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 کردم.  یخنده ا

 : دیبرد و بو کش شین یب یرو جلو شرتشیکرد. ت زیهاش رو ر چشم

 عطرمو عوض کنم؟ _

 باال انداختم:   ابروهامو

 . مشکل االن از منه. ستای مشکل از عطر تو ن_

 . دستم رو گرفت و به طرف مبل برد و نشوندم. دیکش یپوف 

 از جام بلند شم که مانع شد:  خواستم

 ؟ یبر  یخوا یکجا م_

 

 آشپزخونه اشاره کردم:  به

 غذا درست کنم.  خوامیم_

 ت:چپ نگاهم کرد. متعجب بودم! منتظر نگاهش کردم که گف چپ

 . تو استراحت کن. کنمیمن درست م_

 کردم:  یا خنده

 . خوامی. نمینداز یقابلمه هامو خط م ؟یتو بلد_

 

گوشت   یبه طرف آشپزخونه قدم برداشت. بسته ا یحرف چیه ینگاهم کرد و ب عبوس

 در آورد و در همون حال گفت: زری فر یاز تو

 ی دستتم باهاش بخور یبرات درست کنم انگشتا ییغذا هی_
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 لب خدا رو شکر کردم.  ریز دم؛یهم خند باز

 باشه؛  یجور  نیبودم هر روزمون هم دواریام

 . زهیخونمون بر یاز سر و رو یکه خوشبخت یجور نیهم

 

 بودم. دن ید لمیشده بودم و مشغول ف رهیخ یو یت به

 چرخوندم که خوابش برده بود.  سایرو به طرف آو سرم

لپ نرم و گل انداخته    یرو یقش بست و از جام بلند شدم. بوسه ا لبم ن یرو یلبخند 

 نه چندان بلند سام رو صدا زدم. ییاش زدم و با صدا

 اومد.  رون یآشپزخونه ب  از

لپش   یمحکم رو ی.سرش رو جلو برد و بوسه ازد و کنارم نشست  سایبه آو یلبخند 

 نشوند. 

 

 درشت شده گفتم:  ییچشم ها با

 . نکن. یکنیم دارشیاالن ب_

 هاشو باال انداخت:  شونه

 وقت غذاست  گهیشه. د داریفسقل خانم مجبور ب_

 تاسف تکون دادم. یاز رو یکردم و سر  یا خنده

 رو پشت گوشش زدم. ساینه چندان بلند آو یموها

 . میکه شد، بغلش کردم و همزمان با سام به طرف آشپزخونه رفت داریب

 بم نقس بست. ل  یرو یبود، لبخند  دهیکه چ یزیم دن ید با
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 ...!یماکارون

 رو به طرفش چرخوندم:  سرم

 بدم بخوره؟  یبچه ماکارون نیاالن من به ا_

 رو باز کرد: یا  گهید یمرموز زد. در قابلمه  یلبخند 

 . کنهیمن فکرم بهتر از تو کار م_

 . ارمیرو هم م سایآو یاالن غذا نیبش

 تخته اش کم بود!  هی قطعا

 

 خواست هر چه زودتر دست پختش رو امتحان کنم. یم دلم

شور  یغذا هی  نکهیاحتمال ا  نیتنها نبوده؛ بنابرا ادیرو ز شیدونستم دوران مجرد یم

 بده، کم نبود!  لمینمک تحو یب ای

 دستم گذاشت  یو جلو دیرو برام کش یماکارون

  زیم یو نشوند و ظرف سوپ رو هم ر شی صندل یو رو دیکش رون یرو از بغلم ب سایآو

 گذاشت:  کشیکوچ

 . سایدهن آو زارمیتو بخور من غذا م _

 گفتم.  یا باشه

 شده لب زدم:  زیر یدوختم و با چشم ها یماکارون یرو به رشته ها نگاهم

 ؟ ی آمبوالنس خبر کرد_

 

 زد: یلبخند 
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 .. زمیتو بهتره عز یسوخته  ینگران نباش از غذاها_

 هام درشت شد. نمکدون رو برداشتم که به طرفش پرت کنم:  چشم

 چه خبرته؟ جلو بچه؟  یآ_

 گذاشتم:  زیم ی انداختم و نمکدون رو رو سایبه آو ینگاه مین

 هم خوشمزه اس  یلیبارم نسوخته. خ  هیمن  ی. غذاییپررو یلیخ_

 

 کرد و گفت:  یا خنده

 بر منکرش لعنت. _

 طرف دهنم بردمش. مزه مزه اش کردم. و به  دمیرو دور رشته ها تاب چنگالم

 تعجب.  نیبود! در ع خوب

 لبخند زنان گفتم:  دنش،یاز جو بعد

 ا یشیم یز یچ هی ینخور  ینه، ترش_

 "ــــاوشـــــــــیکـــــ"

 

 دادم. واریام رو به د هیو تک ستادمیتراس ا یرو

 کرده بودن.  ریگ کی تراف یکه تو ییها نی رو به شهر دوختم. به خونه ها، به ماش نگاهم

  هیمحکم زدم و دود رو وارد ر یلب هام گذاشتم و روشنش کردم. پک ون یرو م گارمیس

 هام کردم.

