیره _

 .باشهه شب منت رم. زودتر بیا مادره من توی این خونه نمی تونم تناا بمونم _

 .باشه مامان جانه سعی می کنم زودتر بیام _

بعد از خداحام ی تماس رو قطع کرده نگران آینده ی هستتتی بود. نگران این که اگر       

ه چطور باید برای هستی سرپرست خوبی بشه. می     پدرش برای همیشه تنااشون بذار  

صا که هستی        ست حتی ذره ای هم کار پدرش قابل بخشش و جبران نبوده مخ و دون

به خایرش به اون حال و روز امتاده بوده پس باید به آینده ی تناا خواهرش مکر می            

 .کرد
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ه صورتش  به در شیشه ای بیمارستان نگاه کرد. رامین پشت در منت ر نگاهش می کرد    

شد و به یرف در رمت. در رو باز       شرمنده بود. از روی نیمکت بلند  ستهه ناراحت و  خ

 :کرد و آروم گفت

 .با هستی صحبت می کنم _

شه ی       سر رمته بود و با گو صله ام  ستی رمت. حو دیگه نگاهش نکرد و به یرف اتاق ه

شد و      شده بود. در باز  سریم بازی می کردمه دلم برای مامان تنگ  سعید وارد اتاق  رو

شتتد. نگاهم کرده نگاهی که هیو چیزی ازش نمی مامیدم. بعد از چند لح ه در رو         

 .بست و روی صندلی نشست

 .پیش دستی کردم تا برام مقدمه چینی نکنه

 می دونم می خوای چی بگی. در مورد دکتر صدیقه درسته؟ _

 .سر تکون داد

 بات گفت جوابش رو دادم؟ _

 .آره _

 !خب؟ _

شدن نیاز به ع له کردن نداری تا جوابش رو بدی. مق  کمی با    برا _ شنا  ی مقداری آ

هم آشتتنا می شتتینه برخوردهاتون رو در ن ر می گیریه اخالق ها و خ تتوصتتیات       

 .مشترکتونه همه چیز رو در ن ر بگیر و آخرش جوابت رو بگو

 ..ولی _

 چرا باانه میاری؟ _

 !تو این شرای  سعید؟ _

تو توی چه شرایطی هستی؟ مشکلت باباست؟ من حلش می کنمه اگر حل نشد هم       _

 .خودم با رامین صحبت می کنم

 !من ورت چیه اگر حل نشه؟ یعنی امیدی نیست؟ _

 .سرش رو پایین گرمت

 .دهبابا رمته هستیه تناامون گذاشت. حتی به تماس های مامان هم جواب نمی _
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این کار رو با ما بکنهه خودم توی خواب دیدم که راضتتی امکان ندارهه اون نمی تونه  _

 .به رمتن نبود

 .اون خواب بود عزیزمه ما داریم تو واقعیت زندگی می کنیمه از رویا بیدار شو _

آه دردناکی کشتیدمه خواستتم باعث و بانی این اتفاق رو نفرین کنمه اما ترستیدم که    

 .اعتقاد پیدا کرده بودمزندگی خودم بدتر بشه. دیگه به تمام خرامه ها 

 به چی مکر می کنی؟ _

 .به خراماتی مثل نفرین _

 !جدیدا زیاد خراماتی شدی _

شه دیدی       _ شی شتی؟ ولی وقتی ت ویر من رو اون روز روی  مگه تو به روح اعتقاد دا

 مامیدی که روح هم وجود دارهه مگه نه؟

ضت برگشت و خودت   گیه روزی که با مرگ ماصله ی کمی داشتیه اما نب  درست می  _

 .گیه حق داری از این به بعد خراماتی باشیهم این ا بودی. داری درست می

 :هر دو نفرمون خندیدیم. بین خنده گفت

 .رم به رامین خبر خوش بدمه بلکه بتونه کمی بخوابهمی _

نگاهم نکرد و رمت. چند دقیقه بعد دو تا پرستتتار اومدنه دستتتگاهی شتتبیه به دَمبِل 

 :گاهی یا همون وزنه آوردن و کنارم گذاشتنه یکی از دو نفر گفتسبُک باش

باید با این دو تا این قستتمت از پاهات رو ورزش بدیه تقریبا شتتبیه ماستتاژهه روی  _

 .شلوارت هم می تونی

 .وزنه رو دستم داد و کمکم کرد ان امش بدم

 دیه هر وقت هم خستتته شتتدی کمی استتتراحت کن وببین اینطوری حرکتش می _

 .دوباره ان امش بده

 .باشهه ممنون _

 .اگر چیزی حس کردی حتما زنگ پرستاری رو بزن _

 .باشه _
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از اتاق بیرون رمتن و شتتروع کردم به تکون دادن وزنه روی پاهام. بعد از چند دقیقه         

 .سعید برگشت. لبخند روی لبش بوده اما چشم هاش ناراحت بود

 ی؟ خیلی سنگینه؟دشی روی پاهات ماساژ میاذیت که نمی _

 .نه سبُکهه هنوز حسی ندارم. باید ادامه بدم تا نتی ه بده _

رم خونه. مامان خونه تنااسته نمی تونم  باشهه من تا ناهار پیشت هستمه بعدش می    _

 .اون ا تنااش بذارم اونم با چیزهایی که تو گفتی

 .هرچی زودتر باترخوبهه اگر می تونی مامان رو بفرست تاران. باتره این ا نمونهه  _

 .سعی می کنم راضیش کنم _

 اتاقشون رو گشتی؟ _

 .نهه مرصت نشد _

امروز حتما بگرده بعدشتتم حتما مامان رو بفرستتت. نمی خوام مامان مثل مادربزرگ  _

 .بشه

 من ورت چیه؟ _

چیزهایی هستتت که تو در مورد اون خونه و گذشتتته ی واقعیش نمی دونیه حتی        _

مامان هم نمی دونه. وقتی رمتیم خونه درمورد اون خونه و مادربزرگ برات تعریف می       

 .کنم ولی قبلش حتما باید مامان رو بفرستیه مامان تو اون خونه در خطره

 .ن بگونگرانم کردی هستیه الاقل یه چیزی سربسته به م _

ست همون زمانی که بابا در مورد انبار      _ شده بوده در سخیر  مادربزرگ تو بچگیِ بابا ت

سته درموردش کن کاوی کردم و حاال نمی خوام اون   کن کاوی کرده بوده من هم ندون

 .اتفاق تکرار بشه

 مگه انبار چه قضیه ای داره؟ _

ضی کن و در م  _ ورد خونه چیزی باش نگو. باتره االن چیزی ندونیه مق  مامان رو را

 .به دایی زنگ بزن و راجع به بابا بگو تا اون هم بات کمک کنه

 .رم خونه و به دایی زنگ می زنمباشهه همین االن می _

 راستی سعید؟ _
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 جانم؟ _

 .گوشیم رو بی زحمت برام بیار _

 .چشمه بعد از ظار برات میارمه ناهارت رو حتما بخور _

 .باشه مراقب خودت باش _

ید و رمت. به ساعت اتاق نگاه کردمه دوازده و سی دقیقه بود. وزنه   ب.و.س پیشونیم رو  

شد و ناهار رو آوردن داخل.     شتم و کمی توی لیوانم آب ریختم که در باز  رو کنار گذا

ستم.         ش سه ی آب که کنار تختم بود  ستم رو توی کا شکر کردمه آب رو خوردم و د ت

نم و مرغ و مستتن ون بوده کنارش هم ستتبزی و ظرف غذا رو روی پاهام گذاشتتتمه بر

م بود و همه ی برنم رو خوردم. ماست بود. با اینکه صبح برنم خورده بودم ولی گرسنه   

ضربه ای به در       شیدم.  شتمه دوباره وزنه رو روی ماهیچه هام ک ظرف رو روی میز گذا

شد. ظرف غذا توی دستش بود و با تع    شده دکتر وارد اتاق   ب به ظرف خورد و در باز 

 .خالی من نگاه می کرد

 .چیزی شده؟! من ناهار خوردم _

 .ناهار خودم رو آوردم که این ا بخورم _

 .حاال من تع ب کرده بودم

 .عیبی نداره. در هر صورت همین ا ناهارم رو می خورم _

 .در رو بست و روی صندلی کنار تخت نشست

 ناهار چطور بود؟ _

 .بد نبود _

 .بیمارستان هیچوقت با هیو ذائقه ای سازگار نیستآره خبه غذاهای  _

صورت جذاب و مردونه      صورتش نگاه کردمه  شم ادامه دادم. به  لبخندی زدم و به ورز

داشت و در عین حال ته چاره ای پسرونه داشت. موهای مواج مشکی که مدلش هیو     

شکلش رو جذاب می کرد. ابرو          ستطیل  صورت م شت ولی  شباهتی به مدل روز ندا

ایی که در عین حال پان و یک دستتت بودنه بدون دستتت خوردگی کامال مرتب        ه 
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بود.چشتتم های خرمایی تیره ای که به قول معروف جاذب بود یا به قول رویا ستتگ          

 .داشت. به لب هاش که نگاه کردم لبخند زده خ الت کشیدم و سرم رو پایین گرمتم

 اجزای صورتم خوب کَنکاش شده؟ نیاز به عمل نداره؟ _

 .با تع ب نگاهش کردمه با انگشتش نوک بینیش رو باال کشید و نیم رُخ شد

 دماغم رو اینطوری عمل کنم به من میاد؟ _

 .خندیدم که لبخند ماربونی زد

 شه؟شم؟ یا صورتم جالب میخیلی خنده دار می _

 .من اعتقادی به عمل زیبایی ندارم وقتی یه صورت همه چیزش متناسب باشه _

 .پس صورتم مورد تایید شما قرار گرمته! خدا رو شکر _

 من کی باشم که تو کار خلقت خدا دخالت کنم؟ _

دوباره همون لبخند ماربون رو زد و خیره شد به من. بعد از چند دور حرکت وزنه روی 

 .پاهامه توی ماهیچه هام سوزش ریزی احساس کردم. با تع ب به دکتر نگاه کردم

 چی شده؟ _

 !سوزشی حس می کنمیه  _

 .ظرف غذاش رو روی میز گذاشت و کنارم ایستاد. وزنه ها رو از دستم گرمت

 !کدوم قسمت؟ _

 .این است _

 .نیشگون آرومی روی پاهام گرمت

 االن چطوره؟ _

 .حسش نمی کنمه مق  همون سوزش رو داره _

 .باشه به ورزش ادامه بده _

 .ظرمش رو برداشت و دوباره نشست

 .به من گفته معال می خوای با من آشنا بشی خبه سعید _

 .درسته _

 .پس هنوز مطمئن نیستی به حسی که بات دارم _
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 .سر تکون دادم

سعید همون جزئیات رو هم به تو     _ شروع کنم چون می دونم  شهه باتره از جزئیات  با

 .نگفته و به عاده خودم گذاشته

شقی از برن ش رو خورد و دوباره ظرمش رو روی میز  شش رو کمی     قا شت. روپو گذا

 .مرتب کرد و دست هاش رو به هم قفل کرد

م نیمه مذهبی هستن و  من رامین صدیق هستمه سی و دو ساله از شار ری. خانواده      _

من هم تا قسمت کمی مذهبی هستم. بعد از گرمتن مدرک از دانشکده پزشکی تاران     

کار کنم بعد بتونم محی   منتقل شدم به این بیمارستان و باید حدودا شش سال این ا    

شتم     کار بعدیم رو خودم انتخاب کنم. مطب جدا از خودم ندارم و اگر هم ق دش رو دا

که مطب باز کنم نمی خوام توی این شار باشه و صبر می کنم تا محل کارم تغییر کنه.    

نا توی خیابوِن خور دارم. می دونی          با صتتد و پن اه متر ب یه خونه دویستتت متری 

 ک است؟

 .نه _

 .عیبی نداره _

 اگر خونه داریه پس چرا همش این ایی؟ _

 هنوز نفامیدی؟ _

 !نه _

 .چون تو این ایی _

 !قراره تمام مدت شبانه روز مراقب من باشی؟ _

 .نهه ولی دلتنگی نمی ذاره برم خونه _

 .من قرار نیست الر بمونم _

 .با تع ب نگاهم کرد

 .سعید چیزی در مورد رمتنت نگفته _

 .شاید به قول خودته به عاده ی خودم گذاشته _

 خب چرا نمی مونی؟ _
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 .چون قراره برگردیم تارانه خونه ی خودمون _

 تون نیست؟چرا؟ مگه این ایی که زندگی می کنین خونه _

خونه ی پدربزرگمه. به دالیل شتتخ تتی باید برگردیم و من االن جایز نمی دونم که  _

 .برات توضیح بدم

 .دون تو نمی تونمهستی من ب _

 .قرار ما در حال حاظر مق  آشناییه _

 خبه بگو چطور می خوای من رو بشناسی؟ _

 .آشنا شدن برای زندگی که بازی نیست زود تمام بشهه نیاز به زمان داره _

 چقدر زمان؟ _

 .شاید چند ماهه شاید هم چند سال _

 هستی؟ _

 بله؟ _

ی نامزدیه برای هر مدت زمانی که تو می     اگر بیام خواستتتگاری و اجازه بخوام برا    _

 ت قبول کننه تو قبول می کنی؟خوای برای آشنا شدن با منه اگر خانواده

 .برای نامزدی زوده _

صحبت های تلفنی؟!      _ سی؟ با  شنا ولی اگه برگردی تاران چطوری می خوای من رو ب

شت تلفن ن      سرها؟! تو پ شده بین دختر و پ ساله مُد  می تونی من همون کاری که چند 

شیم تا وقتی که من تاران می     سیه مق  نامزد می  شنا رم و میام برای رمت و آمد رو ب

 .با تو مشکلی نداشته باشم همین

 !چه مشکلی؟ _

ستم      شاید برای ایرامیات و خانواده  _ شهه جدا از اون من خودم راحت نی سخت با ت 

 که مثل دو تا غریبه با هم باشیم. حاال بگو قبول می کنی؟

 .باید با سعید مشورت کنم. نمی تونم االن بات جواب بدم _

باشتتهه من دیگه باید برم به کارهام برستتمه از وقت ناهارم بیستتت دقیقه گذشتتته.   _

 .مراقب خودت باش
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ستتر تکون دادمه لبخند همیشتتگیش رو زد و رمت. دو نفر وارد اتاق شتتدنه یکی میز 

له ی بزرگی بوده یکی هم ظرف رو از ظرف رو نگه داشتتته بود که پایین میز ستتطل زبا

سطل خالی کرد و ظرف رو روی میز     شته پَس ماندِ داخل ظرف رو توی  روی میز بردا

سمتی از پاهام رو درد آورده بوده      شدنه وزنه ق شت. هر دو از اتاق خارج  ظرف ها گذا

نوک یکی از انگشتتت هام ستتوزش داشتتت. زنگ پرستتتاری رو زدمه بعد از چند ثانیه 

 .ی وارد اتاقم شد. لبخندی زد و سالم کرده من هم با لبخند جوابش رو دادمپرستار

 .سالمه این قسمت های پاهام درد گرمته بعد از کشیدن وزنه _

 شی؟یعنی االن وزنه رو حس می کنی؟ درد رو کامال متوجه می _

 .آره _

 .دمخیلی خوبهه کمی صبر کن االن به دکترت خبر می _

لبخندی از ستتپاس گزاری زدم و رمت. بعد از چند دقیقه پرستتتار همراه با رامین وارد 

 .اتاق شده رامین با خوش حالی نگاهم کرد

 واقعا حس می کنی؟ _

 .آره _

 .وزنه رو از دستم گرمت و روی پاهام کشید

 .حرکتش رو حس می کنم _

 :از زانو به پایین رو کشید که سر تکون دادم و گفتم

 .حسی ندارهنهه  _

نه چطور ممکنه  ع یبهه وقتی درد شتتروع شتتده یعنی ماهیچه هات به کار امتاده         _

 !ساقِت بی حس باشه؟

 .ولی انگشت هام گِزگِز می کنه _

 .با دستش چند انگشتم رو ماساژ داد

 .حس می کنم _

 .تع بش بیشتر شد

 !چطور ممکنه؟ _
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 :پرستار که تا اون لح ه ساکت بود گفت

 .ورزش رو از ماهیچه ی باال به پایین بیاره تا حسش بیدار بشه شاید باید _

 .وزنه رو از باال تا مو پاهام کشیده چند بار تکرارش کرد

 !اون سوزش اولیه که به شما گفته بودم رو دارم حس می کنم_

 .این نشونه ی خوبیه _

 :رو به پرستار گفت

 .شما می تونید برید به کارهاتون برسید _

 .اتاق چال و شش منت ره آقای دکتر ولی مریض _

شهه بعد. خیلی ع له ای برای اون مریض    _ شن ب اول باید تکلیف پاهای این خانوم رو

 .نیسته چند دقیقه پیش دیدمش خواب بود

 .باشه _

از اتاق بیرون رمت و در رو بست. رامین هنوز مشغول ورزش دادن وزنه روی پاهام بود. 

 .مه اما پیش رامین معذب بودمخیلی دلم می خواست که بخواب

 .شه بری به کارهای دیگه ی خودت برسی؟ خودم می تونم ان امش بدممی _

 .نهه می خوام بعد از اینکه پاهات حس پیدا کرد بفرستمت برای عکس _

 عکس؟! برای چی؟ _

می خوام ببینم واقعا پاهات خوب شتتده یا نهه همین. نگران نباش. از مردا باید توی    _

دی. اتاقت راه رمتن رو شروع کنیه کمی قدم می زنیه بعد می شینی و دوباره ادامه می

 .شیاگر مثل امروزت ورزش کنی مطمئنم تا دوروز دیگه کامال خوب می

 .امیدوارم _

ضمن خیلی خوش حالم که   _ سمی حرف  در  خودت می دونی کِی و ک ا باید با من ر

 .بزنی

 .با تع ب نگاهش کردم

 !مکر کردی من دختر پونزده ساله ام که نگران حرف زدنم باشی؟ _
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نهه من ورم این نبود. تو کال نسبت به سِنّت خیلی جا امتاده تریه من دختر بزرگ تر  _

 .قابل احترام نیست از تورو هم دیدم که خیلی سطحی رمتار می کنه و اصال

 !کی؟ _

 :با لبخند گفت

 .شیبه زودی باهاش آشنا می _

 .با تع ب نگاهش کردم

خیلی خبه این یوری نگاهم نکن. دخترداییمه که خیلی دوستتت داره خودش رو       _

 .وبال گردنم کنه

 .تع بم بیشتر شد که خندید

 .تو رو خدا این یوری نگاهم نکن _

 !وا _

 .شهآخه صورتت با نمک می _

 من تع بم از اینه که چطور یه دختر می خواد وبال گردنت بشه؟ _

 باورت نمیشه؟ _

 .نه _

 .پس معلومه خیلی تو جامعه برو بیا نداری _

 من ورت چیه؟ _

ستنه اما دختری مثل تو   _ من ورم اینه که االن آدمایی مثل اون تو همه خیابون ها ه

 .شهکم پیدا می

 :چشم غره ای دادم و گفتم

 م می کنی؟داری مسخره _

 .نهه چه مسخره ای؟ حقیقته عزیزِ من _

 شه؟خب حااله نگفتی چطوری وبال گردنت می _

 .هنوز که نتونستهه از این به بعد هم که تو هستی و دیگه عمراً بتونه _

 .لبخند معنی داری زد و ادامه داد



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

88 

 

االن چند ستتاله واستته خود نمایی همه کار می کنهه البته داییم چیزی نمی دونه و       _

معاون بدبخت شتترکتش رو برای اون در ن ر داره. خیلی ازش صتتحبت نمی کنم چون 

مطمئنم ممکنه به ن رت خیلی بی عقل باشهه مق  نمونه ی آخرش رو میگم تا بفامیه  

تلفن رو زدم و مشتتغول کارهام شتتدم که  هفته ی پیش که رمته بودم خونهه پیغامگیر

صتتدای اون خانم محترم اومد که گفته رامین جان این هفته برای تحقیق دانشتتگاهم 

می خوام بیام الره می خوام بیام خونه ی تو این یک هفته رو بمونم. بقیه حرف هاش        

شماره همراهم یا آدرس بیمارستان رو نداره      شکر کردم که  . یادم نیسته مق  خدا رو 

االن هم از اون روز به بعد خونه نرمتم و منت رم یه خبر بشتتنوم که برگشتتته خونه         

 .خودش که با خیال راحت برم خونه

هنوز متع ب بودمه به قول رامین شتتاید به خایر این بود که از جامعه هیو شتتناختی  

 .نداشتم

تا اون  ش رو برات بیارمباز هم باورت نشد؟ می خوای برم خونه و صدای ضب  شده     _

 صدای تو دماغیِ مییس مامانیش رو بشنوی؟

ابرو هام رو باال دادم و نگاهش کردمه بعد هم زدم زیر خنده. یاد تعریف های مرناز که          

 .از بعضی از همکالسی هاش می کرد و اَداشون رو در می آورد امتادم

 :رامین هم خندید و گفت

 .خوبه باالخره باور کردی _

شونه ی مث    شمم       سرم رو به ن شه ی چ شدت خنده گو شکی که از  بت تکون دادم و ا

 .روون شده بود رو پاک کردم

 .دوستم بعضی وقت ها از توصیفات این مِثلْ آدم ها برام تعریف می کنه _

 .خوبهه پس کمی آشنایی داری _

 .درسته _

 .لبخندی زد و به وزنه ی توی دستش نگاه کرد

 شه؟پاهات االن چه حسی دارن؟ هنوز مق  سوز _

 .وزنه رو کشید
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 .نهه کامال حسش می کنم _

خوبهه هماهنگ می کنم برای عکس برداری بیان ببرنت. دیگه نیازی به این وزنه ها            _

 .نیسته با خودم می برمشون

 .باشه _

شدنه هر دو      ستار وارد اتاق  شمکی همراه لبخندش زد و از اتاق بیرون رمت. دو پر چ

 .. هر دو به من لبخند زدن و کنارم ایستادننفر رو دیده بودم و می شناختمشون

 واقعا پاهات واکنش نشون داده؟ _

 .آره _

 .معلومه اراده ی قوی ای داریه خوش به حالت _

 .ممنون عزیزم _

 االن می تونی پاهات رو تکون بدی؟ _

 .نه متاسفانه _

 .باشه االن کمک می کنم بیای روی ویلچر _

 :رو به پرستار دیگه گفت

 .بیا کمک کنضبیحی  _

 .باشه _

 .هر دو نفر کمک کردن که از روی تخته روی ویلچر بشینم

 !با این که این مدت هیو تحرکی نداشتی ع یبه که انقدر سبکی _

 .نمی دونمه شاید وزنم کم شده باشه این مدت _

 :همکارش گفت

سبک می     _ شون  شن معموال وزن شهه چون  چه تع بی داره؟ بیمارهایی که توی کما با

 .شهتغذیه ای ندارن و تنفس سنگین محیطی براشون ای اد نمی

 از خودت در آوردی؟! کی همچین چیزی گفته؟ _

 .ت ربه ای که از دوره آموزشیم پیدا کردم _

 .لطفا ت ربیاتت رو برای خودت نگه دار _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

دنِ پسر ن امت چیه هر دو حرمشون رو قطع کردن. ویلچر رو حرکت دادن و با وارد ش

از اتاق خارج شتتدیم. به یرف ستتالن رادیولوژی رمتیمه رامین کنار در اتاق رادیولوژی 

کنار خانمی ایستتتاده بود و باهاش صتتحبت می کرده با دیدن من به من اشتتاره کرد و 

صحبت کرده اون   شون    آروم تر از قبل با اون خانم  صحبت خانم هم در تمام یول مدت 

شته بعد از       ستاری رمت و تلفن رو بردا شخوان پر به من خیره بود. رامین به یرف پی

 :چند ثانیه که از نگاه اون خانم کالمه شده بودم گفتم

 شه من رو ببرین پیش دکتر صدیق؟می _

ست از مک     _ صدای رامین د ستار ویلچر رو به یرف رامین حرکت داده با  ر کردن به پر

 .اون خانم برداشتم

 سالم سعید جانه خوبی؟ _

… 

 .خواهرت حس پاهاش رو به دست آورده و من برای عکس برداری اجازه می خوام _

… 

 .آرهه درسته _

… 

شروع     _ شکل هم درمانش رو  نه االن برای حرکت دادنش زودهه به زودی برای اون م

 .می کنم

… 

 چه ساعتی میای؟ _

… 

 االن برای رادیولوژی ببرمش؟خیلی خبه پس  _

… 

 .باشهه ممنون. می بینمت -

 .تلفن رو قطع کرد و به من که منت ر نگاهش می کردم نگاه کرد

شما رو برای رادیولوژی می      _ ساعت دیگه میاده االن دکتر نارینی  سعید حدودا یک 

شما رو بر می گردونن اتاقتون. ج     ستار ها  شد پر واب برنه کار عکس برداری که تمام 

 .گمرادیولوژی رو هم هر وقت سعید اومد می
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 ممنون از لطفتونه اما باتر نبود صبر می کردین تا سعید بیاد؟ _

 .من برای دیدن عکس یکم ع له دارم و نمی تونم صبر کنم _

خانمی که تا اون لح ه منت ر نگاهمون می کرد و رامینه دکتر نارینی معرمیش کرده       

بود نزدیکمون شد. پرستارهاه دستپاچه سالم کردند. دکتر نارینی هم سری تکون داد 

 :و به رامین گفت

 .دکتر صدیقه عکس رادیولوژی ایشون رو باید به متخ ص ارتوپد نشون بدین _

 .همین بود. من ورم رو اشتباه رسوندممی دونمه منم من ورم  _

دوباره نگاهم کرده نگاهش ع یب بوده انگار غرق ستتوال بود. صتتورت جا امتاده ای         

 .داشته سنش حدودا به چال و هشت یا پن اه نشون می داد

 :رامین نگاه بینمون رو شکست و گفت

 نمی خواین برین؟ _

رو به اتاق ببرنه خودش هم زودتر دکتر سر تکون داد و به پرستارها اشاره کرد که من    

ستاری که ویلچر رو هدایت می         سته پر ش صندلی انت ار ن شد. رامین روی  وارد اتاق 

 :کرده خم شد و آروم کنار گوشم گفت

دکتر نارینی خاله ی دکتر صتتدیق هستتتنه به ن رم متوجه عالقه ی دکتر به شتتما  _

 .شده

کردم که اون هم ستتر تکون داد و  با تع ب به پرستتتاری که کنارم ایستتتاده بود نگاه

لبخند زد. ویلچر رو به یرف اتاق هدایت کرده کمکم کردن روی تخت دراز بکشتتم و       

 .بعد هر دو با ویلچر بیرون رمتن

 .دکتر از اتاق کوچیکی بیرون اومده چفت پشت در رو بست و کنار تخت ایستاد

 .کمی پاهات رو از کمر به یرف چپ ببر _

 .مبا تع ب نگاهش کرد

 !یعنی از کمر نمی تونی تکون بخوری؟ _

 .پاهام رو با دستم گرمتم و کمی به چپ بردم

 خوبه؟ _
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 .باتره _

 .دستم رو از دو یرف جفت بدنم کرد و سرم رو کمی صاف کرد

 .اصال تکون نخور _

 .باشه _

صلی خیلی پیچیدهه این که خیلی زود عالئم عادی خودت   _ حرف مقاومتت تو بخش ا

 .ندی واقعا تحسین برانگیزهرو برگردو

 .ممنون _

 .یادت نرهه تا وقتی تخت به این حالت اولیه بر نگشته تکون نخوری _

 .بله حتما _

شن       ست. دستگاه رو به اون اتاق کوچیک برگشت و در کوچیکی که بین دو اتاق بود ب

شتتد و تخت حرکت کرد. بیشتتترین معطلی زمان عکس برداری از پاهام بود و باالتنه 

لی یول نکشید. دستگاه خاموش شد و دکتر وارد اتاق شد. تخت رو بیرون کشید        خی

 :و در ورودی رو باز کرد. هر دو پرستار وارد اتاق شدن که دکتر گفت

شتتنه االن می تونین به دکتر صتتدیق بگین عکس هاش چند دقیقه دیگه آماده می _

 .ببرینش

ینم. دکتر به اتاقش برگشت و  پرستارها سر تکون دادن و کمکم کردن روی ویلچر بش   

 .ما از اتاق رادیولوژی بیرون رمتیم. رامین با دیدنم به یرف من اومد

 تمام شد؟ _

 .شهآرهه دکتر گفتن به شما بگیم عکس چند دقیقه ی دیگه آماده می _

 .خیلی خب _

 :رو به پرستارها گفت

 .ببرینش توی اتاقش _

 شه به من بگین؟نتی ه رو می _

در اتاق رادیولوژی باز شتتد و دکتر نارینی بیرون اومد. رامین به محض اینکه بخواد       

 .جوابم رو بدهه دکتر صداش زد
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 .دکتر صدیق _

 .رامین نگاهش کرد

 بله؟ _

 .لطفا بیاید به اتاق من _

 .االن میام _

 :دکتر به یرف اتاق دیگه ای رمته رامین آروم گفت

 .گموقتی تمام شد میام بات می _

 .سر تکون دادم و رامین به یرف اتاق دکتر رمت

 :پرستاری که کنارم ایستاده بود گفت

 .از رمتار خانم دکتر ناراحت نشینه با همه همینطور سرد برخورد می کنه _

 :پرستاری که ویلچر رو هدایت می کرد گفت

ولی به ن ر من خانم خیلی ماربونی هستنه چیزی توی دلشون نیست. نشنیدی که      _

ستان هزینه     بر ضاعت بودن پا درمیونی کرده تا بیمار ضی از مریض هایی که بی ب ای بع

 ای ازشون نگیره؟

 :با تع ب گفتم

 !واقعا؟ _

آرهه من از یکی از پرستارهای بخش عکس برداری شنیدم. نه تناا توی بیمارستانه      _

 .خارج از بیمارستان هم به کسایی که نیاز مالی داشتن کمک کرده

 مئنی که خبرش صحت داره یا نه؟چطور مط _

چون اون پرستاره با پسر خانوم دکتر دوسته و پسرش همه ی این حرف ها رو باش      _

 .گفته

 .با تع ب نگاهش کردم و خندیدم

 .باور کنین دارم راست میگم _

 .باشه _
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از ادامه ی خندیدنم جلوگیری کردمه وارد اتاق شتتدیم و کمکم کردن روی تخت دراز      

 .بکشم

 .نونه بی زحمت در رو ببندینمم _

 چیزی احتیاج دارین که بیارم؟ _

 .نهه ممنون _

هر دو نفر بیرون رمتن و در رو بستتتن. دلم می خواستتت منت ر رامین بمونم که ببینم  

سته بودن که امانِ لح ه ای بیداری رو نمی      شم هام به قدری خ شده اما چ نتی ه چی 

سعید اومده بوده لبخندی زد و         شم باز کردم.  شدن در چ سته  صدای باز و ب دادن. با 

 :گفت

 خوابیده بودی؟ _

 .آره _

 …شیت رو آوردم به همراهِگو _

کیف بیرونیم رو تو دستتتش تکون داده مامان گفت هرچیزی که ممکنه الزمت بشتته        

 داخل کیف گذاشتهه ماشااهلل چقدر سنگینه. چطور با خودت بیرون می بریش؟

 به راحتیه االن چون پُر شده سنگینه. از مامان چه خبر؟ _

 .ه برای شب بلی  قطار گرمتم براشراضیش کردمه داره وسیله هاش رو جمع می کنه _

 !چطور راضی شد؟ _

گفتم برای یه مدتی برو تاران تا تکلیف بابا روشن بشهه اونطوری از هستی می تونی  _

 .اون ا مراقبت کنیه خیال من هم راحته وقتی سر کارم

 .حرف قانع کننده ای بود _

 .زیپ کیفم رو باز کردم

 .می خوام صورتم رو بشورم سعید جان آب این کاسه رو عوضش کن _

 .چشم _

باس شتتخ تتی و بیرونیم توی کیف بوده     آینه ی کوچیکم رو از کیف بیرون آوردم. ل

 . …وسایل آرایشی و باداشتیه گوشی موبایلم به همراه شارژر و
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 مامان کی میاد؟ _

 .مکر کنم تا نیم ساعت دیگه کارش تمام بشه و بیاد _

 .سعید کاسه ی آب رو کنارم گذاشت

پاهات رو هر وقت تونستتتی حرکت بدی برو یه دوش بگیره موهات خیلی نامرتب و           _

 .چسبیده شده

 .خودم هم تو مکرش هستمه از کثیفی احساس سنگینی می کنم _

گره روسریم رو باز کردم و موهای به هم ریخته ی روی پیشونیم رو زیر روسری مرتب    

کردم. صورتم رو با دستمال تمیز  کردم. دستمال کاغذی برداشتم و کمی با آب نمورش

سعید کمکم کرد         ستم.  سریم رو ب شدنش گره رو شد و تا زمان باز  کردم. در اتاق زده 

روی تخت بشینم. رامین وارد اتاق شد و با سعید احوال پرسی کرده بعد هم نگاهش رو 

 .به من داد

 .عکست رو به دکتر الریان نشون دادمه متخ ص ارتوپده _

 خب؟ _

شی. راجع به عکس سر   گر همینطور خوب پیش بری تا دو روز دیگه خوب میگفت ا _

 .و گردنت دکتر نارینی گفت هیو مشکلی نمی بینه

 ایشون هم متخ ص هستن؟ _

 .نترسه باش اعتماد دارم _

 !به خایر مامیل بودنتون؟ _

 .با تع ب نگاهم کرد

 .از پرستارها شنیدم _

درسته که مامیلیمه ولی اون سی ساله که داره این ا کار می کنه و حرمش هیچوقت      _

 .شهاشتباه نمی

 .باشه _

سی پیام هم از          شتمه  شنا دا ست پیام از غریبه و آ شن کردمه حدودا بی شیم رو رو گو

 .اُپراتور خطم و تماس های نامومق داشتم
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حرف زدن بودن و من هم می پیام های مرناز رو باز کردمه ستتعید و رامین مشتتغول       

 .تونستم تو این ماصله چند تا از پیام ها رو بخونم

 .با صدای سعید به خودم اومدم

 چی کار می کنی؟ _

 .پیام هام رو چک می کنم _

 .باشه _

 .به یرف پن ره رمت

 .مردم دیگه وقاحت رو از سر گذروندن با این جوک ساختنشون _

 :رامین گفت

 چطور؟ _

 .ره ای می سازنجوک های مسخ _

 !مثال چه جوکی؟ _

 .یکی از پیام های مرناز رو خوندم

شت مبل قایم          _ سره پ شوهرش میاد پ سرش توی خونه بوده وقتی  ست پ زنه با دو

شوهره میگه         سره از پن ره مرار می کنه.  شینه چایی می خورهه پ شوهره می  شه.  می

 .ی خوردنتگه خستگیت بود عزیزم که مرار کرد با چایکی بود؟ زنه می

 :رامین بلند بلند خندید. با تع ب گفتم

 !این واقعا خنده دار بود؟ _

 :سرتکون داد. پومی کشیدم و گفتم

 .حقیقت های تلخ جامعه ینز نیستن که بخندی _

 .خیلی خب باباه ببخشید _

 :سعید کنارم نشست و به رامین گفت

ای تلخی هستن  گهه این موضوعات ینز جدید همشون حقیقت ه  هستی درست می   _

یان می       لب ینز دارن ب قا گاهش نکنیمه خیلی هم     که تو  ید ینز ن به د شتتن. اگر 

