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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 داستان کوتاه: آشنای درد

 نویسنده: متین

 ژانر: عاشقانه، تراژدی

 خالصه:

سپارد که در این فتر و کتاب هایش بود، سرنوشتش را به دست کسی میاش دکه تمام هم و غم زندگی نرگس

طور  تقدیرش گیرد واش که ناراحتی پدر و مادرش هست را نشانه میراه ناخواسته، خط قرمز های زندگی

 .خورددیگری رقم می

 مقدمه:

ت سیاهت را در سمتت این بوده است. رخای؟ ناراحت نباش، قهات شکست خوردهمه می گویند: در زندگی

اش را نزد خدا ببرد، اش سیاه و دائم گلهبیاور، قسمتت این بوده است. کسی که قسمتش بد شود و زندگی

ها، آخرتش هم سیاه شود. اما نه! خدا چسبانند؟ ترس این ندارد که سر همین ناسپاسیبه او نمی ناسپاسی جرم

 وان انتخاب نادرست، افکار و رفتار نادرستمهربان است. قسمت فقط برای تسکین درد درون ماست. تا

 .دانیمدهیم و مقصرش را قسمت میخودمان را پس می

 

 

 

 

 

 

http://forum.roman98.com/
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های کتاب را در هایش را بسته بود و جملهنرگس، طبق عادت در سکوت اتاق مشغول درس خواندن بود. چشم

ه به سراغش آمد. خیلی سریع کرد، که ناگاه با صدای شکستن چیزی، کتاب از دستش افتاد. دلهرذهن مرور می

کرد. نفسی از سر های خورد شده را جمع میخود را به آشپزخانه رساند و مادر را دید که با دست لرزان، شیشه

 :آسودگی کشید و گفت

 .کنمها دست نزن، خودم االن جمع میهای فشارت رو نخوردی؟ شما به شیشهمامان جان، باز هم قرص-

 .مادر آهی کشید

کنم که خوردم که لیوان از دستم افتاد و شکست. هر دفعه به خودم تاکید میاالن داشتم قرصم رو میهمین -

. نگاه کن مادر! یک کاغذ هم چسبوندم به یخچال. جدیدا ظرف نمک و چای رو هم یادم نره؛ اما باز همون میشه

 .گردمگذارم و کلی دنبالشون میتو یخچال می

 .از خستگی، نگران نباش-

 :رگس، مادر را روی صندلی نشاند تا حالش بهتر شود. مادر دست نرگس را گرفت، نگاهش کرد و گفتن

گرده ایران؛ باید برای مهمونی فردا شب ممنون دخترم، راستی امروز آقای ادیب گفتن که آقا پویا داره بر می-

 تدارک ببینیم. تو هم باید بیای کمکم نرگس جان. امتحانت کی تمام میشه؟

 :انداخت گفتهای خرد شده را در سطل آشغال میطور که شیشهرگس چشمکی زد و همانن

تا من رو داری غم نداشته باش مامان خوشگل من. فردا امتحان آخرمه، تو دعا کن این یکی رو هم خوب بدم -

 .دونی که اگه خراب کنم تا چند روز دپرس میشمکه خوشحال و خندون بیام کمکت. می

خونی، انیشتین هم نخونده. تازه میگی دعا کن خراب ری تو اون اتاق در بسته درس میه تو میاونقدری ک-

 .نکنم

 .ی او مادر نیز خندیدنرگس خندید و با خنده

 شی؟مامان جان یک چیز بگم ناراحت نمی-

 ؛ طوری شده؟بگو-

د. تازه هم من درسم تموم شده، خواستم بگم شما و بابا دوست ندارید به روستا برگردید؟ دیگه خسته شدیمی-

 .گردههم آقا پویا داره برمی

 :مادر بغض خفته در گلویش را آشکار کرد و گفت

خواد دم غروب برم رو مزار مادر و ی روستا تنگ شده؟ دلم میدونی چقدر دلم برای بوی خاک بارون زدهمی-

تری مامانم. دوست دارم درس بخونی، مثل آقا ها باهاشون حرف بزنم؛ اما تو از همه چیز برام مهمپدرم، ساعت
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خوایم. این همه سال کار کردیم، پس انداز کردیم، برای پویا به یک جایی برسی. من و بابات دیگه هیچی نمی

 .ی درس و دانشگاهتهزینه

 .ی چشمان خود بود، خیره شدی مادر را پاک کرد و در چشمان سیاهش که آیینههای روی گونهنرگس، اشک

ات همیشه باالی سرم باشه مامان شاءاهلل سایهها! الهی من فدای قلب مهربونت بشم. اندیگه اشکات رو نبینم-

 .جانم

نرگس با یک استکان چای و بیسکوییت، به اتاق خود بازگشت. کتابش را از روی زمین برداشت. دور اتاق راه 

شدن نداشتند. در جای خود دراز کشید و  رفت و درس خواند. دیگر چشمانش خسته شده بودند و نای باز

 .طور کتاب به دست خوابش بردهمان

*** 

ی کوچک اتاق به بوی خوش عطر نارسیس، فضای اتاق را پر کرده بود. نرگس چادر نماز به سر، از پنجره

زش را انگیبود، که خورشید دستش را دراز کند و صورتش را نوازش کند، تا صبح دل منتظر آسمان خیره شده و

اش را ای رنگش را، که چهرهاش را پشت سرش محکم بست. مانتو و شلوار سرمهشروع کند. موهای مشکی

 .کرد پوشید. بوی نان داغ تازه و چای تازه دم اشتهایش را باز کردتر میمعصومانه

 .سالم، صبح بخیر-

 .کنیم. امروز امتحان داری ضعف میات رو کامل بخور. میل ندارم، نمی خورم، نداریسالم، بیا بشین صبحانه-

 :گذاشت، گفتنرگس در حالی که تکه نانی در دهانش می

 .ی امروز گذشتنه مامان جون خیالت راحت؛ اصال نمیشه از صبحانه-

 !چه عجب-

 خب دیگه؛ بابا کجاست؟-

 .کارهبابات بنفشه خریده داره اونا رو می-

 .روزی که نکوست، از صبحش پیداستهای رنگی! چه روزی شود امروز؛ وای! بنفشه-

 :مادر الهی شکری گفت و از روی سفره بلند شد و رو به نرگس ادامه داد

کنی امتحانت رو. من دارم میرم مادر، کلی کار دارم. تو هم خیلی خوندی، الکی استرس نگیر، بدتر خراب می-

 .مراقب خودت باش

 .ر سرش گذاشتنرگس سری تکان داد و دستش را به نشانه اطاعت کنا
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 .ی چایش را نوشید و لقمه به دست، راهی حیاط شدآخرین جرعه

ی آرام آرام، نزدیک پدرش رفت. دستانش را از پشت، دور گردن پدر نهاد و دستانش را نوازش وار بر گونه

گس ی پدر نشاند. آقا هادی شوکه شد. بیلچه از دستش افتاد. خیلی سریع برگشت و با دیدن نرآفتاب سوخته

 .ی دستش را در دهان پدر گذاشتای کرد. نرگس لقمهخنده

 .ها هستمکاری. از فردا دیگه بیکارم، خودم مراقب این ناز نازیبینم که بنفشه میمی-

 :آقا هادی با دهن پر به در اشاره کرد و گفت

 .بدو دیگه، برو دختر، دیرت شده-

 .باشه، خداحافظ-

*** 

تحان نشسته بود. دو حس متضاد اضطراب از امتحان و نشاط به خاطر نرگس، روی تک صندلی مخصوص ام

اینکه آخرین امتحانش است، به سراغش آمده بود. کف دستش عرق کرده بود. از درون، احساس لرزش می 

ی امتحان را مقابل خود دید، پشت و روی برگه را مشاهده کرد و آسوده خاطر کرد. به محض اینکه برگه

ا از جیب خود بیرون کشید، عرق دستش را پاک کرد. خودکار را برداشت و شروع به جواب گردید. دستمال ر

ها نمود. یکی یکی سوال ها را پشت سر هم گذاشت. هیچ توجهی هم به بقیه نداشت. حتی صدای دادن سوال

چون اصال  گرفت؛کرد را نادیده میدانش آموز پشت سرش که مدام با ادوات نامفهومی، او را متوجه خود می

اش را چک کرد و سپس آن را به مراقب موافق تقلب کردن و تقلب رساندن نبود. آخر کار، یک بار دیگر برگه

 .تحویل داد

*** 

کننده  کالفه خوشحال از نتیجه امتحان، مسیر مدرسه تا خانه را پیاده طی کرد. تابستان نزدیک بود و گرمای هوا

 نرگس ای انداخت. همزمان با رسیدنآن را از روی زمین برداشت، گوشهبود. در مسیرش، نان خشکی را یافت. 

به خانه، آقای ادیب همراه پسرش پویا، از ماشین پیاده شدند. آقا هادی دست از کار کشید. اعظم خانم هم با 

 :شنیدن هیاهوی حیاط، برای استقبال آمد. پویا چشمش که نظاره گر نرگس شد گفت

موند تا من از مدرسه براش خوراکی بیارم؟ ی نیست که هر روز دم در منتظر میاین همون دختر کوچولوی-

 .ماشاءاهلل چقد خانم شده

همزمان دستش را برای نرگس دراز کرد. نرگس که از یادآوری آن دوران که فقط پنج سالش بود و آقا پویای 
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وان رعنای روبرویش، که صورت اش بود، صورتش مثل گل قرمز شد و در جواب جپانزده ساله، تنها هم بازی

کرد، فقط سالم ی عینک، همراه ریش پروفسوری ابهتش را چندان میسبزه و چشمان عسلی قاب شده با شیشه

ی پویا به سمت دخترش را گرفت و به کرد. آقا هادی که از حجب و حیای دخترش خبر داشت، دست دراز شده

و سیاه نرگس، با پوست سفید جذبش کرده بود، قلبش  سوی خانه هدایت کرد. پویا که تضاد چشمان درشت

ی او به وجد آمد. نرگس قصد داشت به خانه برود که آقای ادیب، آنها را برای ناهار برای این حرکت معصومانه

دعوت کرد. نرگس هم با اجازه از جمع، برای تعویض مانتو به منزل برگشت. بعد از یک دوش آب گرم، 

کرد، از کاور بیرون کشید و با شلوار جین مشکی و روسری گلبهی، به ها به تن مییمانتویی که فقط مهمان

ی جمع او را به آشپزخانه راهنمایی کرد. از استرس و خجالت ساختمان آقای ادیب راهی شد. صدای خنده

 .گلویش خشک شده بود. آرام به سمت میز رفت. آقا هادی صندلی خالی کنار خود را کنار کشید

 اینجا بشین دخترم. امتحانت خوب بود؟بیا -

 .نرگس آب دهان خود را قورت داد و صدایش را صاف کرد

 .بله بابا جون-

 :آقای ادیب در حالی که در بشقاب پویا قرمه سبزی می ریخت رو به نرگس گفت

 .خداروشکر دخترم. موفق باشی. حاال باید بشینی برای آزمونت خوب بخونی-

 .چشم-

 ب پویا جان، تو چه خبر؟چشمت بی بال. خ-

 :پویا لقمه ی دهانش را قورت داد و با خنده گفت

 .خورمی اعظم خانم رو میمن؟ هیچی. نشستم سر سفره ی ناهار، دارم دست پخت خوشمزه-

 هات بر نداشتی؟دکتر شدی، دست از این خوشمزگی-

 .نه پدر خوبم. همه چی عالی بود، جز دوری شما-

 :آقای ادیب با طعنه گفت

 .اومدیواسه همین زود به زود می-

پویا با بغض از جایش بلند شد، پشت صندلی پدرش ایستاد. دست هایش را روی شانه های پهن پدر نهاد و 

 :فشرد. همزمان موهای جو گندمی پدر را بویید و گفت

ت بود. اگه اونجا تونستم هضم کنم بابا؛ خیلی سخاینجوری حرف نزن، عذابم میدی. نبود مامان سیمین رو نمی-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         8 

 

98متین کاربر انجمن رمان |ن کوتاه آشنای درد داستا  

 .نبودم، االن سرپا نبودم. خیلی صبور بودی. از اینکه آقا هادی کنارت بود، خیالم راحت بود

 .آقای ادیب سکوت کرد و فقط سرش را تکان داد. غم دل او از نگاه تیز بین پویا دور نماند

 .اش پاک کردی روسریاعظم خانم اشک چشمش را با گوشه

 .انم روخدا رحمت کنه سیمین خ-

 .ی غذا در سکوت صرف شدگفتند و ادامه آمینی همه الهی

، که همیشه غذایش را آرام آرام می خورد نرگس همه دست از غذا کشیده بودند. فقط پویا مشغول بود. حتی

 :نیز، از روی صندلی بلند شده بود. آقای ادیب، کنار پویا نشسته بود و نگاهش می کرد. با خنده رو به پویا گفت

 .یکم واسه امشبم جا بذار-

 :پویا با دهان پر گفت

 .نمیشه از این غذاها بگذرم. امشب جلو مهمونا که نمیشه با دل سیر بخورم-

 .بخور نوش جونت. کی بخیله. موهات که ریخته، شکمت هم بیاد باال، یه مرد واقعی میشی-

عظم خانم بعد از تمیز کردن آشپزخونه، همه خندیدند. بعد از رفتن پویا، آقای ادیب و آقا هادی، نرگس و ا

ها ها و شیرینیها و ساالدها، چیدن میوهمشغول تدارک مهمانی شب شدند. نرگس، مسئولیت درست کردن ژله

ها رسیدند. نرگس و مادرش در آشپزخانه مشغول را بر عهده گرفت. روز کم کم جایش را به شب داد. مهمان

ها رفتند. صدای همهمه کم کم در سالن بلند شد. فامیل، دوست ستقبال مهمانبودند. دو خدمه هم در سالن، به ا

ی باال راه هایی که به طبقهروی پلهای از سالن، روبهو آشنا به پویا تبریک گفتند. میز غذاخوری بزرگی در گوشه

 .داشت، تدارک داده شده بود و بوی عطر غذا، فضا را پر کرده بود

 :مادر رو به نرگس گفت

 .برو ببین روی میز چیزی کم و کسر نباشه-

ی مانتوی مادرش را ها بود خیلی سریع از جایش بلند شد و گوشهنرگس که مشغول خشک کردن پیش دستی

 :گرفت و گفت

 وای مامان، من سختمه تو سالن برم. میشه نرم؟-

 .ها( وارد شدهمان لحظه رویا )یکی از خدمه

 .من میرم، تو بمون-

راحت شد و با لبخندی از رویا تشکر کرد و سر جایش برگشت. گاهی کنار در آشپزخانه نرگس خیالش 
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شد. به محض اینکه کشید. چون آشپزخانه در راهرو بود، از داخل سالن معلوم نمیرفت و یواشکی سرک میمی

سرجایش بر افتاد، خیلی سریع رفتند، به نگاهش مینگاه افرادی که به سرویس بهداشتی انتهای راهرو می

دید. حتی رویا کرد و خود را مختص جمع آنها نمیگشت. تیپ خود را با تیپ شیک و مجلسی بقیه مقایسه میمی

قدر راحت و صمیمی با هم، پوششی مناسب مهمانی به تن و آرایش غلیظی بر چهره داشت. از اینکه دخترها آن

ت همرنگ جماعت نشدن او اشتباه است یا دانسکرد. نمیکردند، تعجب میجنس مخالف خود برخورد می

داد. نرگس ها میارتباط اجتماعی راحت بقیه. بعد از صرف شام، صدای همهمه کمتر شد. خبر از رفتن مهمان

 :مشغول شستن ظرف ها بود، که رویا به اعظم خانم گفت

 .کار زیادی نمونده. ما بریم؟ دیر وقته. تو سالن هم فقط تمیزکاری مونده-

 .به سالمت دخترم؛ خسته نباشیدبرید -

 .سالمت باشید؛ خدانگهدار-

 .خداحافظ-

ی شکالتی داخل سالن لم داده بودند. نرگس هم مشغول ها، آقای ادیب با پویا روی کاناپهبعد از رفتن مهمان

وی شد. بدون نیم نگاهی به پویا، در حالیکه پوست سفیدش از خجالت قرمز شده بود، میز جل سالن تمیز کردن

کرد. این مورد برای پویایی که تا االن دختری نبوده که به او توجه نشان ندهد عجیب بود؛ آن  تمیز او را کامال

هم نرگس که برای او اصال غریبه نبود. او برای پویا در عرض یک روز، چون رازی شده بود که باید کشفش 

برگشت. اعظم خانم قبل از خواب به نرگس  کرد. نرگس بعد از تمام شدن کارش با پدر و مادرش به خانهمی

 .سپرد که فردا صبح به داروخانه برود و دارویش را بگیرد

*** 

زد تا زودتر برسد. کوچه خلوت بود و تنها صدای بر میتابید. نرگس کوچه پس کوچه ها را میانآفتاب می

بود. نرگس در حالی که صلوات  ی جوی آب را به رقص در آوردههای صنوبر حاشیهی باد بود، که برگزوزه

فرستاد، پا تند کرد که زودتر به خیابان اصلی برسد و آسوده خاطر گردد. در میان راه بود، که صدای موتور، می

سکوت کوچه را شکست و نرگس بهت زده را، سر جایش میخکوب کرد. نرگس وقتی به خود آمد که روی 

ای روی ر جیب شلوار خود بود. از روی زمین بلند شد. گوشهزمین افتاده بود و کیفش نبود. دنبال گوشی د

هایش دهان ای نشست. دست لرزانش را روی اسم پدرش آورد؛ اما پشیمان شد. اشکسکوی کنار در خانه

اش را تر کرد. از جایش بلند شد. خاک مانتویش را تکاند. آرام آرام شروع به حرکت کرد. از اینکه خشکیده
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کرد. آرام چند بار پا کرد. با حرص دستانش را باز و بسته میدرش را بگیرد، خود خوری مینتوانست داروی ما

به زمین کوبید. سرش پایین بود و به کسی توجه نداشت. صدای ترمز ماشین او را از افکارش رها کرد. با ترس 

آشنایی را دید، بیشتر از سرش را بلند کرد. به ماشینی که کنارش ترمز زد نگاه کرد. در آن وضعیت از اینکه 

 .اینکه خجالت بکشد، خوشحال شد

 سالم-

 سالم. جایی میری؟ برسونمت؟-

 .نرگس بغضش شکست

اش به هق هق تبدیل شد. پویا پویا نگران در ماشین را باز کرد و گفت سوار شو. نرگس سوار ماشین شد و گریه

 :گفت

 رفتی؟چی شده؟ کسی اذیتت کرده؟ کجا می-

ی مامان تو کیفم بود. فقط تم داروهای مامانم رو بگیرم، یه موتوری کیفم رو زد. پولم و دفترچهرفداشتم می-

 .گوشیم تو جیبم بود

 .ی دستمال را به طرف نرگس دراز کردکرد. جعبههای چشمان نرگس پویا را اذیت میاشک

 ه بابات زنگ نزدی؟هات رو پاک کن. چرا بکنی. اشکحاال مگه چی شده، دو ساعته داری گریه می-

 .خواستم نگران بشننمی-

ریم داروخونه، داروی مادرت رو می گیریم. اتفاقیه که افتاده. خداروشکر کن که خودت آسیبی ندیدی. االن می-