 داشت...  ان یمردم جر یهمه  یزندگ

 من..  برخالف
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 نداشتم.  دن ینفس کش یبرا یلیدل دیتونستم نفس بکشم، شا یکردم نم یم حس

 دستم دوختم.  یتو گاریرو به س نگاهم

 که عاشقانه دوستش داشت.  یبود. کنار مرد ان ینقره هم، مثل همه در جر یزندگ

 بچه اش..  کنار

 کرد. یدرد م قلبم

 

کنم و   داشون یتونستم پ یافتاده بود. نم  یشکسته بود و ذره ذره اش به گوشه  انگار

 . نمشون یدوباره کنار هم بچ

 رو که نقره شکستش.  یقلب بسازم

 تمام وجودم رو پر کرده بود.  حسرت

 نگه داشتنش نکردم. یمن تمام تالشم رو برا دیشا

 دوستش نداشتم.  دیکه با یاونقدر د،یشا

 

 زدم.  گارمیبه س گهید یپک

 اومد..  یبود و بارون م شب

 .. میکرد هیگر م،یدی. خندمیبارون قدم زد  ریکه همراه نقره، ز ییشب ها چه

 گشتن.  یکدوم از اون روزا برنم چیه گهید

 کشتمش.  یرفتم و م یکه سام اون بال رو سر نقره آورد، م یهمون روز کاش
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 کردم.  یخودخواه 

 .. شمیمن ازش دور م هیقض نیخواست نقره حس کنه به خاطر ا ینم دلم

 بود.  دهیسفت گلوم رو چسب  یزیچ

  ینحس شوم م یبو  اد،یرو به ز یکرد و افکارم... افکارم اندک یبه شدت درد م سرم

 داد!

 پام انداختمش و لهش کردم.  ریزدم و ز گارمیبه س گهید یپک

 داخل خونه.  برگشتم

 آوردم. رون ی ب نتیکاب یقرص هارو از تو یطرف آشپزخونه قدم برداشتم و بسته   به

 ژلوفن گشتم..  دنبال

 صبر کردم.  ،ی لحظه ا اما

 شد! یژلوفن و دو ژلوفن درست نم هیا من ب کار

 

 ازش نپرم.  یکابوس چیکه با ه یخواست. خواب راحت یخواب م هی دلم

 خواست.  یفکر آسوده م هی دلم

 کردم. یدستم رو کامل خال یژلوفن تو   ی بسته

 ... یو بعد یبعد  ی بسته

 شدم.  رهی که پر از قرص شده بود، خ زیم به

 

راحت شدن خودم  یتونستم برا  یکه م یمیتصم نیبود. آخر ممیتصم نیآخر نیا

 .. رمیبگ

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

7 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 . دیلرز ی. دست هام مرو پر آب کردم  وانمیل

 ....صبر  نیخواستم بکنم مطمئن بودم؛ اما ا یکه م یکار از

 تونست داشته باشه؟  یم یلیدل چه

ود که  دار و ندارت نقره ب یهمه  . یرو ندار یکس چیتو ه اوشیزدم. ک بیخودم نه  به

 است.  گهید یکیاالن مال 

 

 دهنم.  یتو ختمیقرص هارو پر مشتم کردم و ر  دمیکش قیعم ینفس

 چند قلپ آب همرو فرو دادم.  با

 خوردم. ب یرو هم پر کردم و به همون ترت میبعد مشت

 خورد.  زیصورتم ل یرو  یبسته ام، قطره اشک یپلک ها ون یهام رو بستم. از م چشم

 تموم شده بود.  زیهمه چ گهید

 

 . دمیطرف کاناپه قدم برداشتم و دراز کش به

 !ادیبود؛ ز گرمم

  نیخواست؛ آخر یخنک م یبلند شدم و در بالکن رو باز کردم. دلم هوا  یسخت به

 نم زده.  یهوا ینفس هام تو

 هم گذاشتم  یو چشم هام رو رو دمیکش دراز

 .تر نیشد و چشم هام سنگ یهر لحظه انگار بدنم کرخت تر م

 . یسادگ نی! به هممردمیم داشتم

 .دیرس یم ان یداشتم، داشت به پا کی بزرگ و کوچ یکه براش هزاران آرزو یزندگ
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 جام نشستم.  یتو  یسخت به