 .وحشتناکه
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شما مردم باید به چی       _ ستهه اما به ن ر  سلیم. قبول دارم که حرف هاتون در شهه ت با

بخندن؟ همه چیز دیگه تلخ شتتدهه ما باید از دید ینز نگاهشتتون کنیم تا تلخیش            

وکی بستتازن؟ همش بیان بگن مرده میخوره به نردهه بر می   مستتموممون نکنه. چه ج  

گرده؟ یا بگن مرده رمت تونسه خواستتت برگردهه دید نتونس. به ن رتون به چی این      

 جمله ها باید بخندن که هیو معنی و مفاومی هم ندارن؟

 .درست می گفته اما من نمی تونستم به حقارت جامعه دید ینز داشته باشم

 :گفت رامین رو به سعید

 باید برم چند نفر از مریض هام رو ببینمه تا کی این ایی؟ _

 .رم بعدشم صبح برمی گردمتا وقتی مامان بیاده باهاش می _

 .باشهه معال _

از اتاق بیرون رمت و با سعید تناا شدم. سعید گره روسریم رو باز کرده گوشیش زنگ      

 .خورده به صفحه ی گوشی نگاه کرد

 .مامانه _

 .خب جواب بده _

 الو جانم مامان؟ _

… 

 .آره این است _

… 

 .نه باباه چرک کل قیامه ی زشتشو گرمته _

 .با صدای بلند خندید که چشم غره ای نثارش کردم

 .گم باشباشه بابا تسلیمه می _

… 

 .نهه چیزی الزم ندارهه زودتر بیا _

… 

 .چشمت بی باله مراقب خودت باش. می بینمت _

 .کرد و دوباره خندید تماس رو قطع
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 به چی می خندی؟ _

 .به تو _

 !خودت رو مسخره کنه یعنی انقدر زشت شدم؟ _

 .اوهوم _

 .با ماربونی نگاهم کرد و ادامه داد

شه. تو حالت عادیه صورتت خیلی شیه صورتت پژمرده و بی رنگ میوقتی الغر می _

 .ملیح می کنهشی گونه هات همیشه سرخه و صورتت رو خوبهه وقتی تپل می

لب پایینم رو آویزون کردم و تو آینه به خودم نگاه کردم. درست می گفته صورتم بی   

رنگ و پژمرده بود و اصال یراوت سابق رو نداشت. موهای به هم چسبیده و پریشونم       

 .شد نگاهش کردکه دیگه اصال نمی

که ندارمه  من نمی دونم این دوستتت خُل و چِلت از چیِ من خوشتتش اومده؟! قیامه _

 .اخالقم که ندارمه چیزی مونده که داشته باشم و خودم ندونم

 .آره _

 !چی؟ _

 .خودت _

 من ورت چیه؟ _

ستی؟ تو چیزی رو         _ شش رو ب شم و گو شدهه نمی بینی چطور چ شق خودت  اون عا

شونه       شنه چیزی داری که اون مردها آرزو ضی از مردهای خاص دنبال داری که مق  بع

 .همسرشون تمام و کمال اون خ وصیات رو داشته باشه

 چه خ وصیاتی؟ _

 !نگو که تا االن بات نگفته _

مئنی اون جزو اون دستتته مردهای خاصتته؟ من خیلی یه چیزایی بام گفتهه اما مط _

 .متفاوت نیستما

 .متفاوتی هستی جان. به ن ر توه من از چه نوع از دسته بندی مردها هستم _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

99 

 

تو شتتبیه هیچکدوم از مردهای ایرامم نیستتتیه باباه عمو و دایی هیچکدوم مثل تو  _

 .نیستنه اما رامینه حس می کنم یه مقدار باید مثل تو باشه

 .خب _

 تو از اون دسته آدم های خاص هستی که گفتی؟ _

 شایده ن ر تو چیه؟ _

 .به ن ر من که هستیه چون ویژگی هایی داری که هر مردی نداره _

پس اگر رامین شبیه منه و به قول تو خل و چلهه میره تو دسته ی مردهای خاص که    _

سر خاص مورد ن ر       شنه هم شته با سری خاص دا شون می خواد هم این مرد خاصه  دل

 .شده خواهر خاص خودم

 .چشم هام رو گرد کردم

 چرا اینطوری نگاهم می کنی؟ _

 االن حس می کنی زیادی خاص شدی که هی واسه من خاص خاص می کنی؟ _

 .پس چی؟ واسه همینه که خیلی ها آرزوشونه زن داداش جنابعالی بشن _

 .پقی زدم زیر خنده

 و. سقف نریزه سرت داداشی؟ره اینامه راهاوهووووعه کی می _

 .تا االن که نریخته _

 .آخه کی میاد زن تو بشه؟ من که مکر نکنم کسی بخواد زن داداشم بشه _

 .تو اولیش شک ندارمه ولی دومیش رو مطمئنم که کسی قبول نمی کنه _

 .بالش پشتم رو پرت کردم تو صورتش

 .گم زن گرمتی و به ما نگفتیمسخره ی پرروه اگه به مامان نگفتم. االن که اومد می _

 :دماغش رو ماساژ داد و آروم گفت

شکی زنم نمی   _ سه همین اخالقته که هی سه بکشیش. بعدشم می      وا شهه خب می تر

 .خوای بگیه مدرک بیار

 .با صدای در هر دو ساکت شدیم. مامان وارد اتاق شد

 .سالم مامان _
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ص     _ شما دو تاه می دونین  شانس  سالم دخترمه چه خبرتونه  داتون تا ک ا می اومد؟ 

 آوردین پرستار توی بخش نبود. چه خبره؟ سعید دوباره زورت به هستی رسیده؟

وا! مادر من آخه جنبه نداره خبه ببین دماغ خوشتتگل و دختر ُکشتتم رو چی کار           _

 کرده؟

 :مامان دستی به قرمزی بینی سعید کشیده من هم م لوم گفتم

 .خب تق یر خودت بود _

 .مامان ببین اشتباهش رو گردن نمی گیره _

 خب تو می خوای زن بگیریه به من چه؟ _

 .شه به خایر تو زنم بشهخودت همون اول گفتی کسی حاظر نمی _

 :مامان که داشت با تع ب به حرف های ما گوش می داد گفت

 سعید می خوای ازدواج کنی؟ _

 .سعید با صدای بلند خندید

سه خودمون رویا    نه مامان جونمه زن  _ شتیم وا ک ا بود تو این دوره و زمونه آخهه دا

 .بامی می کردیم

 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 :مامان به نشونه تاسف دستش رو باالی سر سعید کم کرد و گفت

شاره کن باترین دختر        _ ست. تو مق  ا ستیه وگرنه زن که قح  نی شو نی ست ب تو در

 .برات خواستگاری می کنمرو 

 :هر دو با تع ب به مامان نگاه کردیمه با تع ب گفتم

 !خواستگاری؟! کی؟ _

 :مامان لبخند ماربونی زد و آروم گفت

 .شهدوستته رویا. از همون اول که دیدمش به دلم نشست که عروسم می _

 !وا _

اس هم از بیمارستان   واال. پاشو بریم تر و تمیزت کنم. می خوام موهات رو بشورمه لب   _

 .گرمتم برات که عوض کنی

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 االن؟ _

 مگه االن چشه؟ سعید نگفتی باش؟ _

 :سعید کمی سرش رو خاروند و گفت

نهه یادم رمت. مامان واقعا چی مکر کردی که خواستتتی رویا رو برام خواستتتگاری            _

 کنی؟

پا پیش   ت رو کردمه حاالهم حرف بیخود نزن. نترس تا خودت نخوای من  مکر آینده  _

 .نمی ذارم

 .خدا رو شکر _

سرویس       شینم. به یرف  سعید رمت و کمکم کرد روی ویلچر ب شم غره ای به  مامان چ

شده بوده       سبزه  ستم  شدم. با اینکه پو اتاقم رمتیم و با کمک مامان باالخره تر و تمیز 

صورتی می  شد. مامان موهام رو خشک کرد و   اما هنوز هم بعد از حمام گونه هام کمی 

سعید کمکم         سرویس بیرون رمتیم.  سرم مرتب کرد و از  سری رو روی  برام بامته رو

 :کرد دوباره روی تخت بشینمه لبخند ژکوندی زد و گفت

 شد؟حتما مامان باید می اومد تا سر و وضعت یکم تر و تمیز می _

 .اوهوم _

 .خدا به داد برسه _

 .گوشیم زنگ خورده مورا جواب دادم

 .الو _

 چقدر سریع! اصال نگاه کردی ببینی شماره ی کیه؟ _

 .نوچه علیک سالم _

 اوهه از تع ب یادم رمت سالم کنمه خوبی؟ اوضاعت چطوره؟ _

 سعید آروم پرسید

 کیه؟ _

 .رویاست _

 الوووه رمتی؟ _
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 .کومته چرا داد می زنی کر شدم _

 دی؟جواب چرا نمی _

 خوبم نگران نباش. تو چطوری؟ _

غره ای بام داد و به یرف یخچال رمت تا میوه و آب میوه هایی که خریده مامان چشم 

 .بود رو جابه جا کنه

 شی؟منم خوبمه چه خبر؟ کی مرخص می _

 .هنوز معلوم نیست _

 گی خوب شدی؟وا! مگه نمی _

 .باور کن خوبمه معال نمی دونم کی ترخی م می کنه _

 .باشه _

 :با لحنی شاد گفت

 ون دکتر هستی؟هنوز زیر ن ر هم _

 .آره _

 .جااانه پس یه عروسی امتادیم _

 .مسخرهه هنوز که خبری نیست _

 .سعید از اتاق بیرون رمت

گیه هستتتی خیلی موزماریه ببینمت  وااای پس یه خبری شتتده که تو اینطوری می _

 .کشتمت

 :خندیدم و گفتم

ین ا دوباره آبرومو   رویا به خدا خبری نیستتته حاال نرو به مرناز نگو یه وقتی میاد ا         _

 .سنگ مرش دستشویی می کنه

 .مامان با چشم گرد شده نگاهم کرده رویا هم خندید

 .ه حرف زدن تو هم که مثل مرناز شدهخدا نکشتت هستی _

شتته کرد؟! مرناز چطوره؟ پیام هاش رو باز کردمه یبق معمول آره دیگهه چه کار می  _

 .جوک های بیخود مرستاده بود
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صبح با هم برای امتحان رمته بودیمه امتحاناتمون یه زمانه     _ شه. خوبهه  این که عادت

 .خوش بختانه

 .شیای وای اصال یادم نبود این ماه امتحانتهه به سالمتی پس تا ماه بعد عروس می _

 کی خواست عروسی کنه؟ _

 !وا! تو که تا دو روز پیش چیز دیگه ای می گفتی _

 .بختانه بابا هم چیزی نفامید و به موقع تمام شد اون منتفی شده خوش _

 خب چی شد؟ _

پسره از قرار معلوم سربازی نرمته بوده و با پارتی بازی پیچونده بود. االن به مشکل     _

سال منت ر بمونم تا بیاد    سربازی یا تنبیه دارهه منم نه می تونم دو  خوردهه یا باید بره 

 .زندان حرف از بابام بشنوم عقدم کنهه نه حوصله دارم اگر امتاد

 .باشه عزیزمه خودت رو ناراحت نکن. خواستگار که قح  نیست _

 .به مامان چشمکی زدم که چشم غره رمت

جازه ی           _ که ازش قول ا بام  با قای  جانمه قح  نیستتت. مق  می ترستتم این رمی نه 

 .خواستگاری گرمتن یه کدومشون بشن پدرشوهرم که اصال ازشون خوشم نمیاد

 .کشیدن صف انگار حاال راهوه اینامه رهمی کی هه…وا _

 !گیچند چندی هستی؟ هردقیقه یه چیز می _

 .نمی دونمه شاید مغزم داغ کرده. حاال برو به کارت برس من می خوام بخوابم _

 .تنبل بی خاصیت _

 .خودتی کچل _

 .تهعمه _

 .هر دو خندیدیم

 خیلی خبه کاری نداری؟ _

 .ودت باش. به خاله هم اگر پیشته سالم برسوننه عزیزمه مواظب خ _

 .دلم براتون تنگ شده ب.و.سچشمه تو هم سالم برسونه مرنازم ب _

 .به خدا وقت سر خاروندن نداریمه وگرنه می اومدیم پیشت _
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 .مدای سرت رورو جونم _

 .ای کومته پررو _

شکوک نگ       ست و م ش شد. مامان کنارم ن اهم با خنده خداحام ی کردم و تماس قطع 

 .کرد

 باز چی شده؟ _

 قضیه خواستگار چیه که به من نگفتی؟ _

 شه؟خواستگار رویا مگه به شما مربوط می _

 .بله _

 .ه همینیه خواستگاری بود که رویا ردش کرد _

 باشهه قضیه یه ماه دیگه عروس شدنش چیه؟ _

 مگه راجع به شرط باباش بات نگفتم؟ _

 !نه _

 .باباش به شریی اجازه داد رویا دانشگاه بره که بعد از گرمتن مدرکش ازدواج کنه _

 .پس مرصت زیادی نداریم _

 واقعا می خواین برین خواستگاری؟ _

آرهه کی از رویا باتر برای ستتعید؟ من ستتعید رو می شتتناستتمه می دونم چه جور   _

 دختری رو برای زندگیش می خواد؟

 !چه جور دختری؟ _

 .دختری مثل تویه  _

 !وا _

باور کنه رویا مثل توئه و من می دونم می تونه ستتعید رو خوشتتبخت کنه. یوری           _

 .تربیت شده که من آینده رو خیلی راحت می تونم براش پیش بینی کنم

سه لیوان        سینی با محتوای  سعید به همراه  شد و مامان حرمش رو قطع کرد.  در باز 

 .چای و کیک وارد اتاق شد

 .چایی لبسوزه لبدوز و دبش مخ وص مامان و خواهر کوچولوی خودم اینم _
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 .دستت درد نکنه _

 :مامان کمی از چای خورد و گفت

 تا کی مرخ ی داری؟ _

 .شهشنبه ی هفته ی بعد ده روز تمام می _

 .رمپس من جمعه بر می گردم و با هستی می _

 جمعه چرا؟ _

سم ر     _ ست بذارم عرو ست رو د ستگاریه  چون نمی تونم د و ببرنه می خوام برم خوا

 .شنبه هم وقتی تو رمتی ما می ریم تاران

 ری؟ه مگه خودت نگفتی تا خودم نخوام نمیمامان لطفا بی خیال شو _

گفتم ولی نمی دونستتتم قراره رویا از ماه بعد به خایر شتترط باباش ازدواج کنه. می  _

 .خوام عروس خودم باشه

 .نمی دونی آخه تو که حتی ن رش رو هم _

ستگاری برای چیه پسر گلم؟ پسر و دختر با هم صحبت می کنن و        _ سم خوا پس مرا

 .شنه بعد هم که مراسمات عقد و عروسیآشنا می

 .ماشااهلله پس بگو همه چیز رو بریدی و دوختی و من مق  قراره بپوشمش _

شی می مامی همونیه که می خوای. دیگه هم      _ شنا ب شتر آ من می دونم تو با رویا بی

ستی چیه؟ توی خونه که       ضیه دکتر ه ضیح بدی ق شهه االن مق  باید برام تو حرمی نبا

 .درست و حسابی حرف نزدی

شنا          _ سته تا با هم آ شش اومده و اجازه خوا ستی خو شمه رامین خیلی وقته از ه چ

شنه من هم گفتم  ستی باید        ب شکلی ندارهه آخرش هم که خود ه ساده م شنایی  یه آ

 ن رش رو بگه. شما که االن با این موضوع مشکلی نداری؟

نه جانمه چه مشتتکلی؟ به ن رم باید پستتر خوبی باشتته. هستتتی جان تا این ا چی  _

 مامیدی؟

 :لیوان خالی چاییم رو روی سینی گذاشتم و گفتم



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

106 

 

سن و م  _ ش و محل زندگی خودش تو این حل زندگی خانوادهچیز زیادی نگفتهه مق  

 .شار رو گفته

 اعتقاداتش چطوریه؟ _

 .نیمه مذهبیهه مثل خودمون _

 .خیلی خبه وقت برای آشنایی بیشتر هست عزیزم _

 .به ساعت نگاه کرد

من دیگه باید برم دخترمه مواظب خودت باش. خیلی هم به این آقای دکتر ستتخت     _

اری معال به رویا چیزی نگوه خودم تا پنم شنبه به مادرش زنگ  نگیر. راجع به خواستگ 

 .می زنم و هماهنگ می کنم

 .باشهه تو هم مواظب خودت باش. به مامان بزرگه بابا بزرگ و بقیه سالم برسون _

 .چشم عزیزم. دیگه سفارشت نکنم مادره هواست باشه _

شونیم رو   س پی سعید از اتاق بی ب.و. رون رمتن. بعد از چند یده خداحام ی کردیم و با 

دقیقه سعید وارد اتاق شد. دلم می خواست کمی بخوابم که گوشیم زنگ خورد. سعید      

 :گفت

رم یکم خوراکی می خرم و میامه مامان دیگه نیستتت     ایندمعه نوبت مرنازهه من می     _

 .دعوامون کنه

  چشتتمکی زد و دوباره از اتاق بیرون رمته با خنده به صتتفحه ی گوشتتی نگاه کردمه    

 .شماره ی مرناز بود

 .سالم _

ستتالم و کومته تا من زنگ نزنم نباید زنگ بزنی؟ حاال که مَکت داره مثل مرمره می  _

 چرخهه واسه چی زنگ نمی زنی؟

 .دی آخه؟ خوبی؟ منم خوبمه از امتحاناتتم نمی پرسم تا تمام بشهتو مگه امون می _

 .جواب من رو بده نپیچون کچل _

 .شه باهات کرده سرم شلوغه خبهم نمی پرروه احوال پرسی _

 .سرت کدوم خرابه ای شلوغه ها هااا هاااا؟؟ زود باش جواب بده _
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 نمی وقت ن رت به …بیا بزنه ای بابا چه دردستتری داریماه خب داروه غذاه خواب و _

 خواد؟

شمه آدمیزاد که هیچوقت سالم نیستشه خبر دارم که خواب و غذا و    منم مریض می _

سرت به این دکتره گرمه مگه نه؟ زود    دارو چ ست بدهه  قدر زمان می خواده جواب در

 .راستش رو بگو بام

وااای تو و رویا چرا اینطوری هستین آخه؟ آره درگیر این دکترمه دست از سر کچلم     _

 .بردارین بابا

کومته کچل زشت. عمرا دست از سرت بردارم. دست راستت زیر سر رویا باشه یه          _

 .شهثل این دکتر گیر این بیاده داره تلف میبی عقلی م

 .شه نگرانش نباشدر جریانمه اون هم درست می _

 کی بات زنگ زد؟ _

 .قبل از تو _

 .اِ! پس همه چیز رو گفته _

 .اوهوم. حاالم برو سر دَرست رموزه ی عالمین من می خوام بخوابم _

 نترکی انقدر می خوابی؟ دکترم هست؟ _

 .مرناز مگه اینکه دستم بات نرسه _

 اسمش چیه؟ _

 به تو چه؟ _

 گم به کی چه؟باشه من که می بینمته بات می _

 بی حساب شدیمه کار نداری؟ _

 .نهه سالم برسون _

 .تو هم همینطوره مومق باشی _

 .مواظب خودت باش بر باد نری _

شی رو  با خنده خداحام ی کرد و تا بخوام جوابش رو بدم قطع کرد.  لبخندی زدم و گو

شتم. وجود مرناز و رویا توی زندگیم یه نعمت موق العاده بوده هر دو برای   روی میز گذا
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شون غرق بودم که خوابم برد. توی حیاط خونه   من انرژی موق بی ناایت بودن. تو مکر

شنیدم. به یرف     صدای پو پو از داخل خونه می  ی قدیمی و تقریبا متروکه ای بودمه 

شنا نبود بی وقفه      خونه ر صال آ شنیدم. به زبان ع یبی که برام ا صدای مردی رو  متمه 

صحبت می کرد. بعد از چند ثانیه صدا قطع شد و صدای دف و ساز اومده به یرف صدا      

سقفش خاک می ریخت و به ن ر می اومد که   رمتم. راهروی بزرگی روبه روم بود که از 

ارد راهرو شتتدمه چاار تا اتاق دو یرف راهرو  هر لح ه در حال مرو ریختنه. با دلاره و  

صدای ناله      ستم در رو باز کنم که  صدا می اومد رمتمه خوا بود. به یرف اتاقی که ازش 

 ۴۰ی زنی رو از اتاق روبه رو شتتنیدم. به یرف اتاق رمتم و در رو باز کردمه زنی حدودا 

شیده بوده دیواره ها ترک ب    سمت    ساله روی موکتی کثیف و خاکی دراز ک شته و ق ردا

شن کرده بود. به یرف زن       سته بود و نور از بیرون داخل رو رو شک هایی از دیوار هم 

 .رمتم

 خانوم چی شده؟ کمکتون کنم؟ _

م رو ببرن دارالم انینه من مق  مریضم و پول معال ه ندارمه  اونا می خوان من و بچه _

کنن ما باید بریم  دخترم هم به خایر درد کشتتیدن من ع تتبی شتتده و اوناا مکر می

 .دارالم انین. شما یه کاری کنین

 .مامانه کارشون تمام شد االن میان _

صدای آشنای دختر بچه باعث شد سر برگردونم. با تع ب نگاهم می کرد. پیش دستی  

 :کردم و گفتم

 من تو رو می شناسم؟ _

نیه دو زن با صدای پایی که شنیده شد سرش رو برگردوند به یرف صداه بعد از چند ثا     

 .و سه مرد وارد اتاق شدن

 این ا چه خبره؟ _

بی توجه به من زن جوان رو بلند کردن و از خونه خارج شدنه زن ملتمسانه نگاهم می 

ساخته بود؟ مردهاه دخترک رو به زور داخل اتومبیلی     ست من  کرده اما چه کاری از د
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ار ماشتتین کردن. با که جلوی در منت ر بود ستتوار کردن و به دنبالش هم زن رو ستتو

 .دودی که از اتومبیل خارج شد همه جا تیره و تار شده صدای سعید رو می شنیدم

 هستی؟ هستی جان؟ _

 .چشم باز کردم

 داشتی خواب می دیدی؟ _

شکر کردنه یک نفس       سعید توی لیوان آب ریخت و من هم بعد از ت سر تکون دادم. 

 .ران نگاهم کردآب رو سر کشیدم. سرم درد گرمته بوده سعید نگ

 .چی شده؟ خیلی عرق کردی _

 .سرم درد گرمتهه این خونه ی لعنتی باید زودتر تکلیفش روشن بشه _

 قضیه ی خونه چیه؟ _

 .اون ا اتفاقایی امتاده که اصال قابل گفتن نیست _

 .باشه خودت رو ع بی نکن _

 سعید _

 جانم؟ _

اگر می تونیه خونه رو خالی کن. همه ی وستتیله ها رو یه جای امن ببره تاکید می            _

 .کنم که یه جای امن ببری

 !چرا؟ _

بعد از این که خوب شدم می خوام واقعیت رو به پلیس بگمه نباید دست روی دست      _

 .بذارم

 .نگرانم کردی هستی _

ه هیو چیز از وستتایل  قبل از مرخص شتتدنم همه ی وستتیله ها رو جای امنی ببر       _

 .مادربزرگ و پدربزرگ نباید ازش کم بشهه هنوز خیلی چیزها رو نفامیدم

 .چرا خونه رو خالی کنم؟ حرف بزن هستی _

یه همچین چیزایی داره. تناا توی اون خونه نروه         _ یا  یه نفرینه یلستتمه  اون خونه 

 باشه؟
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سر در نمیارمه تو می  _ شده و االن م   من که  سم  شده!     یگی بابا یل سم  گی خونه یل

 یعنی چی این حرف هات؟

 .من وقتی توی کما بودم همه چیز رو دیدم سعید _

 بگو چی دیدی؟ _

سالم رو      _ شکل ممکن آدم های  ستان بودهه جایی که به بدترین  اون خونه قبال تیمار

 .آزار می دادن

 .ولی این امکان نداره _

خونه رو خالی کن. ضمنا یادت نره اصال امکان داره و من ثابتش می کنمه مق  تو اون  _

 .تناا نرو

شده رامین          ضربه ای خورد و باز  سرش رو تکون داد. در  شید و کالمه  سعید پومی ک

 .وارد اتاق شد

 سالم م دده خوبین؟ _

 .سعید سر تکون داد و من هم لبخندی م نوعی زدم

 !چه زود به کارهات می رسی _

زدن به مریض و چک کردن وضعیتش خیلی وقت  کار ما چندان زمان بَر نیسته سر    _

 .نمی بره

 .خوبه _

البته این آخریه که پیشتتش بودم مق  وقتم رو گرمته می خواستتت یکم درد و دل  _

 .کنهه منم به ناچار کنارش نشستم

 .چه خوب که اینقدر همه برات مامن _

 بلهه پس چی؟ سعید حالت خوبه؟ _

 :سعید دوباره سر تکون داد و گفت

 .رم جایی و زود بر می گردمبونته میقر _

 :با تع ب گفتم

 !ک ا؟ _
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 .پیش دوستمه در مورد خونه _

 .آهانه مراقب خودت باش _

 باشهه چیزی بیرون نمی خوای؟ _

 .نهه دستت درد نکنه _

 :رامین گفت

 .نیازی هم نیست براش غذا بخری _

 :هر دو با تع ب نگاهش کردیم. شونه هاش رو باال برد و با لبخند گفت

 .ظرف غذا رو دیدم _

 .هر سه خندیدیم و سعید رمت. رامین کمی نزدیک تر نشست و به صحبتش ادامه داد

سی      _ سته یه زمانی برای خودش ک سرده ه این مریض بنده خدا یه پیرمرد تناا و ام

بچه هاش رو مرستاده سوئیس و خودش و زنش با هم    بوده. یه سپاهی درجه دار بودهه 

شتته. بچه های بی   زندگی می کردنه پنم ستتال پیش زنش می میره و کامال تناا می   

به خایر بی معرمتی بچه       معرمتش هم هیو خبری ازش نمی گیرن. این بنده خدا هم 

به             بذاره رو  به جز خونه که زنش ازش خواستتته برای بچه هاش   هاشه تمام اموالش 

گه وقتی که مرخص شتتد می خواد با پای خودش بره ستترای خیریه داده. االن هم می

سابش واریز می       ستگی ای که ماهانه توی ح ش شهه همون ا  سالمندان و از حقوق بازن

 .زندگیش رو ادامه بده

 :با ناراحتی پومی کشیدم و گفتم

 .امیدوارم خدا عاقبت ما رو به خیر کنه _

 !ما؟ _

 .آره _

 !منم هست؟ من ورت _

 :از حرص چشم هام رو بستم و گفتم

 .مق  دنبال همینی _

 .توی لیوان آب ریختم و خوردم. رامین از حرص خوردنم می خندید
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 .سرم خیلی درد می کنه _

 :خنده ی بلندش رو تمام کرد و گفت _

 چرا؟ _

 .نمی دونمه خواب دیدم و وقتی بیدار شدم سرم درد گرمت _

 بود؟ خواب دیدی رمتم سرت هوو آوردم؟چه خوابی؟ خیلی بد  _

 :با حرص بالش رو به یرمش پرت کردم. با خنده دستش رو باال آورد و گفت

 .باشهه باشه. ببخشیده شوخی کردم _

 .بچه پررو _

 .بابا یکم ظرمیتت رو باال ببر _

 .هنوز که جوابت رو ندادم واسه خودت شیرین کاری می کنی _

 !واسه خودم شیرین کاری می کنم؟ _

 .با تع ب نگاهم کرد

 .بلهه من که اصال خوشم نمیاد _

 .دوباره خندید

زدی توی خاله اصلش همینه دیگه. خوشت نمیاد و حرص می خوریه اونوقت بانمک  _

 .شی و من کلی می خندممی

 .ماشااهلله رو که نیسته سنگ پاست _

 .یگهآخ اسم سنگ پا رو پیش من نیار د _

 :چشم غره ای رمتم و گفتم

 .بی تربیت _

 .منحرف _

 .خودتی _

 .باشه قار نکن _

ضربه ای خورد و باز شده پرستار وارد اتاق شد و نگاهی به چاره ی خندون رامین      در 

 :کرده با تع ب گفت
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شما کار دارنه چندبار       _ ستم بگم دکتر نارینی با  ستم خوا آقای دکتر اگر مزاحم نی

 .ن اما نشنیدینپی ِتون کرد

 .رم پیششونباشهه شما برید من می _

 .بله _

 .پرستار بیرون رمت و رامین از صندلی بلند شد

 .رم ببینم با من چه کار داره و زود بر می گردممی _

شم هاش      شته از چ سر تکون دادم و رامین بیرون رمت. بعد از چند دقیقه رامین برگ

 :شت. روی صندلی نشست و با لبخند گفتدلخوری پیدا بود اما لبخند به لب دا

 خب.. چه خبر؟ _

خبری نیستتت. می خوام بیشتتتر از خودت بدونم و اینکه دلیل ناراحتیت رو هم می  _

 .خوام بدونم اگر ایرادی نداره

 !ناراحت؟ _

 .قدرت چشم ها رو هیچوقت دست کم نگیر _

 :دوباره لبخند زد و سرش رو پایین گرمت. با صدای آروم گفت

 .همون یور که می دونی دکتر نارینی خاله ی منهه خودت دیدیش _

 خب؟ _

چند وقت پیش گفته بود می خواد هر کاری از دستتتش بر میاد برام ان ام بده تا که  _

 .این ا نمونم

 مگه خودش این ا زندگی نمی کنه؟ _

 .با چند نفر دیگه پانسیون دارنه خونه از خودش نداره _

 ؟چرا؟ ازدواج نکرده _

 .شوهرش موت شدهه در موردش بعدا باهات صحبت می کنم _

 .باشهه ببخشید. ادامه بده _

شکده پزشکی تاران کار     _ سرته امروز گفت برادر یکی از همکارهاش توی دان مدای 

 .می کنه و گفته برای تدریس به آدم با ت ربه ولی جوون نیاز دارن
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 معرمیت کرده؟ _

ی تدریس یا نه؟ گفته اگر برم می تونم با اسم و رسمی   از من پرسید می تونم برم برا  _

 .که در میارم یه مطب باز کنم

 .این که عالیه _

 !واقعا؟ _

 من ورت چیه؟! یعنی قبول نکردی؟ _

شنااد برای یه زندگی جدید برای منه. نمی    _ ستی این پی گم بدهه خیلی هم خوبهه ه

 .شه بدون مکر ت میم گرمتاما نمی

 زنم مشکلی داریه درسته؟چرا؟ حدس می  _

 .آره _

 .اگه خ وصی نیست می خوام بدونم _

صتی بود که خونه رو از     _ شمش دنبال خونه ی منه و تمام این مدت دنبال مر اون چ

 .من بگیره و خودش تناا و مستقل بشه

 !ع یبهه چه آدم پیچیده و غیر قابل ت وریه _

 .اله های ماربون و مادرانه نیستدرستهه اون خواهر ناتنی مادرمه و اصال شبیه خ _

شتن خانواده    حرمش من رو به مکر برد. با حرف های رامین به این نتی ه رسیدم که دا

 .ای مثل خانواده ی مامان و بابا هزار بار جای شکر داره

 هستی؟ _

 .نگاهش کردم

 .به چی مکر می کنی؟ به ن رت قبول کنم و خونه رو دو دستی تقدیمش کنم _

 تو چقدر می ارزه؟ اونقدری ارزش داره که کار به اون خوبی رو رد کنی؟خونه ی  _

نهه ولی نمی خوام اموالم رو باش ببازمه دنبال مکری هستتتم که هم بتونم خونه رو       _

 .نگه دارم و هم برم تاران

 اون قطعا ازت نمی خواد که خونه رو به اسمش بزنیه می خواد؟ _

 .نه _
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 سند خونه به اسم خودته؟ _

 .آره _

 هیو وَرَثه ای هم نداری؟ _

 .این چه سواالییه آخه؟ من که ازدواج نکردم _

 .من ورم اینه که خواهر یا برادری که بخوای خونه رو بعدا باش بدی _

 .نهه نمی خوام به کسی بدم _

 !وا _

 .وا نداره _

 .به ن رم باید به یکی واگذار کنی _

 .به تو _

 به من چرا؟ _

 .قراره زنم بشی _

 .هنوز که معلوم نیست _

 .مکر عالی ایه _

 .گفتم چیزی معلوم نیست _

 .می دونم عزیزمه گوش بده به حرمم بعد هر چی خواستی بگو _

 .بفرمایید _

 .آروم تر از قبل ادامه داد

گم که من ستتند رو مرستتتادم تاران توی محضتتری که من مق  باش این یور می _

ه داره تا وقتی که می خوایم عقد کنیم ستتند رو پستترعموم کار می کنه برام امانت نگ

 .ضمن عقدنامه به اسمت بزنم

 .پس نقشه ی تو اینه که اون مکر کنه تو خونه رو برای من در ن ر گرمتی _

 .آمرین _

 مکر خوبیهه ولی اگر بخواد توی خونه ی تو باشه چی؟ _

 .مت شد باید برهگم تا وقتی عقد می کنیم می تونه بمونهه بعدش که به ناباش می _
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 و اگر هیو وقت عقد نکردیم چطور؟ _

شتتی . اون وقت من می دزدمت و م بور مینه دیگهه هیو وقتی توی کار ما نیستتت _

 .قبول کنی ازدواج کنیم

صدای بلند خندید که بالش رو توی      شد و با دهن باز نگاهش کردم. با شم هام گرد  چ

 .صورتش پرت کردم

 .پسره ی پررو _

 .هرچی دوست داری بگوه با تو شوخی نکنم پس با کی بگم و بخندم _

 .شوخی حد و مرزی داره _

 .م هیو حد و مرزی قائل نیستممن برای دوسته همراهه عشقه عزیز و همسر آینده _

 :چشم غره ای باش دادمه لبخند دندون نمایی زد و گفت

شتر ع      _ سته که حرص می خوری بی شوه در ستم ناراحت ن شقت می از د شم اما نمی  ا

 .خوام ناراحتت کنم. خیلی دوستت دارم هستی

شم هام از خ الت برق می         شدن و چ سرخ  شتم تو اون لح ه گونه هام  زد. شک ندا

سعید توی مغازه ی خرید و مروش امالک    سرم رو پایین گرمتم و لبخند کوتاهی زدم. 

و استکانش رو روی  که برای دوستش بود نشسته بوده جرعه ی آخر چاییش رو نوشید 

 .میز گذاشت. به دوستش رضا که رو به روش نشسته بود نگاه کرد

رضا می خوام تمام تالشت رو ان ام بدیه اگر می تونی با سرمایه گذار پاساژه م تمع  _

صحبت کن برای کوبیدن اون خونه. من نمی خوام دیگه اون خونه   یا هر چیز دیگه ای 

 .رو داشته باشیم

 .تما بعد از اتفاقی که برای هستی امتاد خاله مریم خیلی اذیت شدمی دونمه ح _

آرهه مرستادمش تاران تا خونه خودمون باشه. دیگه به هر چی خراماته دارم اعتقاد    _

 .پیدا می کنم. نمی مامم چی خوبه و چی بد

یه چیز هایی هم در مورد عمو حستتین       _ کار خوبی کردیه اون خونه امن نیستتت. 