 داروهاش رو میشناسی؟

 .هست 50فقط قرص فشارش رو؛ اسمش لوزارتان -

 .باشه-

 .واست پیاده شود، با صدای پویا به سمتش برگشتپویا جلوی یک داروخانه ماشین را پارک کرد. نرگس خ

 .کجا؟ تو بشین من میرم-

در  برلیانس نرگس سر جایش نشست. از فرصت استفاده کرد و پشت ماشین را هم، خوب نگاه کرد. وقتی

خواست یک روزی در آن بنشیند و در شد، دلش میپارکینگ ساختمان بود، نرگس هر روز که از کنارش رد می

دارو و یک بطری  مشما ر بزند. با یادآوری آن روزها پوزخندی به خود تحویل داد. کمی بعد، پویا با یکشهر دو

 .آبمیوه برگشت. آبمیوه را به سمت نرگس گرفت
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 .بخور، رنگ و روت زرد شده. اینطوری بری پیش مامان بابات نگران میشن-

ون پاکتی نبود و نی نداشت، سرکشیدن بطری نرگس، بعد از مکث کوتاهی آبمیوه را برداشت. اما آبمیوه چ

برایش آن هم جلوی پویا، سخت بود. از سر اجبار در بطری را باز کرد. یک جرعه نوشید و اندکی هم بر روی 

 .قدر در فکر چگونه با آبرو خوردن آبمیوه بود که یادش رفت تعارف کندمانتویش ریخت. آن

 .دهببخشید، یادم رفت تعارف کنم. واقعا شرمن-

 .نوش جونت-

 :یکم بعد به خانه برگشتند. نرگس از ماشین پیاده شد و رو به پویا گفت

 .شرمنده آقا پویا، مزاحمتون شدم؛ ممنون از لطفتون-

 .این چه حرفیه دختر؟ از این به بعد کاری داشتی بهم بگو-

 .چشم، بازم ممنون؛ خداحافظ-

لی خوشحال بود. بعد از خداحافظی ماشین را روشن کرد و راه پویا از اینکه توانسته بود به نرگس کمک کند، خی

 .افتاد

 :طور تعریف کردنرگس برای اینکه پدر و مادرش نگران نشوند، قضیه را برای آنها این

دونستم که گرفتم؛ ببخشید. آقا پویا هم کیفم رو تو تاکسی جا گذاشتم. داروهاتم فقط همین قرص فشار رو می-

 .ند و لطف کردند رسوندند خونهتو مسیر من رو دید

 :آقا هادی روی سر نرگس دست کشید و گفت

 .اشکال نداره باباجون؛ از این به بعد بیشتر دقت کن-

 .چشم-

کرد. سرش را هایش در ماشین پویا، احساس پشیمانی و شرمندگی مینرگس به اتاقش رفت و با یادآوری گریه

کر کرد. خود را در دانشگاه، یا در محل کارش تصور کرد. در روی بالش گذاشت. مثل همیشه به رویاهایش ف

ذهن خود، برادری در شکل و شمایل پویا ساخت، که هر روز او را به دانشگاه می رساند و نرگس جلوی 

دوستانش، به خاطر داشتن همچین برادری افتخار می کرد. برادری که هر جا نیاز است کمکش کند، حمایتش 

 .قدر فکر کرد که خوابش برد. با صدای مادر از خواب بیدار شدز. آنکند؛ مثل همین امرو

 .خوابی؟ بیا حوصلم سر رفت. بیا کیک درست کردم، بریم بخوریمنرگس پاشو دیگه. چقدر می-

طور ژولیده، نزد پدر و مادرش که در حال تماشای تلویزیون بودند رفت. نرگس سریع از جایش بلند شد. همان

کرد. اعظم خانم هم سر چایش را هورت می کشید، هم به اعظم خانم با چشم و ابرو اشاره میبابا هادی، هم 
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 :داد. نرگس کنجکاو پرسیدتکان می

 شناسمتون. خبری شده؟زنید؟ زود بگید که من مثل کف دستم میچی شده؟ چرا رمزی حرف می-

 :مادر من من کنان گفت

ه اون ورتر یه ساختمون دو طبقه با نمای سنگ مرمری دارن، نرگس مامان، این خانم فهیم، که دو تا خون-

 شناسی؟می

 .شناسمخونشون رو متوجه شدم کدومه، خودش رو نه نمی-

 .اومده تو رو از بابات واسه پسرش خاستگاری کرده. گفته پسرم تو مسیر دیده تو رو، خوشش اومده-

 :ردن به نرگس گفتآقا هادی لیوان چای را دور نعلبکی چرخاند و بدون نگاه ک

شناستش؛ لیسانس برقه، چهار ساله که تو اداره برق کار اگه حرفی نداری بگم بیان بابا. آقای ادیب هم می-

 .گیم بیاد بیشتر آشنا بشیمسالشه، خونه و ماشین هم داره. میگه پسر خوبیه؛ حاال می 27کنه. می

 .دونی بابا جونمی صالح هر چی خودت-

 :ره دست و لـ*ـب به اقا هادی فهماند که حرف آخر با خودش است. آقا هادی هم گفتاعظم خانم با اشا

بینی، خوشت نیومد میگی نه. دیگه بزرگ شدی. به باشه بابا، پس اطالع میدم واسه آخر هفته بیان؛ پسره رو می-

 .های خواستگاری باید عادت کنیاین مراسم

های درون سینی را به آشپرخانه برد. استکان ی زد و همزمان،نرگس برای راحتی خیال پدر و مادرش لـ*ـبخند

ی رویاها و افکارش فراهم شد. به ازدواج فکر کرد، به اولین خواستگاری که به طور رسمی به دوباره تغذیه

ی ی آنها دعوت شده بود. به اینکه دوست داشت پیراهن عروس بپوشد؛ به اینکه دوست داشت مثل بقیهخانه

اش را ببیند. چیزهایی که تا قبل از بر روی موهایش رنگ بریزد، ابروهایش را بردارد و تغییر چهرهخانم ها، 

های مبتدی ی آنها مرسوم نبود. خوشحالی نرگسِ هجده ساله از ازدواج، فقط همین خواستهازدواج در خانواده

 .بود

*** 

 .چند روز گذشت

شدند ها مانع دید کامل آن میی نقلی و با صفا بود و درختها رسیدند. به آن طرف حیاط، که یک خانهمهمان

ها روی خانه، مهمانرفتند. آقای ادیب و پویا هم در جلسه خواستگاری دعوت بودند. بعد از استقبال گرم صاحب

ها های ناهارخوری، که کنار راحتیهای داخل پذیرایی، که به آشپزخانه دید داشت و میزبان روی صندلیراحتی
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اشته شده بودند، نشستند. نرگس در اتاقش بود. نگاه پویا، قفل نگاه داماد که اسمش حمید بود، شد و نگاه گذ

های وسایل خانه، برایش عجیب بود و با چرخید و هماهنگ نبودن رنگمادر حمید، که دور تا دور خانه می

 :کردخودش زمزمه می

 .ها رو یکی بهشون صدقه دادهمشخصه که وسیله-

 :هر حمید برای خارج کردن مادر از آن حس و حال رو به جمع گفتخوا

 عروس خانم تشریف نمیارند؟-

اعظم خانم، در اتاقی که به هال دید داشت را زد و نرگس را صدا کرد. بعد از بیرون آمدن نرگس از اتاق، 

، به جمع سالم کرد. معصومیت چشمانش در آن چادر سفید، همه را به خود جذب کرد. خیلی با وقار نزدیک شد

ها شده بود، با نگاه تحسین های خواهر حمید بلند شد. پویا با دیدن نرگس که عین فرشتهصدای قربان صدقه

برانگیزی به او خیره شده بود. حمید این لحظه را به خوبی شکار کرد و نگاهش را به سمت نرگس سوق داد که 

متوجه شد نرگس سرش پایین است و با انگشتان ظریف و سفید عکس العملش را در مقابل نگاه پویا ببیند، که 

 :کند. آقای ادیب، پا روی پا گذاشت و رو به حمید گفتدستش بازی می

 خب، حمید آقا از خودتون بگید. کار و کاسبی چطوره؟-

دختر رو ی افتخار فامیله. تو این دور و زمونه که هر کی میره دست یه واال، آقای ادیب این حمید من مایه-

خانواده رو حفظ کرده و به حرف پدر و مادرش  شئونات میگه این زن آیندمه، حمیدگیره میاره خونه و می

 .کردهاحترام گذاشته. از کسب و کارشم که خبر دارید؛ بچم حتی دوران دانشجویی هم کار می

 :حرف مادرش را تایید کرد. آقای ادیب هم گفت حمید خواهر

های زندگیه. دختر ما هم ترین رکنطوره. مسئولیت پذیری در قبال خانواده، یکی از مهمینشاءاهلل که همان-

 .مثل یه فرشته پاک و معصومه؛ امیدوارم هر چی خیره پیش بیاد

 .ای خواستندآقای فهیم با تاکید حرف آقای ادیب، از آقا هادی اجازه

ها بمونه د. اگه با خودشون کنار اومدند، بقیه صحبتآقا هادی، با اجازتون دختر و پسر برن حرفاشون رو بزنن-

 .واسه بعد

 .آقا هادی که سرش پایین بود و به چیزی فکر می کرد، یکباره سرش را باال آورد

 .هان! مشکلی نیست. نرگس جان بابا، آقا حمید و راهنمایی کن-

میز رفت و خیلی سریع قاب  نرگس حمید را به اتاق خود راهنمایی کرد. در را نیمه باز گذاشت؛ به سمت
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عکسش را برعکس کرد که دیده نشود. خودش، روی زمین به پشتی تکیه داد و حمید روی صندلی میز 

کامپیوتر نشست. نرگس از خودش گفت، از اعتقادات، از عالیق و اینکه دوست دارد به درسش ادامه دهد. در 

کرد؛ اما هنوز دوست خصیت ظاهری او را تحسین میی حمید با پوستی سفید، موهای سیاه فرفری و شدل، چهره

طور که همیشه کند. همانداشتن را درک نکرده بود. معتقد بود که عشق بعد از ازدواج در قلب خانه می

 .نزدیکانش به او گفته بودند

 :شد گفتحمید هم خیره به نرگس که نگاهش گه گاهی مهمان چهره حمید می

اش رو دوست خوام یکی باشه که چهرهمهمه، نه تحصیالتش، نه هیچی. فقط میمن نه وضع مالی دختر واسم -

داشته باشم، تو زندگی بهم احترام بذاره و... خط قرمزمم اینه که روی غیرتم یکی پا بذاره. یک چیز دیگه هم 

دن همسر هست؛ با ادامه درست مشکلی ندارم. من خودم نیاز زن و زندگیم رو تامین می کنم، راضی به کار کر

 .ام نیستمآینده

بعد از به توافق رسیدن، نرگس از جایش بلند شد و به سمت در حرکت کرد. حمید از فرصت استفاده کرد، قاب 

عکس را برگرداند و عکس نرگس که موهای بلند سیاهش دورش ریخته بود و پیراهن کوتاه سفیدی بر تن 

 :ارج شد که همزمان خواهر حمید پرسیدکرده بود را دید، لبخندی زد و پشت نرگس از اتاق خ

 نرگس جان موافقی عزیزم؟-

 :ی ملیحی، سرش را پایین گذاشت و گفتنرگس بعد از خنده

 .بله-

آمدند. که با حرف سکه داشتند و کوتاه هم نمی 14بحث به مهریه و شیربها و... کشیده شد. خانم فهیم تاکید بر 

 .آقا هادی بحث داغ تر شد

سپارم. سر چی ام رو دارم دست شما میی تنم، تمام امید زندگیی یه انسان کامل چقدره؟ پارههخانم فهیم دی-

 زنید آخه؟چونه می

 .ی تن منه. حمید پسرم، پاشو بریم. از همین روز اولی آبمون تو یه جوب نمیرهطوریه، پسر منم پارهاگه این-

 :آقای فهیم، همسرش را به آرامش دعوت کرد و گفت

ای برسیم. مهم های خواستگاری پیش میاد. دو طرف کوتاه بیان و به یه نتیجهها تو همه مراسمم، این حرفخان-

 .دختر و پسر بودند که پسند کردند

 :آقای ادیب، در تاکید حرف آقای فهمیم فرمود
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رو  آره بابا، سخت نگیرین. دختری که زندگی مشترک واسش جهنم بشه، حاضره از مهرش بگذره و خودش-

 .خالص کنه. اون موقع دیگه عدد و رقم واسش مهم نیست؛ البته قصد جسارت ندارم

 :خانم فهیم که در اثر اخم، بین دو ابرویش دو خط کوچک افتاده بود، رو به آقای ادیب با اکراه گفت

 .ی دخترها اینجوری نیستن جنابالبته همه-

سکه و  14های نهایی، مهریه حدود الخره بعد از صحبتبا صلوات فرستادن آقا هادی بحث خاتمه پیدا کرد. با

ی شیرینی را به بقیه تعارف کرد. قرار یک سفر حج تمتع تعیین شد. همه موافقت کردند و اعظم خانم هم جعبه

 :ها رفتند. آقای ادیب هم موقع رفتن به آقا هادی گفتی بعد گذاشته شد. مهمانعقد، برای هفته

 .های ازدواج نباشم؛ نگران هزینهنرگس هم مثل دختر خود-

*** 

ی آقای ای گذشت. زمان عقد نرگس و حمید فرا رسید. قرار بر این شده بود که مراسم عقد، در خانهیک هفته

دزدید. نرگس در آرایشگاه بود. هایش را از نرگس میادیب برگزار شود. پویا سرسنگین تر شده بود و نگاه

ه آینه نگاهی انداخت. از سر رضایت لبخندی زد. پیراهن شیری رنگ بلندش، که از بعد از اتمام کار آرایشگر، ب

های بلندی داشت را به تن کرد. شال و چادرش را سر کرد و به بیرون از آرایشگاه شد و آستینکمر باریک می

 .رفت. با راهنمایی حمید سوار ماشین شد. حمید آرام چادرش را باال کشید

 .تر شدی خوشگل بودی، خوشگل-

رفت. نرگس از با لبخند نرگس، حمید ماشین را روشن کرد و حرکت کرد. در راه مدام قربان صدقه نرگس می

 .شرم سکوت اختیار کرده بود

 .ات انقدر خوش سر و زبونتو هیچی نگی ها! فقط بخند خب؟ خوشت میاد دیگه، شوهر آینده-

شود. نرگس ترسید؛ از ازدواج، از زند و آرام نمیند مینزدیک خانه بودند، که نرگس احساس کرد قلبش تند ت

طور فکرش مشغول بود، که متوجه ی این مسئولیت بر نیاید. همانتنها شدن پدر و مادرش، از اینکه از عهده

ی عقد، حاضر دید. عاقد شروع به خواندن خطبه کرد. نرگس یک صفحه ها نشد و خود را سر سفرهاحوالپرسی

ی کهف کرد. کمی از التهاب درونش کم شده بود. عاقد، ز کرد و شروع به خواندن آیاتی از سورهاز قرآن را با

 :برای بار سوم خطبه را خواند و نرگس بعد از مکث کوتاهی گفت

 .ی پدر و مادرم، بلهبا توکل بر خدا و اجازه-

ادو، نزد عروس و داماد ها بلند شد. همه یکی یکی برای عکس گرفتن و دادن کصدای کل کشیدن و تبریک

ترها مشغول پایکوبی بودند و بزرگترها مشغول گفت و گو. نرگس و حمید نیز به همراه آمده بودند. جوان
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 :خواست شال نرگس را در بیاورد که نرگس گفتعکاس به باغ رفتند. حمید می

 چیکار میکنی؟ عکاس خانم مگه نیست؟-

 .اه چپ بهت بندازهذارم کسی نگچه فرقی داره نرگس؟ من نمی-

 عکاس خانم هم هست چرا این آقا؟ وقتی خب-

 :حمید از روی کالفگی دستی به موهایش کشید و رو به عکاس گفت

 .خوام، لطفا بگین همکار خانمتون تشریف بیارنعذر می-

 .باشه، دستش بند بود نیومد-

با لبخندش از حمید تشکر کرد.  بعد از آمدن عکاس خانم، نرگس آسوده خاطر گردید و شالش را در آورد و

های نرگس گرفته شد. وقتی به سالن برگشتند، هوا رو های مختلف و سرخ و سفید شدنهایشان با ژستعکس

بودند. حمید، همان طور که انگشتانش را در انگشتان نرگس قفل کرده بود، به تاریکی بود و مهمان ها رفته

 .نرگس را از جایش بلند کرد

 .اتون ما دو تا مرغ عاشق یکم بریم دور دوربا اجازه بابا هادی،-

 .ی نرگس دیگه دست شماست پسرم. ان شاءاهلل خوشبخت بشیداجازه-

 :ها دور نماند. بعد از نگاهی به پدرش رو به حمید گفتی نرگس از نگاهسرخی گونه

 .پس صبر کن من برم پیراهنم رو عوض کنم و بیام-

 .د کشاندحمید دست نرگس را دنبال خو

 .خوایم بریمجور عروس دومادی میچرا عوض کنی؟ همین-

بعد از خداحافظی از جمع، نرگس و حمید در ماشین نشستند. حمید صدای آهنگ را زیاد کرد و همزمان دست 

 .نرگس را گرفت. ماشین را به حرکت در آورد

شد، احساس ر آن وضعیت جلب مینرگس، از اینکه صدای موسیقی زیاد بود و توجه بقیه به آنها، آن هم د

ها به حمید چیزی بگوید. کمی بعد، حمید خواست اول کاری، مثل مادربزرگکرد. از طرفی دلش نمیناراحتی می

 :کنار بـ*ـو*ستانی ماشین را پارک کرد و به نرگس گفت

 .پیاده شو، یه دوری بزنیم و بستنی بخوریم برگردیم-

 .تنرگس نگاه متعجبش را به حمید دوخ

 اینجا؟ االن؟ با این وضع؟ اونم تو این شلوغی؟-
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 بله اینجا. مگه چشه نرگس خانم؟ واسه خودت زندگی کن دختر! چیکار به حرف و نگاه مردم داری؟-

 .خواد سوژه باشم. اگه میشه لطف کنید بیاین تو ماشیناما من اصال دلم نمی-

 .یادت باشه دو به صفر به نفع تو این دفعه رو هم چشم؛ اوال، من تنهام و جمع نبند؛ دوما، بخاطر گل روی شما-

های نرگس سپری های حمید و خندهنرگس تشکری کرد و حمید به سمت خانه راه افتاد. کل مسیر با شوخی

اش شد. حمید ماشین را جلوی در پارک کرد و با هم به سمت ساختمان حرکت کردند. وقتی رسیدند خانواده

بعد از تشکر، از همه خداحافظی کرد و قصد رفتن کرد که با حرف آقای ادیب به سمتش  رفته بودند. حمید نیز

 .بازگشت

 .شیمحمید جان به خانواده گفتم، به شما هم میگم که فردا شب برای شام تشریف بیارید. خوشحال می-

