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 . ...داشتم بمانی انتظار

 . ...برای همیشه کنارم ماندگار شوی

 !اما رفتی

 . ...رفتنت برایم دردناک بود

 !همانند کارهای دردآورم

 !مرا ببخش

 . ...دانم بخشیده نخواهم شد هر چند می

 . ...بخشم من خودم را نمی

 !هرگز
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 . ...آرامش -

با صدای آشنایی که توی گوشم پیچید و اعصابم رو به کل بهم ریخت چرخیدم به عقب. کمی متعجب شدم! ابروهام رو تو هم کردم 

 :و زیرلب گفتم

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-

 :به طرفم قدمی برداشت. خودم رو کشیدم عقب تر و با صدای نسبتا بلند داد زدم

 !جلو نیا -

 .دم! بچه ها زل زده بودن به من و مامانم. کوله پشتیم رو از دست بیتا چنگ زدمبدجور بهم ریخته بو

 !خدافظ -

 !کجا میری آرامش؟ -

جوابش رو ندادم. با عصبانیت دست مامانم رو کشیدم. نگاش کن تو روخدا، چجوری خودش رو چادر چاقچور کرده اومده دنبالم! پوفی 

ی  ام رو پرت کردم تو بغلش و دست به سی*نه شدم. فکر کنم قفسه مامان که سوار شد کوله گفتم و سوار تاکسی که منتظر بود شدم.

اش کمی درد گرفت. محل ندادم و از پشت شیشه بیرون و تماشا کردم. خدایا این چه مادری به من دادی؟ عین کنه چسبیده  سی*نه

 :بهم. به خونه که رسیدیم شالم رو از سرم کندم و داد زدم

 ومدی؟چرا ا -

 :مامان از دادم ترسید. سرش رو پایین گرفت و گفت

 !نگرانت شدم مادر -

 فهمی؟ اصال کی بهت گفت بیای اونجا؟! هان؟ نشو! نگران من نشو! می -

 .شنون تر! درو همسایه می آرامش یواش -

 ن چه وضع اومدنه؟بزار بشنون! بفهمن چه مامانه سمجی افتاده تو دامنم. آبروم و جلو دوستام بردی؛ ای -

 .جوابم رو نداد. سرش همچنان پایین بود

 .کنی دختر من مادرم! درک نمی -

 .خوب من بد، من نفهم، تو که خوبی تو که مادری یکم درکم کن. اصال درک کردنتم نخواستیم -

 :بلند تر گفتم

 !فقط مزاحمم نشو، همین -

 :ه شدم از دستش! جلو آینه وایسادم.گوشیم تو جیبم لرزید. جواب دادمو رفتم تو اتاقم و درو محکم کوبیدم بهم. دیوون
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 !بگو -

 !میگم آرامش، چی شد رفتی؟ کی بود؟ -

 .خیال تو روخدا بردیا بی -

 خیله خوب، میای؟ -

 .پوست لبم رو کندم

 !نیم ساعت دیگه اونجام -

 اوکی! کاری باری؟ -

 .نه فعال -

 .ید کردم. از توی کمد یه مانتوی ابرو بادی درآوردم که در اتاق باز شد و مزاحم همیشگی اومد توقطع کردم و ر*ژ لبم رو تجد

 آرامش، دخترم چیزی خوردی؟ -

 .برات مهم نباشه! هیچی من به تو ربط نداره -

 .چرا ربط نداره دختر جانم. من که غیر تو کسی رو ندارم -

 .نیش خندی زدم

 !حاج حسین و که داری -

تفاوت نگاش کردم و با پوشیدن مانتوم جلوی آینه یه نگاه  کرد. بی با حرفم هینی گفت و یه قدم عقب گرد کرد. با حیرت نگام می

 .کوتاه به خودم انداختم

 !این چه حرفیه آرامش -

کنی.  . آرامش چیکار میپرسی آرامش کجایی گم آخه؟ همش ازم می رو ازم گرفتی! بد می وایی! انقدر آرامش آرامش نکن؛ آرامشم -