 خوای بات بگم یا دلت نمی خواد بدونی؟مامیدمه می 

 .بگو داداشه راستش االن اصال مرصتش رو ندارم که دنبالش باشم _
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گهه زنی که اومده تو زندگیش همونیه که پدرش زار رو از ستتر  این یوری که بابا می _

 .ننه شمسیه رد کرده و همون جا هم بابات رو برای دختر خودش خواسته

 !بزرگ بعد از درمان موامقت کرده؟شم! مادرمتوجه نمی _

بابام گفته ننه گفته بود بچه ها باید بزرگ بشتتن تا خدا هرچی قستتمت کرد همون  _

بشتهه بعد که عمو حستین با خاله مریم ازدواج کرد اون دعا خون هم دنبالش بودهه تا   

 .اینکه اومدین این ا و اون تونسته پیداتون کنه

 مامیده؟ عمو م فر این چیزها رو از ک ا _

عمو حستتین رو دیده و اون هم قضتتیه رو براش تعریف کرده. در ضتتمن بابا خیلی   _

صال       سین باش چیزی نگفته ولی بابا گفت بات بگم ا سفارش کرد بات بگمه عمو ح

اجازه ندی خاله مریم دنبال بابات برهه اون پیرمرد خودخواه هرکاری از دستش بر میاد  

سیه هم       و می تونه بدترین موجودات رو ب شم سراغ خاله مریم و حالش از ننه  سته  فر

ممکنه بدتر بشتته و خدای نکرده اتفاق بدتری براش بیومته. بابا برام تعریف کرده که           

اون زمان چه اتفاقایی برای ننه شمسیه امتاد ه واقعا نمی تونم ت ور کنم چقدر سختی      

 .کشیده تا وقتی که از دست اون جن خالص شده

 مه نمی تونم بابا رو همین یوری ولش کنمه پس مامانم چی؟نمی دونم چی بگ _

شماها این کار       _ سعیده این رو مطمئن باش که عمو حسین به خایر  شن  باتره جدا ب

رو ان ام دادهه وگرنه دیگه همه می دونن عمو چقدر عاشق خاله مریم بوده و مثالشون   

 .هنوز روی زبون ها می چرخه

 .گهی زنه و چیزی نمیبمیرم برای مامان که دم نم _

می دونم داداشه توکّلت به خدا باشتته. حاال برگردیم ستتر حرف خونهه اگر ستترمایه  _

 گذار پیدا بشه می خوای شراکت کنی؟

می خوام از شتتر اون خونه خالص بشتتم رضتتاه یه خریدار غریبه پیدا کن که با این  _

 .حوالی آشنا نباشه و اون خونه ی لعنتی رو نشناسه

ستم بر بیاد ان ام می هر کار _ دم داداشه نگران خونه نباش. مق  به خاله مریم ی از د

 .و هستی برس همینه توی اولین مرصت هم اون ا رو خالی کن تا به مشکل نخوری
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سعید رو             ستکان  ضا ا شد. ر شه ای به خیابون خیره  شی سر تکون داد و از در  سعید 

ش    شته هر دو م شدن و هر    دوباره از چایی پر کرد و جلوش گذا شیدن چایی  غول نو

کدوم هم به مکر گرمتاری های خودشون ساکت شده بودن. رامین از اتاق بیرون رمت    

ضیح      شد در مورد خانواده ی خودش برام تو که برام قاوه بیاره و با هم بخوریمه قرار 

 .بده

در  بعد از چند دقیقه رامین با دو تا لیوان اومد داخله لیوان ها رو روی میز گذاشتتت و

 .رو بست

 سرد می خوری؟ _

 .سر تکون دادم

 !البد بدون شکر؟ _

شونه باال دادم و        سر تکون دادم. چینی به پیشونیش داد و صورتش جمع شده  باز هم 

 :گفتم

 .خب هر کسی ذائقه ای داره _

 .باشه _

ست در کمد رو ببنده که         شت. خوا شق بردا شکر رو با قا در کمد رو باز کرد و جای 

ستتریع هر دو رو از دستتتش کشتتیدمه با تع ب نگاهم کرد. خندیدم و توی لیوان هر 

 .دومون شکر ریختم

 !گفتی نمی خوری _

 .شوخی کردم _

 !پس شوخی کردی؟ _

 چه اشکالی داره؟ _

 .و به من خیره شد چشم هاش رو به حالت تادید ریز کرد

 ها؟ می خوای بزنی؟ _

 .یاقت نیاورد و پقی زد زیر خنده

 آخه کی تو رو می زنه؟ _
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چشتتم غره ای باش دادم و قاوه ی خودم رو شتتیرین کردمه قاشتتق رو باش دادم و 

 :گفتم

 …اگه من زنت بشمه یار و همدمت بشم _

 :نذاشت حرمم تمام بشه و گفت

 تو رو با چی می زنم؟ _

 .ن دادمسر تکو

 کمربند خوبه؟ _

 .چشم هام گرد شد

 …خوب نیست؟ چوب خوبه؟ یا آهنه یا تیر برقه یا اینکه _

 با لبخند نگاهم کرد و ادامه داد

 .اصال نمی زنمته تفنگ می گیرم می کشمت _

 .پسره ی پرروه جراتش رو نداری _

 می خوای امتحان کنیم؟ _

رون آورد و توی هر دو دستتتش با تع ب نگاهش کردم. از جیب روپوشتتش چیزی بی    

 .قایمش کرده بوده اخم کردم که تفنگ آب پاش رو سمتم گرمت و خیسم کرد

 .رامین نکنه خیس شدم بس کن _

 .خندید و تفنگ رو گذاشت توی جیبش. من هم خندهم گرمته بود

 این رو دیگه از ک ا آوردی؟ _

 .یه هدیه از یه دوست کوچولو بود _

 .پس باید خیلی با ارزش باشه که همراهته _

شوی میز کارمه. برای اینکه       _ ست. معموال توی ک شه باهام نی با ارزش هسته اما همی

 .جون پدرش رو ن ات دادم این رو به من یادگاری داده. اسمش مایارهه پسر با نمکیه

شهه لیوانش     سیده با شید و یوری که انگار چیزی به ذهنش ر رو روی  کمی از قاوه نو

ستاد و    شت و تلفنش رو از جیبش بیرون آورد. بعد از چند ثانیه اومد کنارم ای میز گذا

 :گفت
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 .این سلفی ای که خودش خواست با من بگیره _

 :با تع ب گفتم

 !خودش؟ _

شت.        صورت با مزهه مع وم و ماربونی دا سرش رو تکون داده به عکسش نگاه کردم. 

 .اما از چشم هاش شیطنت مشخص بود

 به چی مکر می کنی؟ _

 .به چشم هاش _

 چطور؟ باز هم چیزی از توی چشم هاش دیدی؟ _

 .شیطنت _

آرهه بچه ی موق العاده شیطون و بازیگوشیه. اما من هنوز متع بم که تو چطور انقدر  _

 .راحت از چشم شخ یت شناسی می کنی؟ قدرت خیلی جالبی داری

 !قدرت؟ _

 .من که هیو وقت نمی تونم چیزی رو ازت پناون کنم آرهه این قدرت توئه در برابر _

چشتتمکی زد و با لبخند باقی قاوهش رو نوشتتیده به لیوان خالی خودم نگاه کردم و         

 :گفتم

 …از این قدرت خوشم نمیاده دلم نمی خواد هیچوقت چاره ی درونی مردم _

ز من و چاره ی در باز شد و حرمم ناتمام مونده خانوم نارینی وارد اتاق شده به دهن با  

ساکت به ورود خانوم نارینی     شکید و من  خندون رامین نگاه کرد. رامین لبخندش خ

ستاد. لبخندی ت نعی زد و      ست و رو به روی تختم ای داخل اتاقم خیره بودمه در رو ب

 :گفت

 .تون شدمه واقعا معذرت می خوامبه ن ر میاد که مزاحم خلوت دوستانه _

 :م و گفتممن هم جواب لبخندش رو داد

خواهش می کنمه تعریف کردن خایرات به قول شما یه خلوت دوستانه بود ولی شما  _

 مزاحم نیستین. اتفاقی امتاده؟

 .خبه اتفاقی که نیومتاده _
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 به رامین نگاه کرد و ادامه داد

شحال     _ ضیه ای که پیش اومده رو باش گفتمه خیلی هم خو به مادرت زنگ زدم و ق

 .شد

 .گاه کرددوباره به من ن

صی بود که نگرانش بود و حاال خیالش راحت       _ شخص خا شحالیش بابت  به ن ر خو

 .شدهه خیلی هم اصرار کرد که هر کاری از دستم بر میاد ان ام بدم تا زودتر ان ام بشه

 .رامین بلند شد و کنارش ایستاد

 خب؟ _

 پسر عزیزمه مق  می خوام بدونم ت میمت رو گرمتی یا نه؟ _

 .نمی دونم _

 .نگاهم کرد و با لبخند پلک هام رو آروم بستم و باز کردم تا خیالش راحت بشه

 .موامقم خاله جان _

خیلی خبه پس باید مقدمات برگشتتتت رو حاضتتر کنی. من با رئیس بیمارستتتان    _

 .صحبت می کنم نگرانش نباش. مق  وسیله هات رو جمع کن همین

 :با تع ب نگاهش کردم. آروم گفتم

 !وسیله هاش؟! مگه قراره اسباب کشی کنه؟ _

به هر حال وقتی که بره خونه ی خالی خاک می خوره و وسیله ها رو خراب می کنهه    _

 .باتره با خودش ببره

 !من ورم اینه که قراره برای همیشه بره؟ _

 .اینبار اون با تع ب به رامین نگاه کرد

 :رامین دست پاچه گفت

حرف ها نیست عزیزمه بعدا ت میم می گیریم که رمت و    هستی جان االن وقت این  _

 آمد می کنیم یا نه؟

 .باشه _
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خانوم نارینی لبخندی زد و بعد از خداحام ی از اتاق بیرون رمت. رامین بعد از مطمئن 

 :شدن از رمتنش در رو بست و روی صندلی نشست. رامین آروم گفت

هاش در میون      قراره معال جلوی تو باش چیزی نگمه منت رم با _ با عد من  گه ب م ب

 بذارمه چرا ع له کردی؟

 .چون یه مکرایی داره که من نمی تونستم بفامم _

 مکر؟! خوب یا بد؟ _

 .به ن رم خوب نبودهه حداقل من اینطوری برداشت کردم _

 .نمی دونم _

 تو در مورد من با مادرت صحبت کردی؟ _

 .لبخندی زد و سر تکون داد

 اشت می گفت حتما مامیدی که چقدرم مشتاق شده؟اونطوری که خاله د _

 .ت بگوبلهه مامیدم. خبه از خانواده _

نه ی خیلی               _ یه گلخو ته  نه داره. الب مادرم خو یدکی دارهه  عات  نه قط کارخو پدرم 

قشنگی توی حیاط داره که خودش گل هاش رو پرورش دادهه مطمئنم ببینی عاشقش   

 .شیمی

 .خیلی خوبه _

 .کوچیک تر دارم حدودا پونزده سالشه آرهه یه خواهر _

 .با تع ب نگاهش کردم

ضی خانواده ها اینطوری پیش میاد دیگهه البته اگر اون به دنیا نیومده بود   _ خب تو بع

شکر از وقتی اومده         سول و بچه ننه ی مفت خور بودمه خدا رو  سو سر  من االن یه پ

 .نمی کنهتوجه مامان بین ما تقسیم شده و من رو مثل سابق لوس 

 :لبخندی زدم و گفتم

 .پس واقعا باید ازش ممنون باشم _

بلهه باید هم ممنون باشی. اگه سوسول می شدم که االن این ا نبودم و شما هم این       _

 .عشق جانِ دسته ی گل رو االن نداشتی
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 :چشم غره ای دادم و گفتم

 ایش چه اعتماد به نفسی داره. ادامه بدهه خواهرت اسمش چیه؟ _

 .ریما _

 ت رو داری؟قشنگهه عکس خانواده _

 .آرهه صبر کن _

 .ش رو نشونم دادتلفنش رو از جیبش بیرون آورد و بعد از چند ثانیه عکس خانواده

 .این ا حیایمونه _

شن با ابروهای خوش         ستری رو شم های خاک شته چ صورت گرد و با نمکی دا مادرش 

شن و مژه ها و موهای هم    ست به رنگ بلوند رو شنش رو واقعا     د صورت رو رنگش که 

شبیه مادرش بود اما موها و    شمه ابروه لب ها و بینیش دقیقا  زیبا کرده بوده ریما هم چ

 .اسکلت صورتش شبیه پدرش بود. صورت پدرش هم دقیقا مثل صورت رامین بود

 .خدا حف شون کنهه به ن رم خیلی خانواده ی خوبی داری _

 .ممنون _

 .به ساعت نگاه کرد

 .هستی جانه من باید برم وضعیت یکی از مریض ها رو چک کنم بعدش بر می گردم _

 .باشه به کارت برسه نگران من نباش _

 .زود بر می گردم _

شتم با تلفنم بازی می کردم که    ساعت دا لبخندی زد و از اتاق بیرون رمت. حدودا نیم 

 .در زده شد

 .بفرمایید _

شتم. در   شده لبخندی     پتو رو کامل روی پاهام گذا شد و خانوم نارینی وارد اتاق  باز 

 :ت نعی زد و به داخل اتاق نگاه کرد. تلفنم رو روی میز گذاشتم و گفتم

 !چیزی شده؟ _

 .در رو بست و روی صندلی نشست

 .می خوام باهات کمی صحبت کنم _
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 در مورد چی؟ _

 .رامین _

 چی شده؟ _

صیه       _ سر خوبیه اما بات تو شوه رامین پ می کنم که برای ازدواج باش مکر نگران ن

 .نکنی

 چرا؟ _

 اون همه چیز رو در مورد خودش گفته؟ _

ست     _ شنایی برام از خودش گفتهه در تا جایی که من می دونم برای پیش زمینه ی آ

 .مثل من. بقیه موارد هم کم کم با هم می مامیمه هنوز وقت داریم

 .پس هنوز کامل باهاش آشنا نشدی _

 .هنوز زوده _

 .دستم رو گرمت

 .ببین عزیزمه رامین همون یور که گفتم پسر خوبیهه اما برای ازدواج با تو نه _

 !من ورتون رو نمی مامم _

شکالتی داره که تو     _ ست که خدای نکرده تو بدیه نه عزیزم. رامین م من ورم این نی

 .باید ازش ماصله بگیری

 چه مشکلی؟ _

ستش  …بگم؟ چطور …خب _ سیه. اگر االن چیزی رو       اون بخوای رو را سا سر ح پ

 .نشون نمیده به خایر اینه که می خواد دلت رو به دست بیاره

 .با تع ب نگاهش کردم

صال متوجه نمی  _ ست کنده من ورتون رو نمی    خانوم نارینیه من ا شم. چرا رُک و پو

 گین؟

ن رامین یه آدم بدبینهه اگر دقت کنی خیلی به پرستتتارها نگاه نمی کنه و ازشتتو           _

 ..خوشش نمیاد چون
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شد. هر دو به رامین خیره شده           شتاب باز شد و صورت ع بانی رامین مشخص  در با 

بودیمه من از ترس و خانوم نارینی هم احتماال از مکر این که رامین چه چیزهایی رو      

 :شنیده. دستم رو توی دستش مشرد و همون یور که خیره به رامین بود گفت

 .ی ندارهنگران نباشه با تو کار _

 .دستم رو از توی دستش کشیدمه با تع ب نگاهم کرد

ستراحت کنم. دیگه هم اینطوری   _ لطفا دیگه نیاین اتاقمه رامین برو بیرون می خوام ا

 .وارد اتاق من نشو

رامین جلو اومد و روبه روی خانوم نارینی ایستتتاده با صتتدایی پر خشتتم و دو رگه اما 

 :آروم گفت

 .مین حااله …لطفا برو بیرون _

 :خانوم نارینی همون یور که خیره به چشم های قرمز رامین بود گفت

 .داشتم یک سری از واقعیت ها رو به این دختر بیچاره می گفتم _

 :رامین پوزخند صدا داری زد و با همون لحن گفت

راجع به من یا خودت خاله ی ماربونم؟! انگار نمی خوای بذاری که پیشش آبروداری  _

شه برو بیرون یا    کنم و  شهه واقعا نمی خوای؟ با از االن چیزی باش نگم تا ازت متنفر ن

 .اون گوشه وایسا تا براش جزء به جزءه مو به مو همه چیز رو تعریف کنم

ستش رو         شدن دندون های خانوم نارینی خیلی آزار دهنده بوده د ساییده  صدای 

رو موت کرده دست هاش  مشت کرده زیر لب لعنتی گفت و رمت. رامین نفس ع بیش   

سته جایز نمی       شه. به یرف در رمت و در رو ب شت آروم با سعی دا کمی می لرزید اما 

شروع کنه. روی       صبر کردم که خودش  ستم که اون لح ه باهاش بحث کنم پس  دون

صندلی نشسته دستی توی موهای خوش حالتش کشید و نفس عمیقی کشید. نگاهم       

 .ه به ناراحتی و بغضی درد آورکرده هنوز ع بانی بود اما آمیخت

 شه االن حس من رو نخونی؟می _

 :با تع ب گفتم

 !چی؟ _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

126 

 

 .االن به معنی نگاهم دقت نکن _

 .دست خودم نیست _

 …هستی _

 سرش رو پایین گرمت و ادامه داد

شنیدم که خاله چی بات گفته ازت می خوام که باور نکنی. م بورت نمی کنمه    _ من 

ها مق         به مرور زمان خودت می مامی اون حرف  ندارم و  به خودم شتتکی  چون من 

 .چرندیات محض بود. اون یه مریضه

 !ولی پرستارها که می گفتن خَیّر خیلی خوبیه _

ده و در عین حال رمتارش همیشه خشک آره برای شارت و آوازه هر کاری ان ام می _

 .و سرده با همه ی آدماا

 آرهه می گفتن با همه همون جوری رمتار می کنه. مشکلش چیه؟ _

بد بینه شکاکه غیر قابل درکه غیر منت ره مثل االن و هزار خ وصیت دیگه. مادر     _

به        باز هم  که مکرشتتم نمی کنی در حق اون خوبی کرده و  حدی  تا   ستتاده لوح من 

خایرش هر کاری می کنه و میگه خواهر بزرگشه باید ان ام بدهه اما هیو بخاری از اون 

 .شه. خیلی جاها دکتر رمته اما مشکلش حل شدنی نیستآدم گرم نمی

 دلیلش چیه؟ _

شهه قبل از این که پدربزرگ با مادربزرگ من ازدواج کنه و     _ سال پی مربوط به خیلی 

ص  ستم همین قدر بدونی  اون تقریبا بچه بود. االن مر ت تعریف کردن ندارمه مق  خوا

 .که اون اصال قابل اعتماد نیست

 .سر تکون دادم

 .باتره بری استراحت کنی اگر کار نداری _

شتر از این       _ سعید که اومد باش بگو کمکت کنه کمی راه بری. نمی خوام بی شهه  با

 .این ا بمونی

 .باشه _
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ی بود. بارونی از حستترته درده تناایی و چشتتم دوخت به لب هامه چشتتم هاش بارون

شق  شقی  …ع . رمت بیرون اتاق از و شد  بلند. بودم نکرده پیداش خودم هنوز که ع

 .داد جواب ثانیه چند از بعد گرمتمه تماس سعید شماره با و برداشتم رو تلفنم

 جانم هستی؟ _

 سالمه ک ایی؟ _

 .و جمع کنن مستقیم ببرن تارانسالمه دمِ درِ خونه هستم. کارگر گرمتم وسیله ها ر _

 آهانه خوبه. راستی سعید؟ _

 جان؟ _

سفارش      _ شین بزنه به مامان هم زنگ بزن  سایل پدربزرگ که توی انباره رو جدا ما و

 .کن نندازتشون دوره الزمشون دارم

 چرا؟ این وسیله های کانه آخه به چه دردت می خورن؟ _

 .به وقتش می مامی _

 .مباشه به مامان میگ _

 .در ضمن تو توی انبار نروه اگر هم خواستی بری تناا نروه یادت نره _

 .چشمه االن کار دارم _

 .کی میای؟ باید کمکم کنیه رامین گفته باید زودتر راه بیومتم _

سفره     _ سر  ای باباه حاال این چرا اینقدر ع له داره؟ انگار همین مردا می خواد ببرتت 

 .عقد تمومش کنه

 !واه سعید؟ _

 گم؟چیه؟ مگه دروغ می _

 بی ادبِ منحرف. کی میای؟ _

مق  انبار مونده که اگر اجازه بدی من زنگ بزنم ماشین بیاد خالیش کنیمه اونم مق    _

 .نیم ساعت کارشه

 .باشه باباه دو دقیقه خواستم باهات صحبت کنم حاال هی یه چیز بنداز بام _

 ماشااهلل زبون خودتم که ردیف شدهه کار نداری؟ _
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 .خیلی هم خوبه. نهه مراقب خودت باش _

ستم تکون دادم به یرف کنار تخت    شد. پاهام رو با د خداحام ی کردیم و تماس قطع 

 .و از لبه آویزونش کردمه سعی کردم انگشت هام رو تکون بدم

 .من می تونمه آره می تونم _

ی انگشتتت هام تمرکز کردم. چشتتم هام رو باز کردم و تمام چشتتم هام رو بستتتمه رو

 .تالشم رو ان ام دادمه کم کم انگشت هام به آرومی تکون خورد. لبخندی زدم

 دیدی می تونی هستی خانم؟ _

 :صدای تق آرومی از در اومده از مکر این که رامین باشه با ذوق گفتم

 …م می تونم راهبیا داخله بیا ببین چه پیشرمتی کردم. تناایی ه _

با دیدن کفش های مشکی براقِ رو به روم با تع ب سر بلند کردم و به بابا خیره شدم.    

 :لبخند محزونی روی لبش بود. آروم گفتم

 .سالم _

 .سالم دختر قشنگم _

شده بود. قدمی به        شک هاش قرمز  شم هاش از پس زدن ا صداش بغض آلود بوده چ

ستش رو باز کرده ا     شت و د شه. با   سمتم بردا ستم رو جلو گرمتم که نزدیکم ن ما من د

شیده بود. عطر تلخی زده بود      شیک و اتو ک سش نگاه کردمه  تع ب نگاهم کرده به لبا

شمون نمی اومده پیراهن چاارخونه ی     سته عطر خو که من و مامان هیچوقت از اون د

شنگ        شیده بود. جای حلقه ی نقره ی ق سورمه ای پو شلوار کبریتی  شه آبی نفتی با 

 .انگشترِ عقیق قرمز توی دستش بود

 هستی؟ _

صورتم حس        شک هایی که ریخته بود رو روی  صداش ردِ ا شنیدن  نگاهش کردمه با 

 .کردم

 چرا اومدی؟ _

 ..هستیه بابایی _

 !بابایی؟ _
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 پوزخندی زدم

 .خیلی وقت بود این کلمه رو نشنیده بودم _

 .عزیز دلم بذار برات توضیح بدم _

 زدواج م ددت؟ این سر و وضعت؟چه توضیحی؟ ا _

 :با صدای بلند گفتم

 دِ آخه بگو چی؟ _

شی دخترم. من م بور بودمه اون از م ردیم    آروم باشه بات حق می _ دم ع بانی با

 …دنبالم بود و وقتی پیدام کرد م بورم کرد که

 سرش رو پایین گرمت و ادامه داد

ما می       _ باور کنی ا ما حرمم رو  مادرت تو خطر بوده م بورت نمی کنم حت جون تو و 

 .خوام درکم کنیه خودت باتر از هر کسی می دونی که چقدر عاشق شماهام

 :بلندتر از قبل گفتم

 .بسه…بس کنه بسه.. بسه _

هق هقم بلند شده بود و اشک هام بی امون می ریخته رامین وارد اتاق شد و مضطرب  

 رسیدپ

 چی شده هستی؟ _

 .ببرش بیرون _

 .شد تشخیص داد که چطور به بابا با تع ب نگاه می کردتار می دیدمه اما می

 .گفتم ببرش بیرون _

 :شونه هام گذاشت و گفت بابا دستش رو روی

 .نیازی نیست بگی بیرونم کنن _

 :داد زدم

 .به من دست نزنه رامین بیرونش کن _

از اتاق بیرون رمته رامین با صدای بلند به امرادی که تار می  بابا دستش رو برداشت و   

 :دیدمشون گفت
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 .چه خبره؟ بفرمایید بیرونه بفرمایید _

 .نزدیکم ایستاد

 .االن بر می گردم پیشته گریه نکن عزیزم _

 :بیرون رمت و به یکی از پرستارها گفت

 .باش یه لیوان آب بده تا برگردمه تنااش نذار _

 اومدصدای پرستار 

 .اینقدر گریه نکن برای سرت خوب نیست _

شد. توی لیوان آب ریخت و گرمت جلوی لبمه کمی از آب خوردم اما هق هقم قطع نمی

خیلی از رمتن رامین نگذشته بود که با صدای بلند سعید من و پرستار هر دو با تع ب     

 :با مریاد گفتبه هم نگاه کردیمه هق هقم یادم رمته بود و نگران سعید بودم. سعید 

 گم چرا اومدی این ا؟می _

بابا به ن ر می اومد که هنوز نزدیک اتاقمه چون با اینکه سعی داشت آروم صحبت کنه 

 ..کمی از صداش می اومد. دوباره صدای بلند سعید

چرا جواب تلفنت رو نمی دادی؟ چرا یه خبر از خودت ندادی؟ باید از دیگران بشنوم  _

 ی؟ک ایی و چی کار کرد

 :صدای رامین که سعی در آروم کردنش داشت اومد

 سعید جانه آروم باش. باتر نیست برین یه جای دیگه صحبت کنین؟ _

صدای ع بانی               شد و به دنبالش  شنیده  شون  صدای قدم ها سعید لعنتی گفت و 

 ..رامین

شه صف می کشین ببینین چه خبر شده؟ برین   چه خبرتونه دوباره؟ تا هر چیزی می _

 سر کارتون. سر پرستار ک است؟

بعد از چند لح ه وارد اتاق شتتد و پرستتتار بیرون رمت. رامین در رو بستتت و کنارم         

 .نشست

 باتری؟ _

 .سر تکون دادم
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 سعید خیلی ع بانی بود؟ _

 .رو نمی کشه نگران نباشه پسر هیچوقت پدرش _

 .لبخندی زدم

 ترسیدی؟ _

 .آره _

شی برام تعریف کن که چه اتفاقی امتاده؟ تا این جا مامیدم که ازدواج اگر اذیت نمی _

 م دد کردهه اما دلیلش؟

 .سرم رو پایین گرمتم

 .مکر می کنم م بور شده _

 !شرای  اقت ادی؟ _

 .کاش دلیلش این بوده م بورش کردن _

 !اون زن م بورش کردن؟ خانواده ی یعنی _

 .سر تکون دادم

 چطور ممکنه؟ _

 .دم که تادید به جون ما کرده باشنشاحتمال می _

 .غل  کرده کسی بخواد به تو آسیب بزنه _

 :چشم غره ای دادم و گفتم

 خودم از پس خودم بر میامه تو مثال چی کار می کنی؟ _

 .کمی مکر کرد و چشم هاش رو ریز کرد

 .وره؟ دست گیرشون می کنم و آمپول هوا میزنم تا بمیرنآمپول هوا چط _

 .اولن اون کار پلیسهه دوما اعدامت می کنن _

نمی ذاری که حرمم رو تموم کنمه بعد از اینکه به درک مرستادمشون دستت رو می     _

 .گیرم و با هم مرار می کنیم

 ک ا مرار می کنیم؟ _

 :دوباره مکر کرد و گفت
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 .وشیم و می ریم جزیره ی مارلباس پوست مار می پ _

 .نوچ نوچ کردم و تاسف بار سر تکون دادم

 .شی برای منتو در هر صورت من رو می کشیه تو شوهر خوبی نمی _

 :چشم غره ای داد و گفت

ایشه خیلی دلت هم بخواد که من شوهرت بشم. از ک ا می خواستی یه پسر سر به       _

 .زیر و با حیا و از همه مامتر دکتر گیر بیاری؟ من به این خوبی

 :هر دو از یرز حرف زدنش خندیدیم. با لبخند مالیمی نگاهم کرد و گفت

توی این  شی همه غ ه هات رو  نمی خوام غ ه بخوری هستیه وقتی که مرخص می   _

ری و مق  به من مکر می کنیه به آینده ای که کنار       ریه میاتاق پیاده می کنی و می  

 هم می سازیمه باشه؟

در باز شد و سعید وارد اتاق شده چشم هاش قرمز و متورم بود. رامین نگاهی به سعید       

 :کرد و آروم گفت

 چیزی می خوای برات بیارم؟ _

 .شه تناامون بذاراگه می _

 .هباش _

رامین بیرون رمت و سعید کنارم نشسته بغلم کرد. خیسی اشک هاش که به صورتم        

میخورد رو حس می کردمه اما هیو صدایی که نشون از گریه کردنش باشه نبوده سرم     

رو روی سینه ی محکمش مشار دادمه صدای تپش قلبش خیلی تند بود و با هر اشکی      

سش می لرزید. اما من نمی خ  سعید بود که    که می ریخته نف ستم گریه کنمه نوبت  وا

که             تا وقتی  قدری محکم بغلش می کردم  ید این با نهه من مق   خالی ک هاش رو  گریه 

ستم گریه هاش رو ببینمه همون یور که خودش    شده. نمی خوا بفامم گریه هاش تمام 

 :نمی خواست. آروم زیر لب گفتم

 .ینآروم باش سعیده ما باید مق  به مکر مامان باشیمه هم _

آب دهنش رو به ستتختی قورت داده می دونستتتم بغض ستتنگینش اذیتش می کنه و 

ستتعی داره زودتر اشتتک هاش بند بیان. برای یه لح ه خیلی محکم من رو به خودش 
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شده بوده          شکش تموم ن سر بلند نکردم. هنوز ا ستش رو آزاد کرده اما من  شرد و د م

ی کشتتید و دوباره بغض   دستتتمال رو برداشتتت و صتتورتش رو پاک کرد. نفس عمیق   

سرم رو باال آورد.          شت و  سرم گذا ست هاش رو دو یرف  سنگینش رو قورت داد. د

شمش         شده بوده زیر چ سوخته ی بانمکش کمی قرمز  صورت آمتاب  نگاهش کردمه 

بیشتر پف آلود شده بود و چشم های خوشگلش سرخ تر شده بود. لبخند کوتاهی زده      

شونیم رو     س سرش رو جلو آورد و پی سبوند و     ب.و. شونیم چ شونیش رو به پی ید. پی

 .چشم هاش رو بست

 هستی؟ _

 جانم؟ _

 …بابا _

 .دوباره آب دهنش رو به سختی قورت داد

 …مامان.. از.. خواد می …بابا _

قطره اشک سم ی از گوشه ی چشمم پایین اومده سعید حرمش رو تموم نکرده اما من 

 .دستش دادیمه برای همیشه رمتهمامیده بودمه مامیده بودم که برای همیشه از 

 ..اون …باید مکر کنیم که اون _

 :اشکش سرازیر شد و آروم گفت

 .مرده _

ستم و نفس         شم هام رو ب سُر خورد. چ شک دیگه ای روی گونه ی چپم آروم  قطره ا

عمیقی کشتیدم. به گریه اجازه ی اومدن ندادمه دستت هاش رو از سترم جدا کردم و    

 :گفتم

 هنوز این است؟ _

 .میخواد برای آخرین بار ببینتت _

 .بگو بیاد _

شک هاش رو پاک کردم گونه ی نم دارش رو    ستمال کاغذی ا با تع ب نگاهم کرده با د

 .یدمب.و.س
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 .بگو بیاده خودت هم بمون که هر وقت گفتم ببریش بیرون _

ستتر تکون داد و بلند شتتده به یرف در رمت. رامین و بابا کنار هم جلوی در ایستتتاده 

 :بودنه بابا نگاهم کرد و وارد اتاق شد. رامین گفت

 .من بات سر می زنم هستی _

 .سر تکون دادم و سعید در رو بست

 :بابا لب باز کرد که حرمی بزنهه مورا گفتم

 .من می خوام ازدواج کنم _

ساکت بوده انگار رامین همه چیز رو گفته بود یا در  سعید با تع   ب نگاهم کرد. اما بابا 

 :واقع اجازه گرمته بود. سرد و بی روح تر از قبل گفتم

می خوام با رامین ازدواج کنم. اگر می خوای برای همیشه بریه اگر می خوای برامون  _

 …یه مرده باشی

 .ز حدش گذشته بودحاال هردو متع ب بودنه اما من سرمای شکستنم ا

سعید اختیار تام بدیه برای من و مامانه برای اموالمون و هر چیزی که داری   _ باید به 

 .و بعد از مرگت دیگه صاحبش نیستی

نفس بلند و دردناکی کشتتیده مق  یک بار شتتنیده بودم و اون هم لح ه ی به خاک           

 :سپردن پدربزرگ بود. آروم گفت

سعید و   _ شهه همه چیز رو به  ضر می ذارم تا اختیار تام  با اگذار می کنم. مردا قرار مح

 .رو به سعید بدم

بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون رمت. ستتعید هنوز متع ب نگاهم می کرده اما من         

گه      به در بود. نمی دونستتتم منت ر چی بودم؟ منت ر این که برگردهه ب مق  چشتتمم 

شما محام ت کنمه ی     ضرم ب نگم تا از  شیمونم و حا ا بیاد و بغلم کنه و بگه همه چیز پ

 .اشتباه بوده. با صدای سعید به خودم اومدم

 هستی؟ _

 بله؟ _

 چطور اون حرف رو زدی؟ _
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 کدوم حرف؟ _

 .تع بش بیشتر شد

 .نمی دونمه دست خودم نبود _

 .واقعا از تو انت ار نداشتم _

 :از بی حوصلگی چشم غره ای باش دادم و گفتم

 .ی خوام زودتر راه برم و برگردم خونه. خسته شدمکمک کن بلند بشمه م _

پومی کشتتید و اومد کنارمه پاهام رو توی دمپایی گذاشتتت و کمک کرد از روی تخت    

ست تکون می داد و حرکتم می داده بعد که به قول      سعید پاهام رو با د شم. اول  بلند ب

خودم هم ستتعید جریان خونم به پاهام مشتتار آورد خود به خود حرکت کردمه برای         

ست هام      سعید د شحال بودم. وقتی  شویی   ع یب بود اما خو رو رها کرد به یرف رو

رمتم و خودم رو توی آینه دیدمه صتتورتم تکیده و رنگ پریده بود. ستتعید که متوجه 

شید و با            صورتم پا شتی آب روی  شیر آب رو باز کرده م ستاد و  شد کنارم ای حالتم 

 .خنده از من دور شد

 .ش می کنمدیوونهه تالمی _

 .صورتم رو با آب شستم و بعد خشک کردم

 .شه در رو ببندی؟ می خوام موهام رو باز کنم و دوباره ببندمسعید می _

 .باشه _

روسریم رو برداشتمه موهام رو باز کردمه کمی با انگشت هام بینشون رو شونه کردم و      

سرم مرتب کردم و توی آینه نگاه کردمه حس    ستمش. روسری رو روی  کردم حتی با  ب

 :کمی رسیدگی هم چقدر حالت صورت تغییر می کنه. سعید گفت

سر جای خودت نباید          _ ستی. بیا برگرد  شگل نی صال خو شیفتهه خوبه که ا سه خود  ب

 .خیلی به پاهات مشار بیاری

برگشتتتم رو تخته در زده شتتد و خانمی که غذا ها رو پخش می کرد وارد اتاق شتتد. 