 .رسیم حتماچشم، ممنون از لطفتون؛ خدمت می-

 .را تا دم در همراهی کرد نرگس هم بعد از تشکر از آقای ادیب، حمید

 میشه، تا فردا چجوری تحمل کنم؟ تنگ من دیگه برم. دلم برات-

 .کشید که به زبان بیاورددانست؛ اما خجالت میدانست چه بگوید و یا مینرگس نمی

 .مراقب خودت باش، رسیدی خبر بده-

 .شد و حرکت کرد ماشین ای گفت و سوارحمید باشه

*** 

مشغول آشپزی و تمیز کردن خانه بود. بعد از تمام شدن کارش، روی صندلی بین آشپزخانه  اعظم خانم، از صبح

تر شده بود. آقای ادیب و آقا هادی نیز، در سالن و پذیرایی نشست. پویا، در پیراهن طوسی رنگش جذاب

حمید در مشغول گپ و گفت در مورد باغ و کارگرها بودند. نرگس هم در خانه در حال آماده شدن بود و 

اش را پوشید و نزد طوسی -انتظارش نشسته بود. نرگس، سرخوش و شاد مانتوی کرم رنگ و روسری کرم

 .حمید رفت. حمید یک نگاه سرتاسری به نرگس انداخت

 همین؟-

 همین چی؟-

روحه. یکم از موهاتم بذاری بیرون که کردی، صورتت خیلی بیمثال تازه عروسی نرگس جان. یکم آرایش می-

تر باشه. تا حاال مجرد بودی تر و خوشتیپتر میشی. من دوست دارم زنم از همه خوشگلیزی نمیشه، قشنگچ

 .پوشوندی؛ اما االن حجابم نداشته باشی مهم نیست واسم. من خودم مراقبتمدرست، موهات رو می
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 حمید، واقعا فکرت این؟-

 مگه چشه؟-

خاطر خداست، نه کنم. پوشوندن موهام هم بهخوشگل می من اگه بخوام آرایش کنم، برای شوهرم خودم رو-

 .خلق خدا. تو من رو اینجوری پسندیدی

 .تر باشی؛ اینکه دلخوری ندارهپسندمت. فقط گفتم شیکاالنم می-

منم تا جایی که به عقایدم مربوط نباشه برای نظراتت احترام قائلم و به حرفات گوش میدم. باشه، مالیم آرایش -

کنم ارزش ای که سرم میتونم بیرون بندازم؛ چون واسه روسریپوشم؛ اما موهام رو نمیهتر لباس میکنم، بمی

 .قائلم

باشه نرگس خانم؛ سومین بحثمون هم با لجبازیت شروع شد. پس چند روز دیگه شما هم نگو اینطوری کن، -

 .اونطوری کن؛ چون عقاید خودمه دیگه. حاال بیا بریم، دیر شد

های حمید، به این فکر توجه به خونسردی و خندههای حمید با او هم مسیر شد. بیده از حرفنرگس، غمز

 .کرد که تازه دو روز از ازدواجشان گذشته؛ اما اختالف نظرها شروع شدهمی

ی حمید هم بودند. حمید، با طبع شوخش، نرسیده به مبل، باعث خندیدن وقتی حمید و نرگس رسیدند، خانواده

اش، از نگاه بقیه، مخصوصا پویا اش را پنهان کند و لبخند مصنوعی. در مقابل، نرگس بلد نبود ناراحتیبقیه شد

 .ی مادرش را کشیدآور شده بود و به آشپزخانه پناه برد. لبخندزنان گونهدور نماند. جو برای نرگس، خفقان

 کاری نیست انجام بدم؟-

؟ چند بار بگم نگران ما نباش؟ االنم برو تو سالن یکم بگو بخند کن. جور عبوسیکنی اینباز داری به ما فکر می-

 .ایه؟ برو منم االن میام، کاری ندارمنمیگن عروس دو روزه این چه قیافه

 .باشه باشه. حرص نخور، رفتم-

یده ی حمید، مهیار، جا داد و خود را با او سرگرم کرد. میز شام که چنرگس خود را روی مبل، کنار خواهرزاده

شد، همه روی میز نشستند. نرگس کنار حمید نشست. پویا هم آن طرف حمید نشسته بود. موقع شام خوردن 

 :بود که حمید، خیلی آرام به نرگس گفت

 .من که چیزی نگفتم که ناراحت شدی؛ اصال هر جور میلته. فقط خواهش میکنم دیگه اخمات رو وا کن-

روی چشمان پدر و مادر و بقیه سر داد، که مطمئن شود کسی متوجه نرگس، بعد از این حرف حمید، نگاهش را 

های تیز پویا در امان نماند و پویا، حدسش به یقین ی حمید و نرگس از گوششده است یا نه؛ اما این مکالمه
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 .تبدیل شد

*** 

نقدر با خدای اش را پهن کرد. آاش، نرگس به خانه برگشت. وضو گرفت و سجادهبعد از رفتن حمید و خانواده

جا خوابش برد. با صدای اذان، بیدار شد و نماز صبحش را خواند و به خود حرف زد و گریه کرد که همان

راند. خواب از گونه به رفتارش ادامه دهد، شوهرش را از خود می؛ به اینکه اگر ایناشتباهاتش فکر کرد

ی واتساپ. از طرف های نخواندهاندن پیامچشمانش دور شده بود. موبایلش را برداشت و شروع کرد به خو

 .حمید هم پیام داشت، بازش کرد و خواند

سالم نرگس جان، می خواستم بهت بگم که فردا بعد از ظهر میام دنبالت بریم خونمون رو بهت نشون بدم. -

 قبول؟

 .باشه حتما، منتظرم-

د. به سراغ کمدش رفت و بعد از گشتن نرگس، با خود کلنجار رفت که با چه تیپی باشد تا حمید خوشش بیای

فراوان، مانتوی یخی را با شال ستش انتخاب کرد. آنقدر فکرش مشغول تیپ و ظاهرش شده بود که زمان را 

فراموش کرده بود. با عجله به آشپزخانه رفت. بعد از درست کردن ناهار، مشغول چیدن سفره بود که پدر و 

 :ار به آنها گفتمادرش آمدند. نرگس هم حین خوردن ناه

 .اتون آقا حمید قراره بعد از ظهر بیاد دنبالم بریم بیرونبابا با اجازه-

 .ات هم دست خودشه بابا؛ فقط مراقب باشیدمشکلی نیست بابا جون.آقا حمید دیگه شوهرته، اجازه-

 .ممنون بابا جون، چشم-

مالیمی بر چهره نشاند و مانتویش را  نرگس بعد از خوردن غذا، به اتاقش رفت و با یک وسواس خاصی آرایش

کرد طور که نرگس را صدا میپوشید و شالش را بدون اینکه موهایش معلوم باشد بر سر نهاد. اعظم خانم، همان

 .وارد اتاقش شد

 .به! دختر نازم، بدو آقا حمید جلو در منتظره مادربه-

 .باشه مامان جون، خداحافظ-

رو باش و به همه هم احترام ادرش؛ اونجا رفتی یک جا نشین اخم نکن، خوشی مراستی گفته شب میرید خونه-

 .بذار

 .چشم مامان، پس دیر اومدیم نگران نشید-

*** 
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بعد از یک ساعت معطلی در ترافیک، حمید جلوی یک آپارتمان شیک نگه داشت. حمید در را با کلید باز کرد و 

نرگس برای دیدن خانه هیجان داشت. بعد از باز کردن در  سوار آسانسور شدند. آسانسور طبقه پنجم ایستاد.

ای هم رنگ های سفید و شال فیروزهتوسط حمید، نرگس خیلی سریع وارد خانه شد. سالن بزرگ با پرده

ها او را به وجد آورد. با اشتیاق، همه جای خانه را وارسی کرد. از دکوراسیون ساده و شیک خانه خوشش فرش

ی یک تازه عروس که جهازش را چیده باشد، نبود. از شباهت با آشپزخانهآشپزخانه شد، بیبود. وارد  آمده

ی داخل سینک، متوجه شد که حمید های نشستهمشکیِ براق و ظرف-نامرتب بودن وسایل روی کابینت سفید

 .ماندبیشتر اوقات آنجا می

 حمید؟

 جانم؟-

 میگم، تو اکثرا اینجایی آره؟-

 .دوست دارم تنها باشمفقط مواقعی که  -

 .اونوقت بعد عروسی که دوست داشتی تنها باشی کجا میری-

 .حمید خندید

 .ی باباتفرستم خونهاونوقت تو رو می-

 :هایش را درشت کرد که حمید گفتنرگس چشم

 .رتر نکن، االنه که در بیان. نگران نباش، دیگه وبال گردنمی تا آخوای! چشم های درشتت رو از اون درشت-

 .کردچنان نگاهش مینرگس هم

 .خیلی خب برو چایی بذار، منم برم شام سفارش بدم-

 اینا؟مگه شام اینجاییم؟ مگه قرار نبود بریم خونه مامانت-

 .مونیماینا کنسل شد. بمونه یک روز دیگه؛ شبم اینجا میخونه مامانم-

 نه بابا، دیگه چی؟-

 :حمید، کالفه دستی به موهایش کشید و گفت

 .ای؟ زن شرعی و عقدی خودمیدیگه چی نرگس؟ مگه دختر غریبه-

 .دونیم دختر قبل عروسی بره خونه پسرامون خوب نمیدونم؛ اما ما تو خانوادهمی-

 .میدونه، شرع که بد نمیدونه. اومد تا دو سال دیگه عروسی نگیریمشما بد  خانواده-
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لرزید. برای اینکه بود، دچار اضطراب شد و دستش می های حمید که برخالف باورهای ذهنشنرگس، از حرف

 :بحث ادامه نیابد موضوع را عوض کرد و گفت

 تو یخچال آب خنک داری؟-

 .آره، االن برات میارم-

 :چند دقیقه بعد، حمید با دو لیوان آب پرتقال برگشت و گفت

 .بفرما خوشگلم، نوش جان کن حالت جا بیاد-

 .ا برداشت و نوشیدنرگس تشکری کرد آب پرتقال ر

کمی بعد، پیتزاهای سفارشی رسید و شام در سکوت صرف شد. حمید به نرگس پیشنهاد داد که با هم فیلم 

روی تلویزیون و ببینند و نرگس هم قبول کرد. نرگس بعد از مرتب کردن آشپزخانه، روی تک مبل سفید روبه

شست. فیلم تازه شروع شده بود که نرگس احساس ای که حمید روی آن دراز کشیده بود، نکنار مبل سه نفره

 .آید. سعی کرد بیدار بماند؛ اما حریف کرختی و خماری چشمانش نشدکرد خوابش می

 .حمید جان ببخشید، من خیلی خوابم میاد، میرم بخوابم-

 .هام رو بردار بپوش راحت باشیباشه عزیزم، برو، شبت خوش. از توی کشو هم یکی از پیراهن-

 .مانتویش را با پیراهن حمید عوض کرد و سرش به بالش نرسیده خوابش بردنرگس 

*** 

 :؛ نور خورشید که به صورتش تابید، یکدفعه از جایش بلند شد و با خود گفتچشمانش را نیمه باز کرد

 .نرگس، وای بر تو! باز جای خوابت عوض شد زمان از دستت در رفت-

 .به سالن رفت. حمید، با نان داغ و مخلفات صبحانه برگشت با صدای در، سریع از جایش بلند شد و

 .سالم بانو-

 .سالم، صبح بخیر-

های خرید را از دست حمید گرفت و به طرف آشپزخانه رفت. حمید، در حالیکه چای ساز را به نرگس، پالستیک

 :برق میزد گفت

 .اینامیریم خونه مامانم صبحانه بخوریم بریم خرید کنیم. امشب-

 شه. پس کی برم خونه؟ خب میشه یک موقع دیگه بریم خرید که من یه سر برم خونه؟با-

 ها میمونی؟ مگه اومدی مسافرت که میگی کی برم خونه؟وای نرگس! مردم از خنده! چرا عین بچه-
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 .باید کم کم عادت کنی. بعدا شاید ماهی یه بار بتونی بری خونه بابات

 :نرگس با ترس گفت

 .همین االنم دلم واسه مامان و بابام خیلی تنگ شده شوخی میکنی؟ من-

بینم بیشتر مصمم میشم واسه تصمیمم. فقط دیشب پنج بار زنگ زدی به نه! اتفاقا وابسته بودنت رو که می-

 .مامانت گزارش کار دادی؛ حاال بخاطر گل روت هر دو هفته

 .خب بعدا فرق میکنه. االن مامان و بابام هنوز عادت نکردن-

 ...خیر خانم کوچولو! هر چی بیشتر اصرار کنی، دو هفته میشه سه هفته ون-

اش سلب شده است؛ اما از ترس اینکه اوضاع بدتر نشود سکوت کرد و چیزی نرگس حس کرد اختیار و آزادی

 .تواند بیایدنگفت. بعد از مرتب کردن آشپزخانه به مادرش زنگ زد و خبر داد که امروز نمی

*** 

زنان راه افتادند. به ک یک پاساژ ماشین را پارک کرد و از نرگس خواست که پیاده شود. با هم قدمحمید، نزدی

 :ای را به نرگس نشان داد و گفتکردند، که یکدفعه، حمید مغازهها نگاه میمانتوهای ویترین مغازه

 .بریم تو، از آشناهاست-

ها نگاهی کرد و یک مانتوی سرخابی کوتاه را به نرگس دار، به مانتوحمید، بعد از احوال پرسی گرمی با مغازه

 .داد و او را به سمت اتاق پرو راهنمایی کرد

 .برو پرو کن تا ببینمت تو تنت-

 .نرگس، بعد از پوشیدن حمید را صدا زد که او را ببیند

 .قشنگه؛ اما خیلی کوتاهه-

 .داریم. همین رو بر میباشه عزیزم؛ من دوست دارم زنم کوتاه بپوشه. خیلی هم بهت میاد-

کند. بعد از دانست اگر چیزی بگوید، حمید بدتر میخورد؛ اما مینرگس از درون از کارهای حمید حرص می

 .خریدن روسری و کیف و کفش، به سمت خانه راه افتادند

*** 

کن، منم آخیش! خسته شدم. نرگس نسکافه تو کابینت کنار یخچال، کشوی اول از باالست. بی زحمت درست -

 .یه زنگ بزنم غذا سفارش بدم

 :نرگس به سمت آشپزخانه رفت و گفت

 .ی من به غذای بیرون عادت ندارهکنم. معدهخودم غذا درست می-
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نرگس در یخچال را باز کرد و یک بسته رشته ماکارونی و گوشت چرخ کرده در آورد و مشغول درست کردن 

شد. بعد از ناهار، حمید روی کاناپه لم داد و خوابش برد.؛ اما استرس  غذا شد. غذا با به به و چه چه حمید خورده

خواست حمید را از اینی که هست، مهمانی امشب، خواب را از چشمان نرگس ربود. نرگس چون دیگر نمی

حساس تر کند، به محض اینکه خوابید با مادرش تماس گرفت و جویای احوالش شد. بعد خریدهایش را بار 

 .رد و نگاه کرددیگر باز ک

ی خواهر و برادرهایش و برای مهمانی شب، خودش را آماده کرد. حمید به او سپرده بود که امشب همه

پدربزرگ و مادربزرگش، حضور دارند. خوب به خودش برسد و خوشتیپ کند. نرگس دیگر اعتماد به نفس 

 .شیک، جذابیتی نداردکرد که واقعا بدون آرایش و لباس خود را از دست داده بود و فکر می

*** 

حمید و نرگس وقتی رسیدند، همه اعضای خانواده بودند. نرگس از اینکه به میل حمید، مانتوی کوتاه و آرایش 

بیشتری داشت، معذب بود. خیلی آرام و متین، با همه احوالپرسی کرد و با حمید، در پذیرایی کنار بقیه نشستند. 

آنجا برای نرگسی که همیشه تنها بود، خیلی سنگین بود. فقط به بقیه نگاه  ی پر جمعیتی بودند و فضایخانواده

های خود، از نرگس گو هستند. گاهی هم میان صحبتودید که هر دو نفر یا چند نفر، در حال گفتکرد و میمی

گو نبود. کمی وسواالتی می پرسیدند که او را وارد جمع دوستانه خود کنند؛ اما نرگس باز هم قادر به ادامه گفت

بعد، حمید با عذرخواهی از نرگس، با آقایون مشغول بازی شطرنج شد. نرگس چیزی نگفت؛ اما از این حرکت 

حمید خیلی دلخور شد که تنهایش گذاشته. حمید، آنقدر غرق هیجانات بازی شد که نرگس را فراموش کرد. 