 شد.  یمتوجه نم یکس یمتوال یتا روزها دیشا مردم،یم نجای رو نداشتم! اگر ا یکس

 

 برداشتم.  زیم یرو از رو یگوش یسخت به

 . نمیتلفن رو بب  یتونستم راحت اعداد رو یچشمم تار بود و نم یجلو زیچ همه

 نقره رو از بر بودم.  یحالم خوب نبود، اما هنوزم شماره  نکهیا با

 گوشم گذاشتم.  یرو رو یشماره اش رو گرفتم و گوش آروم

 نداشتم که پاسخ بده.  یدیام

 بار شانسم رو امتحان کنم.  نیآخر یخواستم برا  یم اما

 

 به سرفه افتادم.  د، یچی گوشم پ ید بوق، صداش که تواز چن بعد

 برد.  یمونده رو از تنم م یخشک که رمق باق ییها سرفه

 آرومش اومد:  یصدا

 ؟ یخوب  اوش؟یالو، ک_

 سرفه هام، بغضم شکست.  ون ینه! خوب نبودم. م خوب؟

 . نشیدلنش یصدا یبرا ختمیر اشک

 

 قرار نبود بشنوم!  گهیکه د ییصدا یبرا 

 سکوت کرده بودم که گفت:  همچنان 

 با توام.  اوش،یک_
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 بدنم نبود:  یجون تو یو ذره ا  دیلرز ی. صدام مدمیکش قیعم ینفس

 . رمی... دارم منقره _

 

 گفت:  متعجب

 کجا؟_

که   ییرو سفت تر از قبل گرفتم و با صدا یافتاد؛ گوش   یهم م یهام داشت رو  پلک

 اومد پاسخ دادم:  یم رون یانگار از ته چاه ب

 خدا..  شیپ_

 بود...  میزندگ زیغم انگ الوگید نیخنده دار تر نیا دیشا

 

 از قبل شکست.  شتری قلبم رو ب سکوتش،

 :دمینه چندان واضح سام رو شن یصدا

 گه؟ یم یچ_

هم که   یچند کالم حرف  نینداشت حرف بزنم. هم  یلیدل گهیشوهرش خونه بود. د پس

 بود.  متیباهاش زدم، غن

 شکمم گذاشتمش. یرو قطع کردم و رو یگوش

 بعد از چند لحظه، شروع به زنگ خوردن کرد.

 قرار نبود من جواب بدم.  گهیاما د

حس شده بودم که توان بلند کردن   یتنها قرار نبود، بلکه اونقدر هم کرخت و ب نه

 دستم رو نداشته باشم. 

 گذشت.  یچشمم م یاز جلو  خوبم با نقره یروزا تمام
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 بود.  زیغم انگ انشیکه پا یعاشقانه ا لمیف هی مثل

 

 نموند.  یازش باق یزی که دختر داستان توش خوشبخت شد و پسر... چ یلمیف

 . ادشی یروحش، نه جسمش و نه حت نه

 در حال انفجار بود.  سرم

 هم گذاشتم.  یهام رو رو چشم

 واضح تر بود.  یانگار همه چ حاال

 

 زدم. یبارون باهاش قدم م ریدستم گرفته بود و ز  یکه دست نقره رو تو یمن

 حلقه شده بود.  کشیکوچ یهام که دور شونه ها دست

 شدم.  رهیو بهش خ دمشیکش یدرخت ریز

 .. سشیصورت خ به

 

 شده بود.  دنشون یبارون باعث به هم چسب یکه قطره ها یمژه ها به

 لرزون اومد:  یصدا

 .. اوشیده کسر_

 گوشش زمزمه کردم: یآغوشم و تو  یتو دمشیزدم. کش لبخند

 . کنمیخودم گرمت م_

 

 ... نه
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و  ارمیقرار نبود من نقره رو گرم کنم. قرار نبود کتم رو در ب  گهید یشب بارون نیا یتو

 از سرما به خودش نلرزه. نیاز ا شیتنش کنم تا ب

 . میپاهامون گوش بد ری ز زییپا یقرار نبود به خش خش برگ ها گهید

 . میبخور  یزمستون بستن یقرار نبود وسط سرما گهید

 نبود!  یعاشقانه ا  چیخبر از ه گهید

 