سینی غذا همراه یک لیوان آب روی میز گذاشت و رمت. سعید به ظرف یک نفره نگاه    

 :کرد و گفت
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 پس من چی؟ _

ستگاری نگن داماد     _ شی مامان که رمت خوا ست مود بخور یکم چاق ب تو برو همون م

 .شبیه چوب خشکه

 :حرص گفت با

 .هستی کاری نکن بزنمت _

 .چشم غره ای دادم و ظرف غذا رو باز کردمه الویه بود اما برای من زیاد بود

 .حاال قار نکنه بیا با هم بخوریم برای من زیاده _

 .اول سوپت رو بخور _

 .باشه _

 .کمی از سوپ خوردم اما انگار اشتاام از بین رمت

 سعید؟ _

 هوم؟ _

 .اشتاا ندارم _

 باز توی غذا مو دیدی؟ _

 .عه سعید خیلی مسخره ایه حالمو بد نکن دیگه. میگم اشتاا ندارم _

شنه      _ شبی گ شه بابا همه رو می خورمه یکم می ذارم ن فه  شد از توی یخچال  با ت 

 .بردار بخور

 .شه. کیک هست توی کمد می خورمنه بخور نذار یخچال خراب می _

 .باشه _

شید و  صندلیش رو جلوی میز     میز غذا رو عقب ک ستراحت کنم.  تخت رو خوابوند تا ا

 :گذاشت و مشغول غذا خوردن شد که در باز شد و رامین وارد اتاق شد. با حرص گفتم

 .قبال یه در می زدی _

 اون مال قبال بوده چرا غذا نمی خوری؟ _

 :سعید گفت

 .گه اشتاا ندارهمی _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

137 

 

 .تو هم که از خدا خواسته بودی _

 ی؟نمی بین _

 .می بینم که دارم می گم _

صندلی دیگه ای از گوشه ی اتاق برداشت و کنار سعید نشسته ظرف غذاش رو روی        

 :میز گذاشت و هر دو شروع به خوردن کردن. پومی کشیدم و گفتم

 شه برین بیرون بخورین؟نمی _

 :رامین گفت

 .شهنوچ همین ا باترهه اشتاات وا می _

 .هر دو خندیدن

 تمرین کردی؟ _

 :سعید با دهن پر گفت

 .آره باباه نبودی ببینی چه قشنگم می دویید _

 :پاکت دستمال رو پرت کردم به یرمش و گفتم

 .رم خیلی هم خوبهتو مسخره کنه همینقدرم راه میبرو عَمَه _

 :رامین با تع ب نگاهم کرد که سعید با خنده گفت

 .دهرد عنایت قرارش مینگران نباشه عمه نداریم اینم همش مو _

 .دوباره خندیدن که در زده شد و پرستار وارد اتاق شد

 …آقای دکتر یه خانومی _

 .صدای دختری اومد که اجازه نداد حرف پرستار تمام بشه

 .گمبرو کنار ببینمه خودم باش می _

 :رامین به سرمه امتاد و غذا توی گلوش پریده کمی آب خورد و گفت

 چی کار می کنی؟نگار تو این ا  _

 جدیدا دکترا توی اتاق مریضشون غذا می خورن؟ _

 .به تو ربطی نداره _

 :به پرستار اشاره زد که برهه پرستار بیرون رمت و در رو بست. سعید آروم گفت
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 خواهرته رامین؟ _

 .نهه دختر داییمه _

با             بی خیال از حضتتور نگار لقمه ای خورد چشتتمکی به من زد که باعث شتتد نگار 

 : بانیت نگاهم کنه و نفامیدم چطور شد که بی اختیار خندیدم. رامین گفتع

 .به ن رم هستی یادش اومده ولی واسه تو نگفتم سعید _

 :سعید نگاهی به لباس های نگار کرد و گفت

 .نیازی به گفتن نیسته مکر کنم امتاد یکمی برام _

 :م رو گرمتم و گفتمبه غذا خوردنش ادامه داد. جلوی خنده

 نمی خوای بشینی؟ _

 :اون همونطور با ع بانیت گفت

 انگار مق  من کسی رو نمی شناسمه عمه می دونه شبا این ا می مونی؟ _

 .خودش گفته باید پیش نامزدم باشم _

متوجه اخم سعید به رامین شدم اما خوش بختانه نگار متوجه نشد. رامین چشمکی به     

 .سعید زد و دوباره لقمه ی بزرگی داخل دهنش گذاشت

 !نامزد؟ _

 :رامین با دهن پُر گفت

ستقیم به تو خبر بده. حاال که مامیدی من تمام وقتم   _ مکر کنم مامان یادش رمته م

 .رو ببری واسه نامزدمه می تونی تشریفت

نگار دست ظریف و استخونیش رو مشت کرده از اتاق بیرون رمت و در رو محکم بست. 

شب بخیر گفت و به یرف اتاقش رمته        ستی  سعید و ه شام به  رامین بعد از خوردن 

 :پرستار بخش به یرمش رمت که رامین محکم و قایع گفت

 .حوصله ی شنیدن هیو حرف و گزارشی رو ندارم _

 …آخه توی _

 .به کارِتون برسین _
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پرستار با ناراحتی به یرف باجه پرستاری رمت. رامین در رو باز کرده وارد اتاقش شد و 

ست روی مبل بندازه که با دیدن نگار با تع ب      شش رو درآورده خوا سته روپو در رو ب

 .سر جای خودش ایستاد

 !هنوز که این ایی _

 چرا جواب تلفنت رو نمی دادی؟ _

 .ودمچون خونه نب _

 .ولی می دونستی دارم میام الر _

 .آرهه آخرین باری که رمتم خونه متوجه شدم _

 .روی مبل رو به روی نگار نشست

 .خوبهه پس نمی خواستی من رو ببینی _

 .دقیقا _

 چرا؟ _

 .چون تا وقتی هستی بر نگشته خونه مامون قبول نمی کنم _

 از کی نامزد کردی؟ _

 .بشهمکر کنم دوه سه هفته ای  _

 چرا من نه؟ _

 .تا جایی که یادم میاد قبال در موردش حرف زدیم با هم _

 .نه _

شب تمام امرادی که       _ شید. ولی مکر کنم اون  ستقیم نگفته بودمه ببخ آهان بات م

شده بودنه حتی دایی جان. تع ب می کنم        سته بودن متوجه من ورم  ش شمون ن پی

 ده؟چطور کنکور قبول شدی؟! دایی پارتی بازی کر

 :نگار کالمه و ع بانی گفت

 .االن واضح و مستقیم به خودم بگو _

 .رامین بلند شده از روی میزش خالل دندانی برداشت و یک یرمه باالی میز نشست
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ضح بات می    _ شه خیلی وا شی و چند وقت دیگه دوباره نگی متوجه  با گم تا متوجه ب

شدم. من از دخترهایی که هر  شون رو    ن ستن بدم میاده از دخترهایی که خود جایی ه

می چستتبونن به یه مرد تا باشتتون توجه بشتته بدم میاده از دخترهایی که مق  بلدن 

یقشن بدم میاد. همه ی این صفات به   خودشون رو بندازن به کسی که مکر می کنن ال  

شده به تو.          شون متنفرم ختم  ست و از صفت دیگه که قابل گفتن نی ضامه ی هزار  ا

واضح تر بگم من هیو وقت نمی خواستم با تو باشم و دیگه هم نمی خوام در مورد این    

جفنگیات چیزی از خودت یا ایرامیانمون بشتتنوم. حاال مامیدی یا نیازه که زنگ بزنم 

 ه دایی؟ب

سطل      شت و خالل رو داخل  سبیده بود بردا با خالل تکه نان کوچکی که به دندانش چ

شنیده می       شدن دندان های نگار  ساییده  صدای  شده رامین به یرف  زباله انداخت. 

 :دست شویی رمت و گفت

 .ری در رو آروم ببندیلطف می کنی داری می _

شد و به ثانیه ای خودش رو به رامین  سونده یقه ی پیراهنش رو کشید و با    نگار بلند  ر

 :حرص گفت

 .نمی تونی با اومدن یه غریبه همه چیز رو تمام کنی _

ضمن اون االن نامزدمهه جدا از اون چیزی بین ما نبوده که    _ ستت رو بکش نگاره در  د

شته ای مثل اون رو        شکر می کنم که مر شهه خدا رو  شته تمام ب بخواد با وجود یه مر

 .دست آدم هایی امثال تو راحت بشمدارم تا از 

نگار با ع بانیت دستش رو کوبید به صورت رامین. رامین هم ع بانی شد و به یرف       

تلفن رمته نگار هنوز آتیش ع بانیتش خاموش نشده بود و نفس های پی در پی و پر   

 .خشمی می کشیده با صدای رامین به خودش اومد

ام که از اول پوزش می خوام نمی تونم خوب سالم دایی جانه االن به حدی ع بانی    _

شما برای دخترتون چیزی بود که این     صحبت کنم. مق  می خوام بدونم توی تربیت 

وقت شتب بیاد محل کارمه جلوی دختری که دوستش دارم خودنمایی کنهه توی اتاقم   
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م بیاد به من توهین کنهه یقه بکشه و برای کاری که نکردم بزنه تو گوشم؟ مق  می خوا

 .همین سوال رو جواب بدین

شی تلفن رو به        شم های متحیر نگار نگاه کرد. گو شم هایی قرمز و ع بانی به چ با چ

یرمش گرمته نگار لب گزید و تلفن رو برداشته هیو حرمی نزد. چشم هاش رو بست    

و اشک های پی در پی روی گونه هاش می ریختنه تلفن رو قطع کرد و چشم هاش رو   

سیاه کرده         باز کرده زیر چ شکه گونه هاش رو هم  شده بود و همراه ا سیاه  شم هاش 

 :بود. زیر لب آروم گفت

 .شییه روزی پشیمون می _

سته به در       شید و در رو ب شد. رامین پومی ک حرف دیگه ای نزد و مورا از اتاق خارج 

شده بود.          شته  شش بردا سنگینی از روی دو شیده انگار بار  تکیه داد و آه عمیقی ک

ستی   ست روی موهای        ه سعید د شت و موهاش رو باز کرده  سرش بردا سری رو از  رو

 :هستی گذاشت و موهاش رو به هم ریخت. هستی کالمه گفت

 .سعید نکن _

 .سعید با خنده به یرف مبل رمت و حالت مبل رو تغییر داد

 چِته؟ _

 .روی مبل که به حالت تخت در اومده بود دراز کشید و تلفنش رو روشن کرد

 ی دونمه حس خوبی ندارم. راستی بات اجازه دادن این ا بمونی؟نم _

 آرهه رامین برام اجازه گرمت. چرا حس خوبی نداری؟ _

 .انگار قراره اتفاق بدی بیومته _

به خایر درگیری مکری ای که این چند روز داریهه می خوای یکم نوروبیک* ان ام         _

 بدیم؟

 .هستی سر تکون داد

 .چیزای خوب مکر کنیبه شریی که مق  به  _

 .باشهه ولی من االن نمی تونم پاهام رو جمع کنم _

 می خوای امتحانش کنی؟ _
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 .کمکم کن _

 :سعید بلند شد و به یرف هستی رمته هستی دستش رو جلو برد و گفت

 .صبر کن اول خودم امتحان کنمه اگر نشد کمک کن _

 .باشه _

هستی کمی تالش کرد که بتونه زانوهاش رو جمع کنهه کمی سخت بود اما با تالش بی   

ست         اندازه شده بوده اما د صورتش جمع  شد پاهاش رو تکون بدهه از درد  ش مومق 

بردار نبود و پاهاش رو کامل جمع کرد. ستتعید با اینکه نگرانش بود اما لبخندی برای           

نشست. هستی موهاش رو مرتب کرده هر   روحیه ی هستی زد و رو به روش روی تخت 

شون رو             شم ها سبوندن و چ شون رو به هم چ ست ها ست د َش شت کوچک و  دو انگ

بستن. هستی بعد از چند ثانیه هاله ای از نور سفید دیده کم کم نور از بین رمته سعید  

 :با دو تا پسر کوچک مشغول بازی بوده هر سه می خندیدن. آروم گفت

 سعید؟ _

خند به هستتتی نگاه کردو به یرمش رمته لح ه ای بعد خواهر و برادر در ستتعید با لب

 .آغوش هم بودن

ست به       سعید نمی تون شده بود امکار ذهنیش رو مثبت کنهه اما  ستی مومق  با اینکه ه

نتی ه برستته. نیروی منفی و قدرتمندی رو ایرامش احستتاس می کرد. توی ذهنش     

 :گفت

 چه نیروی منفی ای این است؟ _

سناکی          به ث سعید آه بلند و تر شد و  سعید حمله ور  سیده چیزی مثل باد به  انیه نر

 .کشید. هستی چشم هاش رو باز کرد و با ترس دست سعید رو گرمت

 .سعید؟ سعید چی شده؟ حرف بزن _

 .سعید دهنش باز بوده انگار چیزی انتاای گلوش گیر کرده بود

 رون نیست؟سعید تو رو خدا یه چیزی بگوه پرستار؟ کسی بی _

 .دست دراز کرد و زنگ پرستاری رو زد

 .نوروبیک: ورزش ذهنی*
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هستی از شدت ترس نمی دونست باید چه کار کنهه تا به حال چنین چیزی ندیده بود.   

صدای ع یبی از گلوی سعید بیرون می اومده چشم هاش قرمز شده بوده با صدایی که 

 :قطعا شباهتی به صدای سعید نداشت گفت

 .هشدار داده بودمه اما گوش نکردید به شما _

سعید از حال رمت. هستی دست سعید رو رها کرده بود و متع ب نگاهش می کرده در 

سعید نگاه          ستی و  شده ی ه شد. با تع ب به پاهای جمع  ستار وارد اتاق  شد و پر باز 

 :کرده پرستار دیگه ای رو صدا زد و گفت

 . خانوم تقوی حالش بد شدهبه آقای حیدری بگو بیاد کمک کنهه برادرِ _

 .به یرف هستی رمت

 چه اتفاقی امتاده؟ چرا برادرتون از حال رمته؟ _

 .هستی چیزی نمی شنید و هنوز خیره به سعید بود. پرستار نبض سعید رو گرمت

 گم؟ خانوم تقوی؟نبضش کند می زنهه خانوم تقوی می شنوین چی می _

 .خورد و با ترس نگاهش کرددست روی دست هستی گذاشت که هستی تکانی 

 حالتون خوب نیست؟ به دکتر صدیق ایالع بدم؟ _

هستی انگار لب هاش به هم قفل شده بود. پرستار روسری هستی رو برداشت و روی        

 .موهای پریشونش مرتب کرد

 .رم به دکتر خبر بدماالن آقای حیدری میاد به برادرتون کمک می کنهه من می _

 .حکم مشرد. ترس از چشم های بارونیش پیدا بودهستی دست پرستار رو م

 .باشهه این ا می مونم. خودتون با دکتر تماس بگیرین _

هستی با دستی لرزون تلفنش رو برداشت و شماره ی رامین رو گرمته چند بوق خورد 

 :که رامین با صدای خواب آلود گفت

 بله؟ _

 :هستی به زور لب باز کرد و با لکنت گفت

 سَ..سَ.. سعید _

 .هستی تویی؟ چی شده؟ االن میام _
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 .تماس قطع شد و تلفن از بین دست های لرزون هستی امتاد

شتن دکمه ها با ع له از اتاق بیرون رمته    شید و بدون گذا رامین مورا پیراهنش رو پو

خودش رو به اتاق هستی رسوند. آقای حیدری پرستار مردِ بخشِ مردان سعید رو روی 

رخ دار گذاشتتته بوده ستتعید چشتتم هاش بستتته بود. حیدری نگاهی به ظاهر تخت چ

رامین کرد و با نگاهش اشاره به پیراهن رامین کرد و تخت رو از اتاق بیرون برد. رامین  

صورت       شده با دیدن  ستن دکمه های پیراهنش بود وارد اتاق  شغول ب همون یور که م

 :مه کشید و گفتبی رنگ و چشم های گریون هستی دست از بستن دک

 چی شده؟ _

 .س..سعید _

 .به پرستار اشاره زد بیرون بره

 سعید چی شده؟ _

ستی        شته ه ستی گذا ستار بیرون رمته رامین توی لیوان آب ریخت و روی لب ه پر

 .کمی از آب خورده باتر شده بود

 .سعید یه یوری شده _

که ستتعید از حال     پاهات رو چرا جمع کردی؟ االن برای این کار زود بوده چی شتتد    _

 رمت؟

 .کمک کرد هستی پاهاش رو روی تخت دراز کنه

شتیم نوروبیک ان ام می دادیمه برای من مومق بود و خیلی     _ شد؟ دا نمی دونم چی 

هم خوب بود اما سعیده نمیدونم یک دمعه چی شد که یه حرکت و صدای ع یبی ازش 

 .من حرف زداومده بعدش هم با صدایی که مطمئنم صدای خودش نبود با 

من ورت رو نمی ماممه این تمرین ذهنی چطور می تونه باعث بشتته کستتی از حال  _

 !بره؟

 .اون سعید نبوده باور کن اون سعید نبود _

 گیه گریه نکن هستی. میرم ببینم سعید در چه حاله؟نمی مامم چی می _

 .نرو من می ترسم _
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ست. در رو باز می ذارم   _ سی این ا نی ستاده می  نترس عزیزمه ک ستار بیرون ای گم ه پر

شده؟ ممکنه          سعید چی  شته باید ببینم  صداش زدی زود بیاد پی شه اگر  سش با حوا

 .حمله ی ع بی مغزش رو شوکه کرده باشه

هستتتی با اینکه می ترستتیده اما به خایر ستتعید چیزی نگفت و رامین از اتاق بیرون 

سعید چیه؟ دکتر    شکل  ستاده  رمت. به اورژانس رمت تا ببینه م اورژانس کنار تخت ای

 :بود و چشم های سعید رو معاینه می کرد. رامین کنارش ایستاد و گفت

 چه اتفاقی امتاده؟ به ن رم حمله ی ع بی بودهه ن ر شما چیه؟ _

شده.      _ به چشم هاش نگاه کنید دکتره یکی رمته باال و این چشم مردمکش بزرگ تر 

 .یه حمله ی مغزی ممکنه باشه

شه   ممکنه ب _ شخیص بدیم تا ب ه هوش بیاد؟ مکر می کنم توی بیداریش باتر بتونیم ت

 .دکتر متخ ص رو در جریان بذاریم

شما نیاز دارنه این تخ ص        _ سی که من می زنم مق  به  شون با این حد به ن رم ای

 .شماست دکتر صدیق

 کی به هوش میاد به ن ر شما؟ _

 ردن؟زیاد بی هوش نمی مونه. از خواب بیدارتون ک _

 .بلهه ناگاانی شد _

 .خب پس می تونین برین استراحت کنینه اگر نه که لطفا روپوشتون رو بپوشید _

 :رامین که تازه متوجه ظاهر خودش شده بود لبخندی زد و گفت

 .متاسفمه االن می پوشم _

 .به یرف اتاقش رمته جلوی روشویی ایستاد و شیر آب رو باز کرد

 .امشب انگاری قرار نیست به خوبی تموم بشه _

صورتش رو           ست.  شیر آب رو ب شیده  صورت خودش پا ستش رو از آب پر کرد و به  د

خشک کرد و روپوشش رو پوشید. چای ساز رو روشن کرد و منت ر موند که چای گرم      

صندلی         سفالی بزرگش چای ریخت و روی  شدنش توی من ون  شهه بعد از خاموش  ب

کشتتید و با حبه ی کوچیکی از قند چای رو خورد. با صتتدای پیامک  نشتتستتت. پومی
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تلفنش دست دراز کرد و تلفنش رو از روی میز برداشته شماره ی هستی بود. پیام رو     

 .باز کرد

 سعید ک است؟ حالش خوبه؟ _

اورژانسهه هنوز مطمئن نیستم چه اتفاقی امتاده. نگرانش نباش من مراقبش هستمه     _

 .تو استراحت کن

شت و از اتاق خارج       شش گذا شده تلفنش رو داخل جیب روپو دیگه پیامی دریامت ن

ستاد و نگاهش کرده           سعید نبود. کنار تخت ای سی کنار  شته ک شد. به اورژانس برگ

 .زد. دست سعید رو گرمتسعید زیر لب زمزمه می کرد و رامین آروم صداش می

 .سعید.. سعید لطفا بیدار شو _

 :کش بود گفتبه پرستاری که نزدی

 .لطفا یه لیوان آب بیارین _

سعید چشم هاش رو باز کرد. مثل قبل حالت صورت و چشم هاش معمولی بوده پرستار  

 .آب رو آورد و رامین لیوان رو برداشت

 سعید حالت خوبه؟ سر گی ه داری؟ _

 نهه خوبم. چه اتفاقی امتاد؟ _

 سرت هیو دردی حس نمی کنی؟به ن ر مق  یه شوک بات وارد شدهه االن از ناحیه  _

 .نه _

 .بیا آب بخور _

 هستی ک است؟ _

 .توی اتاقشهه خیلی ترسیده بود _

 .سعید لیوان آب رو یک نفس سر کشید

 .نفامیدم چی شده حس کردم کسی بام چسبید و از بعدش هیچی یادم نمیاد _

ستراحت کن. هماهنگ می         _ صبح ا ستیه تا  ست. برو پیش ه سیار خبه چیزی نی ب

شه. برو          سیده با سیبی بات نر سبرداری ویژهه امیدوارم آ صبح ببرنت اتاق عک کنم 

 .هستی نگرانته
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 .باشهه ممنون _

سعید به اتاق برگشته هر چه قدر مکر می کرد هیو چیزی یادش نمی اومد. هستی با    

دیدن سالمتی سعید آروم شده بود و راحت خوابیده اما سعید نمی تونست مکرش رو      

وی مبلی که از قبل آماده کرده بود دراز کشتتید و به لح ه ای که وجود         آروم کنه. ر 

کسی رو حس کرده بود مکر کرد. نور شب خوابی که کنار هستی روشن بود کم و زیاد     

شده لح ه ای خاموش شد. سعید با تع ب روی مبل نشست و به شب خواب نگاه        می

. سعید بلند شد و   کرده وقتی روشن شد سایه ی کسی باالی سر هستی مشخص شد         

 .شدسایه ناپدید شده اما هنوز حضورش حس می

 کی این است؟ _

سایه ای      شده  ستی رمته زیر تخت رو نگاه کرد اما چیزی نبود. بلند  به یرف تخت ه

بل             ثل بوی تعفن نزدیک م بدی م بل رمت. بوی  به یرف م نار مبلش دیده آروم  رو ک

شد. با تکون خوردن پ    حس می سایه ناپدید  سعید به یرف پن ره رمته به  شده  رده 

سیله ای از یرف میز کنار       صدای تکون خوردن و سی رو ندید.  بیرون نگاه کرد اما ک

سر برگردونده غیر از تلفنش هیو چیزی روی میز نبود. به یرف میز رمت و   مبل اومده 

صدای لرزش گوشی ترسید و با دیدنش نفس عمیقی کشید.       زیرش رو نگاه کرد که با 

 .ی مادر بوده به ساعت نگاه کرد. هنوز به آخر شب نرسیده بوده جواب دادشماره 

 .سالم مامان _

 سالم سعید جانه خوبی؟ _

 خوبم مامانه شما خوبین؟ _

زده آره عزیزمه نگرانت شتتدم گفتم بات زنگ بزنم. از غروب تا االن دلم شتتور می      _

 اتفاقی امتاده؟

نه عزیز دلمه چه اتفاقی؟ به اون دل کوچیکت بگو اینقدر شور نزنه من خوبمه هستی  _

 .هم خوبه قربونت برم

 خدا نکنهه چرا صدات گرمته؟ _

 .می خواستم بخوابم _
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 .بمیرم الایه ببخشید بد موقعی زنگ زدم _

 .نه مامان خدانکنهه برو بخواب اینقدر مکر و خیال نکن _

 .باشباشهه مراقب هستی  _

 .چشمه شبت بخیر _

 .شب تو هم بخیر پسرم _

شید و روی مبل دراز         شته پومی ک سعید تلفنش رو روی میز گذا شد و  تماس قطع 

سعید        صدای  شید و خوابید. با  شید. ملحفه ای که کنار مبل بود رو روی خودش ک ک

ست هام مال     شم هام رو با د شم هام رو باز کردمه نور اتاق اذیتم می کرد. کمی چ ش چ

 .دادم و به سعید نگاه کردمه خواب بود و توی خواب حرف میزد

 .سعید.. سعید بیدار شو _

 .صدا زدنش مایده ای نداشته کمی زانوهام رو مالش دادم و نفس عمیقی کشیدم

 .من می تونمه همونطور که دیروز تونستم _

سو    سعی کردم پاهام رو به زمین بر نم. دمپایی پاهام رو از لبه ی تخت آویزون کردم و 

شتمه دوباره      سختی بردا شیدم و پاهام رو روی زمین ثابت کردم. قدم اول رو به  رو پو

 .نفس عمیقی کشیدم و تونستم راه برم. به یرف سعید رمتم

 سعید؟ _

جمله های نا مفاومی می گفته اما می تونستم بعضی کلمات رو بشنومه کم کم واضح     

 .شد

 .یک نشو.. آره من رو ببردست از سرش برداره گفتم باش نزد _

 .سعید.. سعید بیدار شو داری خواب می بینی _

شتتونه هاش رو تکون دادمه چشتتم هاش رو باز کرد و مریاد بلندی کشتتید که از ترس 

جیغ کشیدم و به زمین امتادم. سفیدی چشم هاش کامال قرمز بود و مردمک چشمش     

 :گفتماز اون ماصله هم مشخص بود که درشت شده بود. با ترس 

 .سعید داشتی خواب می دیدی _
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ستار وارد        شته بود. پر ست و دوباره باز کرده به حالت عادی قبل برگ شم هاش رو ب چ

 :اتاق شد و با نگرانی گفت

 چی شده خانوم تقوی؟ _

شد و کمکم         سعید بلند  شمه  سعی کردم از روی زمین بلند ب با تع ب نگاهمون کرد. 

 .م درست حرف بزنمه سعید جوابش رو دادکرد. هنوز می ترسیدم و نمی تونست

ست        _ ست من رو از خواب بیدار کنه تعادل خودش رو از د سته می خوا شکلی نی م

 .داد

تون رو میارن. ضتتمنا آقای تقویه دکتر صتتدیق گفتن     خیلی خبه االن صتتبحانه    _

 .هماهنگ شده ساعت ده وقت عکس دارین

 .ممنون _

شویی رمتمه    شتمه         پرستار رمت و من به یرف دست سم رو بردا شستم و بُِر صورتم رو 

مشغول شونه زدن موهام شدم. حالت چشم های سعید لح ه ای از جلوی چشمم رد        

نمیشتتده دقیقا مثل شتتب قبل بود. اما نمی مامیدم چه اتفاقی امتاده بود. موهام رو           

شت           سعید دا شویی بیرون رمتم.  ست سرم مرتب کردمه از د سریم رو روی  ستم و رو ب

 .ه حالت اول بر می گردونده تخت رو مرتب کردم و نشستممبل رو ب

 عکس چی می خوای بگیری؟ _

 .رامین گفته ممکنه مشکلی پیش اومده باشه باید مطمئن بشیم _

 ..گم سعیدخوبهه دستش درد نکنه. می _

شم هاش رو       شیده چ ست از کار ک ست که می خوام چی بگمه لح ه ای د انگار می دون

 .بست و دوباره ادامه داد

 داشتی چه خوابی می دیدی؟ مربوط به اتفاق دیشب بود؟ _

 .آره _

 دیشب چه اتفاقی امتاد؟ _

شب کامال      _ شدن و دارن اذیتمون می کننه دی به ن ر میاد با اومدن بابا اونا ع بانی 

 .ش کردمحس
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 ..چرا چشم هات _

نمی دونمه یه زمان کوتاهی انگار تعادلم دستتت خودم نیستتته انگار اصتتال خودم         _

نیستم. دیشب حسش کردمه مکر می کردم مُردم. نمی تونستم از بدنم استفاده کنم و      

 .هیو قدرتی نداشتم

 .شمولی من اصال من ورت رو متوجه نمی _

 .خودم هم هنوز نفامیدم _

شد و خانومی که غذاها رو پخش می کرد وارد اتاق شده سینی غذا رو روی میز    در باز 

 .گذاشته تشکر کردم و رمت. ساعت نزدیک به ده بود که سعید از روی مبل بلند شد

 .رم بخش عکس برداریه تو تا وقتی بر می گردم تمرین کنمی _

 .باشه _

 .مق  مراقب خودت باش _

 .چشم _

 .یوه رو با لیوان برداشت و روی میز گذاشتاز توی یخچال بطری آبم

 .یکم آبمیوه بخور سر حال بشی _

سرم بیرون نمی رمته نفامیدم چقدر   لبخندی زد و رمت. مکر حرف هاش لح ه ای از 

س  اتاق      سعید بودمه زمانی به خودم اومدم که دیدم و شت و توی مکر حرف های  گذ

ستگی درد گرمته. به یرف     ستادم و پاهام از خ ضربه ای ناگاانی به  ای تخت رمتم که 

زد. خودم رو به تخت رسوندمه خون  شکمم خورده انگار کسی با مشت به من ضربه می    

از گوشه ی لبم روی صورت و گردنم راه گرمته بوده بی رمق زنگ پرستاری رو زدم که    

 .با ضربه ی بعدی چشم هام بسته شد

 هستی؟ _

ی کرد. خواستتتم حرمی بزنم که از درد به   چشتتم باز کردمه رامین با نگرانی نگاهم م   

 .سُرمه امتادم و شکمم مثل زخم نمک خورده شروع به سوزش کرد

 .رام..رامین _
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یه روز استتتراحت کنیه حرف نزنی و تکون       _ باید  حرف نزنه چیزی نیستتت. مق  

 نخوری. کی زدتت؟

ن در با شدت باز شد و صورت ع بانی سعید مشخص شده چشم های نگران و در عی         

 .حال ع بانیش غرقِ ترس بود

 هستی حالت خوبه؟ چی کارت کردن؟ _

 :دوباره به سُرمه امتادمه رامین با تع ب پرسید

 کی زدتش؟ _

 زدتش؟! چطوری؟ _

 .سوزش شکمم بیشتر شد و از درد مق  لب هام رو به دندون می کشیدم

 پرسیدم کی زدتش؟ _

 :پرستاری که کنارم ایستاده بود گفت

 .شهآقای دکتر باتره بیرون صحبت کنیده می بینید که حالش داره بدتر می _

رامین نگاه نگرانش رو از من گرمته دستتت ستتعید رو کشتتید و از اتاق بیرون رمتن.  

 .پرستار هم بیرون رمت و در رو بسته اما صدای هردوشون رو می تونستم بشنوم

گ های داخلیش پاره بشن و  حرف بزن سعیده هستی بدنش ضعیفهه امکان داشت ر     _

 بدنش از هم بپاشهه بگو چی شده؟

 چطور باید بگم وقتی باور نمی کنی؟ _

 .تو بگوه من هم سعی می کنم باور کنم _

 .این کار آدم نیست _

شته  جای شکمش  روی نداریمه حیوون جا این که ما …خب _  آدم کار گیمی چطور مُ

 نیست؟

شتش نگاه کردی؟ بعد   _ شم     خوب به جای م شد زیر گو از اینکه عکس برداری تموم 

 .گفتن این تازه شروعشه و شما دو تا خواهر و برادر به زودی پشیمون می شین

 واضح حرف بزنه کی گفته؟ _
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سی متوجه حرف          ستن ک شنومه انگار نمی خوا ستم ب شون رو نمی تون دیگه حرف ها

 .زدنشون بشه. مق  لح ه ی آخر صدای سعید رو شنیدم

مثل آرامبخش باش بزنه اینطور که به ن ر میاد توی بیداری مق  اذیتش      یه چیزی   _

 می کننه اون باید بخوابه. چقدر باید صبر کنیم تا خوب بشه؟

 .شهه بعدش باید مق  مراقب باشهتا مردا باتر می _

پس باتره مردا مرخ ش کنیه باید بفرستمش پیش مامانه می خوام خودم حق اون  _

 .ارم کف دستشون. پیش مامان باشه خیالم راحت ترهپست مطرت ها رو بز

تا مردا چطور پیش می  _ بار باش آرامبخش بزنمه همین  ببینیم  ره. ولی نمی تونم هر 

ست اما به خایر درد زیادش نمی تونه بخوابه. می   سرومش ه سعید باتر  االنم توی  گم 

 نیست از یه آدم با ت ربه کمک بخوای؟

اذیتمون می کنهه خودم می دونم چی کار باید بکنم. میرم یه      اون به خایر بابا داره      _

ساعت حداقل می تونه خیالم رو  ۲۴چاقوی کوچیک با قرآن برای هستی بخرمه همین 

 .راحت کنه

 .باشه برو و زود بیا _

 .صدای پای سعید رو شنیدم و بعدش در باز شده رامین کنار تخت نشست

مبخش زدم نمی خوام بیشتتترش کنم برات باید کمی درد رو تحمل کنیه بات آرا     _

 .خوب نیسته پس تحمل کن تا خوابت ببره. تا اون موقع هم همین جا پیشت می مونم

شت و خیلی اذیتم می        سایی دا سوزش یاقت مر سر تکون دادم و از درد لب گزیدم. 

سعیده قرآن کوچیکی به         ستی بود.  شکن ه آوری برای ه سخت و  کرد. روز خیلی 

یر بالش هستتتی گذاشتتته اما خیلی مطمئن نبود که ممکنه تاثیر گذار         همراه چاقو ز 

صبح          ست با تحمل درد به  شب رو تون ستی خورده بود  شه یا نه؟ با دارو هایی که ه با

سعید باالخره هستی        صرار  برسونه. رامین با اینکه موامق ترخیص هستی نبوده اما با ا

با وجود دردی که داشتتته دیدن آمتاب و ت       نفس هوای آزاد بیرون از مرخص شتتد. 