ستشویی پناه برد. چند نفس عمیق کشید و بغضش ای خود را از آن جمع دور کند، به دنرگس برای اینکه لحظه

را در گلو خفه کرد. به تنها کسانی که در زندگی، همیشه با او بودند فکر کرد و دلش گرفت. به خدایش پناه برد 

ی خود ببرد. از اینکه آنقدر در مقابل حمید، عاجز بود، و از او خواست، که حمید قانع شود تا امشب او را به خانه

ی مادرش برای یک جا آمد. بعد از اینکه کمی آرام شد، به جمع خانوادگی آنان برگشت. یاد توصیهبدش می

ننشستن افتاد و به سمت آشپزخانه رفت. از اینکه دو تا خواهر حمید و زن برادر بزرگش مشغول بودند و بگو 

 :تکردند، حسرت خورد و دوست داشت مثل آنها باشد. کمی جلوتر رفت و گفبخند می

 .خوایدخسته نباشید، کمک نمی-

 :خواهر حمید، خیلی صمیمانه تشکری کرد؛ اما مادر حمید غیر مستقیم و متلک گویان، رو به نرگس گفت

 .نرگس جان، از اون شب خواستگاریت بیشتر به خودت رسیدی-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         24 

 

98متین کاربر انجمن رمان |ن کوتاه آشنای درد داستا  

 :جاری در تایید حرف مادرشوهر ادامه داد

عریفت رو میکنه؛ میگه دختره بدون هیچ بزک دوزکی خوشگله، آره، نمیدونی مامان از شب خواستگاری مدام ت-

 .محجوبه. اونقدر گفت که من حسودیم شد

شد. نرگس، در مقابل باز هم فقط دلش شکست. آنقدر حساس شده بود که فقط با دیدن پدر و مادرش آرام می

کردند، انی که داشتند بازی میروی آقایای، از جمع آنها خارج شد و دوباره روی تک مبل سالن، روبهبا اجازه

 .تنها نشست و در انتظار پایان مهمانی بود. باالخره شام صرف شد و همه قصد رفتن کردند

 :نرگس و حمید هم، با خداحافظی از بقیه سوار ماشین شدند و حرکت کردند. نرگس که دل پری داشت گفت

 کجا میریم؟-

 کجا باید بریم؟-

 .لطفا من رو ببر خونمون-

 .تونم باشمبدون همسرم نمی من-

 .آره، مشخص بود از مهمان نوازیت. اولین بار بود که من رو بردی تو جمع خانوادگیت و تنهام گذاشتی-

 :حمید عصبی شد و داد کشید

چرا چرت میگی دختر؟ تو تنها بودی، کسی اونجا نبود. انتظار داری هر موقع مهمونی خانوادگی داریم، بشینم -

 .ون نخورم؟ هان؟ تو ارتباط اجتماعیت ضعیفه، من چکار کنم؟ فقط زبونت واسه من درازهبند دلت و تک

های نرگس از برخورد حمید چنان شوکه شد که از ترس، قالب تهی کرد و تا خانه حرفی نزد. بیشتر از حرف

هیچوقت  توانست جواب دهد، ناراحت شده بود. نرگسی کهحمید، از اینکه پدرش در حال تماس بود و نمی

پدرش با صدای تند با او صحبت نکرد، االن رفتار حمید برایش خیلی سنگین بود. سرش را بر روی شیشه 

ریخت. کمی بعد، حمید جلوی در آپارتمان نگه داشت. با هم به داخل صدا فقط اشک میماشین گذاشت و بی

ه بود. وارد آسانسور شدند. یکی از ساختمان رفتند. نرگس آنقدر از حمید دلخور بود که با او سر سنگین شد

 :ها هم داخل آسانسور بود. حمید که به ناراحتی نرگس پی برده بود، به نرگس گفتهمسایه

 .هات رو وا کن دیگه. حرف داری بزن ولی قهر نکن که خوشم نمیاداخم-

 .ای به حمید رفتنرگس که نگاه زن همسایه رو دید، چشم غره

 .هااینجوری نگاه نکن-

رگس برای اینکه حمید سکوت کند و بیشتر از این آبروریزی نکند، سکوت کرد. آسانسور ایستاد و نرگس و ن
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 :حمید قبل از زن همسایه پیاده شدند. بعد از ورود به خانه حمید رو به نرگس گفت

 .قبول دارم، یکم تند رفتم. ببخشید، حاال بخند دیگه-

آرام تر شده، به سکوتش ادامه داد. حمید چند باری نرگس را  نرگس که دید قهر کردن تاثیر داشت و حمید

 :صدا زد؛ اما نرگس جوابی نداد. برخالف فکر نرگس، حمید عصبانی شد و گفت

 .خودت خواستی نرگس خانم-

*** 

نرگس از خواب بیدار شد. متوجه شد که حمید نیست و به سر کار رفته است. راهی آشپز خانه شد. میل به 

 .ه هم نداشت. با مادرش تماس گرفتخوردن صبحان

 الو سالم مامان جون، خوبی؟-

 گذره مادر؟سالم، خوبی؟ چه خبرا؟ خوش می-

 .آره مامان جون همه چی خوبه-

 امشب شام میاین اینجا؟-

 :نرگس همه چیز را طبیعی جلوه داد و گفت

 .اگه جایی دعوت نباشیم حتما میایم-

 .داحافظباشه مادر، مراقب خودت باش. فعال خ-

اش گرفت. خیلی دلش برای پدر، مادر، خانه و حتی اتاقش تنگ شده بود. برای بعد از صحبت با مادرش، گریه

اش، شروع کرد به تمیز کردن خانه و درست کردن ناهار. ساعت از دو گذشته بود و رهایی از حال افسرده

میز ناهار نشستند. نرگس که سکوت  حمید برگشت. نرگس خسته نباشیدی گفت اما جوابی دریافت نکرد. سر

 .کرد، سر صحبت را باز کردحمید اذیتش می

 .خونه مامانم؟ گفته شام بریم اونجا امروز میریم-

 :حمید باز هم حرفی نزد. نرگس که دیگر صبرش لبریز شده بود گفت

 میشه بدونم چرا جواب نمیدی؟-

 :حمید خیلی خونسرد سبزی در دهانش گذاشت و گفت

 .ون دلیلی که تو دیشب جوابم رو ندادیبه هم-

 .اوال، من دلیل داشتم؛ دوما، هنوز زندگی مشترکمون شروع نشده که اختیارم رو ازم گرفتی-
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 .اع! اینطوریه نرگس خانم؟ راه بازه، جاده دراز؛ برو خونه بابات اون واست اختیار داری کنه-

 .تم. اصال خیلی پشیمونم که ازدواج کردمرفاگه ناراحتی پدر و مادرم واسم مهم نبود، حتما می-

 ای که تو عمرش هم ندیده. میگی پشیمونی؟پشیمونی؟ اومدم دختر دو تا کلفت رو گرفتم نشوندم سر زندگی-

 :نرگس تا خواست حرف بزند، حمید با داد ادامه داد

 .ببرمت خونه باباتساکت! دیگه یک کلمه هم نشنوم. دو روزه اومدی اینجا آرامشم رو گرفتی. آماده شو -

نرگس با شنیدن این جمله، گویی از زندان رها شده بود. خیلی سریع آماده شد و با هم راه افتادند. آبی به 

اش طبیعی جلوه کند. کیفش را برداشت و دنبال هایش آرام ضربه زد که چهرهصورتش زد و چند بار به گونه

 .حمید راه افتاد

*** 

و نرگس پیاده شد. حمید، به محض پیاده شدن نرگس حرکت کرد. نرگس وارد حمید دم در خانه ترمز کرد 

ها بود. نرگس بعد از احوالپرسی از پدر، وارد خانه شد. حیاط شد. آقا هادی در حیاط مشغول آب دادن به گل

 .مادرش نبود. بعد از کمی استراحت، نزد مادرش رفت

 .سالم مامان جون، خسته نباشی-

 .ها، یه زنگی به ما نمیزنیحسابی بهت خوش می گذره نرگس اومدی مادر؟-

 :ی مصنوعی بر لـ*ـب نشاند و گفتنرگس خنده

 جا صفا نداره. کمک نمیخوای؟آره خوش گذشت؛ اما بدون تو و بابا هیچ-

ها رو هم بشور بچین تو ظرف، ساالدم درست کن. من چرا مادر به موقع اومدی. حواست به خورشت باشه، میوه-

 .گردمخونه زودی بر میبرم 

کرد و اشک کرد؛ با خود زمزمه میکرد، به اتفاقاتی که افتاد فکر میمادر رفت و نرگس همزمان که کار می

 :ریختمی

شاید حق با حمید باشه. جامعه تغییر کرده، عرف هم به طبع عوض شده. من زیادی به حمید سخت گرفتم و -

 .باعث بروز این مشکالت شدم

 .ویا سرش را باال آوردبا صدای پ

 .سالم-

 :پویا که متوجه اشک چشم نرگس شد پرسید

 میکنی؟خوبی؟ چند بار صدات زدم. گریه -
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 :نرگس سریع اشک چشمانش را پاک کرد و گفت

 خوابم مدام از چشمام اشک میاد. کاری داشتید؟ببخشید، اصال متوجه نشدم. نه، کم که می-

ودتر میرم بیمارستان. اگه لطف کنید ناهار من زودتر آماده بشه، ممنون خواستم بگم من امروز زآهان! می-

 .میشم

 .چشم، یکم دیگه آماده میشه-

 :پویا تشکری کرد و قصد رفتن کرد که دوباره برگشت و به نرگس گفت

 .نرگس، هر موقع مشکلی داشتی بهم بگو حتما. خوشحال میشم کمکت کنم؛ منم مثل برادرت-

 :مه برادر حس غرور کرد و سری تکان داد و ادامه دادنرگس، با شنیدن کل

 .شما لطف داری، ممنونم-

 .پویا خداحافظی کرد و رفت. نرگس هم به کارش ادامه داد

*** 

رفت تا بلکه حمید زنگ زده باشد،؛ اما باز هم اش مییک هفته از آن موضوع گذشت. نرگس مدام سراغ گوشی

آورد ید ناموفق بود. نرگس از درون داغون بود و به روی خودش نمیهای خودش هم به حمخبری نبود. تماس

گاه آنها خسته شده بود. نرگس هم مدام دروغ های گاه و بیکه پدر و مادرش متوجه چیزی نشوند. از سوال

کرد. تا داد. حتی به دروغ، وقتی کنار پدر و مادرش بود، با حمیدی که پشت خط تلفن نبود صحبت میتحویل می

 :االخره، پیامی از طرف حمید دریافت کرد که نوشته بودب

 .امشب میام خونتون-

نرگس، سر خوش از این پیام، به پدر و مادرش آمدن حمید را اطالع داد. از خوشحالی پدر و مادرش، شاد شد. 

دی را ی شام شد. بعد از تمام شدن کارها، شلوار لی و شونیز سفیخودش هم مشغول تمیز کردن خانه و تهیه

اش نشاند. هر سه منتظر پوشید. موهای بلند سیاهش را یک طرف صورتش ریخت و آرایش مالیمی بر چهره

 :بودند تا که مهمانشان بیاید. ساعت از نه گذشت و حمید نیامد. پدر به نرگس گفت

 .نرگس، زنگ بزن ببین چرا نیومده. اتفاقی نیفتاده باشه خدای نکرده-

ش رد شد. از درون، گر گرفت. دستانش داغ شده بود. سعی کرد آرام باشد. به نرگس تماس گرفت و تماس

آید. ساعت نزدیک ده شب بود، که حمید آمد. با نرگس خیلی سرد ساعت دیگر میپدر و مادرش گفت که نیم 

 :برخورد کرد؛ اما به پدر و مادرش احترام گذاشت. کمی بعد آقا هادی گفت
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 .ن بابانرگس جان، برو شام آماده ک-

نرگس چشمی گفت اما قبل از اینکه بلند شود، حمید اعالم کرد شام خورده است و برای موضوع دیگری آمده 

 .است

 :نرگس، از اینکه پدر و مادرش تا این ساعت منتظر ماندند ناراحت شد و کنایه زد

 .دادی که منتظر نمونیمالاقل یک خبر می-

 :مه دادحمید بعد از عذرخواهی، من من کنان ادا

 .راستش اومدم بگم که... من و نرگس... من و نرگس با هم حرف زدیم که توافقی جدا شیم-

 :نرگس با حرص از جایش بلند شد و با صدای بلند تری گفت

 چی؟ جدا شیم؟ ما کی همچین صحبتی با هم داشتیم؟-

شت که بگوید. غرورش اجازه کرد. آقا هادی هم چیزی ندااعظم خانم شوکه شده بود و فقط بهت زده نگاه می

 :خواست بداند. آقا هادی پرسیدداد التماس کند که از دخترم جدا نشو. فقط دلیلش را مینمی

خب حرفات رو زدی حمید آقا، ما هم شنیدیم. اینکه نمیشه بیای دختر مردم رو عقد کنی، چند روز بعد بیای -

 بگی میخوام جدا بشم. اصال چرا با بزرگترت نیومدی؟

گیری رو سپردند به خودم. شما هم از چیزی به پدر و مادرم گفتم آقا هادی، اونا هم ناراحت شدند و تصمیم-

 .خبر ندارید، ندونید هم بهتره

 :آقا هادی کالفه شد و صدایش را کمی باال برد و گفت

 مثال چی؟-

از شوهرداری سرش نمیشه.  تونم با دختری زندگیم رو بگذرونم، که چیزیفقط همین رو بدونید، که من نمی-

 .تونید از خودش بپرسیدمی

 احترامی کرده؟ حرف ناربط زده؟چی میگی مرد مسلمون؟ دختر من چیکار کرده؟ بی-

 :حمید، در حالیکه پا روی پا گذاشت، در چشمان نرگس زل زد و گفت

روز از اینجا دور باشه.  تونه دواحترامی که جای خود؛ اما یک چیزی به این خونه پابندش کرده که نمیبی-

 .باالخره وقتی دو نفر مجرد و نامحرم، تو یک خونه زندگی کنند، این موضوعات پیش میاد

خواست که حمید، زودتر از آنجا سنگین شده بود و فقط می اشسـ*ـینه قفسه شنید،هایی که مینرگس از حرف

 .برود
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 .سپارمت. من هم دیگه موافق طالقمخدا میبینی؟ به پاشو برو زودتر! حال پدر و مادرم رو نمی-

 :اش کرد و گفتآقا هادی از جایش بلند شد و دست حمید را گرفت و به سمت در راهنمایی

 .مقدمات طالق رو آماده کن-

طور مشغول حرف زدن بود که آقا هادی در را به رویش بست. حمید هم غرولند کنان از آنجا حمید، همین

ینکه از موضوع طالق ناراحت باشد، دیدن پدر و مادرش در آن وضع حالش را بد رفت. نرگس بیشتر از ا

کرد. اعظم خانم هم در همان حال نشسته بود و به رفت و حمید را لعنت میکرد. آقا هادی در خانه راه میمی

 .جایی خیره شده بود. نرگس به سمتش رفت؛ مادرش را در برگرفت و گریه کرد

بمیرم که شما رو اینجوری نبینم. مامان یه چیزی بگو، اصال بزن تو گوشم. به خدا  مامان جون، الهی من-

 .هاش دروغهحرف

 .مادر نگاهش کرد، سرش را در دامن گرفت و نوازش کرد

الهی من فدای تو بشم مادر که نرفته سر زندگیت باید برگردی. مامان زمونه گرگ شده؛ دختری ساده مثل تو -

 .دادمشکست و شوهرت نمیکنن. کاش دستم میرو زیر پاشون له می

 :های مادرش را پاک کرد و گفتنرگس اشک

دیگه فکرش رو نکن مامان جون؛ اصال اینجوری خیلی بهتر میشه. تا آخر عمرم فقط دوست دارم با شما باشم؛ -

 .دیگه دوست ندارم ازدواج کنم

 .جای همان و افتادن بر زمین هماناما بلند شدن از  مادر سری تکان داد و از جایش بلند شد؛

اش را باز کرد. با جیغ نرگس، آقا هادی سراسیمه به سوی اعظم خانم رفت. سرش را باال آورد و روسری

کرد انداخت و از پدرش تقاضا میکرد. بر بازوانش چنگ مینرگس، باالی سر پدر و مادرش بلند بلند گریه می

 :دانست چکار کند به نرگس گفتبود و نمیآقا هادی که کالفه شده یک کاری کند تا حال مادرش خوب شود. 

 .نرگس بدو برو آقا پویا رو صدا کن بیاد-

اش را سر زد. خیلی سریع به سمت ساختمان آقای ادیب حرکت کرد و هنوز نرسیده با نرگس، چادر رنگی

 .کردصدای بلند آقا پویا را صدا می

 .مامانم حالش بد شدهآقا پویا، زود بیاید تو رو خدا! -

ی آقا هادی رفت. ها را دو تا یکی کرد و به خانهاش را برداشت، پلهپویا، با شنیدن صدای نرگس کیف پزشکی

آقای ادیب نیز، که با صدای نرگس هراسان شد و از خواب بیدار شد، شتابان با نرگس راهی شد. پویا بعد از 

 .ر زبانش نهاد و از پدرش هم خواست که به اورژانس زنگ بزندمعاینه و گرفتن فشار اعظم خانم قرصی را زی
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یو بسـ*ـتری شد. آقا هادی روی نیمکت نشسته بود سیدر بیمارستان، اعظم خانم به دلیل سکته مغزی، در آی

دانست، مدام و در حال تعریف کردن جریان، برای آقای ادیب بود. نرگس که خودش را مسبب این اتفاق می

 :کرد. پویا لیوان آبی را نزد نرگس برد و گفتخود را سرزنش میدر دل 

 .موندن شما اینجا فایده نداره؛ همکارام مراقبند. پدرت رو راضی کن بریم خونه، فردا صبح برگردید-

 .ذارمنه! شما با بابام برید. من مادرم رو تنها نمی-

ی بیمارستان ر بیمارستان ماند. نرگس به نمازخانهبا اصرار آقای ادیب، آقا هادی به خانه برگشت؛ اما نرگس د

 .ای چهار زانو نشست و فقط با خدایش حرف زدرفت. چادری بر سر گذاشت و گوشه

کنم، مامانم رو از من نگیر؛ من بدون کنم، التماست میخدایا! خدای خوبم! خدای مهربونم! ازت خواهش می-

ی کنم. اگه قصد داری امتحانم کنی، اینجوری نه! خواهش می ی یاسین نذر ممیرم. چهل روز سورهمادرم می

 .کنم

آنقدر با خدای خود حرف زد و گریه کرد، که احساس کرد سرش سنگین شده و چشمانش درد گرفته. از 

 .یو برگشتسیجایش بلند شد به دستشویی رفت. صورتش را شست و به آی

*** 

اهده نشد. آقا هادی و نرگس هم، دم در محضر منتظر حمید دو روز گذشت؛ اما تغییری در حال اعظم خانم مش

بودند، تا توافقی طالق بگیرند. کمی بعد، حمید آمد؛ دستش را به سوی آقا هادی دراز کرد و سالم کرد. آقا 

 :های محضر باال رفت و گفتهادی، بدون توجه به حمید، دست نرگس را گرفت و از پله

 .خیلی دیر شده، ما عجله داریم-

ای، چشمش به حمید بیفتد. هر سه روی دوست نداشت برای لحظه حتی نرگس هم، تمام وقت سرش پایین بود؛

 صندلی نشستند و عاقد از دو طرف پرسید؟

 سر مهریه به چه توافقی رسیدید؟-

 :آقا هادی خیلی سریع گفت

 .بخشیممهر دخترم جونش بود که آزاد شد، می-

 :را جاری کرد. بعد از اتمام کار، حمید رو به آنها گفت طالق عاقد سری تکان داد و خطبه

 .اگه اذیتتون کردم، من رو ببخشید-
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 :آقا هادی، نگاهش را در نگاه حمید دوخت و گفت

 .ای اینکار رو نکنبد تا کردی با ما، با کس دیگه-

*** 

 :گرفت رفتند، که پویا تماسبودند و به سمت خانه مینرگس و آقا هادی، در تاکسی نشسته 

 الو عمو هادی، کجایید؟-

 ، چطور؟ریم خونهداریم می-

 تونید بیاید بیمارستان؟می-

 :آقا هادی با نگرانی پرسید

 .پویا جان اگه اتفاقی افتاده بگو-

 .مشکل خاصی نیست، منتظرم-

ماشین را با نگرانیِ آقا هادی، نرگس هم استرس گرفت. هنوز ماشین کامل متوقف نشده بود، که آقا هادی در 

یو رساندند. آقا هادی از پرستاری که از بخش سیباز کرد و پیاده شدند. خیلی سریع، خود را به بخش آی

 :آمد، حال اعظم خانم را پرسید. پرستار گفتبیرون می

 ...متاسفانه ایشون یک ساعت پیش فوت کردند. تیم پزشکی همه تالششون رو برای احیای دوباره کردند؛ اما-

ادی با این حرف خانم پرستار، کمرش شکست. روی زمین نشست و های های گریه کرد. نرگس هم که آقا ه

 .خواست وارد بخش شودشوکه شده بود، با اصرار از پرستار می

کنم. خوام مامانم رو ببینم. اون بدون خداحافظی هیچ جا نمیره، میدونه من بدون اون دق میبذارید برم، می-

 .خوام برم ببینمشد کنار، میکنم بریخواهش می

 :خانم پرستار برای ابراز همدردی با نرگس، خیلی آرام گفت

ای هم های دیگهکنم؛ اما مادرتون رو انتقال دادن. خودت رو کنترل کن. اینجا مریضعزیزم، متاسفم! درکت می-

 .هستند

رفت، که حتی متوجه ریخت و می رفت. آنقدر در خودش فرو صدا اشک مینرگس ساکت شد و فقط بی

 .کردرفت و در دل، با خدایش نجوا میشد. در حیاط بیمارستان، فقط راه میصداهای پویا هم نمی

دونستی من تنهام؟ خدایا! من که نذر کرده بودم. من رو که با طالقم امتحان کردی، مادرم رو چرا گرفتی؟ نمی-

 اقتش رو ندارم؛ نگفتم؟همه قدرتت رو جمع کردی برای شکستن من؟ من که گفتم ط
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*** 

برای خاکسپاری، جنازه را به روستا برگرداندند. در کنار قبر پدر و مادر اعظم خانم، قبری آماده کردند. 