 گره خورده و بود.  ییمن با تنها سرنوشت

 . دیرس یم ان یبه پا شهیهم  یبرا یشب بارون نیا  یامشب، تو و

 شدم. رهیروم خ یو به جلو باز کردم  یهام رو به سخت چشم

  یزدم و جلو یرمق، تبسم یداد. ب یکه با لبخند برام دست تکون م دمیرو د نقره

 و تار شد. رهیچشم هام ت

 "نـــقــــــرهــــــــ"

 

 دستم، و بعد به سام انداختم.  یتو یبه گوش  یمتعجب نگاه

 کرد.  ینگاهم م عبوس

 : دیسرد پرس یلحن با

 که؟ یمرت نیا  گفتیم یچ_

 لب زدم:  یهام رو باال انداختم. آب دهنم رو فرو دادم و به سخت شونه

 . رمیدرست؛ گفت.. گفت دارم م دمینفهم_
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 زد:  یپوزخند

 به سالمت. شرت کم.  یگفتیم_

که   یو شماره ا دیرو محکم از دستم کش یانداختم. گوش  نیینزدم و سرم رو پا یحرف

 .باهاش زنگ زده بود رو گرفت  اوشیک

 

 لبم رو به دندون گرفتم:  ی گوشه

 خودشو بکشه؟ ها؟  خوادی نکنه... نکنه م_

 گوشش گذاشت و در همون حال گفت:  یرو رو یبهم رفت. گوش یغره ا  چشم

 به خاطر اون شازده؟ میدیکش یداره؟ کم بدبخت یخب بکشه؛ به من و تو چه ربط _

 تونستم سکوت کنم:  یحرف رو بزنم. اما نم نیخواست ا ینم دلم

 ... نکهی رو نداره. به نظرت ا یکس اون _

 

 : دیو خشم غر تی با عصبان د؛یحرفم پر ون یم

بر   گهیدر خونه اون؟ خب برو. اما د یبر یخوا یحرفارو تمومش کن. م نینقره، ا نیبب_

 ؟ ید یخونه. فهم نیتو ا یگردینم

 : نیزم یتو  دیرو کوب یگوش تیعصبان با

 در خونه دوست پسر سابقت؟  یبر یخوا ید المصب جلو چشم خودم م_

 

 درشت شده گفتم:  یچشم ها با

  هی. اصال ولش کن. رمیهم برم با تو م ییسام. من اگر جا یزنیم هی چه حرف نینه ا_

 گفتم.  یزیچ
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 ناخن هام شدم.  دن ی مبل نشستم و مضطرب مشغول جو یبعد رو و

 موهاش فرو کرد. یهاش رو تو دست

 کردن طول و عرض خونه شد.  یو پر حرص مشغول ط یعصب

 

 شد و به گفت:  رهیو چند لحظه به رو به روش خ ستادیا

 ؟ یدر خونه اش. آدرسشو بلد میپاشو آماده شو بر_

مثبت تکون دادم. از جام بلند شدم و رفتم و پر عجله   یخجالت سرم رو به نشونه  با

 شدم. لباس هام  دن یمشغول پوش

 کرد بد خلقه، موفق نبود!  یهر چقدرم که وانمود م سام

 . اوشیک یخونه  ادیاونقدر مهربون بود که حاضر بود به خاطر من ب قبلش

 . میزد رون یرو بغل کردم و همراه سام از خونه ب سایآو رون یب رفتم

 

 . میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین سام

 ؟ ینگران_

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم

بهم بد   میتو زندگ یلیخ دیدارم. شا  یدونم حس بد  ی... نمیول ستم؛ینه نگران ن_

 . ستمیبه مردنش ن یکرده اما راض

 

 داد: رون یتکون داد. نفسش رو پر شدت ب یسر
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که به خونش تشنه ام. در نبود من   یدون ی. وگرنه مامیدارم باهات م نیبه خاطر هم_

 داشت باهات ازدواج... 

 کرد و ادامه دا:  یمکث

 ؟ ید یفهم یمونیم نیخونش کدومه. خودت تو ماش یگیفقط بهم م میدیرس_

 

 گفتم و سکوت کردم.  یا آره

 مرگش باشم.  لیدوست نداشتم من دل ره؛یزد. دوست نداشتم بم یشور م یلیخ دلم

 اومد.  ینم بارون م نم

 قطراتش.  ریز یوونگیعاشق بارون بود، عاشق قدم زدن و د اوشیک

 

 افتاد.  یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه کاش

  یشدم و از همون اول سرنوشتم با سام گره م یآشنا نم اوشیوقت با ک چیه کاش

 خورد.