شین رامین          ستی و رامین تا کنار ما سعید همراه ه شایند بود.  ستان براش خو بیمار

 .یدب.و.سرمته هستی رو بغل گرمت و پیشونیش رو 
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مواظب خودت و مامان باش. شتتاید به این زودی ها نتونم مرخ تتی بگیرمه باتره           _

 .حواست رو جمع کنی

ید. خداحام ی سوزناکی .سب.وعزیزتر از جونش رو هستی لبخندی زد و گونه ی برادر 

برای هستتتی بوده گواه بدی برای دلش اومده بود و حس می کرد دمعه ی بعدی برای     

دیدن سعید وجود نداره. اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر شد و سوار ماشین رامین         

 .شد. رامین و سعید دست دادند

این همه خوبی رو برات جبران کنمه به  رامین واقعا شرمنده امه نمی دونم چطور باید  _

 .هر حال ممنون که داری هستی رو می رسونی

 .این چه حرمیه داداش؟ وقت واسه جبران زیادهه انشاهلل واسه عروسی _

 .چشمکی زد و خندید که سعید با لبخند مشتی به بازوی رامین زد

 .بچه پررو _

باشه باباه یادت نره اول جواب آزمایش رو بگیره بده به پرستار بخش که بام بده بعد    _

 .برو

 .چشم _

 .مراقب خودت باش. امیدوارم زودتر ببینمته البته اگه هستی خانوم رضایت بدن _

چشتتمکی به هستتتی زد و از ستتعید خداحام ی کرد. قرار بود رامینه هستتتی رو به  

ستتتی توی مرودگاه تاران منت رش بمونه. مریم هنوز نمی مرودگاه برستتونه و مادر ه

دونست چه اتفاقی برای هستی امتادهه دلشوره ی ع یبی برای هر دو مرزندش داشته  

ساعت نگاه کرده بلندگو مرود هواپیما رو اعالم       شه. به  سی با خبر ب ست ک اما نمی خوا

از حدود سی دقیقه  کرد و مریم با لبخند روی صندلی جلوی درب انت ار نشست. بعد    

باالخره هستی رو دیده لبخندش محو شد. کمر دختر عزیزش خمیده بوده با یک دست 

شکمش رو گرمته بود و با دست دیگه هم چمدونش رو می کشید. صورت رنگ پریده     

و پریشونش خبر از درد درونیش می داد. با چشم تو چشم شدنشون هستی سعی کرد 

بی تابش کرده بود. مادر با ع له به یرمش رمت و  کمی صتتاف بایستتتهه اما درد خیلی

 .بغلش گرمت
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 !چی شده دخترم؟ سعید که گفته بود خوب شدیه پس این چه وضعیه؟ _

 :هستی عرق سردش رو با دستمال کاغذی خشک کرد و بی رمق گفت

 .چیزی نیسته به خایر هواپیماست. حالم بد شدهه دل پیچه دارم _

 مطمئن باشم؟ بریم دکتر؟ _

 .شمه قربونت برم نگران نباشنه مامانمه بریم خونه استراحت کنم خوب می _

 .باشهه بریم تاکسی بگیرم _

شه. کمی که            ست تا کمی آروم ب شم هاش رو ب ستی چ شدنه ه سی  سوار تاک هر دو 

 .گذشت چشم باز کرد و به خیابون نگاه کرد

 !خونه نمی ریم؟ _

 توی خونه ی خالی می خوای چی کار کنی؟ _

 مگه سعید وسیله ها رو نفرستاد؟ _

مرستاده باشون دست نزدم. همه توی خونهه انبار شدن. نمی خوام دیگه ببینمشونه  _

خونه ی بابا می مونیم. اون پیرمرد و پیرزن تناان و باید ازشتتون مراقبت بشتتهه نمی         

 .خوام دیگه تنااشون بذارم

سکوت کنهه برای مادرش هم باتر بود ک    ستی ترجیح داد  شهه اگر روزی  ه ه تناا نبا

ازدواج می کرد و مادرش رو تناا می ذاشتتت دلش نمی خواستتت کوچک ترین اتفاقی 

براش بیومته. با مکر ازدواج به یاد رامین امتاده تلفنش رو از کیف دستیش بیرون آورد  

و روشن کرده چند تماس بی پاسخ از سعید و رامین داشت. به رامین پیام رسیدنش رو 

 :با سعید تماس گرمت. بعد از احوالپرسی و خبر رسیدنش گفتمرستاد و 

 کاری که قرار بود امروز ان ام بدینه تمومش کردین؟ _

ست بگو دیگهه آره رمتم همه چیز تمومهه همون جا     _ سند؟! خب در من ورت چیه؟ 

سمتون زدمه تا      سام تو و مامان رو این ا به ا بعد از رمتنِ بابا یبق قرار انح ار وراثت 

 .رسه خونه بابابزرگ خودت ردیفش کنآخر هفته می

 .باشه دستت درد نکنه _

 اتفاقی که نیومتاده؟ باتری؟ _
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 :هستی با دیدن صورت متع ب مادر گفت

 .مامان هم خوبهه پیشم نشسته و سالم می رسونه _

 :مادر چشم هاش رو گرد کرد و گفت

 .وا! من کی سالم رسوندم؟! گوشی رو بده به من ببینم _

 :تلفن رو از دست هستی گرمت و گفت

 سالم سعیده خوبی؟ _

 :سعید با دست پاچگی گفت

 خوبم قربونت برمه تو چطوری؟ _

منم خوبم عزیزم. هستتتی حالش خوب نیستتته چیزی شتتده؟ به من گفت مال جَوّ  _

شده   هواپیماسته خودم می دونم دروغ می  شده؟ دوباره که دعواتون ن گهه تو بگو چی 

 بزنین هم دیگه رو ناقص کنین مثل قبل؟

 واااای مامانه چرا پیاز داغش رو اینقدر زیاد می کنی؟ دعوا ک ا بوده مگه بچه ایم؟         _

ضمنه اون دختر آمتاب ماتاب ندیده  شکلی می ت هروقت جایی میدر  شهه  ره همین 

 .این که جای تع ب نداره مادرِ من

اولش که آره عزیزم هردوتون هنوز بچه اینه دومشتتم این که آمتاب ماتاب ندیده         _

 .اون زنِ از راه نرسیدته بی چشم و روه بار آخرت باشه ها

 :سعید با خنده گفت

 خب مادر شوهره نزن منو. کاری نداری؟خیلی  _

سر کارت هم خوب غذا       _ سرم. مراقب خودت باش.  شم منه نه پ قربون خنده هات ب

 .بخور گرسنه نمونی

هستتتی به چاره ی خندون مادرش نگاه کرده لبخندی زد و ستترش رو به شتتیشتته ی 

ی چه  پن ره تکیه داد. نمی دونستتت باید چه کاری ان ام بدهه یا قراره ستتاعات بعد           

اتفاقی بیومته. براش مق  همون ثانیه ها مام بوده توی اون لح ه مق  لبخند مادرش         

مام بود که انرژی موق العاده ای باش می داد. هستتتی روی تخت دو نفره ای که توی   

شیده بوده چند دقیقه ای می  سقف خیره بود و هیو    اتاق مامان بود دراز ک شد که به 
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سینی  حرمی نمی شت و روی      زد. مادر با  سینی رو روی میز گذا شده  چای وارد اتاق 

شونیش رو         شید و پی ستی به موهای نرم دخترش ک ست. د ش س تخت ن ید. آروم ب.و.

 :گفت

گی مشتتکلت  چرا حس می کنم داری از من همه چیز رو پناون می کنی؟ چرا نمی  _

 چیه؟

 .ید و کنارش نشستب.و.سهستی دست مادرش رو 

 .چیزی نیست ماربونم _

 داری درد می کشی؟ مریض شدی؟ پس چرا _

 .هستی لبخندی زد و از پن ره به حیاط نگاه کرد

 داد هول رو من ستتعید  بار  یه  حیاط  توی این ا  بودیمه که  کوچیک  یادته   …مامان   _

 شدم؟ بیاوش و خورد حوض سنگ به سرم حوضه داخل

ضر        _ ستت بدم. من و پدرت حا سیدم از د سیده بودمه می تر  آرهه یادمه. خیلی تر

 .بودیم هر کاری کنیم تا اتفاقی نیومته و خدای نکرده دچار مشکل مغزی نشی

 …مامان _

 .مادر به چشم های نگران هستی نگاه کرد

سعید هم می دونه. هر دومون هم از همون     _ شتیه  من می دونم اون روز چه حالی دا

 …اتفاق می ترسیم. اگر اتفاقی براتون بیومته.. من.. من

 .هه صدای گریه و هق هقش کل اتاق رو پر کرده بودنتونست ادامه بد

 .مادر بی صدا اشک ریخت و سر دخترکش رو بغل گرمت

شم دخترم.   _ نترس عزیز دلمه هیو اتفاقی برای من نمیومته. منم که باید مراقب تو با

شتتمه اما تا وقتی لباس عروس توی تنت نرمته باید مراقبت          درستتته که دارم پیر می  

 .باشم

ستی هق  شک نگاهش کرد. مادر گونه ی       ه سرخ و پر ا شم های  شده با چ هقش قطع 

 .دخترش رو با انگشت پاک کرد و لبخند زد

 ای شیطونه تا حرف لباس عروس شد اشکت بند اومد؟ _
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 .هر دو خندیدند. صدای ع ای مادربزرگ نشون از اومدنش بود

 هستی جان؟ عزیزِ مادر صدای گریه ی تو بود؟ درست شنیدم؟ _

 :رد اتاق شده انتاای ع ا رو به یرف مادر گرمت و گفتوا

 باز عزیز دلم رو دعواش کردی؟ چقدر بگم کاریش نداشته باش؟ _

به سرمه امتاد و با دستمال پارچه ایِ توی دستش جلوی دهنش رو گرمت. هستی بلند   

شد و دست مادربزرگ رو گرمته کمکش کرد روی مبل بشینهه خودش هم کنار پاهاش 

 .و سرش رو روی زانوی مادربزرگ گذاشتنشست 

تق یر مامان نبود مامان بزرگه مق  چون این چند وقت دلتنگ بودم یکدمعه بغضم    _

 .ترکید

 .بمیرم براته زودتر می اومدی مادر _

 .خدانکنهه نمی تونستم بیام _

خب حااله حرف های دلگیر رو بذار کنار مادره بریم ستتراغ خیر و خوشتتی. مادرت          _

سناتش برام گفته. حاال تو       شدیه خیلی هم از ادب و مُحَ شنا  گفته با یه آقای دکتر آ

 .بگو ببینم چطوریه؟ از زبون خودت که بشنوم بیشتر ذوق می کنم

 :مادر با گالیه گفت

واقعا! مطمئنم اگر من به جای هستتتی بودم با جارو       وا! مامان؟! چقدر تغییر کردین    _

 .میومتادین دنبالم

آره دخترمه خوبه که یادته چقدر با جارو امتادم دنبالت و تو کم نیاوردی و حرمت               _

ستیم مثل    مق  حسین بود. اما حاال زمونه تغییر کرده دخترمه اگر من و پدرت می خوا

 .فن پوسونده بودیمهمون دوران مکر کنیم االن باید هفت تا ک

 .خدانکنهه من برم چایی رو عوض کنم سرد شده یکی دیگه میارم _

 .برو عزیزم _

زد و هستتتی از حرف های مادربزرگش می خندیده درد غیر قابل تحملش رو پس می      

ستان در حال تکاپو      شی اون ثانیه ها رو تلخ نکنه. رامین توی بیمار سعی می کرد خو

منتقل بشه به تاران. با شماره ای که از خانوم نارینی گرمته     بود که زودتر از هر وقتی
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بود تماس گرمت و رئیس دانشتتگاه هم موامقت کرد که هر چه زودتر رامین به تاران        

بره. برگه ی انتقالش رو از رئیس بیمارستتتان گرمت و مستتتقیم به یرف خونه رمت.          

سخت        ستی پیدا کرده بود براش ع یبه  شدیدی که به ه ستگی  و در عین حال  واب

 .لذت بخش بود. قبل از رمتنِ سعیده چند دقیقه ای با هم توی اتاق صحبت کردند

 .سعیده من نمی تونم حتی یه روز هم هستی رو نبینم _

تون. باید کمی   متوجامه اما قرار که نیستتت همین مردا ازدواج کنین و برین خونه     _

 .تحمل داشته باشی

 دی؟یه برای نامزدیمون اجازه میم رمتن خواستگاراگر خانواده _

 !من؟ _

 .شیپدرت این مسئله رو به تو سپرده و گفته از این به بعد تو قَیم هستی می _

 :سعید کمی مکر کرد و گفت

باشهه هر چی که هستی گفت من هم راضیم. اون همیشه ت میم عاقالنه می گیره و       _

 .من باش مطمئنم

ده. به ن ر چیز خاصی توی مغزت نشون نمی   ممنونم. ضمناه عکسی که گرمتی هیو   _

میاد همون حمله ی ناگاانی ع تتبی بود. بازم اگر مشتتکلی پیش اومد با من در تماس 

 .باش

 .سعید تشکر کرد و بعد از کمی شوخی و خنده سعید رمت

سریع چمدونش       صال نفامید که چطور خیلی  رامین مشغول جمع کردن لباسش بوده ا

ساعت دیگه بلی  پرواز گرمت. کمی    رو پر کرد. با تلفنش ب صورت آنالین برای یک  ه 

 :روی تخت نشست و به تابلوی عکس خانوادگیش نگاه کرد. لبخند زد و آروم گفت

 .دلم براتون تنگ شده _

 :تلفنش لرزید و با خوشحالی نگاهش کرده با دیدن شماره ی رئیس بیمارستان گفت

 .بی عقل نیست دل و دینش رو راحت ببازهچرا باید بات زنگ بزنه؟ اون که مثل تو  _

جواب داده رئیس بیمارستان گفت حقوق و دستمزد آخرین جراحی به حساب بانکیش    

شده. بعد از قطع تماس رامین به یرف           سویه  ستان ت ساب بیمار شده و ح ستاده  مر
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آشتتپزخونه رمت. در یخچال رو باز کرده کمی کمپوت و آبمیوه بود که آخرین باری که 

نه رمته بود خرید برای صتتبح هایی که با ع له از خونه بیرون می رمت. همه ی           به خو 

شت و پریز یخچال رو از برق کشید.      سکو بود گذا آب میوه ها رو داخل کیفی که روی 

شت. برق رو از کنتور قطع    شته بود هم داخل کیف گذا کیک هایی که توی کابینت گذا

رو مرتب کرد و به اتاقش برگشتتت.     کرد و گاز اصتتلی رو بستتت. روکش تمام مبل ها     

سی تلفنی تماس گرمت.        شته با تاک شت و کیف رو روی دوشش گذا چمدونش رو بردا

سی         سی از خونه بیرون رمته داخل تاک صدای بوق تاک شنیدن  بعد از چند دقیقه با 

 .نشست و سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد. تمام مکر و هوای دلش با هستی بود

شدی    ستی با درد  شه و       ه شم مادرش نبا سعی می کرد خیلی جلوی چ شت  دی که دا

باعث نگرانیش نشتته. چند باری با شتتماره ی رامین تماس گرمته بود به خایر جواب            

ندادنش دیگه تماس نگرمت. حدودا یک ساعتی گذشت که با صدای زنگ تلفنش روی 

 .تخت نشست و با دیدن شماره رامین مورا جواب داد

 الو _

 زنگ زده بودی؟ سالمه خوبی؟ _

 .سالمه آره کارت داشتم _

 .به سختی بلند شد و در اتاقش رو آروم بسته دوباره روی تخت نشست

 تو هواپیما بودمه چیزی شده؟ صدات چرا گرمته؟ _

 خیلی درد دارم رامینه چی کار کنم؟ _

ستی آروم        ستاده با اینکه ه شت در ای صدای در به یرف اتاق رمت و پ شنیدن  مادر با 

 .زد اما کامال می تونست صداش رو بشنوهحرف می

 پس چرا نرمتی دکتر؟ قرص هات رو خوردی؟ _

چطور به مامان بگم؟ نمی تونم باش بگم. آره ستتر ستتاعت خوردمه رامین شتتکمم   _

 .خیلی درد می کنه

 .مادرت بگو که شک نکنهه باید بستری بشی هستییه جوری به  _

 …باشهه خودم یه کاریش _
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 .در باز شد و مادر با ع بانیت به دهنِ باز هستی خیره شد

 !تو چه کار کردی هستی؟ _

صدا می     ستی رو  شت تلفن ه ست به   رامین از پ ستی با د زده با گفتن مامان از زبون ه

 :پیشونی خودش زد و گفت

 .و گوشی رو بده به مادرتهستی آروم باش  _

 .بعد از چند ثانیه با شنیدن صدای مریمه نفس عمیقی کشید و سالم کرد

 شه توضیح بدین چه اتفاقی امتاده؟سالم آقای صدیقه می _

اینطور که پیداست شما خیلی ع بانی هستینه راستش رو بخواین هستی برای این  _

شما چیزی نگفت. وقتی تو     شید به  شما نگران ن ستان بوده یه درد پیچش  که  ی بیمار

یاد هنوز خوب نشتتده. ازتون می خوام هر چی زود تر        به ن ر م که  مت  شتتکم گر

برستتونیدش بیمارستتتانه من تازه به تاران رستتیدم و بعد از اینکه چمدونم رو خونه 

 .گذاشتم حتما میام پیشتونه مق  لطفا هر جایی رمتین آدرسش رو به من بگین

 .میدونم شما تخ ص گوارشی ندارین ولی تا جایی که من _

 .رامین لب پایینش رو گزید و نمی دونست باید چه جوابی بده

 آقای صدیق؟ _

شم. خواهش می        _ ستی تا نبینمش نمی تونم آروم ب صدای ه شنیدن  من نگرانمه با 

 .کنم بعد از رمتن به بیمارستان به من ایالع بدین

 .باشه _

شید و بعد از خ  شد. رامین بعد از پرداخت  رامین نفس راحتی ک داحام ی تماس قطع 

صدای مادر لبخند زد. در      شنیدن  سیه به یرف خونه رمت. آیفون رو زده با  کرایه تاک

شه مرتب خونه نگاه کرد. مادر از      شده به حیاط دِنم و همی شد و رامین وارد خونه  باز 

شونده بود. رامی     صورتش رو پو شک پانای  ن به یرمش در ورودی خونه بیرون اومده ا

 .رمت

قربونت برم الای چرا دوباره داری گریه می کنی؟ هر بار که میام بخوای این یوری        _

 .بیای استقبالم دیگه نمیاما
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 .الای قربون صورت ماهت برم پسرم _

هر دو هم دیگه رو بغل گرمتند. مادر صتتورِت پستترش رو با دستتت گرمت و با دقت          

 .نگاهش کرد

 ه چرا نگفتی داری میای؟ چرا بی خبر و یکدمعه اومدی؟چقدر دلتنگت بودم عزیزم _

 :رامین اشک های مادرش رو پاک کرد و با لبخند گفت

 می خوای برگردم؟ _

مادر اخم کرد و به یرف در ورودی برگشتتت. رامین با خنده ستتر تکون داد و با نُو نُو 

 .کردن به دنبال مادرش به یرف در ورودی رمت

مامان جان آخه قار کردن کار خوبی نیستتته االن اگر بابا خونه بود این رو به شتتما  _

 حتما آموزش می داد. راستی بابا کی میاد؟

 .حدودا دو ساعت دیگه میاده برو دوش بگیر برات میوه آماده می کنم _

 .دوش می گیرمه ولی میوه نمی خواد. باید برم جاییه تا بابا میاد منم بر می گردم _

 !خیره! نیومده ک ا بری؟ _

 .باید هستی رو ببینم _

 مگه تارانه؟ _

 .بلهه عروس خانومت تارانه و من از دلتنگی دارم به جنون می رسم _

 :مادر دست به سینه ایستاد و با اخم گفت

 .پس بگو به خایر دلدار جان اومدیه دلت واسه خانواده تنگ نشده _

 :ید و گفتب.و.سرامین گونه ی مادر رو 

شده به عشق دومم حسودیش شده. دلم برای         _ شم که هنوز چیزی ن قربون عشقم ب

 همتون تنگ شدهه اما.. مادرم با غم عشقش من چه تدبیر کنم؟

شاعرم شد واسه منه در ضمن عشق یه دونسته بار آخرت باشه میگی عشق دوم.           _

 .من که می دونم تا حاال کسی رو دوست نداشتی و هستی هم عشق اولته

 .زد به یرف آشپزخونه رمت و میوه ها رو از یخچال بیرون آوردهمونطور که حرف می

 .مامان من ورم عشق معنوی بوده وگرنه عشق تا دلت بخواد رو زمین ریخته _
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 .مادر وردنه رو از روی سکو برداشت و به یرف رامین رمت

 .چی روی زمین ریخته؟ جرات داری یه بار دیگه بگو _

 :به یرف اتاقش رمت و گفت رامین با ع له

شوخی کردمه مگه     _ شده این یوری من رو مروختی باش. به خدا  هنوز که عروست ن

 دیوونم هستی رو نخوام و دورش بزنم؟ باتر از اون مگه می تونم پیدا کنم آخه؟

 .باشه مرار نکنه مق  دیگه تکرار نشه _

 .م برم دوش بگیرمچشمه حاال اون وردنه جان رو ببر بذار سر جاشه می خوا _

مادر لبخندی زد و به آشپزخونه برگشت. کمی میوه پوست گرمت و برای رامین آماده    

کرد. رامین زیر دوش آب چشم هاش رو بسته بود و مق  به این مکر می کرد که چطور   

سعید و هستی     باید از هستی محام ت کنهه از وقتی مامید که چه چیزی باعث اذیت 

تر شد. از این که ممکنه مادرش متوجه این موضوع بشه و مانع شدهه نگرانیش هم بیش

ستی در برابر       سید. تمام مکرش به این بود که باید چطور از ه شه می تر ازدواجشون ب

 .اوناا مراقبت کنه تا که کسی متوجه نشه

با صتتدای تلفنش چشتتم باز کرد و آب رو بستتته حوله ای که روی رخت آویز آویزون 

. به یرف اتاقش رمته همون یور که مشغول خشک کردن موهاش کرده بود رو پوشید

 .بود تلفنش رو جواب داد

 سالمه جانم هستی؟ _

سالمه من رو بستری کردن رامین. معاینه کردن و گفتن چیزی نیست اما درد لعنتی      _

 .گن حتی خون ریزی داخلی هم ندارمشه. میقطع نمی

 .کنمه آدرس رو برام بفرست باشه نگران نباش میام با دکترت صحبت می _

 .زودتر بیا رامین _

 چشمه نگران نباش عزیزمه باشه؟ _

 .باشه _

بعد از خداحام ی تماس قطع شد و رامین لباسش رو پوشید. مشغول سشوار کشیدن        

شت و بعد از کمی     شد. ظرف میوه رو روی میز آینه گذا موهاش بود که مادر وارد اتاق 
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شدن     صدقه رمتن از اتاق بیرون رمت. رامین کمی از میوه خورد و بعد از آماده  قربون 

 .از اتاق خارج شد

 .رممیمامان من دارم  _

 باشه مادره مراقب خودت باش. به هستی هم سالم برسون. راستی رامین؟ _

 جانم؟ _

 نگفتی مشکل هستی چی بود که بیمارستان بستری شد؟ مشکل مغزی داشت؟ _

شد تا کامال از بین  یه سردرد جزئی داشت که باید توی بیمارستان ازش مراقبت می    _

 .بره

 .ی نبودخب پس خدا رو شکر که مشکل بزرگ _

 .آرهه من دیگه برم که دیره _

 .برو به سالمت عزیزم _

سعید توی         شد و حرکت کرد.  شین پدر که توی پارکینگ پارک بود  سوار ما رامین 

صدای راننده که       ب.و.ساتو سته بود و به اتفاقاتی که امتاده بود مکر می کرد. با  ش ن

خارج شد و به   ب.و.ساتو آخر مسیر رو اعالم کرده بود بلند شد و به یرف در رمت. از  

یرف خوابگاه راه امتاده از ماصتتله ی چند قدمیش شتتیخی با ترس نگاهش می کرد.          

سم اهلل لرزش          شنیدن ب سم اللای زیر لب گفت و رمت. با  شیخ ب سالم کرد که  سعید 

دردناکی احستتاس کرده بود. به خوابگاه رستتید و بعد از ستتالم کردن به نگابان وارد 

س       ساس  شد. اح شم هاش کمی تار می دید. به پله ها  ساختمون  نگینی می کرد و چ

شدن هستن و به یکباره قراره     نگاه کرده حس می کرد پله ها دور هم در حال پیچیده 

روی سرش بریزن. به بیرون نگاه کرده آسمون تاریک شده بود و کسی توی اون ساعت 

رف در برگشتتت و به خوابگاه نمی اومد که کمکش کنه. با کمک گرمتن از دیوار به ی        

 .اسم نگابان رو صدا زده ناتوان روی زمین امتاد که نگابان رسید و کمکش کرد

 چی شده آقا سعید؟ غذای مونده خوردی؟ _

شه و همراه نگابان به         سعی می کرد بلند ب شت و مق   سعید قدرت حرف زدن ندا

کشید و به  اتاقش بره. وقتی به اتاق رسیدنه سعید کلید رو با زحمت از جیبش بیرون   



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

164 

 

سعید      سعید رو روی تخت خوابونده  شد و نگابان  نگابان داد که در رو باز کنه. در باز 

شماره ی یاور رو گرمت و به نگابان داد. دیگه     شت و هریوری که بود  تلفنش رو بردا

سته         شم هاش ب شنوهه مق  رمتنش رو دید و چ صدای نگابان رو ب ست  حتی نمی تون

 .کرد. کنارش ایستاده بود و با تع ب نگاهش می کردشد. با صدای یاور چشم باز 

 حالت خوبه سعید؟ چی شده؟ _

 ..عمو _

 جان؟ پدرت ک است؟ _

 .رمته _

 چی؟! ک ا؟ _

 .حالم خوب نیست _

 .با پشت دست دمای پیشونی سعید رو چک کرد

 .تب که نداریه چشم هات خیلی سرخ شده. یه تیکه خون توی چشمت امتاده _

 .بدنم بشه می خواد وارد _

 !اَال آسمون*! مواد زدی عموجان؟ _

 .کمکم کن عمو _

 بلند شو بریم خونه ی منه از کی می کشی؟ _

 .گمه حسش می کنمدارم راست می _

 .یاور دست زیر کتف سعید گذاشت و کمک کرد بلند بشه

 .تا مردا صبح که از سرت پرید می مونی پیشمه بعد می ریم آزمایش _

 .موه باور نمی کنی به اون بگوه مق  نگو حالم بد شده نگران نشههستی می دونه ع _

 هستی ک است؟ _

 .تارانه _

 تاران چه کار؟ _

 شما از هیو چیز خبر ندارین؟ _

 !نه وال _
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 .پس باتره چیزی ندونین _

 .صبر کن ببینم _

شماره ی هستی رو گرمت و منت ر      شوندتش روی تخت و رو به روش ایستاد.  دوباره ن

 .موند جواب بده

 به کی زنگ می زنین؟ _

 .گفتم صبر کن _

 .بعد از چند دقیقه جواب داد

 الوه هستی جان؟ _

 سالمه جانم عمو؟ _

 ؟گه؟ چه اتفاقی امتاده؟ معتاد شده یا واقعا چیزی چسبیده باشداداشت چی می _

 اتفاقی براش امتاده؟ بالیی که سرش نیومده؟ _

 .جواب من رو بده _

 .همش تق یر باباست _

 .با هق هق ادامه داد

 .این بالهایی که سرمون اومده مق رش باباسته اونا می خوان ما رو بکشن عمو _

 .تلفن از دست یاور امتاد و دوزانو روی زمین نشست

 یا خدا بد بخت شدیمه آخرش حسین رو گرمتن؟ _

سعید با شنیدن صدای گریه ی هستی اشک از گوشه ی چشمش روان شد و تماس رو    

 .قطع کرد

 باید چه کار کنم عمو؟ _

سرجان؟ آخه این چه بالیی بود     _ سرمون بریزیم پ حاال دیگه چه خاکی می تونیم تو 

 دی بی عقل؟وما** رو چه میت آوردی حسین؟ اون دنیا جواب یسر خانواده

من به درکه کمک کن دیگه با هستی کاری نداشته باشنه اون می خواد ازدواج کنه.  _

 .باید خوشبخت بشه عموه خواهش می کنم

 .پاشو بریم خونه ی منه ببینم چه خاکی باید به سرم کنم _
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ج شدند.  به سعید کمک کرد بلند بشهه کیف و وسایل سعید رو برداشت و از اتاق خار     

 .از ساختمون بیرون رمتند و هردو سوار ماشین شدند

 .حرف مستعار تع ب به لا ه ی جنوبی *

 مادر **

شده بود.             صبح ن شن بود و هنوز  شده هوا نیمه رو شنگی بیدار  ساس ت سعید با اح

شه. از        سی نزدیکش نبود که روی عرق گیر نازکش بپو سرما می کرد اما لبا ساس  اح

یرف آشتتپزخونه رمت. بین راه روی دیوار تابلوی بزرگی بود که     اتاق خارج شتتد و به    

ست       صندلی ع ا به د عکس تمام قد از پدربزرگشه پدرش و یاور بود. پدربزرگ روی 

نشسته بود و دو پسرش هم دو یرمش ایستاده بودند. وارد آشپزخونه شد که با صدای 

 .یاور سر برگردوند

شکلی   سعیدجان؟ من دارم می  _ سرکاره م پیش اومد یا اتفاقی امتاد مورا به من  رم 

 زنگ بزنه باشه؟

 .تابلو تکان کوچکی خورد که یاور با ترس کمی ماصله گرمت

 .عمو باتره من برم _

 !ک ا؟ _

تابلو به زمین امتاده یاور تابلو رو برداشتتت و نگاه کرده مق  روی صتتورت پدربزرگ         

سرش کم و زیاد می     سته بود. نور چراغ باالی  س   شک عید مورا خودش رو به یاور شده 

 .رسوند و دستش رو کشیده هردو از اون قسمت ماصله گرمتند که المپ ترکید

 .من باید برم عمو. نمی خوام شما آسیبی ببینین _

 .یاور به سعید نگاه کرد

سعیده واقعا داره وارد بدنت می     _ شده  شم هات خیلی قرمز  شه؟ این کبودی های  چ

 !روی بدنت برای چیه؟

 .می دونمه دیروز نبودن. مق  به هستی چیزی نگینه نباید نگران بشهن _

شید و به یرف در ورودی رمت.    شت و کیفش رو باز کرده پیراهنش رو پو به اتاقش برگ

 .یاور بازوی سعید رو گرمت
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 ری؟الاقل بگو ک ا می _

 .نمی دونمه باتره شما هم ندونین _

 .باز کرد اما کسی پشت در نبود به در سه ضربه خورد و قطع شد. یاور در رو

 .مراقب خودتون باشین عمو _

 .تو هم مراقب خودت باش _

سید و بدون        صلی ر شده به خیابون ا ساختمون خارج  سعید از پله ها پایین رمت و از 

ساعت پیاده روی کرده اما وقتی     ایالع از مق دش بی هدف پیش رمت. نفامید چند 

شت و     شد داخل خیابونیه که خونه ی پدربزرگ بود. برگ به ایرامش نگاه کرد متوجه 

سوند. بعد از چ    صلی ر صدای    خودش رو به خیابون ا ساعت بی هدف قدم زدن با  ند 

 .مردی ایستاد

 .سالم سعیدجان _

سر برگردونده پدر رویا بود. با تع ب به ایرامش نگاه کرده این بار دقیقا رو به روی در  

 .خونه ی پدربزرگ ایستاده بود. به اجبار لبخندی زد و جواب داد

 سالم آقای صمدیه احوالتون چطوره؟ خانواده خوب هستن؟ _

 .وبنه پدر چطوره؟ رویا گفت خانواده برگشتن تارانخ _

 .بلهه مامان دلتنگی می کرد. نمی تونست دیگه این ا بمونه _

 .انشااهلل سالمت باشنه سالم برسون باشون _

 .چشم حتما _

ست.      شد و در رو ب ستی تکون داد و کلید رو از جیب کیفش بیرون آورده وارد خونه  د

صندلی رمت. کیف رو روی میز  نفس عمیقی کشید و به خونه ن  گاه کرده به یرف میز و 

شت. به دست هاش نگاه کرده کبودی         صندلی نشسته تلفنش رو بردا گذاشت و روی 

ستی رو          شماره ی ه ستش رو روی میز پرت کرد و  شده بود. کلید توی د شتر  ها بی

 .گرمت. بعد از چند ثانیه جواب داد

دی؟ می دونی چقدر زنم رد تماس می الو ستتعید؟ حالت خوبه؟ چرا هرچی زنگ می _

 .نگرانت شدم دیوونه؟ شانس آوردی مامان چیزی نمی دونه



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

168 

 

سوال من       _ شم به خودم مربویه. االن مق  به  ستم جواب بدمه دلیل سالم. نتون علیک 

 .جواب بده

 وا! چرا این یوری حرف می زنی؟ چه سوالی؟ _

 خونه ی پدربزرگ چه خبره؟ _

 ..تی؟ دیوونه شدی؟ مگه نگفتمرمتی اون ا؟ تناا رم _

 :سعید حرمش رو قطع کرد و با همون سردی گفت

 .گفتم مق  جواب سوالم رو بده و انقدر حرف مفت نزن _

 ..سعید _

 :این بار با صدای بلند گفت

 .جواب سوالم رو بده _

ساکت شده بعد از کشیدن یه نفس عمیق همه چیز رو کامل تعریف      هستی چند ثانیه 

بدون خداحام ی تماس رو قطع کرد و تلفنش رو روی میز گذاشتتت. به       کرد. ستتعید  

بار خالی از وستتیله بود. کمی          باز کرد و پریز برق رو زده ان بار رمته چفت رو  یرف ان

داخل رمته صدای تلفنش رو شنید. روی میز رو نگاه کرد اما تلفنش نبوده بیرون رمت 

صدا از داخل خونه می اومده    صدا رمت.  صدای  و به یرف  در نیمه باز بود. داخل رمته 

 .شدزنگ قطع شد و صدای هستی که از بلندگوی تلفن می اومد شنیده می

 الوه سعید؟ صدام رو می شنوی؟ سعید جواب بدهه چرا این یوری شدی؟ _

صتتدا از اتاق پدر و مادرش بوده به یرف اتاق رمت و در رو باز کرد. تلفن روی زمین         

ن برداشتتت. خواستتت جواب بده که با دیدن عکس روی زمین امتاده بوده از روی زمی

دست نگه داشت. عکس از وس  پاره شده بوده عکس قدیمی از پدر و مادرش بود که     

شخص بود و نیمه ی عکس مادرش روی قلبش خونی بود.   مق  نیمه ی عکس پدرش م

 .تلفن رو جواب داد

 هستی؟ _

 دی؟سعید چرا جواب نمی _

 مامان ک است؟ _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

169 

 

 ته بیرون یه کاری داشته چطور؟رم _

 چه کاری؟ زودتر باش زنگ بزن ببین ک است؟ _

 .باشه _

 .شد. صدای خش خش از پشت تلفن می اومدسعید تماس رو قطع کرده اما قطع نمی

 هستی؟ _

صدای خش خش بیشتر شده در بسته شد. سعید به یرف در رمت اما دستگیره ی در        

محکم و سفت شده بود و سعید نمی تونست تکونش بده. به یرف پن ره رمته پن ره      

شد و صدای پشت تلفن هم بلند    هم قفل شده بود. سرمای ع یبی توی اتاق حس می  

با ضتتربه ی پا دستتتگیره رو    شتتد. تلفنش رو خاموش کرد و به یرف در رمته    تر می

شتتکوند و در رو باز کرد. از خونه بیرون رمت و به یرف انبار رمت. نور چراغ کم و زیاد 

ست       می شده بود. خاک روی آینه رو با د شده روی دیوار آینه ای بدون قاب آویزون 

برداشته صورتش بی رنگ بود و چشم هاش پر از دونه های قرمز درشت شده بود. کم      

صورت  شده بود. چراغ لح ه ای      کم  شد و ت ویرش توی آینه به حالت لرزان  ش تار 

خاموش شده چشم از آینه برداشت و به ایراف نگاه کرد. تلفنش رو روشن کرد و چراغ 

 .قوه رو روشن کرد. همزمان هستی زنگ زد

 الو چی شد؟ _

 .داره میاد بیمارستانه نگران نباش _

 .هر وقت رسید بام خبر بده _

رو قطع کرد و با نور چراغ قوه به ایراف نگاه کرده از آینه که رد کرد حس کرد      تماس  

به یرف خودش           با کمی مکث نور رو  ثابت کرده  چیز ستتیاهی دید. نور رو روی آینه 

به  چرخوند و به آینه نگاه کرد. با دیدن صورت ع یب و ترسناک توی آینه هول شد و   

صورت خ    شد. به  شه ماسک یا    زمین امتاد که چراغ روشن  ودش دست زد تا مطمئن ب

ستگی روی موزاییک           شک شمش به  شه. چ سبیده با صورتش نچ هر چیز دیگه ای به 

شده        شده بود. گوشه های موزاییک باز  امتاده تکه ای از آهن باالی موزاییک مشخص 

بوده به ستتختی بلندش کرد و کمی جلوتر از خودش گذاشتتت. دستتتگیره ی آهنی رو 
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ستگیره رو ب  شید اما چراغی    دیده د شید. نور رو به پایین زده یناب رو که دید ک اال ک

شد. با دیدن نردبون پاهاش رو به یرف نردبون آویزون کرد و پایین رمت. نور    شن ن رو

 .رو به ایراف چرخونده صداهای ع یبی می شنید

 ببین با دخترم چی کار کرده؟ _

 .اینطوری کشته بشم من یه نوزاد داشتم که کشتمشه اما این حقم نبود که _

به من گفت نوزادم مردهه اما من مطمئن بودم که اون زنده بود. اون بچام رو کشت و  _

 .گذاشتتش توی قفسه ی شیشه ای

زد اما چیزی مشخص نبوده هیو کس اون  سعید به هر یرمی که صدا می شنید نور می   

 .پایین نبود

 شماها کی هستین؟ _

 .جواب تمام بدی هاش رو داداون  _

 شما ک ایین؟ از کی حرف می زنین؟ _

شنید. تخت قدیمی و زنگ زده ای رو دید که کنارش یک میز کوچیک    صدایی ن دیگه 

شو      صورت نامرتب توی ک شو رو باز کرده چند عدد کاغذ به  بود. به یرف میز رمت و ک

نه نزده ب          یا غذها رو مور کا که میز و  ها رو    بودن. براش ع یب بود  غذ  کا ود. یکی از 

 .برداشت و نور زده آروم زمزمه کرد

شاربانی میان و همه جا     _ سردخونه رو آتیش بزنمه به زودی از  امروز روزیه که باید 

رو بررسی می کنن. اگر ببیننش من رو اعدام می کننه این سردخونه می سوزه و هیو    

 .مدرکی باقی نمی مونه

 :ا تع ب گفتکاغذ رو داخل کشو برگردوند و ب

 !سردخونه؟ _

احستتاس کرد چیزی تکون خورده نور رو چرخوند که دید از کنار تخت پرده تکون می 

 .خوره

 این ا که دیواره! باد از ک ا میاد؟ _
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که هم رنگ          نار زده خ  چاار چوبی روی دیوار بود  به یرف تخت رمت و پرده رو ک

شخیص      صال قابل ت صله ی پنم قدمی ا شاری به چاار چوب   دیوار بود و از ما نبود. م

آورد که باز شده هم زمان باد سردی اومد و صدای بسته شدن در انبار و دری که ازش      

 .پایین اومده بود شنیده شد

 …کی اونم _

سرد وارد دهنش   حرمش ناتموم موند و با دهن باز حس کرد آب گندیده ای همراه باد 

حیاط رو با آشفتگی باز کرده بعد  شد. چشم هاش بسته شد و روی تخت امتاد. یاور در    

از تماس های پی در پی با ستتعید و جواب ندادنش دلشتتوره ی ع یبی گرمت و به هر 

جایی که ممکن بود سعید حضور داشته باشه رمته بود و آخرین گمانش خونه ی پدری  

بود. با باز شتتدن در حیاط چشتتمش به درخت نخل امتاده زیر لب به شتتیطون لعنتی   

س   ستاد و  صدا زد. از پله ها باال رمت و درِ نیمه باز رو هول داده تمام اتاق ها  مر عید رو 

شمش به در انبار امتاد. تموم       شت و چ سعید نبود. به حیاط برگ شت اما خبری از  رو گ

زد به لرزه امتاده بود. با ستترعت خودش رو به انبار رستتونده جونش با حدستتی که می

سته بود.  سعید     چفت باز بود اما در کامل ب شن بود و اثری از  در رو هول داده چراغ رو

 .نبود. خواست برگرده که حس کرد صدای ناله ای شنید

 سعید؟ _

شنیدن اتفاقاتی که توی اون انبار       ست؟ دودل بود و با  صدا از ک ا ست بفامه  نمی تون

شت و با       شنید اعتماد کنه. تلفنش رو بردا صداهایی که می  ست به  امتاده بود نمی تون

درش تماس گرمت. با گفتن این که زود خودش رو به خونه برستتونه تماس رو مورا          برا

سمت        شده بوده با دقت به زمین نگاه کرد و با دیدن ق ضح تر  صدا کمی وا قطع کرد. 