هایشان نرگس را به خاطر خطای پچاطرافیان مویه کردند و خاک بر سر ریختند. دانسته و ندانسته، میان پچ

وش نرگسی که هنوز، در شوک بود و کمی دورتر از کسانی که میت هایشان به گناکرده، قضاوت کردند. حرف

کرد، رسید و او را بیشتر آزرد. تنها کسی که در این بین، کردند، روی خاک نشسته بود و فقط نگاه میرا دفن می

مراقبش بود، پویا بود. بعد از دفن اعظم خانم، همه کم کم رفتند و تنهایش گذاشتند.  حواسش به نرگس بود و

نرگس از روی خاک بلند شد. هیچ چیز و هیچکس، برایش مهم نبود. بر سر قبر مادرش نشست. سرش را روی 

 .خاک گذاشت و بغضش شکست و نالید

یای سر قبر مامان و بابات، بشینی باهاشون درد ی جدیدت مبارک! یادته گفتی دوست داری بمامان جونم، خونه-

 .ات رسیدی عزیز دلم. برام دعا کن مامانم، دعا کن بتونم طاقت بیارمو دل کنی؟ به خواسته

 .آقا هادی، وقتی نرگس را بر سر قبر دید، نزد دخترش برگشت؛ بازویش را گرفت و بلندش کرد

 .بسه دیگ دخترم، پاشو! اینجوری نکن بابا-

ترسه. بیا تو هم بشین بابا، با هم ی جدیدش، عادت نداره، می، چجوری تنهاش بذارم؟ االن تازه رفته خونهبابا-

 .دیگه دوباره سه تایی باشیم و حرف بزنیم

آقا هادی که حریف نرگس نشد، کنارش نشست. نرگس گریه کرد و دعای توسل خواند. پدر و دختر، با هم 

 .توسل برای آرامش روح عزیزترینشان را خواستند خواندند، گریه کردند و از ائمه

*** 

های چوبی کوچک، از مینی بـ*ـو*س پیاده شدند؛ مسیر سرباالیی را طی کردند تا به وسط روستا رسیدند. خانه

های عریض سنگ فرش شده گذشتند. در چوبی کوچکی که با یک کش با فاصله اندک، کنار هم بودند. از پله

از کردند و وارد ایوان کوچک خانه شدند. یک طرف ایوان، سینک ظرف شویی و طرف دیگر، قفل شده بود را، ب

اجاق هیزمی قرار داشت. در و دیوار خانه پر از تارهای عنکبوت بود و نیاز به تعمیر داشت. آقا هادی، در اتاق را 

های اطراف و کوه ه رو به خانهباز کرد و وارد شدند. آن اتاق، به اتاق دیگری راه داشت و هر اتاق هم یک پنجر

ی چوبی کوچک را باز کرد و به درخت گردویی که قامتش تا چهار چوب و کمر روستا داشت. آقا هادی پنجره

 :رسیده و میوه داده بود، اشاره کرد و گفت

کردیم. مادرت با دست خودش این درخت گردو رو کاشت و بعد عروسی، من و مادرت اینجا زندگی می-

 .منتظر گردوهاش بودهمیشه 
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 :سپس آهی کشید و ادامه داد

وقتی دیدم حال روحی مناسبی نداری و روز به روز هم داری بدتر میشی، تصمیم گرفتم که بیایم و اینجا -

 بمونیم. االن تو راضی هستی بابا؟

ق بود و ای که گوشه اتاهای گل سرخی و سماور برنجیهای کمر باریک، نعلبکینرگس که با دیدن استکان

 :جهاز مادرش، به آرامشی رسید که گویی مادرش در آنجاست. جواب داد

 .آره بابا جون، حس خیلی خوبی دارم. اینجا بوی مامانم رو میده، آرومم میکنه-

ی تازه، بعد از استراحت کوتاهی شروع به تمیز کردن خانه نمودند. آقا هادی، با کاهگل آماده با انگیزه و روحیه

ها، جورابی در دستش کرد و در ظرف رنگ آبی ا دیوارها را ترمیم کرد. بعد از خشک شدن کاهگلشده، ابتد

های اتاق، سفید ها، آبی و دیوارها دست کشید تا آبی شدند. دیوارهای ایوان و نردهفرو برد و با آن، روی کاهگل

های آبی، که . بعد از شستن دبهها پرداخت. فشار آب خیلی کم بودشدند. نرگس، به گردگیری و نظافت اتاق

ها را ها و ملحفهپدرش از پشت بام آورده بود، برای چند روز آب ذخیره کرد. با همان فشار کم آب، همه ظرف

 .شست. چند روز بعد از اینکه کارهای خانه تمام شد، آقا هادی مشغول کار کردن بر سر زمین مردم شد

*** 

های ی سفید اتاق، که با گلدوزیکرد، که یکباره پردهایی خود سر مینرگس، در خانه نشسته بود و در تنه

های آتش، هراسی به مادرش تزیین شده بود، نارنجی شد. در را باز کرد و به روی ایوان رفت. با دیدن شعله

 :اش را بر پیشانی بسته بود، گفتدلش نشست. زنی سیه چرده که روسری

 .کنم نون بپزممیکنه. دارم تنور رو روشن مینترس دختر جون، االن آتیش فروکش -

 :نرگس که خیالش راحت شد، سری تکان داد و از همان خانم پرسید

 میشه منم بیام از نزدیک ببینم؟-

 .بله جونم، بیا-

آن زن، به همراه دو زن دیگر که در کنارش، روی سکوی تنور نشسته بودند، برای نرگس جا باز کردند و او را 

اش ندند. زن سرخ رو با موهای حنایی، که فرق وسط باز کرده بود، با دیدن نرگس قربان صدقهنزد خود نشا

 :رفت و گفت

 بینم. اسمت نرگس بود دیگه آره؟بینم انگار مادر خدابیامرزت رو میخوبی دختر خوشگل؟ تو رو می-

 :کرد، جواب دادنرگس، در حالیکه با اشتیاق، طرز پخت نان را تماشا می
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 .خاله جون، نرگسمبله -

داد. بعد از آماده شدن نان، برای وگوی آنها، با گویش محلی گوش مینرگس، ساکت بود و فقط به گفت

 .عصرانه، با هم چای شیرین و نان داغ تنوری خوردند

رفت و در کنارشان شد، بیرون مینرگس، به بودن در کنار آنها عادت کرد و زمان نان پختن یکی از آنها که می

گذراند؛ تا اینکه روزی، خانمی فربه و سفید رو، با صورتی گرد، به جمعشان اضافه شد، که ساکن اوقاتش را می

ی لباس پوشیدن و حرف زدنش نیز، با زنان شهر بود و برای مهمانی چند روزه به روستا آمده بود. حتی نحوه

آزرد. بعد از معرفی خود به ش نرگس را میادیگر فرق داشت. با دیدن نرگس، خیره به او شد. نگاه مغرورانه

 :عنوان فامیل دور نزدیک، رو به نرگس گفت

ی مامان و گفتی نه. قهر کردی برگشتی خونهخواستی از اول میچرا قدر زندگیت رو ندونستی؟ پسره رو نمی-

 .گشتیمرفتیم با کفن بر میبابات، مادرت رو هم دق دادی. قدیم با لباس سفید می

منطق، تو را دلیل و بیها سمت نرگس برگشت. باز هم بیی نگاهحرف آن خانم تند زبان و حراف، همه با این

قضاوت کردند. بعد از آن قضیه، نرگس رفت و آمدش را کم کرد و ترجیح داد در خانه بماند. روزها به همین 

ها نیز، دیگر خبری از او تی همسایهمنوال سپری شدند و او فقط در خانه بود و کاری برای انجام دادن نداشت. ح

 :گرفتند. تا اینکه یک روز، آقا هادی به نرگس گفتنمی

 .بابا جون، برو شهر دانشگاه ثبت نام کن و درست رو ادامه بده. هم سرگرم میشی، هم مادرت خوشحال میشه-

 :نرگس، که با این حرف پدرش دوباره غم به دل گرفت، جواب داد

؛ اش زیادهنها بذارم. اگه بخوام برم هم باید دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنم که شهریهتونم شما رو تنمی-

 .تازه زمستون هم رفت و آمدم سخت میشه

گفت، سعی کرد نرگس را قانع کرد و ذکر میجا میهای تسبیح را در دستش جابهآقا هادی، در حالیکه دانه

 .کند

ی شهریه رو نخور. سه ماه زمستون هم میری خوابگاه، بهار م بهت گفتم، غصهچرا بهانه میاری بابا؟ اون دفعه ه-

 .کنیرفت و آمد می

 .حاال ببینم چی میشه-

ها را روی آن چیده و با ملحفه ای پوشانده شده بود، تشک و متکایی نرگس، از باالی صندوقی که رخت خواب

های پدرش فکر کرد، تا اینکه خوابش حرف برداشت و برای پدرش پهن کرد. خودش هم در اتاق دیگر، به
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 .برد

*** 

اش را سوز سرمای پاییزی، پوستش را خشک کرده بود. چون زنان دیگر روستا، چادری بر کمر بست و روسری

شد، مشغول سرخ کردن پشت گردنش انداخت. با اجاقی که با کاهگل ساخته شده بود و با هیزم روشن می

ی آنها را شنایی به گوشش رسید. صدایی که از کمی دورتر، آدرس خانهها شد، که صدای آزمینیسیب

کرد. صداها نزدیک و نزدیک تر شد. نرگس، بعد از سرک کشیدن از ایوان به سرپایینی رو به وجو میپرس

رویش، با دیدن پویا شوکه شد. پویایی که با چند نایلون پر از خرید، به دیدنشان آمده بود. کنجکاوی زنان 

ستا، چند برابر شده بود. پویا با دیدن نرگس، خانه را یافت و به سمت منزل آقا هادی روانه شد. نرگس هول رو

ها نسوزد. به سمت اتاق رفت و چادر را از شده و خیلی سریع، ماهیتابه را از روی اجاق برداشت، تا سیب زمینی

که به دیوار آویزان بود، نگاه کرد. روسری  ی کوچکیکمرش باز کرد و مانتویش را پوشید. خود را درون آینه

 .را در سرش مرتب کرد و از اتاق بیرون آمد. پویا به خانه رسید و نرگس که هنوز شوکه بود، فقط سالم کرد

 خوای تعارف کنی؟نمی-

 .چرا، ببخشید، بفرمایید داخل-

قرمزی و خشکی دستانش دید، ی پویا را بر پویا نایلون خرید را به دست نرگس داد. نرگس که نگاه خیره

خیلی سریع نایلون را برداشت و سعی کرد، دستش را زیر آستین خود پنهان کند. پویا که متوجه این حرکت او 

 :شد گفت

 حساسیت به چیزی داری؟-

 :نرگس مکث کرد و جواب داد

 چطور؟ نه،-

 .هات رو میگمپوست پوست شدن دست-

 :خنده مصنوعی گفتنرگس، دستانش را در پشت خود برد و با 

 .آب اینجا خیلی سرده، واسه همونه. کال پوستم تو سرما اینجوری میشه-

ای رنگش را در آورد و بدون نگاه به پویا سری تکان داد و با راهنمایی نرگس، وارد اتاق شد. کت اسپرت سرمه

 :اطراف، به پشتی کنار پنجره تکیه داد و گفت

 !ی با صفاییچه خونه-
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کرد و به بیرون از اتاق رفت. از یک طرف، از آمدن پویا خوشحال بود و از طرفی دیگر، به  نرگس، تشکری

خورد. ذهنش درگیر این بود که االن بقیه در موردش چه ها حرص میی همسایهخاطر نگاه آزار دهنده

تویش ریخت. کنند. آنقدر دستپاچه شده بود، که برای پر کردن آب سماور، نصف آب را روی مانفکرهایی می

نیم نگاهی به پویا انداخت و پویا هم خیلی سریع نگاهش را برگرداند. چون متوجه معذب بودن نرگس شد، 

جا طاق باز دراز کشید و آرنج دست راستش را بر چشمانش برای راحت بودن او، با عذر خواهی از نرگس، همان

ور، خود را مشغول تمیز کردن خانه و پخت گذاشت و خود را به خواب زد. نرگس هم بعد از روشن کردن سما

ای باشد که به اتاقی که پویا در آن است، نرود. نزدیک غروب بود و آقا هادی به خانه و پز کرد، تا بهانه

 :برگشت. با دیدن نرگس که روی اجاق هیزمی مشغول پخت بود، گفت

 .مگه کپسول تموم شده؟ من که دو تا پر کرده بودم-

درش نفسی از سر آسودگی کشید و با دستش به اتاق اشاره کرد و آمدن پویا را خبر داد و نرگس، با دیدن پ

 :سپس جواب داد

 .نه، رگالتورش سفت بود، نتونستم باز کنم-

آقا هادی، با آب گرمی که نرگس برایش آماده کرده بود، موهایش را شست. لباس مرتبی بر تن کرد و وارد 

ها بیدار شد. با دیدن آقا هادی، از جایش بلند شد و ن استکان و نعلبکیاتاق شد. پویا، با صدای دلنشی

ای پهن کرد؛ نان تنوری، سیب زمینی و گوجه سرخ شده را بر روی سفره آورد احوالپرسی کردند. نرگس، سفره

 کرد خیلی راحت با نرگس برخورد کند که او دیگر خجالتها ریخت. پویا، سعی میو چای را، درون استکان

 .نکشد

 .مردم به خدا! انگار نه انگار مهمونماومدی، از گشنگی میوای عمو هادی! اگه یکم دیرتر می-

 .اش سرخ شد؛ اما از خجالت سرش را باال نیاورداش گرفت و گونهنرگس، خنده

 :آقا هادی از نرگس تشکری کرد و رو به پویا گفت

 .نهایی بره ثبت نام کنه و جا پیدا کنهممنون که اومدی؛ نگران این بودم که نرگس چطوری ت-

هات رو هم جمع کن که اگه جایی پیدا شد کنم؛ من که گفتم اصال تعارف نکنید. فقط نرگس لباسخواهش می-

 .نیاز نباشه برگردی

 :نرگس خیلی سریع سرش را باال آورد و گفت

 گردم؟ پس بابا چی؟یعنی فردا بر نمی-
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 :لش تلنبار شده، گفتآقا هادی، که گویی کوهی غم بر د

 .من هم صبح میرم، غروب میام بابا. نگرانیم تویی؛ تو خوش باشی منم خوشم-

 .زمستون که دیگه کار نداری بابا-

 تا زمستون خدا کریمه. من میام پیشت خوبه؟-

 .اش را نشان دادنرگس، با در هم رفتن ابروهایش، دلخوری

 .رسه به اونجا موندنمن برای ثبت نام دانشگاه راضی نیستم، چه ب-

 :آقا هادی از جایش بلند شد و گفت

 .زنهاش حرف میهر طور مایلی بابا؛ اما بدون یه پدر به صالح بچه-

طور که وسایل روی آن را درون نگاه پویا که بین نرگس و آقا هادی در نوسان بود، معطوف سفره شد و همان

 :سینی می گذاشت، به نرگس گفت

 .ه بعدا پشیمون بشی و حسرت بخورینرگس، کاری نکن ک-

های چوبی ایوان تکیه نرگس سری تکان داد و سینی را بلند کرد. به روی ایوان رفت. کنار پدرش که به نرده

 .داده بود، ایستاد. دستان پدرش را در دستانش گرفت

 .هر کاری که تو رو خوشحال کنه، همون رو انجام میدم. حاال بخند دیگه-

 .انش را باز کرد و نرگس را در حصار دستانش قرار دادآقا هادی، دست

*** 

هنوز طلوع آفتاب کامل نشده بود، که نرگس و پویا راهی شدند. از اینکه مقابل نگاه کارگرهایی که سوار بر 

کرد؛ بدون نگاه به کسی در عقب را باز نیسان آبی بودند، به ماشین گران قیمت پویا نزدیک می شد، شرم می

وار شد. پویا هم ساک نرگس را روی صندلی جلو گذاشت و در را بست و حرکت کرد. از آیینه به عقب کرد و س

گونه غمزده دید، قلبش آزرده شد. به خودش نهیب زد که آیا از سر دلسوزی، نگاه کرد و نرگس را که این

نرگس بازگو کند. خواهان نرگس است؟ هنوز خودش نسبت به احساسش مطمئن نبود که بخواهد آن را برای 

وقتی به قبرستان نزدیک شدند، نرگس سرش را به شیشه چسباند و اشکش سرازیر شد. پویا که متوجه حالش 

 :ای پارک کرد و گفتشد، گوشه

 .برو پیش مامانت بیا-

نرگس، خوشحال شد و با باز و بسته کردن چشمانش، تشکری کرد و پیاده شد. اول هفته بود و قبرستان خلوت 

با خودش گفت، قبال که عزیزش اینجا نبود، خوف قدم زدن در قبرستان خلوت را داشت. ولی االن، فضای  بود.
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کند. از میان قبرها گذشت و به قبر مادرش که کنار تک درخت گردوی بزرگی بود، رسید. قبرستان آرامش می

و روی اسم مادرش دست کشید بطری آبی که کنار شیر آب افتاده بود را برداشت و پر آب کرد. قبر را شست 

 .و با او حرف زد

مامان جونم، سالم، دارم میرم ثبت نام کنم واسه دانشگاه؛ اما اصال دلم راضی نیست. کاش بودی و تو امروز -

 .اومدی. مامانم، برام دعا کن. هم برای من، هم برای بابا؛ تنها شدیم، خیلی تنهاباهام می

روی قبر مادرش نهاد و چشمانش را بست. با صدای خش خش قبرستان، سرش را  سکوت در خلوت و

زد ی گردو، که روی زمین افتاده بودند، سرش را باال آورد. با سگی که در آنجا پرسه میهای خشکیدهبرگ

را در خاک کنار قبر فرو برد و قلبش به شدت  مشتش .کردرو شد؛ زبانش بیرون بود و ترسش را بیشتر میروبه

 :گفتحرف مادرش افتاد، که می تپید. یادمی

 .اگه فرار کنی، سگم دنبالت میاد-

آرام از جایش بلند شد و یک قدم برداشت، که با صدای پارس سگ، سر جایش نشست و جیغ بلندی کشید. 