 نداشت.  شیزندگ یرو تو یکس چیکه ه یاوشیک یزدم به زندگ گند

 تنها بود! یتنها

 "ســـــــامــــــــ"

 

 خودم خفه کنم. یرو با دستا اوشیخواست ک  یاعصابم به شدت خراب بود. دلم م 

 .رمیدارم به طرف خونه اش م یلیدونستم به چه دل  ینم

 مرده.  ایزنده باشه  خوادیدلم م دونستمینم
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و بس. نه   کردم، فقط و فقط به خاطر نقره بود یکه داشتم م یکه بود، هر کار یچ هر

 . یا  گهید زیچ چیه

 

 افکارم پاره شد.  یصداش، رشته  دن یشن با

 رو به طرفش چرخوندم:  سرم

 خونه اش.  نجاستیا_

در  یکه اشاره کرده بود نگاه کردم و با اخم ها یرو متوقف کردم. به ساختمون نیماش

 هم گفتم: 

 طبقه چندم؟  _

 

 داد: پاسخ

 سوم، واحد ده. _

دونست، دلم   یم قیدق نقدریآدرس خونه اش رو ا نکهیتر شد. از ا ظیهام غل اخم

 خفه اش کنم.  خواستیم

 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا  چشم

 چندتا اتاق داره خونه اش؟ _

 کرد: یانداخت. مکث  نییرو پا سرش

 خونه.   میدور بزن بر_

 

 لب گفتم:  ریدادم و در رو باز کردم و ز رون یرو پر شدت ب  نفسم

 لوس نکن خودتو. _
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رو   دیکل تونستمیداشت و م یبه طرف ساختمون قدم برداشتم. خداروشکر نگهبان و

 . رمیازش بگ

 .ستادمیبود، رفتم و رو به روش ا ستادهیکه اونجا ا یبه مرد رو

 گرفتم و گفتم:  ینفس

 د؟ یبد دیلطف کن شهیمرو  ۱۰واحد   دیکل دی. ببخشدیسالم خسته نباش_

 

 به سر تا پام انداخت.  یکرد و نگاه یاخم

 : رمیواحد رو بگ دیکل خواستمیم دهیداشت! از راه نرس حق

 ؟ یچ یبرا _

 آروم گفتم: ییبه باال انداختم و با صدا یرو صاف کردم. نگاه گلوم

  ییاز آشناهاشون هستم. با من تماس گرفتن حالشون خوب نبود. نگرانم بال یکیمن _

 سرشون اومده باشه. 

 مشکوک بهم انداخت.  یباز هم نگاه

 . رون یهاش اومد ب  دیکل یو با دسته  کشیداخل اتاقک کوچ رفت

 آسانسور اشاره کرد:  به

 د یایدنبالم ب_

  یبرا   یرگردوندم که سرگفتم و پشت سرش راه افتادم. سرم رو به عقب ب  یا باشه

 کرد تکون دادم.  ینقره که منتظر نگاهم م

 

 طبقه سوم رو زدم. یو دکمه  میآسانسور شد وارد

 نگاهم کرد و گفت:  مرد
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 هم داره؟ یکس و کار اوشی. اصال مگه آقا کدمتون یند نجایتا حاال ا_

 . ومدیحرف اصال خوشم ن نی ا دن یدو ابروم نقش بست. از شن ون یم یاخم

 به اسم ترحم تمام وجودم رو پر کرد. یسوخت؛ حس  دلم

 

 به حرفش ندادم.  یپاسخ

 . می و به طرف واحدش قدم برداشت میشد ادهیپ ستادیکه ا آسانسور

  کیرو باال آوردم و زنگ زدم. بعد هم چند تقه به در زدم و سرم رو به در نزد دستم

 کردم:

 ؟یدرو باز کن شهی.. ماوشیک_

 موندم.  منتظر

 

 اومد! ینم ییصدا چیه قتایحق

 رو به طرف نگهبان گردوندم و منتظر بهس نگاه کردم. سرم

 رو باال آورد و به در انداخت.  دیو کل دیکش یپوف 

 . میکه باز شد، همراه هم وارد شد در

  یزی چ چیبود و جز نور آباژور ه کیرو دور تا دور خونه چرخوندم. همه جا تار سرم

 کرد.  یخونه رو روشن نم

 

به طرفش    ده،یکاناپه دراز کش یکه رو دنشیالمپ رو زدم و روشنش کردم. با د دیکل

 و با اخم صداش زدم ستادمیسرش ا یقدم برداشتم. باال

 پلک هاش هم تکون نخورد.  ی! حتومدی ازش ن ییصدا چیه اما
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 زانو زدم و دستم رو کنار گلوش بردم و تا نبضش رو چک کنم کنارش

 زد!  یم فیضع
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