 .چوبی به یرمش رمت. دسته ی آهنی رو کشید و در رو باز کرد

 سعید؟ اون ایی؟ _

 .نور کم سویی از قسمتی که نمی تونست ببینه مشخص بود

 سعید جان؟ پسرم؟ _
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سر برگردوند و با          ستاده. با ترس  سرش ای شت  سی پ بعد از چند ثانیه احساس کرد ک

سعید در رو         سقوط کرد.  شت یاور زد و یاور به پایین  سعید لگدی به پ سعیده  دیدن 

س    سته چراغ رو خاموش کرد و چفت در انبار رو ب صندلی رمت و  ب ت. به یرف میز و 

سوند. بلی  پرواز        شد و خودش رو به مرودگاه ر شته از خونه خارج  سایلش رو بردا و

تاران رو گرمت و منت ر نشست. حسین با شنیدن صدای پریشون یاور خودش رو به       

شد باد       شید و در رو باز کرده وارد حیاط که  سوند. کلید رو از جیبش بیرون ک خونه ر

ورتش خورد. غم و دلتنگی ای که توی اون خونه برای خانواده اش گذاشته  سردی به ص

 .بود به یادش آورد و آه بلندی کشید

 یاور؟ _

زد هر چه صتتداش زد جوابی نشتتنید. تماس گرمته همونطور که توی حیاط قدم می        

 .احساس کرد صدای زنگ از جای نا مشخ ی میاد

 حسین؟ _

 .با ترس سر برگردونده پدر زنش بود

 مگه قرار نبود دیگه این ا نیای؟ _

 .برادرم این است _

 .من که کسی رو نمی بینم _

 منت رمهه شما این ا چه کار می کنی؟ _

 .اومدم مراقبت باشم _

من نیاز به مراقبت ندارمه وقتی کاری که خواستتتین رو ان ام دادم قرار شتتد دیگه  _

 .کاری به کار من نداشته باشین

ت ارواح شیطانی تمام خونه رو گرمتن.   نیستی. بعد از رمتن خانواده  تو این ا در امان _

ستن کاری کننه     صدای قرآن توی این خونه نمی تون مق  با وجود خانواده و پیچیدن 

 .االن آزاد هستن به ان ام هر کاری. باتره برگردی خونه پیش دخترم

 .من تا برادرم رو نبینم بر نمی گردم _

 ور ببرمت؟ یا باید تادیدت کنم؟می خوای دوباره به ز _
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 .حسین لعنتی زیر لب گفت و از خونه خارج شد

یاور با احساس سرما چشم باز کرده سرش درد می کرد و خیسی خون روی پیشونیش       

اذیتش می کرده دست و پاهاش درد گرمته بود. به سختی بلند شد که با صدایی از پای 

ر تلفن خودش رو به تلفن رسونده نور رو به  راستش دوباره روی زمین امتاد. با دیدن نو 

پاهاش زد. پای راستش شکسته بود و پای چپش مق  زخم شده بود. با شنیدن صدای       

 .تلفنش خودش رو باش رسوند و مورا جواب داد

 .الو _

 سالم عموه چی شد؟ پیداش کردین؟ _

شده       _ سخیر  سعید ت ستی تویی؟ مراقب خودت و مادرت باش دخترم. مکر کنم  ه  ه

 .اون من رو هول داده زیرزمین انباری و رمته

هستی با شنیدن این جمله اتاق به دور سرش چرخید و چشم هاش سیاهی رمت. یاور      

ما           مت ا ماس گر ماس رو قطع کرد و خودش ت تهه ت حال رم ید هستتتی از  وقتی مام

شده تلفن          شن ن شنش رو زد رو شد. هر چقدر دکمه ی رو صله تلفنش خاموش  بالما

ستی رو         سعید رو   شماره ی ه شدن بود. مورا  شارژ باتریش در حال تمام  شت.  بردا

 .گرمت که اون هم خاموش شد. تلفن رو روی زمین پرت کرد

 .لعنت به تو _

به نردبونی که دیده بود برستتونه.           تا بتونه خودش رو  روی زمین خودش رو کشتتید 

رو ان ام بده. تمام    مطمئن نبود می تونه باال بره یا نهه اما می خواستتت تمام تالشتتش       

سعید روی        ست  سعید رو بگیرهه اما نمی دون شده جلوی  هدمش این بود که هر یور 

سعید خیره به رو به رو      صندلی هواپیما در انت ار نشستن پرواز و رمتن به خونه بوده. 

ست باید       شنید که می دون صدایی می  بود و هیو حس و درکی از حالش نداشته مق  

 :یی که می گفتازش پیروی کنهه صدا

 .اون ها رو برام بیاره اون ها رو قربانی کن برای منه من زندگی ابدی برای تو دارم _

شم باز کرده مریم و مادربزرگ هردو نگران نگاهش می        صورتش چ سی  ستی با خی ه

 .کردن
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 ..سعید _

 سعید چی شده دخترم؟ چی شد از حال رمتی؟ _

 .باید از این ا بریم مامانه این ا امن نیست _

 .بلند شد و به یرف کمد لباسش رمته مریم کنارش ایستاد و دستش رو گرمت

 حرف بزن بگو چی شده؟ _

ستاده        _ سراغش نریم اون موجودات رو مر سته برای این که دیگه  مطمئنم کار بابا

 .سراغ سعید و گرمتنشه سراغ ما هم میانه باید بریم

 :بزرگ با نگرانی گفتمادر

سرش     _ ست از  نکنه اونی که بابات به خایرش مادرت رو ول کرده همون رمّالیه که د

 بر نمی داشت؟ آره مادر؟ خودشه؟

 .مریم با تع ب به هستی نگاه کرد

 گه؟مامان بزرگت درست می _

 .هستی سرش رو پایین گرمت و حرمی نزد. مریم نگران و آشفته روی تخت نشست

سرش آورده       حاال  _ شه یا بالیی  سعید رو گرمته با سرم بریزم؟ اگر واقعا  چه خاکی به 

 باشه باید چه کار کنم؟ اصال تو از ک ا مامیدی رمتن سراغ سعید؟

 .زیرزمینه گفت باید مراقبِت باشم عمو یاور گفت اون تسخیر شده و انداختتش تو _

 .زنگ بزن به سعیده من باور نمی کنمه باور نمی کنم _

شد و دلیل رو       ا شوند و هق هق کرده پدربزرگ وارد اتاق  صورتش رو پو شک پانای 

پرستتیده مادربزرگ هم با گریه همه ی ماجرا رو تعریف کرد. با صتتدای زنگ آیفونه          

 :پدربزرگ به یرف آیفون رمت و با تع ب گفت

 !سعید جان؟ تویی پسرم؟ _

قرآنی داشت به گردن مریم   هستی با نگرانی به مادرش نگاه کرده گردنبندی که آیه ی 

انداخت و از اتاق بیرون رمت. در رو بست و تا مریم بفامه چه اتفاقی امتاده هستی در   

 :رو از پشت قفل کرد. مریم با گریه پشت در بسته نشست و گفت

 .این کارو نکن هستیه نرو پیشش مق  تو موندی برام _
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 :هستی گوشی آیفون رو از پدربزرگ گرمت و گفت

 .د توی حیاط بمون االن میامسعی _

 .گوشی رو سرجاش گذاشت و در رو باز کرد

سی    _ شم به ک مامان بزرگه لطفا در اتاق رو باز نکنینه برین اتاق خودتون تا مطمئن ب

آسیب نمی زنه. نمی خوام برای شما ها اتفاقی بیومتهه آخه مادرم غیر از شما کسی رو     

 .نداره

 :شمش سرازیر شد و آروم گفتبا آخرین جمله اشک از گوشه ی چ

 .لطفا قرآن بخونیده بابابزرگ شما هم همین یور _

هستی به یرف حیاط رمت و با دیدن چشم های سرخ سعید از این که در رو باز کرده      

شغول خواندن قرآن بودنه مریم از       شد. پدربزرگ و مادربزرگ هر دو م شیمون  بود پ

رد و هستی همچنان چشم در چشم   پشت پن ره به صورت بی رنگ پسرش نگاه می ک   

 .سعید بود

 ..سعید _

 :سعید آروم و مالیم گفت

 .چه ع به باالخره حرف زدی. سالمِت هم که یادت رمته _

 خوبی؟ _

 نباید خوب باشم؟ _

 ..آخه عمو یاور _

 صبح از خونَش اومدم بیرون بعدش دیگه ندیدمش. اتفاقی براش امتاده؟ _

 یعنی تو خونه ی پدربزرگ نرمتی؟ _

سوال     _ ستم بدونم جریانش چیهه یک دمعه کلی  نهه چرا باید برم اون ا؟ مق  می خوا

 .به ذهنم رسید و نتونستم کنترلش کنم

 .باشه بیا داخل _

 :هستی توی دلش گفت

 با قرآن خوندن توی خونه باید واکنش نشون بدهه اونوقت می مامم چی درسته؟ _
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 ت چرا قرمزه؟چشم ها _

ستاد نیسته هنوز سردرد         _ نمی دونمه مکر کنم رامین درست و حسابی توی کارش ا

 دارم. تو باتری؟

 .آرهه خوبم. بیا داخل _

 .سعید وارد خونه شد و چشم هاش رو بسته نفس عمیقی کشید و لبخند زد

 چقدر دلم برای صداشون تنگ شده بوده مامان بزرگ؟ _

دو با تع ب به یرف سعید رمتنه وقتی سعید هر دو نفرشون مادربزرگ و پدربزرگ هر 

شکلی پیش نمیاد. به یرف اتاقش رمت و قفل      شد که م ستی مطمئن  رو بغل گرمت ه

 .در رو باز کرده مریم با چشم هایی پر از اشک به یرف سعید رمت و بغلش گرمت

 .پسرم چقدر نگرانت بودم _

شحالیِ چشم هاش به نگرانی بدل شد سعید محکم مریم رو در آغوش گرمته مریم خو

 :و اون نگاه از چشم هستی دور نموند. چاره ی مریم کمی جمع شده هستی گفت

 .چی شده مامان؟ سعید ولش کن _

 .سعید دست از دور کمر مریم باز کرد و نگاهش کرد

 چیزی شده مامان؟ _

 .نه عزیزمه خوبم _

ستی آهی از کال    ستی نگاه کرد. ه شید و همراه مریم وارد  لبخندی زد و به ه مگی ک

 .آشپز خونه شد

 مامان چی شده؟ _

 .هیس _

 :مریم در آشپزخونه رو کمی جفت کرد و آروم گفت

 ..اون سعید نیسته مطمئنم. اون سعید من _

 :در باز شد و سعید با لبخند گفت

 چرا این ا ایستادین؟ مامان چایی نداری؟ _
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کم استراحت کن. راستی سر کارت چی شد؟     االن میارم پسرمه تو برو اتاق داییت ی  _

 درسِت چی؟

 .اساتید گرامی رمتن عربستان ماموریته حاال حاالها مرخ یم _

 .باشه برو استراحت کن _

 .سعید در رو جفت کرد و کنار دیوار ایستاد

 :هستی آروم گفت

 .باتره صبر کنیم مامان _

 .ولی من مطمئنم هستی _

 .باشه یه مکری براش می کنم _

صداها لح ه ای از گوشش بیرون نمی        شسته  سعید به یرف اتاق رمت و روی تخت ن

 .رمتن. بی اختیار بود و حتی تپش قلبش رو هم احساس نمی کرد

 .اون ها رو برام بیاره برای من قربانیشون کنه زندگی ابدی در انت ارته _

سعید رمته  سعید دراز کشید و چشم هاش رو بست. مریم با سینی چای به یرف اتاق     

 .در نیمه باز رو باز کرد که با بوی تعفنی که حس کرد جلوی بینیش رو گرمت

 سعید؟ _

 .سعید چشم باز کرد و روی تخت نشست

 چی شده مامان؟ _

 .این چه بوییه؟ چیزی توی ساکِت داری؟ مثال گوشته یا میوه _

 .نهه ندارم _

 .بوی بدی میاد _

 .حتما از بیرون خوناست _

 .ت رو بخور پسرمبیا چایی _

 .ممنونه شما به کارِتون برسین _

 باشهه ناهار خوردی؟ _

 .آره _
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شید. آینه ی روی پا تختی     سعید دوباره روی تخت دراز ک مریم از اتاق بیرون رمت و 

رو برداشت و به صورت خودش نگاه کرده سفیدی چشم هاش با رگه های سرخ و سیاه        

سوخ      سبزه و آمتاب  ستِ  شده بوده پو شده بود. لب هاش پر از ترک  تهپُر  ش بی رنگ 

بود و خون مُردگی هایی ایراف لبش پیدا بود. آینه رو سر جای قبلش گذاشته کبودی 

 .بازو هاش پررنگ تر شده بود

رگ دستتتت رو گاز بگیره خونی که از روی رگ می خوری بات انرژی میده. مق  به   _

 .گم می خوریه گاز بگیراندازه ای که بات می

شت. به    دس  تش رو به یرف دهنش گرمت و روی رگ رو گاز گرمته هیو احساسی ندا

قدری دندون هاش رو مشتترد که باالخره مزه ی خون رو حس کرده حدود دو دقیقه         

 .خورد

 .کامیه _

دستش رو پایین برد و با دستمال کاغذی جلوی خون ریزی رو گرمت. آستین لباسش      

شویی رمته     ست شید و به یرف د سرد گرمت و از کمد    رو پایین ک ستش رو زیر آب  د

 .باالی روشویی باند و چسب برداشت

خون ریزی که کمتر شتتده باند رو دور مُچش پیچید و چستتب زد. با آستتتینش کامال  

 .مچش رو پوشوند

 سعید بیا می خوام از دور هم بودنمون عکس بگیرمه سعید؟ _

 .اومدم _

ست.        ش شویی بیرون رمت و به یرف پدربزرگ و مادربزرگ رمته روی مبل ن ست از د

شده بعد از چند دقیقه کنار          شغول تن یم دوربین  ستی م شست و ه شون ن مریم کنار

خانواده نشست و چند عکس پشت سر هم گرمته شد. هستی به یرف دوربین رمت و       

 :گفت

بگیرم دوباره حرف بیخودی  ستتعیده مامان امروز کیک درستتت کرد می خوام میلم _

 .نزنی میلمم خراب بشه

 .باشه _



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

 حالت خوبه؟ _

 .خوبم _

هستی تمام خواسته ی قلبیش این بود که حدس خودش و مادرش غل  باشه و سعید     

همون ستتعید همیشتتگی باشتته. اما چشتتم هاه حالت نگاهه حرف ها و رمتارش کامال با 

شن کرد و ب       ضب  دوربین رو رو شت.  شغول میلم    سعید مرق دا سرد م ا ظاهری خون

 .برداری شد

االن که دارم میلم می گیرم مامان بزرگ جونمه بابابزرگ عزیزمه داداش خوشتتگلمه  _

مامان گلم و همینطور خود بنده همه دور هم جمعیمه البته االن یه بوی خیلی بد و غیر 

ته قابل تحملی میاد که توصتتیفش برام ستتخته. معلوم نیستتت کدوم همستتایه ای رم

مستتامرت یا آ*ش*غ*ا*ل هاش رو گوشتته ی خونه جمع کرده که بوی بدش به این ا 

ست کرده و من یاویی دلم      صه جونم براتون بگه که مامانی گلم کیک در سیده. خال ر

خواستتت از کیک خوردنمون کنار هم میلم بگیرم. به به کیک هم که رستتید و آماده           

 .ه کرده خانوم هنرمند و باسلیقهشده برای خوردنه تزئینش رو هم که می بینین چ

 مکِت درد نگرمته دختر جون؟ چقدر حرف می زنی؟ _

سِر هم. یویِی پدربزرگ ناله ای کرد و بی          شت  ضربه پ سه  ضربه به در اومده  صدای 

 .حال توی قفس امتاد. هستی با دوربین به یرف یویی رمت

 .ابزرگ بیا ببینشسعید ببین کی در می زنه؟ این پرنده چرا اینطوری شده؟ باب _

پدربزرگ با کمک ع ا یا علی گفت و بلند شد که سعید مریاد بلندی کشید و شیشه        

صورت           ستقیم به  ستی پایین امتاد و م ست ه شت. دوربین از د ی پن ره ترک بردا

سعید ضب  گرمت. همه با ترس به سعید نگاه می کردن. چند ثانیه همه مات و مباوت    

 :د آروم گفتبه سعید خیره بودند که سعی

 رم ببینم کی در زده؟متاسفمه نمی دونم چطور این اتفاق امتاد. می _

 :این بار سه ضربه محکم از در اتاق هستی شنیده شد. پدربزرگ گفت

 سعید جان ببین کسی توی خونه اومده پسرم؟ _
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شرد و بعد به یرف اتاق          سعید ابتدا دکمه ی آیفون رو م شده  شنیده  صدای آیفون 

 .ه بعد از چند ثانیه برگشتهستی رمت

 .کسی نیست! سالم دایی محمد _

محمد در حالی که پسر سه ساله اش توی بغلش بوده بعد از احوال پرسی از خانواده به     

سبید و گریه       سرش محکم به بغلش چ ست بغلش کنه که پ سعید رمت. می خوا یرف 

سالم ک     شد و بعد از هول هولکی  سر محمد وارد خونه  سرش رو  کرد. عایفه هم ردن پ

 .از همسرش گرمت

 چی شده پسرم؟ جاییت درد می کنه؟ _

 .پسر به عالمت منفی سر تکون داد و انگشت اشاره رو به یرف سعید نشونه رمت

 مایار جانه داداش سعید رو یادت رمته؟ _

 :پسر دوباره سر تکون داد و با هق هق گفت

 .اون می خواد من رو ببره _

 .پیش عمه می مونه ک ا ببره عزیزم؟ داداش _

 :مریم با نگرانی دست محمد رو کشید و به اتاقش رمته در رو بست و آروم گفت

 محمد بدبخت شدیم؟ _

 .چرا؟ به حرف مایار زیاد گوش نده خیاالتی شدهه ناراحت نشو _

 .گه برادر منبچه که دروغ نمی _

 من ورت چیه؟ _

 .اون سعید نیست محمد _

 .با گریه ادامه داد

دم کار همونی باشه که حسین دامادش شدهه جن انداخته به جون پسرم. احتمال می _

 .الای مادر براش بمیره

 !خدانکنهه این چه حرمیه که می زنی؟ دوباره که داری حرف های بیخود می زنی _

گمه از بابا بپرس که سعید با شنیدن یه یا علی چطور شد؟ اگه بازم به خدا دروغ نمی _

 .اری از هستی بپرسه اون که لنگه ی خودته هر چی بگه باور می کنیباور ند
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 حاال چه خاکی به سرمون بریزیم؟ مرداشب خواستگاری رو چه کارش کنیم؟ _

ره. دختر ش میمثل این که رامین یه چیزهایی می دونهه اما آبرومون جلوی خانواده  _

 .محمد بیچارم نکنه همین دل خوشیش رو هم از دست بده؟ می ترسم

من عایفه و مایار رو این ا می ذارمه سعید رو می برم خونهه تا مردا شب اون ا باشه     _

 .بعدش ببینم باید چه خاکی به سرم بریزم

تلفن هستی زنگ خورد و خواهر و برادر حرمشون رو قطع کردنه از اتاق بیرون رمتن.   

 .هستی به اتاقش رمت و تلفنش رو جواب داد

 .سالم رامین _

 المه خوبی؟ چرا صدات گرمته؟ باز گریه کردی؟س _

 .باالخره سعید رو از ما گرمتن رامین _

ست          ست و د ش سُر می خوردنه محمد کنارش ن شک از روی گونه هاش  قطره های ا

 .روی موهای نرمش کشید

 من ورت چیه؟ _

 .تسخیر شده _

 اومده اون ا؟ _

 .آره _

 می خوای من بیام؟ _

سته معال داریم باهاش مدارا می      بیای چه کار کنی؟ از د _ ساخته نی سی کاری  ست ک

 .شهکنیم تا ببینیم چی می

 .یه ساعت دیگه میام اون ا یه سری می زنم ببینمشه اینقدر گریه نکن عزیزم _

 .باشه _

سینه ی محمد قایم کرد. محمد محکم بغلش       سرش رو توی  شد و هستی  تماس قطع 

 :کرد و آروم می گفت
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ستیه  _ ست می  آروم باش ه شهه      همه چیز در شب تمام ب ستگاری مردا  شه. بذار خوا

سر قوی ایه و ما می         سعید پ ست می کنم. غ ه نخور عزیزمه  خودم همه چیز رو در

 .تونیم بَرش گردونیم

 .هستی با چشم های پر اشک نگاهش کرد و لبخند زد

 .قربون لبخندت برم منه یکم بخند عزیزم که قراره عروس بشی _

 :ی رو بغل گرمت و گفتدوباره هست

شده که قراره عروس       باورم نمی _ شیطونمون اینقدری بزرگ  ستی کوچولوی  شه ه

 .بشهه الای قربونت برم

یده اشک هاش رو از صورتش پاک کرده دستش رو گرمت و با هم    ب.و.س پیشونیش رو  

 :به هال برگشتن. مایار هنوز داشت گریه می کرد که محمد گفت

 .شه بچهعایفه جان ببرش توی اتاق شاید توی جمع اذیت می _

 :عایفه سر تکون داد و بلند شد که مریم گفت

 .عزیزم ببرتش اتاق منه اتاق محمد وسیله های سعید هست یکم نامرتبه _

 .باشه _

ست. متوجه لکه های کبودی روی بدنش      ش سعید ن عایفهه مایار رو برد و محمد کنار 

 .دی که ازش می اومد رو حس کردشده بود و بوی ب

 سعید جان؟ _

 بله؟ _

 شه تعریف کنی که چه اتفاقی برات امتاده؟این ا کسی غریبه نیسته می _

 .اتفاق؟! هیو اتفاقی نیومتاده _

 چرا اینطوری شدی؟ _

 .نمی دونم _

 .باشه _

ر اتفاق پدربزرگ دوباره از روی مبل بلند شده اینبار بی صدا بلند شده می ترسید اینبا    

ناگواری با یا علی گفتنش بیومته. به یرف قفس یویی رمته پرنده ی بیچاره بی حال          
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امتاده بود و کمی ناتوان از خودش صتتدایی در می آورد. محمد هم به یرمش رمت و با 

 :تع ب گفت

 .زد و مغزمون رو می خوردچی شده بابا؟ این که تا دیروز حرف می _

 چی بگم پسرم؟ _

 :و آروم چند کلمه ای گفت یویی ناتوان

 .ان…ش..شی _

 چی؟ _

 ..اون _

 .حرف بزن _

 .شیطان _

شم         شهه کمی بال بال زد و چ ست گلوی پرنده ی بیچاره رو گرمته با سی با د انگار ک

 .هاش رو بست

 :پدربزرگ لب گزید و آروم با ترس گفت

 ..اگر چیزی که گفت درست باشه _

 با بغضی سنگین ادامه داد

سعید  _ رو نمی بینیم. باید از این ا بره وگرنه همه رو از بین می بره یا با خودش  دیگه 

 .هم پیمان می کنه

 :محمد با ترس و دلاره خیره به پدرش بود و حرف هاش رو گوش می داده آروم گفت

 .پس مریم چی؟ اون اگر سعید رو از دست بده دق می کنه _

روح سعید رمتهه بدنش مترسک شیطان شده. ما باید برای حفظ جون آدم های این      _

 .خونه اون رو ازشون دور کنیم

 !بابا مریم گفته قرآن خوندین _

ستیم کدوم بخش  _ شته       نمی دون شیطان هم یک مر سرم یادت نره  رو باید بخونیمه پ

نشون بده. اما با گفتن شه ایمینان داشت که به همه ی سوره ها واکنش بودهه پس نمی

 .یا علی مورا واکنش نشون داد
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شرد. محمد با           شت و قلبش رو م سینه گذا ست روی  شد و د صورت پدربزرگ جمع 

نگرانی پدرش رو به اتاقش برد و روی تخت خوابوند. مادربزرگ وارد اتاق شتد و در رو  

 .بسته کنار همسرش روی تخت نشست و دست محمد رو گرمت

 اده پسرم؟چه اتفاقی امت _

 .گه اون شیطانهه سعید دیگه بر نمی گردهبابا می _

 :مادربزرگ میانه ی شَست و انگشت اشاره ی خودش رو آروم گاز گرمت و گفت

 .زبونت رو گاز بگیر پسره اسم اون ملعون رو نیار. این کارها کار اون حسینِ بی رحمه _

چه هاش رو دوست دارهه  مامان خودت باتر از هر کسی می دونی که حسین چقدر ب   _

 .مطمئنم هیو ایالعی از این اتفاقات نداره

حسین نگران یاور بود و نمی دونست باید چه کار کنه؟ ت میمش رو گرمت و به سمت     

شش     صدا زد. یاور چند باری تال خونه حرکت کرد. بی معطلی در رو باز کرد و یاور رو 

به حدی وخیم بود که دردش رو    رو کرد که از نردبون باال بره اما شتتکستتتگی پاهاش      

بیشتر کرده بود. با شنیدن صدای حسین تمام توانش رو جمع کرد و صداش زد. صدای 

باز شدن در انبار رو شنید و لبخندی از پیروزی زد. حسین جایی رو نمی دیده با صدای 

 .بلند برادرش رو صدا زد

 یاور ک ایی؟ _

بی هست باش آهن وصلهه آهن رو بکش   من این پایینم حسینه تا آخر بیا یه در چو  _

 .شهباز می

حستتین کمی جلو رمت که کفشتتش به چیزی برخورد کرده دستتتش رو پایین برد و با 

 .لمس کردن آهن اون رو بالماصله باال کشید

 یاور اون پایینی؟ _

باال          _ یا. مق  اگر می تونی یناب بنداز من خودم رو به کمک نردبون  پایین ن آرهه تو 

 .می کشم

 .باشه پس صبر کن _

 .خواست بلند بشه که دوباره یاور صداش زد
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 .حسین صبر کن _

 چی شده؟ _

من از یه ثانیه بعدم خبر ندارم چون معلوم نیست این ا چه خطرای دیگه ای باهامهه   _

 .پس باتره االن بات بگم

 چی رو؟ _

سر پد      _ شده و همه اش زیر  سخیر  رزنتهه این سعید من رو این پایین انداختهه اون ت

 .رو مطمئنم

ساس کرده حتی نمی           سعید درد عمیقی توی قلبش اح سخیر  شنیدن ت سین با  ح

 .تونست مکرش رو هم بکنه که آسیبی به جگرگوشه هاش برسه

 .م در امانن و گولم زدیلعنت به تو حاج مُطیع که گفتی خانواده _

شد و به یرف خونه رم  ته از پله ها باال رمت و با به یاد آوردن حال برادرشه مورا بلند 

شه ی        شکی از گو شده ا سیله قلبش چنگ  شد. با دیدن خونه ی خالی از و وارد خونه 

شده باالخره         شتن  شغول گ ستاد. توی اتاق ها م شمش ریخت و به خودش لعنت مر چ

توی کمد یکی از اتاق ها یناب بلند و محکمی پیدا کرد. به انبار برگشته ابتدای یناب 

محکم گره زد و انتااش رو پایین انداخت. یاور تلفن خودش و سعید   رو به کمر خودش

با کمک نردبون و         رو توی جیبش گذاشتتت و یناب رو گرمته دور کمرش بستتت و 

سوند. هر دو همدیگر رو بغل گرمتن و مورا از انبار      سین خودش رو به باال ر شیدنِ ح ک

 .خارج شدن. حسین کمکش کرد و یاور رو به صندلی رسوند

 .ر نفسی تازه کرد و ترسی که توی دلش بود باالخره از بین رمتیاو

 .حسین باید بریم تارانه می ترسم بالیی سر مریم و هستی بیاره _

 من ورت چیه؟ _

 باتره اول زنگ بزنم ببینم چه خبره؟ _

 :تلفنش رو بیرون آورد که حسین گفت

 .گوشیت که خاموشه بیا از گوشی من زنگ بزن _

 .دنت رو ببینن اصال جواب نمیمطمئنم شماره _
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 .تلفنش رو روشن کرده باتریش همون حالت قبل بود و اصال تمام نشده بود

شده بوده اومدم باال انگار نه انگار باتری خالی    _ شیطونه پایین باتریش تمام  لعنت بر 

 .کرده بود

 .ادمورا شماره ی هستی رو گرمته بعد از چند ثانیه هستی جواب د

 الوه عمو یاور حالتون خوبه؟ _

 من خوبم هستی جانه از سعید خبر داری؟ _

 .آره اون این است _

 .مراقب باشه گوشی رو بده به مادرت _

 سالم عمو یاوره حالتون چطوره؟ اتفاقی امتاده؟ _

 .یاور با شنیدن صدای سعید رنگ از صورتش پرید

سرشون برداره کاری با خواهر و مادر    _ سعید. اون بیچاره ها   دست از  شته باش  ت ندا

 چه گناهی کردن؟

 .بعد از این چند نفر نوبت تو و برادرت هم می رسه _

 .هستی با تع ب به لب های بسته ولی خندونِ سعید خیره بود

 گه؟ چرا حرف نمی زنی؟سعیده عمو چی می _

 .سعید تماس رو قطع کرد و تلفن هستی رو برگردوند

گفت تازه از خواب بیدار شتتده و یه کمی تب داره. داره       چیز خاصتتی نگفته مق    _

 .استراحت می کنهه پس نگران نباش و انقدر مزاحم استراحتش نشو

شد اما        سعید از اتاق بیرون رمت. مادر مورا وارد اتاق  سر تکون داد و  ستی با ترس  ه

شد و روی زمین امتاد. مریم با ترس و         سفید  شمش  ستی همون لح ه مردمک چ ه

صدا         دلار ستی رو  صدای بلند مق  ه ستاد و با  شیطون لعنت می مر ه توی دلش به 

سر       شته زنگ آیفون پشت  میزد. محمد چند باری هستی رو تکون داد اما تاثیری ندا

صدا در می اومد. محمد با کالمگی چَک محکمی به هستی زد که هستی چشم       هم به 

ه کرد و مادرش رو بغل گرمت. هاش رو بستتت و دوباره باز کرد. به مادرش و داییش نگا

سرش           شت و روی  شالش رو از روی تخت بردا ستی  صدای یااهلل گفتِن رامینه ه با 
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سه نفر به یرف هال رمتن و به رامین       شد و بلوزش رو مرتب کرده هر  شت. بلند  گذا