کرد. پویا، با شنیدن صدای جیغ، سریع از ماشین پیاده شد و وارد قبرستان سگ، کنارش ایستاده بود و پارس می

کند. تکه ها، دستانش را بر سرش گذاشته و سگی اطرافش پارس میگس را دید که نشسته و عین مجرمشد. نر

سنگی را برداشت و کمی دورتر پرت کرد. سگ به هوای طعمه، به محلی که سنگ پرت شد رفت. نرگس هم 

اهی قبرستان خلوت سریع بلند شد و به سمت پویا رفت. پویا خود را سرزنش کرد از اینکه نرگس را تنهایی، ر

 :کرده. رو به نرگس گفت

 .تری. آبی به سر و صورتت بزن، بریمببخشید، گفتم تنهایی راحت-

 .پیچه شد و نیاز به سرویس بهداشتی داشت؛ اما روی گفتنش به پویا را نداشتنرگس، بخاطر ترسش دچار دل

 میشه صبر کنید من برم جایی کار دارم بیام؟-

 .کجا؟ منم میام باهات-

نرگس، که فرصت برای چانه زدن نداشت قبول کرد و پویا دنبالش راه افتاد. مقصد را که دید متوجه کار نرگس 

شد. سرعتش را کم کرد و کمی از نرگس فاصله گرفت تا راحت باشد. نرگس، به سرویس بهداشتی که رسید، 

 :گفت شد. مسیر رفته را برگشت و خیلی تند به پویادرش خراب بود و بسته نمی

 .در دستشویی خرابه-

 یعنی نمیری؟-
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 ...چرا میرم، خب-

 .نگران نباش، حواسم هست، فعال که خلوته و کسی نیست-

*** 

های شهر ماشین، از راه پر پیچ و خم و جنگلی گذشت و بعد از یک ساعت، به مسیر مستقیم رسید که خانه

اده شد. کنجکاوی نرگس، با دیدن پمادهای دست پویا ای ترمز کرد و پیشد. پویا، با یافتن داروخانهنمایان می

 :فروکش کرد. پویا، پمادها را دست نرگس داد و گفت

 .هاتیکیش پماد بتامتازون، یکیش هم ویتامین دی هست، مخلوطشون کن بزن به دست-

ندن نرگس بعد از مکث کوتاهی، تشکر کرد و پمادها را در کیفش گذاشت. سرش را پایین گذاشت و مشغول ک

 :کردپوست دستانش شد. در دل با خود نجوا می

دکتر مملکت رو معطل خودم کردم، از کار و بار انداختمش. این همه وقتی که صرف من کرد، باید تو مطبش -

 .کردهاش رو درمون میبود و مریضمی

را انجام دادند. بعد نام کمی بعد، پویا کنار درب دانشگاه پارک کرد. نرگس و پویا، دوشادوش هم کارهای ثبت

نام، به ساندویچی کنار دانشگاه رفتند. نرگس، همبرگر و پویا، بندری سفارش داد. از اتمام کارهای اصلی ثبت

 :اش را روی سرش صاف کرد و گفتنرگس قبل از اینکه شروع به خوردن کند، مقنعه مشکی

 .آقا پویا، ممنونم از لطفتون، خیلی زحمت کشیدید-

را درآورد و با چشمان عسلی ریزش، در چشمان نرگس خیره شد. از سادگی و صداقت این دختر پویا، عینکش 

اش، از اینکه برایش مهم نبود لباسش مد روز است یا های سادههای کوتاهش، از لباسآمد؛ از ناخنخوشش می

نگاه پویا سرش را هایش برایش مهم بود. نرگس، در مقابل نه؟ مهر نرگس، انسانیت نرگس، احترام گذاشتن

 :کرد که پویا گفتپایین گذاشت و با کاغذ ساندویچش بازی می

نرگس، من همیشه هستم. بدون واسه تو همیشه وقت دارم. حاال ساندویچت رو بخور که باید زودتر بریم دنبال -

 .خونه

سی را بر سر راهش کرد از اینکه کهای پویا عادت کرده بود و در دل، خدا را شکر مینرگس، دلش به حمایت

 .اش استگاهقرار داده که چون برادرش، تکیه

*** 
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ی ویالیی یک طبقه، که زیر در قرمز بزرگی را، باز کرد. با پویا و نرگس وارد شدند. یک خانه قفل خانه،صاحب

د. از داد. نرگس سرش را خم کرکوچک با امکانات کامل بود، به دانشجویان اجاره می سوئیتی زمین آن را، که

طور مشغول نگاه سه پله پایین رفت و وارد سوئیت شد. یک اتاق بزرگ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی. همین

 :کردن بود، که صاحب خانه گفت

 .پسند کردی؟ تنها هم نیستی، دو تا دختر دیگه هم هستند که قراره دو هفته دیگه بیان-

 .ایید کرد. پویا برای چندمین بار حرفش را تکرار کردنرگس، نگاهی به پویا انداخت و با تکان دادن سرش، ت

 .کنم برات، نگران پول نباشنرگس، باز هم میگم؛ یک جای بهتر اجاره می-

 .کنید کافیه. بخواید اجاره رو هم پرداخت کنید، ناراحت میشمطوری که دارید کمک میهمین-

 :ه گفتپویا که به خاطر نرگس، سر اجاره بها چانه میزد، صاحب خان

آقا شما از ماشین و لباستون مشخصه که با کماالتی و دستت به دهنت میرسه، حاال یک خونه واسه خانومت -

 .خوای اجاره کنی، چک و چونه میزنیمی

نرگس و پویا نگاهی به هم انداختند و نرگس، خیلی سریع سرش را پایین انداخت. پویا، دستش را روی شانه 

 :داد خانه انداخت و جوابصاحب

 .بگذریم آقا، فقط بریم قولنامه رو بنویسیم، من زودتر باید برگردم تهران-

*** 

نرگس، مشغول جمع و جور کردن وسایل بود. متوجه گذر زمان نبود، شب شده بود. دیگر کاری برای انجام 

شود؛ اما جز ؛ به همین خاطر، تلویزیون را روشن کرد، بلکه سرگرم دادن نداشت. سکوت خانه اذیتش می کرد

گرفت. اخبار، در حال پخش بود و نرگس اهل گوش دادن به اخبار نبود. تلویزیون کانال یک، شبکه دیگری نمی

آزرد. برای رها شدن از این حس، شنید، ترس، قلب نازکش را میرا خاموش کرد. با هر صدای کوچکی که می

ها را خوابش را پهن کرد و بدون اینکه برقدوباره تلویزیون را روشن کرد و صدایش را زیاد کرد. رخت

خاموش کند، قصد خوابیدن کرد. با خود فکر کرد که اینجا تنهاست، اگر کسی بخواهد اذیتش کند و وارد خانه 

شود، چه کند. دوباره از جایش بلند شد و قفل در را چک کرد. برای راحتی خیال خود، موهای سیاهش، که 

اش را پوشید؛ جارو و قرآن کوچک باالی سرش محکم بست؛ مانتو و روسریبازوانش را پوشانده بودند، 

کم، چشمانش سنگین شد. شب از تسبیحات اربعه را در ذهن خواند و کماش را نیز، باالی سرش گذاشت. کیفی

ها رفته و خواب کرد و او را از جایش بلند کرد. برقی باد، نرگس را بینیمه گذشته بود، که صدای زوزه

کرد، که گویی از شد. آسمان، چنان غرشی میتلویزیون نیز، خاموش شده بود. جز سیاهی چیزی دیده نمی
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ای از اتاق، دورتر از در و زمین و زمان گله داشت. نرگس، برای فرار از آن وضعیت، پتویش را گرفت و گوشه

با شنیدن صدای رعد و برق، در لرزید. او، که از بچگی پنجره نشست. پتو را روی سرش کشید و به خود می

کرد و زیر لـ*ـب ذکر شد، اکنون پناهی نداشت. گریه میحصار دستان پدر و با نوازش دستان مادر آرام می

بارید و چنان میگفت تا اینکه با کم شدن سرعت وزش باد، لرزش درب و پنجره هم کم شد؛ اما باران، هممی

تر از همه چیز و همه کس، بدون در نظر گرفتن زمان، منطقرون آمد و بیها قطع بود. نرگس، از زیر پتو بیبرق

بار، ی پویا را گرفت. یک بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق و... کسی جوابگو نبود. دوباره زنگ زد و اینشماره

 .آلود پویا را شنیدصدای خواب

 الو؟-

 .خوام برگردم خونمونمن فردا می-

 :ی نرگس، به سرعت از جایش بلند شد و پرسیدپویا، نگران از گریه

 الو نرگس؟ اتفاقی افتاده؟-

 .ها رفته، هوا خرابهترسم. اینجا برقخوام برم پیش بابام. از تنهایی بدم میاد، میخوام درس بخونم، فقط مینمی-

قط گوش زند، سکوت کرد و فآید، راحت حرف میدانست نرگس هر وقت مشکلی برایش پیش میپویا که می

 :داد. نرگس هق هق کنان ادامه داد

دونم بهت زحمت خوام برگردم. میتونم دو روز هم دور بمونم از بابام، چه برسه به ده روز. من میمن نمی-

خوام برگردم. دونم این همه راه واسه ثبت نامم اومدی؛ اما خودت گفتی مشکلی بود زنگ بزن. میدادم، می

 ونه صحبت کن و قولنامه رو فسخ کن، باشه؟خخودت بعدا بیا با صاحب

کنم. هر موقع برق اومد، خودت قطع باشه نرگس، آروم شدی؟ نگران نباش، خب؟ االنم گوشی رو قطع نمی-

 .کن. من این طرف خطم، تو حرف بزن

 :نرگس که کمی خیالش راحت شده بود، گفت

درس بخونم که چی بشه؟ بابام االن داره غصه  خواد روز شه؟خوام زودتر برم پیش بابام. کِی میمن فقط می-

 .خوره، ولی به روی خودش نمیارهمی

ی الالیی مادرش را، برای نرگس های نرگس تمام شد، صدای ضبط شدهداد. وقتی که حرفپویا فقط گوش می

 .پخش کرد

 .الالالال الالالال، فرزند من، دوست دارم، تو جونمی-
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 .پیشم بمون، ای عشق منعزیزترینی تو برام، همیشه تو 

 .هام، ای عشق منالالالال الالالال، فرزند من! تو دلبری، تو شیرینی، صورت مثل ماه تو، نمیره از جلو چشم-

 .همیشه من یاد توام، آخه منم مادر تو. همیشه سالم و شاد باشی-

ای بود، و، که چون گهوارهاش را بخاطر آورد که روی پاهای انرگس، با شنیدن صدای سیمین خانم، پنج سالگی

خوابید. با فکر اینکه پویا، این همه سال بدون حضور مادرش چگونه طاقت آورده خورد و میتکان تکان می

 .است، چشمانش بسته شد

پویا، روی صندلی تراس اتاقش نشست. سرش را روی میز گذاشت و فکرش معطوف نرگسی شد، که نباید 

 .گذاشتتنهایش می

*** 

رما، در خودش پیچیده بود. چشمانش را باز کرد. خود را با پتو پوشاند. گوشی را که در دستش دید، از سوز س

هایی که به ی حرفیاد تماسش به پویا افتاد. باز هم خود را سرزنش کرد. احساس شرمندگی کرد. کلمه به کلمه

رل کند. از جایش بلند شد. رخت پویا گفت را، در ذهن مرور کرد. با خود عهد بست که بار دیگر خود را کنت

اش اش گذاشت. مقنعهها را جمع کرد. مانتوی مشکی تنش، چروک شده بود. وسایلش را در کوله پشتیخواب

خانه خبر دهد، از در حیاط، پرسان پرسان خارج شد. با یک تاکسی، را پوشید و راه افتاد. بدون اینکه به صاحب

رفت، رساند. با دیدن مینی بـ*ـو*س آبی، که قصد ه به سمت روستا میخود را به ایستگاه مینی بـ*ـو*سی ک

ها پر بود، جز یک صندلی دو نفره، ی صندلیحرکت داشت، سرعتش را زیاد کرد. در را باز کرد و وارد شد. همه

 ی راننده، آقایی که روی تک صندلی ردیف آخر نشسته بود، کنار آنکه پسری روی آن نشسته بود. با اشاره

س، از شهر خارج شدند. وارد راه پر پیچ و خم و پسر و نرگس، جای آن آقا نشست. کمی بعد از حرکت مینی بو

س، دلش آشوب شد. خیلی سریع، های مینی بوسرباالیی جنگلی شدند. نرگس، صبحانه نخورده بود و با پیچیدن

گرفت. با عبور از یک پیچ دیگر، نایلون کوله پشتی اش را باز کرد. نایلون دستمالش را خالی کرد و در دستش 

های دو پسری ها و متلکآورد. نگاهاش تخلیه شد. از خجالت سرش را باال نمیرا مقابل دهانش گرفت و معده

کرد. کمی شیشه ماشین را باز کرد، تا هوای داخل عوض شود. که پشت سرش نشسته بودند، اذیتش می

س شکالتی را که به همراه داشت، خورد. سرش را به صندلی مینی بو لرزید. فشارش افتاده بود.دستانش می

 .تکیه داد و با تصور واکنش پدرش به برگشتش، سعی کرد که بخوابد

*** 
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اش برسد؛ اما در این خواست، مسیر سرباالیی را میان بر بزند، که زودتر به خانهبـ*ـو*س پیاده شد. میاز مینی

ی عمویش، که در محله پایین زندگی می کردند، رد شود. باالخره مسیر میان بر هصورت، مجبور بود از کنار خان

ها بود، که او را دید. بعد از سالم و احوالپرسی، را انتخاب کرد. زن عمویش در حیاط، مشغول پهن کردن رخت

 .ی زن عمو شروع شدهای کالفه کنندهحرف

خوام دختر؛ ولی اینجا شهر نیست. از ردی. من بدت رو نمیگبـ*ـو*س بر میبا ماشین باکالس میری، با مینی-

اون روز که با اون پسره رفتی پشتت حرف میزنن. بابات هم به عموت گفته مهم نیست مردم چی میگن، من 

 .دخترم رو باور دارم

نرگس با شنیدن این حرف، بیش از همیشه به وجود پدرش افتخار کرد. دوست داشت زودتر آفتاب غروب 

 .و پدرش را ببیند کند

آقای دکتر به درخواست بابا اومده بود که تو ثبت نام دانشگاه کمکم کنه؛ در ضمن، برای من هم فقط باور بابام -

 .مهمه زن عمو جان

ی کار خانه خیلی زود آنجا را ترک کرد و به سمت خانه نرگس قبل از اینکه زن عمو دوباره حرفی بزند، به بهانه

کشید و رفت، یک نفس عمیق میالیی بودن مسیر، او را از نفس انداخته بود. هر ده قدمی که میراه افتاد. سر با

گذاشت، تا نگاه بقیه به خودش را نبیند و کسی، سوال پیچش نکند. به افتاد. سرش را پایین میدوباره راه می

هر چیزی، آب قندی درست کرد خانه که رسید، نفسی از سر آسودگی کشید؛ در را باز کرد و داخل شد. قبل از 

اش، نان و پنیری خورد. مانتویش را، با بلوز و شلوار سبزی عوض کرد و نوشید. برای جبران انرژی تحلیل رفته

و شروع به تمیز کردن خانه نمود. همزمان، خوراک مرغ و پلو هم برای شام بار گذاشت. کارش که تمام شد، 

 .ن، خوابش بردی هیزمی اتاق کوچکشاکنار گرمای کوره

 .با صدای پدرش که نامش بر زبانش بود، بیدار شد

 نرگس، تویی بابا؟ کی اومدی؟ مگه قرار نبود بمونی؟-

 .های پدرش آویزان کردنرگس خیلی سریع از جایش بلند شد و خود را از شانه

ه اندازه یک سال واسم بابا جونم، دلم خیلی برات تنگ شده بود. دیگه از من نخواه که ازت دور شم؛ یک روز ب-

 .طول کشیده

 :آقا هادی که بغضش گرفته بود، نرگس را محکم در بین بازوانش جای داد و گفت

 .ای بابای بابا؛ من بخاطر خودت گفتم، اگرنه هر جور که میلته. تو چراغ خونهتونم دردونهمنم بدون تو نمی-

 :نش دست کشید و گفتی دستاهای برجستهنرگس دستان پدرش را گرفت و روی رگ:
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 .از وقتی مامان رفته روز به روز الغرتر شدی-

آقا هادی نرگس را برگرداند و با انگشتانش موهای لطیف و سیاهش را شانه کرد و شروع به بافتن موهایش 

 .کرد

یی های الغرم میبافم؛ بعدش عروسکم باید به باباش غذا بده، براش الالاالن موهای عروسکم رو با همین دست-

 بخونه تا بخوابه، قبول؟

 .آره قربونت برم، قبول-

 .بابایی آقا پویا میدونه برگشتی-

 :نرگس که یاد تماسش به پویا افتاد، با شرمندگی گفت

 .آره، میدونه-

*** 

پویا در اتومبیل خود در حال حرکت به سمت خانه بود، که صدای پیامک گوشی توجهش را جلب کرد. با دیدن 

 .ی سریع پیامش را باز کردنام نرگس، خیل

 .خوام انصراف بدم از دانشگاه. شرمنده که دیروز خیلی بهتون زحمت دادمآقا پویا، من برگشتم پیش بابام؛ می-

 .ای پارک کرد و تماس گرفت؛ اما کسی پاسخگو نبودپویا، ماشین را گوشه

 :پویا هم نوشت

صبح بشه همه چیز یادت میره. من سر فرصت میام  ای بابا، باز من شما شدم که! جدی میگی؟ من فکر کردم-

 .باقی کارها رو انجام میدم

 .پویا پیام را ارسال کرد و به فکر فرو رفت که صدای پیامک او را از افکارش بیرون آورد

 .هام ببخشیدبخاطر همه زحمت-

 .میشه انقدر نگید ببخشید؟ برای شاد بودنت هر کاری الزم باشه انجام میدم-

ماشین را روشن و حرکت کرد. پویا به این فکر  .کمی منتظر ماند؛ اما پیام دیگری از طرف نرگس نیامدپویا، 

طور که با افکارش درگیر بود، کرد که حس خود به نرگس را، امشب به پدرش بگوید و نظرش را بداند. همین

 .؛ پدرش نبودماشین را در پارکینگ پارک کرد و به طرف ساختمان حرکت کرد. وارد سالن شد

 .؛ کت و شلوارش را با تی شرت و شلوار راحتی عوض کرد و به اتاق پدرش رفت و در زدبه سمت اتاقش رفت

 .بفرما-
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 سالم بابا، وقت داری؟-

 .خوای؛ بشینسالم، خسته نباشی. هر موقع حرف مهم داری، وقت می-

 :روی پدرش نشسته بود، گفتپویا در حالیکه روی کاناپه روبه

 .خوام نرگس رو از آقا هادی خواستگاری کنمخوام... چطوری بگم... میمی-

 چی؟-

 .همین دیگه-

خوای ازش حمایت کنی؛ اما این سوزه و میدونم دلت براش میپویا جان، نرگس االن زخم خورده است. می-

 .راهش نیست

 :طور نشسته، کمی به طرف پدرش خم شد و گفتپویا، همان

دم احساسم بهش از روی دلسوزیه. خیلی فکر کردم بابا، از همون روزی که برگشتم تو کرخودم هم فکر می-

 .دلم نشسته

 :پویا دستی به موهایش کشید و ادامه داد

 آوردم اصال؟در ضمن بابا، به نظرت اگه دلم گیر نبود، هیچوقت اسم ازدواج رو می-

 :بود خیره شد و آهی کشید و گفت آقای ادیب، به عکس بزرگی از سیمین خانم که روی دیوار اتاق