خوش آمد گفتن. هستی کنار رامین نشسته رامین صورت رنگ پریده ی هستی رو از      

 .عید نگاه کردن ر گذروند و به س

 چه خبر سعید جان؟ خونه ی الر رو چه کار کردی؟ دوستت کسی رو پیدا کرد؟ _

 .خبری نیسته نه هنوز کسی رو پیدا نکرده برای خونه _

 .امیدوارم زودتر کارش تمام بشه _

 :محمد با لبخندی ظاهری گفت

 شما چه کار می کنین؟ کار دانشگاه رو شروع کردین؟ _

 .ی آینده به امید خدا قراره با دانشگاه قرارداد ببندم از شنبه ی هفته _

 خدا رو شکر. پدر و مادرتون چه کار می کنن؟ _

 :هستی که احساس خفگی می کرد آروم گفت

 .دایی جان ببخشیده رامین اومده این ا که با هم بریم بیرون _

 .آهانه واقعا متاسفم. ببخشید نمی دونستم _

 .شممشکلی نیسته رامین جان تا ماشین رو روشن کنی من هم حاظر می _

 .ولی من هنوز با پدربزرگ و مادربزرگ سالم و احوالپرسی نکردم _

 .مرصت زیاده _

 .باشه _

شد و عایفه آروم بیرون رمت و در    ستی به یرف اتاقش رمت که در اتاق مادرش باز  ه

 .رو بست

 عایفه جون چی شده؟ _

یار خوابیده. اتفاقی امتاده بود که مریم گریه می کرد؟ من ورم چند دقیقه هیسه ما _

 .پیشه

 .دهه ببخش عزیزم من ع له دارمدایی براتون توضیح می _

مورا وارد اتاقش شد و در رو بسته لباس ساده ای پوشید و توی آینه نگاهی به صورت    

 :بی رنگش کرد. پوزخندی زد و گفت
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 شه؟پس چی می اینم تقدیر منه؟ آخرش _

سُرمه ی زیبایی به     صورت بی روحش رنگ داده  شت و کمی به  رُژ لب خوش رنگی بردا

شد که دید عایفه و مادربزرگ       شت. از اتاق خارج  شید و کیفش رو بردا چشم هاش ک

دارن با رامین صتتحبت می کنن. مریم با دیدن هستتتی لبخندی زد و به یرمش رمته 

 :آروم گفت

 .اگر ضعف داری نرو دخترم مطمئنی حالت خوبه؟ _

 .نگران نباش مامانه من خوبم. زود بر می گردم _

عایفه با دیدن هستی دست از سوال پیو کردن رامین برداشت و هر دو نفر با خانواده     

 .خداحام ی کردن. هستی و رامین سوار ماشین شدن و رامین ماشینش رو روشن کرد

مامم چطور تستتخیر شتتده که هیو ستتعید خیلی خوب داره ت اهر می کنهه نمی  _

 !واکنش غیر یبیعی ای نداره

سعیدِ خودم رو       _ شده رامین. من  سعید تنگ  شیطون هر چیزی بر میاده دلم برای  از 

می خوامه من داداشتتم رو می خوام. چرا آخه این اتفاق باید برای اون میفتاد؟ چرا این 

 م رو ول نمی کنه رامین؟بدبختی خانواده

. راستش رو بخوای من هم زدتری بودیه سعید هم همین حرف ها رو میوقتی تو بس _

 .دلم براش تنگ شده

 .نفس عمیقی کشید و راهیِ خیابون شدن

 ک ا بریم؟ _

 .خونه ی ما _

 .آدرس رو به رامین گفت و چشم به جاده دوخت

 چرا می خوای بری اون ا؟ _

مادربزرگم برام        _ هایی رو بفاممه می دونم  یه چیز ید  مایی    با هایی برای راهن چیز

 .گذاشته

 !مادربزرگت؟ _
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سعید گفته بودم که وسایل مادربزرگ و پدربزرگم رو هم بفرسته خونامونه دلم     _ به 

نمی خواست وقتی اون خونه قرار شد خراب بشه وسیله هاشون هم خراب بشه یا به        

 .حراج بره

 !شه چیزی از اون وسیله ها پیدا کرد؟خب به ن رت می _

چند دقیقه ی پیش دچار یه شتتوک شتتدم و چند لح ه ای انگار توی خواب رمتمه   _

 .مادربزرگم رو دیدم که گفت باید برم سراغ کمدش و راه حل رو پیدا کنم

 .رامین به نشونه ی قانع شدن سر تکون داد و پدال گاز رو مشار داده وارد کوچه شدن

 .رِ مشکی پارک کنچقدر دلم تنگ شده برای این کوچهه جلوی اون د _

 .باشه _

 .ماشین پارک شد و هر دو پیاده شدن

 .تو توی ماشین بمونه زود بر می گردم _

سم تناات بذارمه نمی    _ ستش رو بخوای خودم هم می تر مامان گفته تناات نذارمه را

 .خوام اتفاقی برات بیفته. به قول خودت از شیطون هر چیزی بر میاد

 .باشه _

یفش بیرون آورد و در رو باز کرده از حیاط کوچک رد شتتدن و    هستتتی کلید رو از ک 

هستتتی در خونه رو باز کرد. نفس عمیقی کشتتید و چشتتم هاش رو لح ه ای بستتته 

خودش رو به یاد آورد توی لح ه هایی که از مدرسه به خونه بر می گشته لح ه هایی 

ای هیو و پوچ که برای پدر عزیزش خودش رو لوس می کرده لح ه هایی که با سعید بر

هر لح ه مشتتاجره می کرده لح ه های خوب و بدی که هر چاار نفر کنار هم بودن.         

 .قطره اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر شده با صدای رامین به خودش اومد

 هستی جان؟ لطفا االن به گذشته مکر نکنه االن مق  سعید مامهه باشه؟ _

 .هستی سر تکون داد و اشکش رو پاک کرد

 .داخل بریم _

ستی به یرف انبار رمت. کلید روی در بوده کلید رو چرخوند و در    شدن و ه وارد خونه 

 .رو باز کرد. کیفش رو روی زمین گذاشت و چراغ انبار رو روشن کرد
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 .رامین بیاه وسیله ها این ان _

هر دو وارد انبار شدنه هستی مستقیم به یرف کمدی رمت که قبال دیده بود. در کمد    

شه هاه کاغذ    رو باز  شه ها توی کمد بودن ولی جعبه نبود. پو کرده همون کتاب ها و پو

ها و کتاب ها رو زیر و رو کرد اما نبود. پومی کشتتید و پوشتته ها رو برداشتتته یکی از 

پوشتته ها رو باز کرد. رامین به یرمش رمت و پوشتته های دیگه رو از دستتتش گرمت.  

 .هایی به عربی نوشته بودکاغذهای بزرگی به رنگ کاه بودن که جمله 

 .رامین من چیزی از اینا نمی ماممه بیا ببین _

رامین کاغذها رو گرمت و با تع ب خ  به خ  می خوند و زیر لب زمزمه می کرده بعد            

از هر خطی که به بعدی می رسید پیشونیش جمع میشد و ابروهاش توی هم می رمت.   

 .هستی با تع ب به رامین خیره شده بود

 !ده؟ چیزی مامیدی؟چی ش _

شه ها داخل     شه قرار داد و همراهِ باقی پو رامین برگه ها رو مثل حالت اولش داخل پو

 .کمد گذاشت

شدهه از یه جن عرب و خیلی قوی        _ سخیر  سی بوده که ت شه ها همه برای ک این پو

 .بوده و به ن ر میاد اون آدم از یوایف هرمزگان بوده

 :هستی پومی کشید و گفت

 دربزرگمهه خب چی نوشته بوده؟مال ما _

مال دوره به دوره ایه که پیش مامازار می رمتهه اینطور که من مامیدم مامازار همون  _

 جنگیره درسته؟

تقریباه زار همون جنیه که گفتی. حاال چه کار کنیم؟ حتی جعبه ی مادربزرگ هم           _

 .توی کمد نیست. مطمئنم همون جا گذاشته بودمش

 ی این وسیله ها رو؟تو مگه قبال دید _

 .آرهه وقتی که توی کما بودم. خیلی چیزها رو دیدم که حتی قابل گفتن نیست _

 خبه ربطش به سعید چیه؟ _
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ست کاملش کنمه اما نمی دونم      _ شده که باید دقیق و در شبیه جورچینی  نمی دونمه 

 .چطوری؟ انگاری همه چیز به هم ریخته

 .به من بگو چی دیدی؟ شاید باید من و تو با هم این جورچین رو کامل کنیم _

 !شاید بعد از شنیدنش مکر کنی من دیوونه امه باز هم می خوای بگم؟ _

قت در مورد تو همچین مکری نمی کنمه من خودم دکترت بودم و می   _ من هیو و

 .دونم توی کما همه چیز قابل دیدن و شنیدنه

 !یی بین زمان ها رو هم باور می کنی؟حتی جابه جا _

 من ورت چیه؟ _

شتاد     _ صورت برم به زمان ه مثل اینکه من بتونم از زمان حال حاظر با همین حال و 

 سال قبله این برات قابل باوره؟

شدن روح از بدن توی کما در    _ سائل در مورد زمان خارج  نمی دونمه هنوز خیلی از م

قات ا     ما مطمئنم این مورد نمی تونه جزء اون    حال بررستتیه و هنوز تحقی مه داره. ا دا

 .تحقیقات باشه و یه مرآیند کامال جداگانه داره

شتنم هیو      _ شت اما برای برگ ستهه چون یه نقطه ی ارتبایی برای رمتنم وجود دا در

ارتبایی نداشتم و مق  زمانی که توی بیمارستان برای بدنم اتفاقی می امتاد من بر می   

 .حاظر گشتم به حال

 ارتبایت چی بود؟ _

 .درخت نخل _

 !چی؟ _

درختی که وس  حیاط خونه ی مادربزرگهه اون هم ماجرایی داره که مکر می کنم به   _

 .تمام این مسائل مرتبطه

 چه ماجرایی؟ _

زمانی که مادربزرگ می خواست عمو یاور رو به دنیا بیارهه اون نقطه رو نگاه می کرد   _

من اون ا ایستتتادم و وقتی عمو به دنیا اومده از همون نقطه       زده و با کستتی حرف می 

 .سبزه ی نخل بیرون اومد
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 !تو اون ا ایستادی؟ _

 .گفتم که توی اون زمان بودم _

 خیلی خبه مامیدی اون کی بوده؟ _

ست و         شم هاش رو ب سید. لح ه ای چ ستی کمی مکر کرده اما چیزی به ذهنش نر ه

 .حرف مادربزرگش رو به خایر آورد

 …مادر اون دختر _

 .خونه ی آوار شده ای که اون زن و دخترش رو دیده بود به خایر آورد

 .می دونم _

 .چشم باز کرد و به رامین نگاه کرد

سخره ای قبل از زایمانش بردن   _ می دونم کی بوده اون زن رو به خایر دالیل کامال م

ستتر اون مادر و دختر   به اون تیمارستتتانه دخترش رو هم بردن. نمی دونم چه بالیی    

آوردن اما اون زن قبل از زایمان مادربزرگ درستتت روی قستتمتی بود که نخل بیرون 

 .اومده بود

 خبه رب  اون زن و اون نخل با شیطونی که سعید رو گرمته چیه؟ _

خودم هم نمی دونم. ولی رامین باید یه مسئله ای رو حتما روشن کنیم و بعدش هم    _

 .بدیمحتما به پلیس ایالع 

 چه مسئله ای؟ چرا االن این کار رو نمی کنی؟ _

یدا نکنن و متوجه اون          _ به پلیس بگم ممکنه که مثل همون زمان چیزی پ اگر االن 

 .اجساد نشن

 …پلیس االن با اون زمان خیلی مرق دارهه االن هر تحقیق و جست ویی باید کامال _

 .با تع ب به هستی نگاه کرد و ادامه داد

 !ببینم تو االن چی گفتی؟ جسد؟ _

سرش رو خم          شد و  شم هاش پر  شک توی چ صورت ها ا ستی با به یاد آوردن اون  ه

ش بود و نمی دونست کرد. حسینه یاور رو به بیمارستان رسونده بود اما نگران خانواده

 .باید چه کار کنه؟ هر دو پای یاور گو گرمته شد و هر دو نفر به خونه ی یاور رمتن
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س  ست جعبه رو پیدا کنهه باقی کتاب ها و کاغذ ها   ه تی توی انبار هر چقدر گشت نتون

رو هم خونده بود اما چیزی نمی مامید و می دونستتت جوابش توی همون جعبه بوده.   

تمام اتفاقاتی که زمان کما رمتنش براش امتاده بود رو برای رامین تعریف کرده بود و        

شه که     ست نفس راحتی بک ستن اون همه ایالعات ع یب و غریب  دیگه می تون دون

ستی کمک         شده بود که حتما به ه سنگینی نمی کنه. رامین هم م مم  شش  روی دو

کنه. هر دو کالمه از انبار بیرون رمتن و هستتتی در رو قفل کرد. رامین دستتتی توی      

 :موهاش کشید و گفت

 .باتره برگردیم خونهه همه کنار هم باشین باتره _

ست می  _ ست به     گآره در شد خودم د سئله هم اگر اون جعبه پیدا ن ی. در مورد این م

 .شم و شاید برگردم الر تا بفامم چی توی اون زیر زمینهکار می

 .باشهه مق  هر کاری می کنی به من بگوه من همه جوره کمکت می کنم _

 .باشهه بریم _

 .از خونه بیرون رمتن و هر دو سوار ماشین شدن

 .حالش اصال خوب نیستنگران بابابزرگمه  _

 :رامین ماشین رو روشن کرد و گفت

 .وقتی رسیدیم میرم معاینَش می کنم _

 .به ن ر میاد از همه چیز سر در میاری _

 .از همه چیز نهه ولی معاینات ضروری رو هر متخ  ی هم باید بلد باشه _

 .باشه آقای دکتر _

ی چند باری زنگ آیفون رو زده دقایقی بعد هر دو جلوی درِ خونه ایستاده بودن. هست  

بود اما کسی جواب نمی داد. با شماره ی مادرش تماس گرمته با شنیدن صدای اُپراتور 

 .بعد از چند بوقه دلشوره ی بدی به جونش امتاد

 رامین می تونی از در باال بری؟ _

 .راستش رو بخوای تا حاال این کار رو نکردمه ولی ببینم چه کار می تونم بکنم _
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سکوی         ک ستش رو روی  ستی داده پای را ست ه شکِی همراهش رو به د سایل پز یف و

سوند و باالی دیوار رمته از دیوار پایین      ستش رو به باالی دیوار ر شت و د کنار در گذا

پرید که مو پای راستش کمی درد گرمته اهمیت نداد و مورا در رو باز کرد. هر دو وارد 

اثری از هیو کس نبود. هستتتی به یرف اتاق   خونه شتتدنه خونه به هم ریخته بود و     

مادرش رمته بالش کوچیِک مایار روی تخت بود اما اثری از خود مایار هم نبود. به           

صدای رامین به       شنیدن  سعید رمته هر دو اتاق خالی بودن. با  یرف اتاق خودش و 

با دیدن پیرزن و پیرمرد رنگ پریده و بی جونه پاهاش            یرف اتاق پدربزرگش رمته 

شدن و چشم های               سرازیر می  صدا  شک ها بی  شست. ا شدن و روی زمین ن سست 

ستان تماس گرمت و       شتنیش بودن. رامین با بیمار ست دا تارش خیره به دو عزیز دو

ستی        شه. رامین به ه ستاده ب شد دو تا آمبوالنس برای بردن پیرزن و پیرمرد مر قرار 

 :رو به روش نشست و گفتکمک کرد خودش رو به هال برسونه و روی مبل بشینهه 

سعید بردهه پدربزرگ  من مطمئنم اتفاقی برای خانواده _ ت امتاده و همه ی اون ها رو 

سکته کردن. حاال تو می خوای به پلیس خبر       شدن و  شوک  و مادربزرگت هم دچار 

 بدیم یا نه؟

 :هستی به زور لب باز کرد و گفت

 .نه _

ی کنمه اما باید قبل از اومدن آمبوالنس  باشتتهه هر چی تو بخوای من همون کار رو م _

شه؟ اگر هم از تو       شن و گزارش بدنه با شکوک ب این ا رو مرتب کنیم چون ممکنه م

سوالی پرسیدن بگو بعد از چند روز اومدیم به دیدنشون که دیدیم هر دو موت شدنه      

شدی؟ اگر بخوای         شنیدی چی گفتم؟ متوجه حرمم  ستی به من نگاه کنه  شه؟ ه با

 .الن به پلیس زنگ می زنمهمین ا

 .متوجه شدمه لطفا چمدونم رو از اتاقم ببر توی ماشینت من این ا رو تمیز می کنم _

 می تونی؟ _

 .آره _
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هستی به زور بلند شد و مشغول مرتب کردن خونه شده رامین هم بالماصله چمدون و      

االخره وسایل هستی رو داخل ماشین گذاشت و زود برگشت که به هستی کمک کنه. ب

سید و بعد از گزارش           سته آمبوالنس ر ش ستی ناتوان روی مبل ن شد و ه کار تمام 

شکی     ستی لباس م گرمتنِ مامورهای همراه آمبوالنسه راننده ها جنازه ها رو بردن. ه

زده نمی دونست  از کمدش برداشت و پوشید. رامین کالمه و ع بی توی خونه قدم می   

شار ع بی       باید چه کار کنه. از یرمی هم نگرا ست اون همه م ستی بود و می دون ن ه

دوباره حالش رو بد می کنه و ممکنه براش خطرناک باشه. روی مبل نشست و انگشت     

 .هاش رو از البه الی موهاش گذروند

 هستی؟ _

 .هستی از اتاقش خارج شد و به یرف رامین رمت _

 .هستی حرف بزن _

 .روی مبل کنار رامین نشست و به مبل تکیه داده چشم هاش رو بست

 رمتن؟ ک ا ن رت به االن؟ کنیم کار چه باید …کنم می خواهش …هستی _

 .نمی دونم _

خونه ی شتتما نرمتن چون توی راه ندیدیمشتتونه به عموت زنگ بزن ببین می تونه  _

 رن الر یا نه؟بفامه دارن می

 .ی خوام تو خطر بندازمشعمو حالش خوب نیسته نم _

 .تلفن زنگ خورده هستی بالماصله تلفن رو از روی میز برداشت و جواب داد

 …الو _

 شه بدونم مامیلی شما چیه؟سالمه می _

 تقوی هستمه شما؟ _

از پلیس آگاهی تماس می گیرمه از خانواده ی شما کسی هست که دویست و شش       _

 نوک مدادی داشته باشه؟

 .بله _

 پالکش حضور ذهنتون هست؟ شماره _
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 .نه متاسفانهه چه اتفاقی امتاده؟ ماشین داییم همین مشخ ات رو داره _

شون همراه خانومی و          _ شون بودهه ای شین شبورد ما شما داخل دا شماره تلفن منزل 

 یک خُردسال که به ن ر همسر و مرزند ایشون هستنه بودن. درسته؟

 تاده؟بلهه لطفا بگین چه اتفاقی براشون ام _

باهاتون             _ تا  ید  یا به کالنتری صتتد و دوازده منطقه ی تاران قم ب خیلی خبه لطفا 

 .صحبت کنیم. لطفا مدارک شناساییتون رو هم بیارید

 .تماس قطع شد و هستی با تع ب به رامین نگاه کرد

 چی شده هستی؟ برای داییت اتفاقی امتاده؟ _

 .نمی دونمه باید برم کالنتری _

 !ی چی؟کالنتری برا _

 .نمی دونم _

 بلند شو من می برمته کدوم منطقه؟ _

 .تاران قم _

 .اون یرف چه کار می کردن؟ بلند شو بریم _

سیدن       شت و حرکت کردن به یرف کالنتری. وقتی ر ستی کیف و کلید خونه رو بردا ه

 .هستی بی اختیار بدنش شروع به لرزش کرد

 .یلی می ترسمرامین از خبری که می خوام بشنوم می ترسمه خ _

آروم باش عزیزمه هنوز مشخص نشده مامان ک استه پس باید مقاوم باشی تا مقابل  _

ستتعید بایستتتی و با وجود غیر انستتانیش مبارزه کنی. االن نباید کم بیاری هستتتیه 

 .خواهش می کنم آروم باش

سعی کرد آرامش          شید و  شدنه نفس عمیقی ک سر تکون داد و هر دو پیاده  ستی  ه

ساییش رو         شنا ستی کارت  شدن و ه خودش رو حفظ کنه. هر دو نفر وارد کالنتری 

تحویل داده مرد جوونی نزدیکشون شد و به سربازی که داشت مشخ ات هستی رو         

 :چک می کرد گفت

 خانواده ی اون زن و مرد هنوز نیومدن؟ _
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 .سرباز احترام ن امی گذاشت و کارتِ هستی رو باش برگردوند

 .قربانه این خانوم هستن _

 .سالمه سرگرد احمدی هستم _

 :رامین کنار هستی ایستاد و گفت

سالمه ببخشید جناب من نامزد خانم تقوی هستمه ایشون حال مساعدی ندارنه اگر       _

 .اتفاقی امتاده لطفا به من بگین

 ساییتون رو ببینم؟شه کارت شنامی _

 .بلهه حتما _

 :رامین کارتش رو از کیفش بیرون آورد و گفت

شه تا برم کارت رو           _ ضورتون با شینهه معال این خدمت ح ساییم توی ما شنا کارت 

 .بیارم

 :سرگرد احمدی نگاهی به کارت کرد و گفت

شما نیازی نیسته همین کامیه. اگر ایشون حالشون خوب نیست این ا منت ر بمونن  _

 .بیاید به اتاق من

 .رامین به هستی نگاه کرد

 هستی جانه توی ماشین منت ر می مونی یا همین ا صبر می کنی تا برگردم؟ _

 .همین ا می مونم _

 باشهه روی صندلی بشین به چیزی هم مکر نکن باشه عزیزم؟ _

 .باشه _

. هر دو هستی روی صندلی نشست و رامین به همراه سرگرد احمدی وارد اتاقش شد       

 .روی صندلی نشستن و سرگرد دوباره به کارت رامین نگاه کرد

 .دکتر رامین صدیق _

 .بله _

 خانومتون چرا ناخوش هستن؟ _

 :رامین با ناراحتی سرش رو پایین گرمت و گفت
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ستی بریمه گفته      _ ستیم به خونه ی پدربزرگ ه ستی بعد از چند روز می خوا من و ه

تره تا وقتی مرصت دارم همراهش برم و عیادت کنمه اما  بود ناخوشه و من هم گفتم با 

ستی گفت از در باال برم و در رو باز      سی در رو باز نمی کنهه ه سیدیم دیدیم ک وقتی ر

شدن. نامزدم تازه   کنمه وقتی رمتیم داخل دیدیم پدربزرگ و مادربزرگش هر دو موت 

ر روحی خیلی براش چند روزه که یه بیماری خطرناک رو پشت سر گذاشته و این مشا    

 .بده. االن می ترسم هر لح ه اتفاقی براش بیفته

شکی از گوشه ی     سوزش کوتاهی تو قلبش حس کرد و قطره ا با به یاد آوری بیماریش 

 :چشمش سرازیر شد. بالماصله پاک کرد و ادامه داد

 .ش امتاده؟ حتی مادرش هم هنوز با خبر نکردیمچه اتفاقی برای داییش و خانواده _

 :سرگرد احمدی کارت رو روی میز جلوی رامین گذاشت و گفت

شدنه باز هم برای ایمینان باید         _ صله موت  شدت ت ادف زیاد بود و بالما سفانه  متا

 شناسایی بشن. می تونین برین بیمارستان؟

 .خودم باید ببینمشونه هستی یاقت نمیاره _

هر یور که صتتالح می دونینه این برگه ایه که باید به بیمارستتتان تحویل بدین تا               _

 .اجازه بدن شما برای شناسایی برین

هستی توی راهرو منت ر بوده چشم هاش رو بسته بود و سرش رو به دیوار تکیه داده     

بود. حس بی کستتی کم کم داشتتت تمام وجودش رو می گرمت. حتی نمی دونستتت    

سرش به         مادرش ممکنه شد و همونطور که  شم هاش تار  شه یا نه. کم کم چ زنده با

دیوار تکیه داده بود چشم هاش رو بست. رامین از اتاق خارج شده با دیدن چشم های     

 .بسته ی هستی مورا به یرمش رمت

 هستی؟ _

 :نبضش رو گرمته رو به سرباز گفت

 شه با اورژانس تماس بگیرین؟می _

سر تکون داد و م   ست باید     سرباز  ضطرب بود و نمی دون شت. رامین م ورا تلفن رو بردا

چه کار کنه. پلک های هستتتی رو باز کرد و به چشتتم هاش نگاه کرده مردمک هر دو            
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شم       سفیدی چ شده بودن و رگه های نازک قرمزه  شمش به اندازه ی نقطه کوچیک  چ

 :هاش رو پر کرده بودن. سرگرد احمدی با تع ب گفت

 !متاده؟چه اتفاقی براش ا _

 .نمی تونم بفامم _

 دارو یا مخدری م رف می کنه؟ _

 .دارو که مق  برای قلبش استفاده می کنهه غیر از اون نه _

 آمبوالنس رسیده نیاز به کمک دارین آقای صدیق؟ _

 .نهه ممنون از لطفتون _

هستتتی رو روی دستتتش بلند کرده دیگه براش مام نبود چیزی رو رعایت کنهه تناا        

ستی رو       مکرش ای سوند. ه ستان می ر ستی رو به بیمار ن بود که باید هر چه زودتر ه

سوار           شن کرد. بعد از  شین رو رو شده ما شینش  سوار ما شت و مورا  روی برانکارد گذا

زد یه مکان نیمه تاریک رو می دیده چند ثانیه پلک هاش      شتتدنش هر بار که پلک می 

قدیمی و کثی       یه تخت  به روش  گذاشتتت. رو  نار تخت پرده ی   رو روی هم  ف بوده ک

صدای پیرزنی رو از       سرش رو چرخوند اما همه جا تاریک بود.  ضخیمی آویزون بود. 

 .پشت سرش شنید

 .جواب سوال هات پشت اون پَردهسته به هستی کمک کن _

 .با صدای ضربه زدن به شیشه چشم هاش رو باز کرد

 آقا؟ …آقا _

 .رامین شیشه ی ماشین رو پایین کشید

 بله؟ _

پشتتت ماشتتین ما حرکت کنینه اگر به ترامیک خوردین دومین چاار راهه بیاین           _

 .خیابون سمت راست

 .باشهه ممنون _

ستان تمام        سیدن به بیمار شد و هر دو حرکت کردن. رامین تا ر سوار آمبوالنس  مرد 

 :مکرش درگیر صحنه ای بود که دیده بود. آروم گفت
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 رویا بود یا واقعا چیزی رو دیدم؟ _

ماشین پیاده شد و همراه برانکارد وارد بیمارستان شد. چند پرستار هستی رو روی        از

 :تخت اورژانس گذاشتن که رامین گفت

 .پزشک شیفت رو صدا بزنین _

 :پرستارها با تع ب نگاهش کردن. سرپرستار به یرمشون رمت و گفت

 چی شده؟ مشکل بیمارتون چیه؟ _

 .خودم هم نمی دونمه لطفا پزشک شیفت رو خبر کنید _

 باید بدونیم چه مشکلی پیش اومده خب؟ _

 :رامین با ع بانیت گفت

 گفتم نمی دونمه این خراب شده پزشک داره یا نه؟ _

 :سرپرستار اخمی کرد و گفت

اال شتتما اجازه ندارین صتتداتون رو باال ببرینه یه نفر دکتر مُدانلو رو پیم کنهه احتم _

 .رمته بخش

یکی از پرستتتارها ستتر تکون داد و رمته رامین هنوز ع تتبانی بود و در عین حال       

 .مضطرب به هستی نگاه می کرد

 شما چه نسبتی با بیمار دارین؟ _

 :یکی از پرستارها گفت

 .دهانگار مق  مریض ایشون اورژانسیهه یه سوال رو هم جواب نمی _

یش رو باشون نشون داده آروم در عین حال   رامین نفس عمیقی کشید و کارت پزشک  

 :ع بی گفت

 .اگر دکتر نیست لطف کنین بگین تا ببرمش یه جای دیگه _

سور         سان ستار با دیدن کارت رامین آروم عذرخواهی کرد و با ع له به یرف آ سرپر

 :رمت. رامین نبض هستی رو دوباره گرمت و گفت

 .هستی خواهش می کنم چشم هات رو باز کن _
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سور نگاه کرد. خانومی حدودا        با ب سان سوره به آ سان شدن آ ساله که قد کوتاهی   ۴۰از 

شونیش با رنگ         شه ی باالی پی صورت گرد که چند تار موی قاوه ای از گو شت با  دا

شیریِ روسریش خودنمایی می کرد به یرمشون رمت. عینکِ مُد روزش رو گذاشت و     

 :آروم گفت

 شما برای بیمارتون ع له دارین؟ _

سیدگی می           _ ساعت بعد از مراجعه ر سیتون نیم  شه به بیمارهای اورژان شما همی

کنین؟ مکر می کنم الزمه حتما ستتری به اتاق مدیریت بزنم. مدیریت کردن تک تکِ           

سخت        شون مکر نمی کنم خیلی  سختیهه اما گزارش و اخراج سِنل به ن ر کار  این پر

 گم؟باشه. درست می

ابی بدهه نگاهی به هستی کرد و نبضش رو گرمت که   دکتر که نمی دونست باید چه جو 

 :رامین گفت

 .نبضش نُرمالهه مق  نمی دونم مشکلش چیه _

 :دکتر با تع ب نگاهش کرد که سرپرستار آروم گفت

 .متخ ص و جراح قلب هستن _

 شه کارتتون رو ببینم؟می _

شم ه      ستی چ شونش داد. هم زمان ه اش رو رامین کارت رو از جیبش بیرون آورد و ن

 :باز کرد و آروم گفت

 رامین؟ _

 .رامین نگاهش کرد و از خوشحالی قطره اشکی از گوشه ی چشمش پایین اومد

 .جانم؟ خوبی هستی؟ چی شد آخه؟ تو که من رو جون به لب کردی دختر _

 نمی دونم. من ک ام؟ _

 بیمارستانیم عزیزمه حالت خوبه؟ _

 .خوبمه لطفا برگردیم _

 .باشهه مق  اجازه بده یه سروم بات بزنن بعد می برمت _

 .نهه من خوبم نیازی نیست _
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 مطمئن باشم؟ _

 .آره _

 :سعید کارت رو از دست دکتر گرمت و گفت

 می تونم این ا از دستگاه مشار سنم استفاده کنم؟ _

 .دهبله مشکلی نیسته البته مق  پرستار ان امش می _

 .باشه _

 .ت من برماگر مشکلی نیس _

 .نه ممنون _

 :دکتر رمت و پرستار بعد از گرمتن مشار هستیه گفت

مشارش پایین نیسته حتما علت دیگه ای داشته از حال رمتنشون. می خواین چِک      _

 آپ کامل بگیریم؟

 :هستی آروم گفت

 .رامین نیازی نیسته زودتر بریم _

شدن و رامین ماشین رو  رامین تشکر کرد و هر دو به یرف ماشین رمتن. سوار ماشین   

 .روشن کرد

 .چی شده هستی؟ من هنوز نگرانتم _

 نمی دونمه دایی چی شد؟ _

 .باید بریم سردخونه _

 .هستی با ناراحتی سرش رو به شیشه ی ماشین تکیه داد و بی صدا اشک ریخت

 .قوی باش عزیزمه باید مامان رو پیدا کنیم _

که سرگرد احمدی داده بود حرکت کرد. هستی سر تکون داد و رامین به یرف آدرسی 

 .بعد از یک ساعت و سی دقیقه پشت ترامیک موندن باالخره رسیدن

 چه کار کنم هستی؟ بگم نگاشون دارن؟ _

 .باید زنگ بزنم به مادرِ زنداییم _

 .اشکش رو پاک کرد و ادامه داد
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 .شون رو پیدا کنمباید اول وسیله هاشون رو تحویل بگیریم تا شماره _

 .باشه _

هر دو پیاده شدن و وارد بیمارستان شدن. با برگه ای که داشتن تونستن وسایل محمد 

و عایفه رو تحویل بگیرن. هستی تلفن عایفه رو روشن کرد و به شماره ی مادرش از    

تلفن خودش تماس گرمت. بعد از چند ثانیه جواب داده نمی دونستتت باید چطور بگهه      

سختی خبر رو به مادر ع  شرایطی دارن که برای  به  ایفه داد و اینکه خودش و مادرش 

خاک ستتپاری نمی تونستتتن برن. تماس قطع شتتد و هستتتی نگران این بود که برای 

داد. هر دو کالمه و نگران بودنه هستی پدربزرگ و مادربزرگش چه کاری باید ان ام می

 :اشک های همیشه مزاحمش رو پاک کرد و گفت

 .گه مامان اون استباید برم الره یه حسی بام می _

 .باشه منم میام _

ت دروغ تا این ا هم خیلی کمکم کردیه نمی خوام م بور بشتتی همش به خانواده     _

 .بگی

 .گمه ناایتا م بورم همه چیز رو براشون توضیح بدممن دروغ نمی _

 باشهه مطمئنی می خوای بیای؟ _

 آرهه برم بلی  بگیرم؟ _

 .آره _

رامین به یرف خونه ی پدربزرگ هستتتی حرکت کرد و هستتتی رو پیاده کرده خودش 

شد     ستی وارد خونه  هم به یرف خونه ی پدرش رمت که چمدونش رو دوباره ببنده. ه

شکر       شت و پناهی رامین کنارش بود خدا رو  سته از این که توی این بی پ و در رو ب

شین رامینه و قرار بود از  کرد. به یرف اتاقش رمت و یادش امتاد که چ مدونش توی ما

 .همون یرف بره الر. از هواس پرتی پومی کشید و روی تخت نشست

 .اون ا باید چه کار کنم؟ عمو که احتماال توی دردسر میفته _

 .مورا تلفنش رو برداشت و به رامین پیام داد

 ه؟می تونی از یرف خودت به پدرم زنگ بزنی و بگی که چه اتفاقی امتاد _
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 .آره حتما _

 .ش رو برات می مرستمه ضمنا چمدونم توی ماشینتهشماره _

 .باشهه وقتی آماده شدم میارمش _

رامین با حستتین تماس گرمت و بعد از معرمی خودش همه چیز رو براش تعریف کرد و 

گفت که قراره همراه هستی به الر برهه حسین هم گفت که منت رشون می مونه. تماس 

مین توضتتیح مخت تتر و غیر قابل باوری برای ستتفر چند روزه به پدر و قطع شتتد و را

مادرش داد و حرکت کرد. هستی روی تخت دراز کشیده بود که صدایی از آشپزخونه      

شنید. به یرف آشپزخونه رمت و برق رو روشن کرد اما چیزی جا به جا نشده بوده برق  

سی     ساس کرد هاله ی  ست برگرده که اح اهی کنار میز غذا خوری رو خاموش کرد. خوا

دیده دوباره چراغ رو روشن کرد اما چیزی مشخص نبود. چراغ رو خاموش کرد و با نور   

کمی که از آباژورِ هاله آشپزخونه رو نیمه روشن می کرد بیشتر نگاه کرد. هنوز همون    

شد و به       شد. بی خیال  سیاه ناپدید  هاله اون ا بوده یه قدم به جلو برداشت که هاله ی 

شلوار          ا سری و  شکی با رو ست مانتوی م شته به یرف کمد رمت و دو د تاقش برگ

شت. ت میم گرمت چند عدد لباس هم برای مادرش بگیرهه       شت و روی تخت گذا بردا

 .ناگاان مرش لوله شده ای که پشتِ در تکیه داده شده بود سُر خورد و در بسته شد

 ای باباه تو دیگه چرا امتادی؟ _

د که مرش رو کنار بزنهه اما هم خودش خیلی ضعیف بود و هم مرش تمام تالشش رو کر

 .خیلی سنگین بود

 .لعنتی _

شاید         صبر کرد  شت و کمی  شپزخونه اومد. گوشش رو روی در گذا صدایی از آ دوباره 

ضربه ای به در زد و           شنید.  صندلی رو  صدای حرکت کردن  شنوهه  صدای دیگه ای ب

 :گفت

 کی اون است؟ _

ضربه ی دیگ  شت و از    چند  شنیده کلید رو از روی قفلیِ در بردا ه به در زد اما چیزی ن

ست        شخص بود و جلوتر رو نمی تون شپزخونه م سوراخش به هال نگاه کرده مق  در آ
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ببینه. کستتی با شتتنلی ستتیاه از آشتتپزخونه بیرون اومد و به ایرامش نگاه می کرده   

سیاهی بود. حتی        شنلش مق   شخص نبود و زیر کاله  ست و پاهاش هم  صورتش م د

شخص نبود  ستی        .م سرش رو به یرف اتاق ه ستی پایین امتاد که  ست ه کلید از د

چرخونده هستتتی با ترس مورا کلید رو برداشتتت و داخل قفلیِ در گذاشتتت و کنار در 

شنید. به یرف پن ره رمت     صدای آیفون رو  ستاد. از ترس به نفس نفس امتاده بوده  ای

 .و پن ره رو باز کرد

 تویی؟ رامین _

 .آره منم _

 .لطفا بیا کمکم کنه خواهش می کنم ع له کن رامین _

 .رامین باالی در رمت

 .االن اومدم _

 .ع له کن _

 .رامین پایین پرید و وارد خونه شد

 هستی؟ _

 .مراقب باش رامین یه نفر توی خوناست _

 .این ا که کسی نیست _

هستی تمام تالشش رو کرد که مرش رو حرکت بدهه باالخره مومق شد و کمی مرش جا 

 .به جا شد. هستی مورا از الی در بیرون رمت و به یرف رامین رمت

 ندیدیش؟ _

 ک است؟ _

 .نمی دونمه همین ا بود _

 چه شکلی بود؟ دزد بود؟ _

 .و نه پا مکر نکنمه اون آدم نبود رامین. نه صورت داشته نه دست داشت _

 !من ورت چیه؟ _

 .مق  یه شنل سیاه بود که حرکت می کرد. نمی دونم چطور بگم تا باور کنی _
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 از اتاقت چرا نتونستی بیای بیرون؟ _

 .لوله ی مرشِ پشت در امتاد در بسته شده نمی تونستم بکشمش کنار _

 .باشهه پرواز نیم ساعت دیگاست زودتر وسیله هات رو جمع کن بریم _

 .اشهب _

شت و هر دو از      شته بود رو به همراه کیفش بردا ستی لباس هایی که روی تخت گذا ه

شت و بازش کرده          شین بردا صندلی عقب ما ستی چمدون رو از  شدن. ه خونه خارج 

لباس ها رو داخلش گذاشت و زیپش رو بست. ساعتی بعد رامین و هستی توی تاکسی 

ستی نمی   سیدن به خونه ی یاور بودن. ه ست می تونه خونه ی یاور بمونه   منت ر ر دون

یا نهه می دونست یاور مثل بازپرس ها وقتی اتفاقی بیفته مدام سوال می پرسه و اجازه 

ده. جای دیگه ای هم نداشتتت که بره و خیلی از این ی استتتراحت به یرف مقابل نمی

 .موضوع کالمه بود

 هستی؟ به چی مکر می کنی؟ _

 .چیز مامی نیست _

 ونه ی عموت بمونی؟می خوای خ _

 .نمی دونمه باید اول ببینم وضعیتش چه یوره _

 .مثل اینکه پدرت از وقتی عموت رو برده خونه از پیشش نرمته _

 .باید حدس می زدم _

 ت میمت چیه؟ _

 .نمی دونم _

 .صدای شکم رامین باعث شد هر دو لبخند بزنن

 از ظار چیزی نخوردمه می خوای اول بریم رستوران؟ _

 .ن حوصله ی بیرون رو ندارمه وقتی پیاده شدم تو بروم _

 رم. چقدر دیگه مونده برسیم؟تا مطمئن نشم ک ا می مونی جایی نمی _

 .نزدیکیم. آقا لطفا خیابون سمت چپ برین داخل _
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تاکستتی وارد خیابون شتتد و مقابل در بزرگی توقف کرد. رامین کرایه ی تاکستتی رو    

ستی نمی       ستادنه ه سته مقابل در ای شدن. چمدون به د پرداخت کرد و هر دو پیاده 

شد و حسین با تع ب به هر دوشون نگاه        شار بده یا نه. در باز  ست باید زنگ رو م دون

 .کرد. رامین لبخندی زد و دست جلو برد

 سالمه حالتون چطوره؟ _

 .حسین هم دست جلو برد و دست به دست رامین داد

شیدی درست و حسابی ازت           _ شد بابت زحماتی که ک سرم. مرصت ن سالمه ممنون پ

 .تشکر کنم

 :نگاهی به هستی کرد و آروم گفت

 تو خوبی دخترم؟ _

ستی رن یده نگاهش کرده نگاهی پر از غ هه پر از درده نگاهی که ذره ذره     از وجود ه

 :پدرش رو آب می کرد. توی دلش گفت

 .خوب؟! آره خوبم. چون بی کَسمه چون داغ دارم. من خوبمه خوبِ خوب _

 هستی جان؟ بریم باال؟ _

 :رامین که حالِ هستی رو دیده آروم گفت

 .حالش اصال خوب نیست _

 :رو به هستی گفت

 ری؟باال می _

 :هستی به زور لب باز کرد و گفت

 .نه _

 ا؟چر _

 .نمی خوام _

 .باشهه پس من یه دقیقه با پدرت صحبت می کنم و میام. جایی نرو _

شم        صله گرمته به دیوار تکیه داد و به زمین چ سر تکون داد و کمی از در ما ستی  ه

 :دوخت. رامین چشم از هستی برداشت و گفت
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ه اصال  حسین آقاه من امروز همه چیز رو براتون توضیح دادم و خودتون می دونید ک   _

ست و این براش خیلی بده. از یرمی می     ستی خوب نی صال حاظر  شرای  روحی ه گه ا

نیست خونه ی عموش بمونهه می خوام اگر شما اجازه بدین ما به هم محرم بشیم و من    

 .ببرمش خونه

 :حسین سرش رو پایین گرمت و کمی مکر کرده نگاهی به هستی کرد و گفت

 خودش راضیه؟ _

 .ین من ازش می پرسماگر شما موامق _

 .حسین سر تکون داد و رامین به یرف هستی رمت

 هستی جان؟ _

 بریم؟ _

نهه من به پدرت گفتم که اگر اجازه بده ما به هم محرم بشتتیم و من ببرمت خونه ی  _

 خودم. نمی تونم تناا بفرستمت مسامرخونهه اصال خیالم راحت نیست. ن رت چیه؟

 :هستی چشم هاش رو بست و رامین گفت

به خدا اگر مکر کنی دارم از مرصت استفاده می کنم نمی بخشمته خودت می دونی     _

 .چقدر برام مامی

 :هستی نگاهش کرد و با لبخند سر تکون داد و آروم گفت

 این ساعت برای عقد دیر نیست؟ _

 :رامین لبخندی زد و به حسین نگاه کرده به یرمش رمت و گفت

 .موامقه _

یه تلفن رو زیر گوشتتش       ثان عد از چند  حستتین تلفنش رو از جیبش بیرون آورد و ب

 .گذاشت

 موامقه عقد کنه؟ _

 .بله _

 :بعد از چند ثانیه حسین با لبخندی م نوعی گفت
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 …خیره داداش آره …نزدم؟ زنگ که موقعی بد …سالم رحیم جانه حالت چطوره؟ _

 خانومم  مادر  و خانوم  پدر  نهه  …ه مقدار ضتتروریه  ی  االن نهه  مردا نهه  …دخترم برای

 معال خوام می همین برای ریختهه  هم به  هاش  برنامه   همه  بیچاره  بچه  این کردن موت

شاهلل  و کنن عقد شن  برای ان   …دیگه؟ ساعت  نیم پس …دیم می خبر هم شما  به ج

شمه  سون  سالم  نهه …شیم  می مزاحم چ شم  …خانوم حاج به بر   …بینمت می …چ

 .دارخدانگا

 :تماس قطع شد و حسین آه بلندی کشید. آروم گفت

 .رم باال لباس مناسبی می پوشم و میامشناسنامه هاتون رو حاظر کنینه من می _

 :از در داخل رمت و ایستاده همونطور که پشت به رامین بود گفت

 .مبارکه _

سوس. رامین به      یرف  صداش پر از غم و ناراحتی بوده خستگیه دلتنگیه حسرت و ام

 .هستی رمت

ست. من مق  می خوام تمام این        _ ستی اجباری در کار نی ضی نی ستی جانه اگر را ه

ستیه       شتتم ه سیت رو ازت دور کنمه نمی خوام مکر کنی بی پناهی. من پ حس بی کَ

 :هر ت میمی بگیری من قبولش دارم. هستی لبخندی زد و گفت

 .تو همیشه حالم رو خوب می کنی _

شینش رو با دیدن    رامین هم به لبخن ستادن. رامین ما سخ داد و هر دو منت ر ای دش پا

 .حسین مقابل در ورودی مورا پارک کرد و پیاده شد

 هستی جان نمی خوای به عمو یه سر بزنی؟ _

 .نهه معال حوصله ندارم _

 .باشهه پس منت ر بمون تا برگردم _

 .هستی سر تکون داد و رامین به یرف حسین رمت

 .سالم _

 مه چی شده؟سال _

 ما نتونستیم وارد خونه بشیمه ممکنه ازتون تقاضایی داشته باشم؟ _
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 .حتما پسرمه بگو _

شتته از پدر زنتون بخواین کاری کنه ما بفامیم که مادر توی اون خونه هستتت یا می _

 نه؟

 :آروم تر از قبل گفت

شما اهمیت می     _ شه پدر هنوز به  ستی گفتم برای اینکه ثابت ب ده این کار البته به ه

 .دهه خواهش می کنم قبول کنینرو ان ام می

حسین با ناراحتی از در ورودی داخل رمته در آسانسور باز شد و یاور ع ا به دست از    

 .آسانسور بیرون اومد

 تو چرا اومدی پایین؟ _

 :یاور با دلخوری گفت

سته از تو بدش اومدهه ولی چرا دیگه      _ سته داغدارهه در ستی نمیاد داخل؟ در چرا ه

 دیدن من نمیاد؟

 .یاور االن وقت گِله کردن نیست برو باال نباید بِایستی _

 .من باید ببینمش _

ضوع. تلفن رامین       شنید و خودش هم ناراحت بود از این مو صدای یاور رو می  ستی  ه

 .ود زنگ خورده تلفن رو برداشت و به مخایب نگاه کردکه روی صندلیش امتاده ب

 !ای بابا چرا مادرش االن زنگ زده؟ _

 .ناچار شد جواب بده

 .الوه سالم _

 سالم عزیزمه خوبی هستی جان؟ _

 ممنونه شما خوبین؟ _

شماره    _ ستم به خودت زنگ بزنمه رامین هنوز  ت رو به ما خوبم دخترمه ببخشید نتون

صبح  شدین     نداده. امروز  شرای  بدی پیش اومد و م بور  به پدرش زنگ زد و گفت 

 .خیلی هول هولکی عقد کنین. ببخشید دخترم که نتونستم کنارت باشم



                 
 

 

 zohreh.s.p|  نخل خشکیده رمان 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

211 

 

دمه امیدوارم از این چه حرمیه؟ وقتی برگشتتتم تمام قضتتیه رو براتون توضتتیح می _

 .رامین هم ناراحت نشینه اون به خایر من اینکار رو ان ام داد

خانواده       می دونم  _ یت و  مادربزرگ و دای پدربزرگه  بت موت  با ات  عزیزمه  ش هم ب

 .گمه بمیرم حتما خیلی اذیت شدی. کاش کنارت بودمتسلیت می

 خدا نکنهه حاال به من بگین حالِ خودتون چطوره؟ پدر و ریما جان خوبن؟ _

باشه وقتی         _ قب خودت  تت رو نمی گیرم. خیلی مرا یاد وق ما همه خوبیم دخترمه ز

تونه هم برای تستتلیت و هم برای اینکه به خایر     رگشتتتین تاران حتما میایم خونه   ب

 .نبودنمون تو عقدتون از خانواده عذرخواهی کنیم

 .نیازی به عذرخواهی نیسته چشم بیاید خوشحالمون می کنین _

قدار از              _ یه م نه.  پدرش زنگ بز به  که  به رامین هم بگو  کارِت برسه  به  برو دخترم 

 .رهدستش دلخو

 .گمچشم باش می _

 کاری نداری؟ _

 .نهه خوشحال شدم صداتون رو شنیدم _

بعد از خداحام ی تماس قطع شد و هستی تلفن رو روی صندلی گذاشته حس خوبی     

یه انرژی قوی ای از مادر خودش گرمته بود.         به دستتت آورده بود و مثل این بود که 

تع ب نگاهش کرد اما هستی دیگه  کیفش رو برداشت و از ماشین پیاده شده رامین با    

 .اون آدم بی حوصله ی چند ثانیه قبل نبود. به یرف در رمت و کنار رامین ایستاد

 .سالم عمو یاور _

 گی یکی این ا علیل امتاده و چشم به راهته؟سالم دختر بی معرمته نمی _

لبخند اشک از گونه ی یاور سرازیر شده هستی ب*و*س*ه ای به گونه ی یاور زد و با     

 :گفت

 ببخش عموجونه شما که نمی دونی من االن چه شرایطی دارم؟ _
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می دونم عزیزمه داغداریه مادرت ناپدید شدهه برادرت رو دیگه نداری و از همه مام  _

تر عقد کردی. الای قربونت برم منه چرا باید اینطوری ببینمت روز بعد از ازدواجت؟        

 .ببخش دخترم گله کردم ازت

 .محق داریه من شرمنده _

دشمنت شرمنده. مق  می خواستم یه ن ر ببینمت تا خیالم راحت بشهه می دونم به      _

مه پس تعارمت هم نمی کنم. امیدوارم خوشبخت   خایرِ بودن بابای نامردت نمیای خونه

 .بشی دخترم

شونی هستی رو    س پی سور رمت. حسین      ب.و. سان شید و به یرف آ ید و با گریه آهی ک

 :کشید و گفت پومی

رامین جانه پستترم من ت تتمیمم رو گرمتم. از وقتی یاور گفت که اون بی شتتَرف       _

شدمه برای همین این ام. من دیگه پیش     ستاده بچه هام رو اذیت کنن بی خیالش  مر

 .اون بر نمی گردم

 پس زنتون چی؟ _

صاحب     _ شینه من چون  خونه صیغه رو بایل می کنم. نگرانِ داخلِ خونه رمتنتون نبا

هستتتم هیو چیزی نمی تونه جلوی ورودم رو بگیرهه اگر با من بیاین می تونین برین    

 .داخل

هستی ت میم پدرش رو باور نمی کرده باز هم نمی تونست ببخشتش. حسین از پشت       

ره و بر می گردهه هر سه نفر سوار ماشین شدن آیفون به یاور ایالع داد که به خونه می

سین کرد.    و به یرف خونه حرکت کر شین رو خاموش کرد و نگاهی به ح دن. رامین ما

 .حسین هم با نگرانی به هستی نگاه کرد

هستی جانه من نمی خوام زندگی شما دو نفر به خطر بیفته. باتره شما داخل نیاین     _

 .و من خودم همه چیز رو درست کنم

 :هستی باالخره مار سکوت مقابل پدرش رو شکست و گفت

ضوع چیه؟ دقیقا قراره چه کاری ان ام بدین   قبلش باید برا _ ضیح بدین که مو مون تو

 و چطور می دونین که باید چه کاری ان ام بدین؟
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 تو چی می دونی از این خونه؟ _

 .همه چیز _

 .حسین با تع ب نگاهش کرد

 .وقت برای توضیحش ندارمه جواب سوالم رو بدین _

 امتاده؟باشهه تو می دونی توی اون انبار چه اتفاقی  _

شپزی که اون ا کار می کرده         _ سِر آ ستان زیر  شدن همه ی امراد توی تیمار مفقود 

 بوده درسته؟

 .حسین با تع ب سر تکون داد

 اون آشپز چطوری مرد؟ _

ش خودم هم نمی دونمه مادرم گفته بود به یور خیلی وحشتناکی مرده و توی پرونده _

 .نوشتن حیوون باش حمله کرده بود

 .وون هم از پس اون مردکِ هیز و نفرت انگیز بر نمی اومدحتی حی _

 .اینبار رامین و حسین هر دو با تع ب نگاهش کردن

ضیح می  _ شاید   به وقتش براتون تو ست که  دم. من باید توی خونه بیامه چیز هایی ه

 .شما هم از اون انبار ندونین

شه؟ ب      _ ست کاری ان ام بدیه با شهه مق  کمکم کن. نیازی نی سعید هم نزدیک  با ه 

 .نشو

 :رامین گفت

 .من هم میامه خیالم اینطوری راحت نیست _

ستی هم         شد و رامین و ه سین در رو باز کرد. وارد خونه  شدن و ح سه نفر پیاده  هر 

 :پشت سرش وارد خونه شدن. حسین با تع ب به درخت نخل نگاه کرده هستی گفت

 .شهه حتی شیطانهمه چیز به این درخت ختم می _

 :حسین با اخم گفت

سته میوه نمی  _ ده اما نباید بی کفر نگو دختر جونه حتی این درخت هم یه برکته. در

 .حرمتی کنی
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 !پس چرا برگ هاش زرد شده؟ _

 !نمی دونم _

ست. بریم توی      _ شما ثابت می کنم که این درخت یه درخت معمولی نی شهه من به  با

 .انبار

و باز کرد. هستی با صدای بلند مادرش رو صدا    به یرف انبار رمتن و حسین چفت در ر 

 .زدمی

 …مامان؟ مامان _

حسین چند بار کلید برق رو باال و پایین کرد اما چراغ روشن نشد. رامین چراغ قوه ی    

 :تلفنش رو روشن کرده هستی گفت

 .بریم زیرزمین _

 :حسین که لرزش صداش نشون از ترسش بود گفت

شما دو نفر همین ا می م  _ رم و اگر مریم اون پایین بود میارمش بااله ونینه من مینهه 

 باشه؟

سی به من می    _ شوره می میرم. یه ح گه من نمی تونم این ا منت ر بمونمه دارم از دل

 .مامان همین است

نه دخترمه خواهش می کنم ازت. اگر به من اعتماد نداری رامین رو می برمه مق  تو      _

 .ت بدمنیا. نمی خوام تو رو هم از دس

شده بود و قلب           سین  صدای ح سنگین همراه  ضی  اینبار ترس و نگرانی با غم و بغ

سین در         ستاده ح سر تکون داد و کنار در ای ستی رو به لرزه انداخته بود. به ناچار  ه

 .چوبی رو باز کرد و تلفن رامین رو از دستش گرمت

 .رماول من می _

 .باشه _

پایین رمت و نور رو    باالی نردبون گرمت که رامین بتونه      حستتین از نردبون  به یرف 

با اخم          گاه کردن. رامین  به ایراف ن پایین رمت و هر دو  پایین. رامین هم  ببینه و بره 

 :گفت
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 .حس خیلی بدی دارمه داره یه اتفاق بدی میفته _

 .نمی دونمه من که چیزی حس نمی کنم _

به این مکر می کرد که   هستتتی که به در تکیه داده بوده به درخت خیره شتتده بود و       

 .چطور بفامه جریان اون درخت چی بوده. صدای در زدن اومده به یرف در حیاط رمت

 کیه؟ _

 پدرت این است؟ _

هستی در رو باز کرد و چشم تو چشم پیرمرد شد. پیرمرد با اخم به هستی خیره شده       

شونی ب   ستی تمام جزئیات پیرمرد مغرور رو از ن ر می گذروند. پی سری  بود و ه لند با 

که با چند عدد تار موی ستتفید نیمه پوشتتیده بوده صتتورت چروکیده و پر از لکه های 

شم های نامذ و خودخواهی که به ن ر      سنش بوده چ شون از کاولت  قاوه ای تیره که ن

شکاری بزرگ بود و حس یلبکار بودن از هر چیزی رو راحت می  شد مامیده   به دنبال 

سفید راه راه با خ    شیده ی    پیراهن  شلوار پارچه ای و اتو ک های قاوه ای کمرنگ و 

شکی که هر دو روی بدنش زار گرمته بودن. پیرمرد ع اش رو روی زمین کوبید که     م

 :هستی پوزخندی تحویلش داد و گفت

 .به ن ر شما رو می شناسم _

 سالم کردن توی ادب و مرهنگ مادرت نبوده دخترجون؟ _

 :هم سابید و گفتهستی با ع بانیت دندونش رو به 

پدر و مادر شما اینطور یاد می دادن که پدر و شوهر کسی رو به  توی مرهنگ تربیت _

 زور ت احب کنین؟

 .حاال پیرمرد متع ب بوده اما هستی ساکت نموند و ادامه داد

مون ستترد کنی؟ تا وقتی که قلب  مکر کردی واقعا می تونی مار پدرم رو از خانواده  _

شتته. این رو باتره توی اون کتاب  من برای پدرم می زنه هیچوقت مارش ستترد نمی   

شتته؟ مگه نمی بینی دخترت رو ول کرده و  رَمّالیتون اضتتامه کنین. چیه؟ باورت نمی    

شته تا مادرم و برادر   شته خونهه برگ م رو به خانواده برگردونه. باتره این چیزها رو برگ

خوب ببینی و به ت ربیاتت اضامه کنی. خودم دیدم چطور پدرم رو م بور کردیه البته 
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خودت که هیو زوری نداری و مق  از موجوداتی استتتفاده می کنی که م بورن برات     

تی که عمر کارهات رو ان ام بدن. ولی این رو مطمئن باش تو مثل اون موجودات نیستت

شیه باالخره به زودی زود می میری و جواب تمام کارهات رو پس     شته با بلند مدت دا

م کردی روزی هزار بار دی. می دونی چرا؟ چون از روزی که تو این کار رو با خانوادهمی

 .لعنتت کردم

صدای هستی از بغض و ناراحتی و ع بانیت می لرزید و گریه ها و صدای بلندش باعث 

شون بیرون بیانه پیرمرد زمزمه ی مردم رو که    شده ب  سایه ها از خونه ی خود ود هم

زیر لب لعنتش می کردن می شتتنید و انگار تازه داشتتت می مامید که چه اشتتتباهی  

 :کرده. سرش رو پایین گرمت و آروم گفت

 .من رو ببخش _

شم؟ تو خانواده  _ شق و محبت   چی رو ببخ شوندیه زندگی پر از ع ی که م رو از هم پا

 همه حسرتش رو می خوردن رو نابود کردیه چی رو ببخشم؟

 :پیرمرد آروم تر از قبل گفت

کمکت می کنم که مادر و برادرت ن ات پیدا کننه بعدش هم دیگه با پدرت کاری             _

 ندارم. اونوقت من رو می بخشی؟

 .هستی هق هقش قطع شد و با تع ب به پیرمرد نگاه کرد

 برگردونی؟واقعا می تونی سعید رو  _

 .تمام تالشم رو می کنم _

ستی از در بیرون رمت و رو      شده ه ستی از جلوی در کنار رمت و پیرمرد وارد خونه  ه

 :به همسایه ها گفت

 .ببخشید اگر صدای بلندم باعث اذیتتون شد _

اشتتکش رو پاک کرده ستترش رو پایین گرمت و داخل رمت. در رو بستتت و انبار رو به 

 .پیرمرد نشون داد

امین و حستتین همه جا رو گشتتتن اما چیزی پیدا نکردنه رامین هر بار به تخت نگاه ر

 :می کرد و می گفت
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 !این تخت خیلی برام آشناست _

 .صدایی توی ذهنش شنید

 .به هستی کمک کن _

 .ت ویری مثل خواب از جلوی چشمش گذشت

 .یادم اومد _

 .حسین با تع ب نگاهش کرد

 چی؟ _

 .پشت اون پرده _

 .ف پرده رمتبه یر

 حسین؟ _

 .حسین با تع ب به باالی نردبون نگاه کرد

 شما این ا چه کار می کنین؟ _

 .ت من رو ببخشنمی خوام کمکت کنم تا خانواده _

 .تع ب حسین بیشتر شد

 .پس همون باال منت ر بمونید تا وقتی که باتون بگم _

شدن در اومد. هم       صدای باز  شار داد که  شت پرده مخفی بود رو م رامین کلیدی که پ

زمان هستی مشغول بررسی و نگاه کردن به گوشه و کناره های درخت بود که درخت     

لرزید. موزاییک ایراف درخت تَرک برداشت و بعد از چند ثانیه دوباره درخت به حالت 

 :ست باید چه کار کنه. توی دلش گفتقبل برگشت. هستی متع ب بود و نمی دون

شتتاید باتر باشتته که به حرف رامین گوش بدم و به پلیس خبر بدم. نمی خوام اگر  _

شه. همه باید بدونن توی این         سرمون با شت  شایعه پ اتفاقی هم برامون امتاده مق  

 .خونه چه خبره

شت و با پلیس تماس گرمته توضیح کوتاهی داد و ازشون خ    ست که  تلفنش رو بردا وا

ضوع به اون خونه برن. به یرف انبار رمته پیرمرد کنار در     شتر از مو برای مامیدن بی
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چوبی نشسته بود و چشم هاش بسته بوده زیر لب زمزمه ی آرومی می کرده هستی با      

 .دقت گوش می داد

وای خدای منه چه اتفاقات شتتومی توی این مکان امتاده. خدایا به من کمک کن تا     _

 .پسش بر بیامبتونم از 

 شما هم دیدین؟ _

 .پیرمرد چشم باز کرد و با ناراحتی به هستی نگاه کرد

ای کاش وقتی جنگیری مادربزرگت رو ان ام دادمه همه جای این خونه رو نگاه می          _

 .کردم و نمی ذاشتم دیگه توی این خونه بموننه کاش همون موقع می مامیدم

 می تونین سعید رو برگردونین؟ _

 .وارم که بتونمامید _

 .هستی به در چوبی نگاه کرد

 رامین؟ در رو باز کردین؟ _

 .تو پایین نیا هستی _

رامین و حسین با اینکه از سرما می لرزیدنه به دنبال مریم و سعید می گشتن. رامین     

 :دست هاش رو به هم مالید و گفت

 این سردخونه از کی این است؟ چطور هنوز سرد مونده؟ _

 .هواکش و تاویه ای ندارهه می بینی که این ا هیو _

هر دو چند بار مریم رو صدا زدنه اما بی مایده بود. هر دو نفر به یرف نردبون برگشتن    

 :و از نردبون باال رمتن. رامین به پیرمرد نگاه کرد و گفت

 شما کی هستین؟ _

 :هستی گفت

 .دمه بیا باید یه چیزی رو نشونت بدمبرات توضیح می _

تادن چیزی روی زمین امتاد که هر چاار نفر به یرف حیاط رمتن. برگ های صتتدای ام

زرد و خشک شده ی نخل یکی یکی به زمین می امتادنه هستی به یرف درخت رمت    

 :و گفت
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 .این ا تَرک برداشتهه مطمئنم این بی معنی نیست _

 من ورت چیه؟ _

 .باید درخت رو قطع کنیم _

 .همه با تع ب نگاهش کردن

 .ریشه درش بیاریناز  _

 .مراقب باش هستی _

رامین هستی رو به یرف خودش کشید و هم زمان شاخه ی برگ بزرگی از باال درست     

سین به یرف          شکر کرد که رامین و ح ستی ت ستاده بود امتاد. ه ستی ای جایی که ه

ست زد. به   درخت رمتن. رامین برگ های ایراف درخت رو کنار زد و به موزاییک ها د

 .وزاییک های شکسته رو برداشت و کنار گذاشتراحتی م

 !این درخت ریشه نداره؟ _

 !چطور ممکنه؟ _

سایه بونِ تراسِ خونه رو    رامین به کمک حسین درخت رو هُل دادن که درخت امتاد و 

 .شکوند. هستی خاک زیر درخت رو با دست کنار زد

 !این درخت اصال ریشه نداره _

سر خم      ضربه زده خاک مرو رمت.هر چاار نفر  سمتی که نخل بود رو  رامین با پاهاش ق

سته روی تختی      شم ها و دهان ب شده نگاه کردن. مریم با چ کردن و به حفره ی ای اد 

 .چوبی دراز کشیده بوده سعید کنار تخت ایستاده بود و به مریم خیره بود

 !سعید؟ _

سفیدی    سعید نگاهشون کرد. مردمک چشم هاش     شده بود و تمام  درشت تر از قبل 

صورتش مثل امراد مرده کبود و بی رنگ بود. پوزخندی زد و      شده بوده  چشمش قرمز 

 :با صدایی خشدار گفت

 .خوش اومدین _
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شید       سین رو گرمت و پاهاش رو از حفره داخل برده کمی پاهاش رو ک ست ح رامین د

سین ر       ست ح سیدن و د شت هاش به لبه ی تخت ر و ول کرد و از تخت پایین که انگ

 .رمت

 سعید اون مادرتهه می خوای چه کار کنی؟ اون آدمای توی سردخونه کی هستن؟ _

روح اون آدما االن این استتته نمی تونن از این ا برنه چون من گرمتمشتتونه مثل     _

 .سعید

حسین هم پایین پرید و به پیرمرد کمک کرد پایین بیاد. سعید با دیدن پیرمرد خندید 

 :گفت و

 .ازت ممنونم که کمکم کردی بعد از این همه سال دوباره قدرتم رو به دست بیارم _

 :پیرمرد از تاَسف سر تکون داد و گفت

ناه رو        _ به خونه ی خودت برگردونم. اون پستتر بی گ تا تو رو  ای ملعونه من اومدم 

 .برگردون

امتاد و با شدت به سعید با ع بانیت دستش رو به یرف پیرمرد برد که ع ا از دستش 

 .دیوار پشت سرش برخورد کرد

 .خونه ی من این است _

 :هستی از اون باال با گریه گفت

 .سعید خواهش می کنم ازت برگرده تسلیم نشو. ازت خواهش می کنم سعید _

ستتعید نگاهش کرد و هستتتی به پایین امتاد. به ایرامش نگاه کرده رامین به یرمش          

شد. رامین با ع بانیت به یرف        رمته کم کم رامین رو تار  سته  شم هاش ب دید و چ

 :. حسین گفتسعید رمت که سعید اون رو هم محکم به دیوار کوبید

 م می خوای؟چی از جون خانواده _

 .روحشون رو _

نهه خواهش می کنم تمومش کنه سعید رو برگردون و روح من رو بگیر. دست از سر     _

 .م برداره خواهش می کنمخانواده
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شن بود نگاه کرد زیر لب        پی شه ی اتاق رو شی که گو شون رمته به آتی رمرد به یرم

صداش بلندتر     صله گرمت و به یرف آتیش رمته  شروع به دعا خوندن کرده از اوناا ما

سین دو زانو به          شکوند. ح شد و تختی که مریم روش بود رو  سعید ع بانی  شد که 

 :زمین امتاد و با گریه گفت

 .م کاریش نداشته باشنهه خواهش می کن _

 :مریم رو همونطور که دراز کشیده بود روی هوا معلقش کرد و گفت

 .قلب این زن باید برای من بشه _

پیرمرد ع اش رو از روی زمین برداشته دسته ی باالی ع ا رو چرخوند که باز شد و      

 .دسته رو بر عکس نگه داشت

ای آب زمزم که پاک و منزهیه در دل این آتش جوانه بزن و روح پاک این پستتر رو  _

به من نشتتون بدهه این خانواده ی بی گناه رو از شتتیطان دور نگه دار و شتتیطان رو به 

 .جانم بر گردون

چند قطره از آب رو روی آتیش ریخت که ستتعید مریاد کشتتید و مریم به زمین امتاد. 

گ داده بوده یوری که انگار زیر پوستتتش آتیش بزرگی زبانه صتتورت ستتعید تغییر رن

ستی رمت و توی دهان هر کدوم یک قطره از     شیده بود. پیرمرد به یرف رامین و ه ک

سین و مریم رمت و همون کار   آب رو می ریخت و دعای کوتاهی می خونده به یرف ح

سعید با ع بانیت پیرمر       سعید بره که  ست به یرف  د رو به دیوار رو تکرار کرده خوا

شت.          شدن ندا سلیم  شده بوده اما ق د ت سرریز  کوبوند. از گوشه ی لب پیرمرد خون 

بی رمق و بی جون خودش رو روی زمین می کشید تا به سعید برسه. حسین بالماصله      

سعید         صورت  سته ی ع ا رو از پیرمرد گرمت و تمام آبی که داخلش بود رو روی  د

شت      صورتش ترک بردا ست  شید. پو شروع به لرزیدن کرد. قطره ای از آب   پا و زمین 

وارد دهان سعید شد و همزمان با زمزمه ی پیرمرد هاله ی سیاهی از بدن سعید خارج     

شد که      سیاه به یرف پیرمرد رمت و وارد بدنش  شد و بدنش روی زمین امتاده هاله ی 

با ستتوختن و داد          زدن بالماصتتله پیرمرد خودش رو داخل آتیش انداخت. هم زمان 
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پیرمرده لرزش زمین هم بیشتر شده بود و سقف ترک گرمته بود. رامین و حسین تا که 

 .بفامن چه اتفاقی قراره بیومته تمام سقف مرو ریخت

سایه ها همه جلوی در خونه       شانیه آمبوالنس و هم شین پلیسه آتش ن ساعتی بعد ما

 :دن. مرناز پرسیدبودنه رویا و مرناز با نگرانی با خدمه ی آمبوالنس صحبت می کر

 هنوز زنده ان؟ _

 .شن به بیمارستانبله خوش بختانه هر پنم نفر زنده هستن و منتقل می _

مرناز خدا رو شکر کرد و هر دو منت ر موندن تا با چشم خودشون ببینن که چه اتفاقی 

برای خانواده ی دوست عزیزشون امتاده. به نوبت برانکارد هاه حسینه رامینه هستیه     

 .و سعید رو بیرون بردن و به بیمارستان منتقل کردن مریم

 پایان

 

 پیشنااد می شود

  مریم ساالری |رمان عشق مبارز من 

 مریم علیخانی |رمان سراب رد پای تو 

   |17Moazرمان وقتی که نبودی
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