هر چی خیره پیش بیاد واست. خودت عاقل و کاملی؛ اما دلت رو به جواب مثبت خوش نکن. همچین برو رویی -

 .هم نداری، دختره صد دل نه، یک دل عاشقت شه

 :ی پهن پدرش را در برگرفت و گفتپویا خندید و از پشت دستی بر شانه

 .عاشق شما شد، نرگس هم عاشق من میشهطور که مامان سیمین همون-

*** 

داد. نرگس در خانه، مشغول در آوردن پاییز، کم کم رو به پایان بود و سوز سرما آمدن زمستان را نوید می

های های زمستانی از چارقدهایی بود که مادرش در صندوق گذاشته بود. صندوق فلزی بزرگی، که با طرحلباس

ای از موهایش را که ها، تکهمز و طالیی نقاشی شده بود. بعد از مرتب کردن لباسچند ضلعی زیبا، به رنگ قر

ی آن روز را در ذهن مرور کرد. تابستانی که به روستا آمده بودند و بافته شده بود را در صندوق یافت. خاطره

های قتی اشکهای دیگر شپش نگیرد؛ اما وخواست، موهایش را کوتاه کند، تا مثل بچهمادر از نرگس می

 دخترش را به خاطر موهای
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 کوتاه شده اش دید، به او گفت:

 .دارم که بزرگ شدی ببینیی موهایت رو دور ننداختم. یادگاری نگه میغصه نخور، نگاه کن بقیه-

نرگس هم به یاد آن روز، از جایش بلند شد و قیچی را برداشت. موهای بلندش را، دم اسبی از وسط سرش 

 :سانت پایین تر از جایی که با کش بسته بود را، قیچی کرد و رو به عکس مادرش گفت محکم بست. سه

 .تر میشهغصه نخور، دوباره بزرگ میشه. زمستون داره میاد. تو سرما شستنش سخت-

 .اش استهمان لحظه آقا هادی وارد شد. نرگس را دید، که در حال بافتن موهای کوتاه شده

 !نرگس-

 :تنرگس چرخی زد و گف

 .ببین چه بهم میاد بابا، صورتم گردتر شده-

 .تو در هر صورت خوشگلی بابا، اما تو که موهات رو دوست داشتی-

 :گذاشت، با خنده گفتی قبلی میطور که موهای کوتاه شده را در کنار موهای بافته شدهنرگس همان

 .هام رو بیشتر کنمخوام این یادگاریآره؛ اما االن می-

های لباس را زیر و سری تکان داد و مشغول عوض کردن پیراهنش شد. نرگس هم یکی یکی بقچهآقا هادی، 

ی مادرش، آن را سریع باز کرد. بوی عطر مشک به مشامش رسید و قلبش را کرد، که با دیدن سجادهرو می

زی که در دستانش های آبیِ ریاش، اشک چشمانش را متبرک کرد به چادر سفید با گللرزاند. برای رفع دلتنگی

بود. با شنیدن صدای زنگ گوشی، سریع صورتش را پاک کرد و گوشی را برداشت. با دیدن اسم پویا، گوشی را 

 :به پدرش داد و گفت

 .بابا، آقا پویا هستند-

 .به محض اینکه آقا هادی جواب داد، تماس قطع شد

 !قطع شد بابا-

 :نرگس گوشی را از دست پدر گرفت و گفت

 .تباه تماس گرفته باشه. اگه کار مهمی بود به شما زنگ میزدشاید اش-

آقا هادی، سرش را روی بالش گذاشت. رادیو را روشن کرد و چشمانش را بست. نرگس هنوز گوشی را روی 

 .زمین نگذاشته بود، که صدای پیامکی توجهش را جلب کرد. پیام را که از طرف پویا بود، باز کرد

 .جواب پیامم رو بده؛ منتظرم سالم، لطفا برو واتساپ-
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 .نرگس، در حالی که کنجکاو شده بود، خیلی سریع واتساپ را باز کرد و پیام پویا را خواند

 .کنم خوب فکر کن، بعد جواب بدهخواستم یک سوالی ازت بپرسم. خواهش میسالم نرگس، می-

بدون مقدمه میگم، اگه بیام گفتم، اما جسارت بیان کردنش رو نداشتم. دونم باید حضوری بهت میمی

 خواستگاریت، جوابت به درخواستم چیه؟

 :نرگس، با خواندن پیام آشفته شد و خیلی سریع نوشت

من نیاز به ترحم کسی نداشتم و ندارم. فکر کنم این مدت بهتون زحمت دادم و کمک خواستم، بد برداشت -

 .کردید. من قصد ازدواج ندارم اصال

 .؛ من دوستت دارمال ترحم نیستخدا قصدم اصنرگس، به-

 :های حمید افتاد و پاسخ دادنرگس، یاد دوستت دارم گفتن

مگه میشه یه پسری با شرایط شما، بیاد دختری مثل من رو دوست داشته باشه که ده سال از خودش کوچکتره، -

رگ شدیم هم با هم سوای سن و پول و... شرایط محیطی که بز مطلقه است، پولدار نیست، تحصیل کرده نیست؛

 .؛ بنابراین ازدواج ما اصال درست نیست. لطفا دیگه باهام تماس نگیرفرق داشته

دوست داشتن ربطی به چیزهایی که گفتی نداره. خیلی زود تصمیم گرفتی و یک طرفه به قاضی رفتی. -

 .مونمیآدما رو مثل هم نبین نرگس، من احساسم بهت صادقانه و از رو قلبمه؛ منتظرت م یهمه

اش را کنار گذاشت و به سمت یخچال رفت. پمادهای دستش را توی حیاط پرت کرد. نرگس، گوشی

 :خوابش را پهن کرد و پتو را روی سرش گذاشت و اشکش جاری شد. در دل نجوا کنان گفترخت

کنه؛ ا محبت میخدایا! گفتم الاقل یکی پیدا شده به خاطر نون و نمکی که با هم خوردیم، داره برای رضای خد-

نگو منظور داشته. من با حمید سر دو روز مشکل پیدا کردم، پویا که خارج رفته است، هزار جور دختر تو 

 خواد چکار؟من رو می زندگیش دیده؛

افکار ذهنش، خواب را از چشمانش ربوده بود. با صدای نماز خواندن پدرش، از جایش برخواست. وضو گرفت. 

 .پهن کرد و به اقامه نماز ایستاد. صدای دلنشین و محزون پدر، آرامش کرده بوداش را پشت پدر سجاده

*** 

های پویا یک ماهی از خواستگاری پویا گذشته بود و نرگس این راز را در سـ*ـینه پنهان کرده بود. حتی به تلفن

 .هادی، درخواستی داشتی آنها بود و از آقا ی خانهداد. آن روز، عموی نرگس مهمان ناخواندههم پاسخ نمی

هادی جان، زمستان از راه رسیده. تا برف جاده جنگلی رو نپوشونده و مسیر بسته نشده باید بریم هیزم بیاریم. -

 .چند نفر دیگه هم میان
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 خیلی خب، با چی بریم؟-

 .با تراکتور من-

کرد. رفتن بدرقه میهایش بود و نرگس هم طبق معمول پدرش را تا موقع آقا هادی، مشغول پوشیدن چکمه

 :دور گردن پدرش انداخت و گفترنگی که برایش بافته بود را ایشال گردن قهوه

 .جنگل سرده، خوب خودت رو بپیجون-

 :آقا هادی سری تکان داد و همزمان، نرگس را در برگرفت و پاسخ داد

 .باشه بابا جون، تو هم مراقب خودت باش-

 :عمو هم با نگاه به آن دو گفت

 .به فکرم بود دیگه بابا، حسودیم شد. کاش منم یه دختری مثل نرگس داشتم که انقدر بسه-

 .نرگس، خندید و با آنها خداحافظی کرد و به داخل خانه برگشت

برد. بعد ازشستن در آبکش کنار سماور قرار می داد. ها را، یکی یکی در ظرف آب فرو میاستکان نعلبکی

تکان کمر باریک، انگشت دستش را برید و کل آب ظرف، قرمز شد. نرگس ناگهان لبه پریده شده ی یک اس

خیلی سریع انگشتش را باال گرفت و بعد از بند آمدن خون، آن را محکم با دستمال تمیزی بست. مشغول بستن 

دستش بود که صدای هیاهو از بیرون آمد. پنجره را باز کرد و خانمی را دید که روی زمین نشسته و با گریه 

 .ریاد می زدف

 .یا ابل فضل، تراکتور چپ کرد. برید کمک، زود باشید-

نرگس واویالیی گفت و بدون اینکه پنجره را ببندد، سراسیمه به سمت دره حرکت کرد. خدا خدا می کرد که 

تراکتور عمویش نباشد. دوست داشت آن قدر مسیر طوالنی باشد، که هیچ وقت به مقصد نرسد و فکرش اشتباه 

مسیر سر پایینی را با سرعت می رفت که چند بار زمین خورد و از جایش بلند شد و دوباره حرکت کرد. باشد. 

نزدیک جایی که جمعیت بود و مردها در حال کمک رسانی بودند شد. بی توجه به جیغ و شیون بقیه، از بین 

رش را دید که جمعیت گذشت. دنبال پدرش می گشت. کمی آن طرف تر، نزدیک درخت صنوبر بزرگی پد

دراز کشیده و با شالی که نرگس برایش بافته، دهانش را پوشانده بود. باعجله به سمتش رفت و خداروشکر 

کرد که پدرش سالم است. سر پدر را بلند کرد و روی پایش گذاشت. بر روی صورتش دست کشید. شالش را 

 :کنار زد و گفت

 .می کنه؟ االن آمبوالنس می آدبابا جونم چیزیت نشده، خداروشکر. جاییت درد ن-
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 :آقا هادی ته مانده نیرویش را جمع کرد و نیم خیز شد و نرگس را صدا زد

 .نر..............گس-

 .نرگس را گفت و سرش بر روی پاهای نرگس افتاد

 :نرگس با دیدن صورت آویزان پدر، قلبش لرزید و فریاد زد

 .سیدی اره؟ نترس، من پیشتم قربونت برمبابا... بابا. پاشو نگاه کن، هیچیت نیست. تر-

 :عموی نرگس با دیدن حال نرگس به سمتش اومد و گفت

نگران نباش عمو جون. چیزی نشده، ببین سرش سالمه. پاهاش سالمه. می بریمش بیمارستان، زود زود خوب -

 .می شه

شد، سریع نرگس می خواست به حرف های عمویش دل خوش کند که ناگهان متوجه سردی دست پدرش 

 :دستش را از دستان پدر بیرون آورد و با اضطراب گفت

 .عمو دستاش سرد شده. تا حاال گرم بود عمو. تو که گفتی چیزیش نشده-

نرگس سر پدر را آرام روی زمین نهاد و کفش پدرش را درآورد و پاهایش را لمس کرد، یخ بود. سوز سرما و 

این غم بود، دو برابر کرده بود. با دستش نبض گردنش را  بادی که می وزید، درک کمرش را که ناشی از

 :گرفت، نمی زد. سرش را روی قلب پدر نهاد و زمزمه وار با تن صدایی که در حنجره پنهان شده بود، گفت

تو هم تنهام گذاشتی بی معرفت. دیگه هیچ قلبی برای نرگس نمی تپه. پس قلب نرگس هم دلیلی برای تپیدن -

 .ا خودت ببرنداره. من رو ب

عمو علی رغم مقاومت نرگس، آرام بازوی نرگس را گرفت و بلندش کرد. آن قدر سرش بر بدنش سنگینی می 

کرد که روی زمین افتاد و نفس های کش دار می کشید. دیگر توان سخن گفتن نداشت و چشم هایش بسته 

 .شد

*** 

 

گویی دست و پایش قفل شده بود. تالش کرد که  هشیار شده بود اما توان اینکه از جایش بلند شود را نداشت.

حرف بزند اما، برایش سخت بود. با تمام قدرتش به مغزش فشار آورد و توانست کلمه بابا را به زبان بی آورد. 

 .پویا با شنیدن صدای نرگس به سمتش رفت و صدایش کرد

 نرگس صدام رو می شنوی؟-

 :گفت نرگس بین خواب و بیداری چشمانش را باز کرد و
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 بابام کو؟-

 .نگران نباش، استراحت کن بعدا می ریم پیشش-

نرگس قصد کرد دوباره بخوابد اما، تمام اتفاقات چون قطاری در ذهنش عبور کرد. با شتاب از جایش بلند شد، 

که سرش به شدت درد گرفت. با دستش محکم پیشانی اش را نگه داشت و با دست دیگر سوزن سرم را از 

 :گفت دستش کشید و

 من خوبم. تو رو خدا به من دروغ نگید. کی دفنش می کنند؟-

 :پویا کالفه چند باری مشت دستش را بر دست دیگرش کوبید و جواب داد

 .نرگس جان چطوری بگم. تو دو روزه که بی هوش بودی. دیروز دفن کردند پدرت رو-

شک بر صورتش جاری شد. دو نرگس که بغض، چون بختک در گلویش سنگینی کرده بود، شکست و سیل ا

دستانش را محکم بر صورت و سرش می کوبید. روسری اش را در آورد و بر گردنش گذاشت و قصد خفه 

کردن خود را داشت. پویا ناچار محکم دستانش را در دستش گرفت. او را میان بازوانش پناه داد و همزمان 

 .دپرستار را هم صدا کرد که آرام بخشی به نرگس تزریق کنن

*** 

چند هفته ای گذشت. آقای ادیب گوشه ای از حیاط نشسته بود و به گل های کاشته شده با دست های آقا هادی 

 :نگاه می کرد و یار دیرینش را یاد می کرد. پویا با ماشین وارد شد. با دیدن حال پدرش نزدیکش شد و پرسید

 خوبی بابا؟-

 .ش نبودن، می شکستم. دوباره احساس می کنم تنها شدمخیلی خرابم پویا. بعد سیمین، هادی و خانواد-

 :پویا شانه های پدر را نوازش کرد و گفت

 هی دنیا! درکت می کنم بابا. راجع به نرگس با عموش صحبت کردی؟-

 .می گه برادرم دخترش رو به من سپرده، خودمم مراقبشم-

 :پویا کالفه بلند شد و راه رفت و گفت

نظر یک روان شناس باشه و گرنه حالش بدتر می شه که متاسفانه اونا قبول ندارن این  اما نیازه که نرگس تحت-

 .موضوع رو

 :پویا، کالفه بلند شد و راه رفت و گفت

اما نیازه که نرگس تحت نظر یک روانشناس باشه، وگرنه حالش بدتر میشه؛ که متاسفانه اونا این موضوع رو -
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 .قبول ندارن

 :تش کشید و جواب دادآقای ادیب، دستی به صور

هیچکس جز خودت نمیتونه به نرگس کمک کنه. یک مدت مرخصی بگیر برو روستا و به عنوان دکتر بهش -

 .رسیدگی کن

 .کنم باباراجع بهش فکر می-

*** 

 .ی عمو شود، که با صدای بلند زن عمو، سر جایش ایستادخواست وارد حیاط خانهپویا می

 .دسر داشتم، این دختره هم شده بالی جونمخسته شدم دیگه. خودم کم در-

 :اش برجسته شده بود، غریدهای پیشانیعمو که از عصبانیت، رگ

 .ای که خدا بهت ندادکنی؟ فکر کن جای بچهچته زن؟ چرا شلوغش می-

 .خوام. اتاق رو گند برداشته، حتی پا نمیشه حمام برهای نمیکنم؟ صد سال سیاه همچین بچهشلوغش می-

 .صدای کوبیدن در حیاط، بحث خاتمه پیدا کرد و عمو و زن عمو، وارد ایوان شدندبا 

 .سالم عمو جان، اومدم دیدن نرگس؛ اومدم کمک کنم حالش بهتر شه-

 .ای از ایوان بود، نشان دادی درهم زن عمو کرد و با دست، در اتاق نرگس را که گوشهعمو، نگاهی به چهره

 :ارد اتاق شد. عمو و زن عمو هم داخل شدند. پویا رو به آنها گفتای گفت و وپویا، با اجازه

 :خوام تنهایی با نرگس حرف بزنم. زن عمو حق به جانب گفتاگه ایرادی نداره می-

 .ای ندارهچه ایرادی؟ شاید حرف شما بتونه روش تاثیر بذاره؛ ما که هر چی میگیم فایده-

 .رفت و به بیرون از اتاق کشاندعمو استغفراللهی گفت و بازوی زن عمو را گ

ای از اتاق، چمباتمه زده بود و به دیوار پویا، شال نرگس را از روی زمین برداشت. به سمت او که گوشه

 رویش خیره بود، رفت. شال را بر رویروبه

 .ی نرگس، که روی بازوانش ریخته شده بود، انداختموهای آشفته و گره خورده

 :مز نرگس خیره شد و گفتبه چشمان گود رفته و قر

 ها، حواست نبود که موهات رو بپوشونی؟نامحرم اومده-

جوید، با این حرف پویا دستی به شال سرش کشید و به پویا نگاه های دستش را مینرگس، در حالیکه ناخن

 .کرد. دوباره به ناخن جویدن مشغول شد

 :پویا دستان نرگس را در دستش گرفت و مانع کارش شد و گفت
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 .ای غروب راه بیافتیم؟ فقط قبلش باید از عموت اجازه بگیرمخوام یه جای خوب ببرمت. آمادهمی-

توانست. پویا که اشک چشمانش را دید، از کرد دستش را از دستان پویا بیرون بیاورد؛ اما نمینرگس سعی می

 :او پرسید

خوای با کارات پدر ودت نرگس؟ چرا میچرا پمادی که گرفته بودم رو به دستات نزدی؟ چیکار کردی با خ-

 مادرت رو ناراحت کنی؟

 :نرگس سرش را به دیوار تکیه داد و با صدایی که در لحنش غم موج میزد، گفت

کردم که ازم طالق نگیره، مامانم سکته کردم، اگه باهاش لج نمیمن کشتمشون. اگه با حمید ازدواج نمی-

ام رو از دست بدم. منم باید بمیرم. اگه خودکشی خطا نبود، خودم رو اومدیم که بابکرد. روستا هم نمینمی

 .کشتممی

 : اش گذاشت و گفتپویا دستش را روی بینی

هیس! همین االنم روحت رو کشتی. نه تنها عمو و زن عموت رو داری اذیت میکنی، بلکه مادر و پدرت هم -

 .هم زن عموت داره انجام میدهداری شرمنده میکنی. پاشو، قوی باش! کارهای شخصی تو رو 

نرگس، شرمنده از به زحمت انداختن عمو و زن عمو، سرش را روی پاهایش گذاشت؛ حرفی برای گفتن 

 :هایش را دید ادامه دادنداشت. پویا، وقتی تاثیر حرف

 .االنم پاشو اتاق رو مرتب کن، وسایلت رو جمع کن که غروب راه بیفتیم-

 کجا؟-

 :شد که بیرون برود، جواب دادجایش بلند می پویا در حالی که از

 .بعدا میفهمی-

نرگس که منتظر یک تلنگر بود که یکی به او بگوید، پدر و مادرش از کارهایش ناراضی هستند، از جایش بلند 

تحرکی، باعث کوفتگی بدنش شده بود. بعد از مرتب کردن اتاق، به سمت حمام گوشه ی حیاط، که با شد. بی

هایش را نیز زن شد، رفت. زیر آب گرم، فکر کرد به اینکه این مدت، حتی لباسنفتی روشن میآب گرمکن 

اش، که چند وقتی بود، شانه عمویش میشسته. شرمنده شد و از کارش خجل شد. در آینه، موهای گره خورده

میزد و زیر  اش به زردیاش را بر سرش گذاشت. رنگ پوست مهتاب گونهنزده بود را مرتب کرد و روسری

چشمانش کبود شده بود. برایش مهم نبود پویا او را کجا می برد. فقط دیگر روی ماندن در خانه ی عمویش را 

 نداشت



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         53 

 

98متین کاربر انجمن رمان |ن کوتاه آشنای درد داستا  

*** 

آفتاب غروب کرده بود و هوا رو به تاریکی بود. از زیر قرآنی که دست زن عمو بود رد شد و با نگاهش از او 

 :رد و در گوشش آرام زمزمه کردتشکر کرد. عمو دستانش را پناه گاه نرگس ک

من به پسری که باهاش می ری اعتماد کردم، همان طور که بابات اعتماد کرد. امیدوارم با حال خوش برگردی -

 .عموجون

نرگس سری تکان داد و در عقب ماشین را باز کرد و سوار شد. ماشین حرکت کرد و نرگس راهی مسیری شد 

عتی نرفته بودند که به خاطر قرص آرام بخشی که مصرف می کرد، سرش که نمی دانست کجاست. هنوز نیم سا

را به صندلی تکیه داد و خوابش برد. شب از نیمه گذشته بود و پویا چشمانش سنگین شده بود. ادامه ی رانندگی 

برایش مشکل بود. ماشین را در حاشیه ی جاده ی کمربندی یکی از شهر هائی که در مسیر مقصد بود نگه 

. سرش را بر روی فرمان گذاشت تا کمی استراحت کند. نرگس که گویی حرکت ماشین گهوار ای برای داشت

خوابش بود با ایستادن ماشین و صدای خر و پفی که فضای ماشین را پر کرده بود، چشمانش را باز کرد. با دو 

نداخت. جز ماشین های دستش چشمانش را مالش داد. پویا را دید که خوابش برده است. نگاهی به بیرون ا

عبوری و تابلویی بزرگ که جهت مرکز شهر را نشان می داد و اندکی جلوتر سر یک خیابان زده شده بود، 

 :چیزی ندید. با خودش گفت

 یعنی مقصد اینجاست؟-

خوابید. خورد و دوباره میگذشت. پویا هر از گاهی تکان میای، از جایی که ایستاده بودند، میچهل دقیقه

فرستاد که زودتر بیدار شود. گاهی بر روی شیشه گس، که روی بیدار کردنش را نداشت، در دلش صلوات مینر

اش را برداشت و با پویا تماس گرفت. پویا، با صدای زنگ گوشی، سریع زد، اما تاثیری نداشت. گوشیضربه می

 :سرش را بلند کرد. در خواب و بیداری جواب داد

 الو؟-

 ریم؟بیدار شید و بگید که کجا هستیم و کجا میشه از خواب می-

 شما؟-

ها صورتش غرق خنده شد و تلفن را قطع کرد. پویا با قطع شدن تماس و نرگس، با این حرف پویا، بعد از مدت

خندید، دید و دلش آرام اعضای صورتش جز چشمانش می صدای خنده، سرش را برگرداند. نرگس را، که

 :گرفت و گفت
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ای که زن عموت رسیم. اگه گشنته از تو اون سبد کنارت، نون و کوکو سبزییا سه ساعت دیگه میحدودا دو -

 .گذاشته رو بخور

 .نه ممنون، اشتها ندارم-

ها ها و حمایتنرگس، با فکر اینکه چقدر کنار پویا آرامش دارد و بر خالف منطق و عقلش، دلش به این بودن

 .عادت کرده است، خوابش برد

*** 

 .رگس، نرگس پاشو رسیدیمن-

دید، زبانش را بند آورده بود. در خیابانی بودند، که رویش مینرگس، چشمانش را باز کرد و چیزی که روبه

کرد و بین هایش جاری شد. بلند بلند گریه میاختیار اشکگنبد طالی امام رضا، کامال مشخص بود. نرگس، بی

 :گفتهایش میگریه

 .ممنونم ازت، یک دنیا ممنونممن خوابم یا بیدار؟ -

دانست از شوق و هیجان است، اشکش جاری شد و از کاری که انجام های نرگس، که میپویا هم با دیدن گریه

 .ای پارک کردداد، احساس رضایت کرد. بعد از اینکه نرگس آرام شد، ماشین را گوشه

 خوای یه چیزی بخوریم بعد بریم حرم؟نرگس می-

 :قصد باز کردن در ماشین را داشت، جواب داد نرگس در حالیکه

 .خوام برم حرمنه، من میل ندارم اصال؛ من زودتر می-

 .ریم حرمباشه، اول می-

کرد که زودتر برسند. از اینکه پویا آرام قدم بر نزدیک سحر بود که راه افتادند به سمت حرم. نرگس پا تند می

طور با افکارش مشغول بود، که آستین حرص می خورد. همین های اطراف بود،داشت و حواسش به مغازهمی

 .مانتویش توسط پویا کشیده شد

 .نرگس یه لحظه وایسا-

 .های مختلف داشت، شدرو، که چادرهای سیاه با مدلی روبهنرگس، متعجب از کار پویا، خیره به مغازه

 .ههر مدلی که دوست داری انتخاب کن، سایزت رو هم بگو که برات بیار-

آمد، با دست آن را به فروشنده نشان داد. فروشنده چادر را نرگس که همیشه از مدل چادر قجری خوشش می

ای قد و کرد. نرگس، برای لحظهای ایستاده و نگاهش میآورد. نرگس، در حال پرو چادر بود و پویا گوشه

پایین گذاشت. پویا که متوجه تغییر  های مارکش را از نظر گذراند. شرمنده شد و سرش راهیکل پویا با لباس
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 :نگاه نرگس شد پرسید

 .تونستی وارد حرم بشیخوشت نیومد؟ خیلی بهت میاد. بدون چادر که نمی-

 :نرگس سرش را باال آورد و به چشمان پویا نگاه کرد و گفت

 داری تو خیابون؟کشی از اینکه با من قدم بر میخجالت نمی-

 :س پرید و جواب دادپویا خیلی سریع وسط حرف نرگ

نرگس، من باید ازت تشکر کنم که افتخار دادی و همراهم شدی. این رو همیشه یادت باشه. اگه کسی واست -

با ارزشه، دوست داری فقط باشه. نه ظاهر، نه پوشش، هیچی برات مهم نیست. شاید االن متوجه حرفام نشی؛ اما 

 .کنی نرگسیک روز درک می

بسته کرد و از پویا تشکر کرد. ذهنش بیش از پیش درگیر رفتار پویا شده بود؛ از  نرگس چشمانش را باز و

فهمید، از اینکه چقدر با حمید فرق داشت. آنقدر درگیر افکارش بود، که هایش را میاینکه چقدر نگفته، خواسته

و دعای اذن ورود را الجواد رسیدند. بعد از خروج از ورودی خواهران و برادران پا به صحن گذاشتند به باب

رفت و کرد برای ورود به حرم. نرگس راه میها را آماده میشد، دلخواندند. صدای ملکوتی دعایی که پخش می

 .ریخت؛ بخاطر حضورش در آنجا، بخاطر مادرش، بخاطر پدرش، بخاطر حضور و درک پویافقط اشک می

کس خودش به تنهایی برود و یک ساعت دیگر، ها، قرار شد هر نزدیک کفشداری شدند. بعد از تحویل کفش

وجو از خادمین حرم، وارد . بعد از ده سال، دوباره آمده بود. با پرسکفشداری پنج باشند. نرگس وارد رواق شد

؛ رویش بودصحن اسماعیل طال شد. نزدیک سقاخانه شد و کمی آب نوشید. نگاهش به پنجره فوالد افتاد که روبه

ی نزدیک نرفت. زبان گشود، که گله کند؛ اما دیگر شکایتی نداشت. آرام شده بود. همه جمعیت زیاد بود و

دانست چه بگوید و از کجا شروع کند. فقط ای نداشت. نمیهایش یادش رفته بود؛ انگار دیگر خواستهخواسته

قصد بند آمدن  داد؛ بارانی کههایش غسل میزبان چشمانش گویا شده بود و صورتش را مدام با باران اشک

جا نشست و میخکوب نداشت. به مسیرش ادامه داد، تا اینکه چشمش به ضریح افتاد و پاهایش سست شد. همان

 :ضریح طالیی آقا شد. خادمی نزدش آمد و گفت

 .خانمم! سر راه نشین؛ بلند شو لطفا-

که نه راه پس داشت نه پیش. با نرگس از جایش بلند شد و راه افتاد و کمی بعد، خود را میان سیل جمعیتی دید، 

آنکه تالشی برای جلو یک دستش، چادرش را محکم گرفته بود و دست دیگر را به طرف ضریح دراز کرد. بی

اختیار به جلو کشیده شد و توانست با دستش ضریح را بگیرد. با گرفتن ضریح، آرامشی در رفتن بکند، بی
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هایش را و برد؛ نرگسی که در آن لحظه، تمام مشکالت و غموجودش تزریق شد، که نرگس را در خالء آنی فر

 .ها رساتر بودفراموش کرده بود. صدایی میان همهمه

 .زیارت کردین برگردین ما هم بتونیم زیارت کنیم-

رویش شد. ای نشست و خیره به ضریح روبهاختیار، به عقب کشیده شد. گوشهدستش را رها کرد و باز هم بی

نامه و نماز ای داشتند، شد. بعد از خواندن زیارتحرف زائرهای آقا، که هر کدام خواسته هایش مهمانگوش

برای پدر و مادرش، راهی کفشداری پنج شد. مسیر را گم کرده بود و وارد صحن دیگری شده بود. پویا نزدیک 

اما نرگس پاسخگو نبود. ای نرگس، با او تماس گرفت؛ کفشداری منتظر ایستاده بود. بعد از تاخیر بیست دقیقه

رفت. تا اینکه کالفه و نگران از اینکه نرگس خوابش برده باشد یا حالش بد شده باشد، این طرف و آن طرف می

 .چند دقیقه بعد، صدای نرگس را از پشت سرش شنید

 !آقا پویا-

 :پویا نفسی از سر آسودگی کشید و گفت

 .شی؟ نگران شدموای نرگس! مگه قرار نشد یک ساعت بعد اینجا با-

 :پوشید، جواب دادهایش را مینرگس در حالیکه کفش

 ببخشید، صحن رو اشتباه رفتم. مگه چند دقیقه تاخیر داشتم حاال؟-

 :پویا با خنده گفت

های خیلی خوبمه. دفعه بعدی که اومدیم یادت برای من یک دقیقه هم زیاده، چه برسه بیست دقیقه! از اخالق-

 .کنیبمونه که نگرانم ن

 :ای گفت و راه افتادند. بعد از صرف غذا، پویا از نرگس پرسیدنرگس، باشه

 بریم بازار؟-

 :نرگس آهی کشید و جواب داد

 .رم حرم، شما دوست دارید برید خریدمن کسی رو ندارم که براش سوغاتی بخرم؛ تازه، پول هم ندارم. من می-

 :کند گفت پویا، برای اینکه نرگس را از آن حال و هوا خارج

دادم با پول خودت خودت کسی نیستی؟ تازه عمو و زن عموت هم هستن. در ضمن، پول هم داشتی اجازه نمی-

سلیقه نیستم، بیای نظر بدی بهتره. یکی دیگه از اخالقای خوبم هم اینه؛ خرید کنی و باز هم در ضمن، من خوش

 .گفتم دفعه بعدی یادت بمونه
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 :های پویا کرد و گفتباسای به لنرگس خندید و اشاره

 .سلیقه هستیداتفاقا خیلی هم خوش-

 :ی دستش به سمت نرگس جواب دادپویا هم با اشاره

 .؛ البتهبله-

 .نرگس، از خجالت صورتش سرخ شد و سرش را پایین گذاشت

 .باشه بریم-

نرگس هم با اصرار  بعد از خریدن نخود و کشمش و سوغاتی برای اطرافیان، پویا وارد یک مانتو فروشی شد.

 :پویا وارد مغازه شد. پویا گفت

 .هر مانتویی که دوست داری انتخاب کن و برو پرو کن-

کرد، یاد خرید مانتو با حمید افتاد. سرش را تکان داد و سعی کرد طور که مانتوها را نگاه مینرگس، همین

و کمی تا زیر زانویش بود را انتخاب ذهنش را درگیر گذشته نکند. مانتوی ساده و شیکی که مشکی رنگ بود 

کرد. به سمت اتاق پرو رفت، مانتو را پوشید. خوشش آمده بود و سایزش بود. سرش را از اتاق پرو بیرون آورد 

 که پویا را صدا کند. با باز کردن در، او را که پشت در ایستاده بود، دید و پرسید؟

 خوبه؟-

 :پویا لبخندی زد و جواب داد

 .خوشت اومده همین رو بردار عالیه! اگه-

 .نرگس، تشکری کرد و بدون اینکه مانتویش را با مانتوی قبلی تعویض کند، چادرش را سر کرد و بیرون آمد

 :پویا، یکی یکی خریدها را در صندوق گذاشت و به نرگس گفت

خوابم و بعد میام. نرگس باید غروب برگردیم؛ ناهار هم که خوردیم. تو برو حرم، من دو ساعتی تو ماشین می-

 تونی بری دیگه؟فقط حتما گوشیت همراهت باشه که پیدات کنم. تنهایی می

 .آره مستقیم دیگه، فعال-

*** 

 :ای که در مسیر نباشد، نشسته بود و مشغول درد و دل کردن بودگوشه

کنم وب شد. هر کار میخوام برگردم دوباره دلم آشیا امام رضا! وقتی اومدم خیلی آروم شدم؛ اما االن که می-

گیره. چشمام دیگه کور شدن از بس اشک ریختم. روحم خسته شده، چیکار کنم؟ کمکم کن. این دل آروم نمی

 .کنم که دوباره قسمت شه بیام. از اینجا رفتم، منو یادت نره خب. باز هم هوامو داشته باشازت خداحافظی نمی
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ها روی پنجره فوالد، روی یکی از فرشرفت و دقیقا روبهاز جایش بلند شد و به سمت صحن اسماعیل طال 

اش را از کیفش در آورد و برای پویا جایی که نشسته بود را، پیامک کرد. سرش را روی زانوانش نشست. گوشی

قرار و بی .خواست که برگرددکرد. دلش نمیداد و گریه میشد گوش میگذاشت. به مناجاتی که پخش می

 .تاب بودبی

 .ساعت بعد، با صدای پیامک گوشی سرش را بلند کردیک 

 .من نزدیک سقاخونه هستم، لطفا وایسا تا پیدات کنم-

نرگس ایستاد و به سمت سقاخانه چرخید و همدیگر را دیدند. پویا به سمتش آمد و کمی با فاصله، در کنارش 

 :خواست سر صحبت را باز کند پرسیدنشست. پویا که می

 ی؟تونستی زیارت کن-

 :نرگس به پویا نگاه کرد و جواب داد

 آره، تونستم دستم رو برسونم. شما چطور؟-

 :پویا که چشمان قرمز و متورم نرگس را دید گفت

 نرگس چشمات رو دیدی؟ چیکار میکنی با خودت نرگس؟-

 :اش شدت گرفت و ما بین گریه گفتبا این حرف پویا، گریه

خواد فقط گریه ره. غم دلم کم نیست که تموم شه؛ همش دلم میگیاصال دست خودم نیست، دلم آروم نمی-

 .تونه قلبم رو خوشحال کنهکنم. شاید ظاهرا بخندم، اما هیچی نمی

های نرگس را شنید، تصمیم گرفت حرف دلش را دوباره به او بگوید؛ اما باز هم جسارت بیان پویا وقتی حرف

 :کردنش را نداشت؛ بنابراین برایش پیامک زد

تی با من بودن هم خوشحالت نمیکنه؟ منی که آرزو دارم همون عشق پاکی که واسه پدر و مادرت داشتی، ح-

خوام مال من شی، عروس خونم شی، تاج سرم شی، دختر بابام شی که برای من هم داشته باشی. منی که می

م نمیرم. اگه نخوای، به خیلی وقته منتظرته. منی که حتی اگه نخوای عشق زندگیم بشی، حتی اگه بگی برو ه

کنم که حسم رو بهت عوض کنم و بشم برادرت؛ تو همین امام رضایی که تو حرمش هستیم، تمام تالشم رو می

ذارم. حاال به هر عنوانی که تو انتخاب مونم و اصال تنهات نمیتمام مراحل زندگیت به عنوان حامی کنارت می

 .کنی برام. جوابت بله یا نه، مهم نیست

گس با خواندن پیام، یک نگاه به پویا انداخت. پویا که متوجه نگاه نرگس شد، سرش را به سمتش چرخاند. نر
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 :در چشمانش خیره شد و گفت

 .منتظرم-

نرگس که نگاهش قفل نگاه پویا شد، قلبش لرزید. سرش را پایین گذاشت و درگیر حس عجیبش به پویا شد. 

تا خودنمایی کند. یک لحظه در ذهن، نبودن پویا را تصور کرد و  حسی که انگار بود، ولی دنبال فرصت بود

طور نشسته بودند. موقع اذان مغرب شد. پویا به سمت متوجه شد که چقدر حضورش زیباست. هر دو همین

 :نرگس برگشت و گفت

 وضو داری؟-

 :نرگس که در فکر پیشنهاد پویا بود. جواب داد

 .بله-

 :داشت گفتپویا در حالی که قصد بلند شدن 

 .گیرم میامپس تو بمون، من میرم وضو می-

 .خوام همیشه باشینه! منظورم اینه که... چطور بگم.... می-

 خب؟-

 .نرگس که متوجه منظور پویا شد، نگاهش کرد و شرم کرد از اینکه منظورش را برساند. او هم پیامک فرستاد

 ...خوام که هیچ وقت تنهام نذاری ومی-

 خب؟-

 .باشیهمراهم -

 فقط همراه؟-

 .ی اولخب، نه! گزینه-

 عشق زندگیت؟ همسرت؟ سرورت؟-

 :پویا استیکر خنده فرستاد و به نرگس نگاه انداخت و در حالیکه نرگس سرش پایین بود، گفت

هات یادت بره؛ چون می دونم پدر و مادر چیزی نیست که کنم که خوشبخت بشی. نمیگم غمتمام تالشم رو می-

وش کنی. دوست دارم اونقدر با عشقی که تو دلم بهت دارم، غرقت کنم که تسکینی واسه درد دلت بخوای فرام

 .باشم. ممنونم که این فرصت رو بهم دادی

 :نرگس هم سرش را باال آورد و به پویا نگاه کرد و گفت

 .و داشته باشمتو این سفر کوتاه، فهمیدم که خیلی خوبی؛ ببخش اگه بد قضاوتت کردم. امیدوارم لیاقتت ر-
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 :پویا چشمکی زد و گفت

 .دوستت دارم-

*** 

 امشبی را که در آنیم، غنیمت شمریم

 شاید ای جان، نرسیدیم به فردای دگر

 پایان

 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                     
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