 !کنی و چی بینتونه گم چرا با حاج حسین بگو و بخند می مگه من می

 :مامان با این حرفم دستش رو روی قلبش گذاشت. لبش رو به دندون گرفت و گفت

 !وایی خدا! این حرفا چیه دختر؟ آی قلبم -

 .با دستش لباسش و چنگ زد

 !خواستی باهام ور نری می -

 .بستم که مامان باال سرم ظاهر شد و از اتاق زدم بیرون. جلوی در حیاط داشتم بند اسپرتام رو می

 ری؟ داری می -
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 .آره، باز راه نیفتی دنبالما. هر گورستونی باشم میام -

 !مراقب خودت باش عزیزکم -

 !پائی انقدر منو میهستم! تو رو جون هرکی دوست داری چادر به سر پشت سرم نیا، بچه نیستم که  -

ترسه! از بچگی یادمه مامان  در حیاط رو باز کردم و زدم بیرون. صدای مامان رو شنیدم که آروم خداحافظی کرد. از تنهایی خیلی می

 .داد تا من از مدرسه و بابام از سرکار برگرده شد صدای تلویزیون رو باال می وقتایی که تنها می

چیزم بزنم بشینم ور دلش اونم واسم روضه بخونه! واال! پوفی گفتم و با گرفتن تاکسی به آدرسی که تونم از همه  ولی من که نمی

 .بردیا داده بود رفتم. وقتی رسیدم کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. صدای بیتا توجهم رو جلب کرد

 .آرامش اومدی؟ ما اینجاییم -

 :اخم مصلحتی کردم و گفتم به طرفشون رفتم. هر کدوم ساندویچ به دست بودن.

 پس من چی؟ -

 :هانیه لبخند گشادی زد و گفت

 .وایی! تو رو یادمون رفت -

 .زدم پس گردنش

 .زندگیت و یادت بره من و نباید یادت بره! حاال نصف ساندویچ و رد کن بیاد -

 .شوخی کردم بابا، بیا بگیر -

 :دم و ساندویچ رو از دستش کش رفتم! بردیا نگاهم کرد و گفتو یه ساندویچ فالفل به طرفم گرفت. منم خرکیف ش

 .کجا رفتی تو؟! یهو غیبت زد -

 .جایی نرفتم -

 !رفتی دیگه! حاال اون زنه کی بود؟ کارگرتون آره؟ -

 :با حرفش سرم رو باال گرفتم و بهش خیره شدم. به سرعت سرم و خم کرد و ل*ب زدم

 !آ... آره -

 :رد اما حرفی نزد. بردیا سری تکون داد و گفتبیتا تیز نگاهم ک

 .چرا اومده بود دنبالت؟ بچه که نیستی -

 !دونم نمی -

 .خیل خوب، شکم پرستی بسه! بریم یکم دور بزنیم -

 :فرهان دست هانیه رو گرفت و راهی ماشین شدن. بردیا دستش و به طرفم دراز کرد.گیج نگاش کردم که گفت
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 منتظر چی هستی؟ -

همچنان زل زدم بهش که خودش دستم رو نرم گرفت. بیتا بازوم رو چنگ زد. محل ندادم و با بردیا سوار ماشینش شدیم. بیتا مثل 

 .کرد؛ ولی کیه که گوش بده؟! صدای آهنگ رو زیاد کردم تا از این فکرا بیرون بیام مامانم امرونهی می

 :د کنار گوشم زمزمه کردبه بام تهران که رسیدیم بیتا تا منو تنها گیر آور

 آرامش حرفت درست نبود، اون مادرته! واسه چی به بردیا دروغ گفتی؟ -

 !و نگفتم  من دروغ نگفتم. فقط راستش -

 .واقعا که! خودتو قانع نکن -

 .کنم قانع نمی -

 پس چی؟ -

 .کنی ام می کنی یا نه؟ داری خسته بیتا بس می -

 !دی؟ گم خاله فرشته مادرته، بزرگت کرده؛ تو اینجوری جوابش و می ن به عنوان یه دوست دارم میمن باید این حرف و بزنم. م -

 .هر کسی یه جوریه بیتا -

اینو گفتم و سریع ازش فرار کردم. وای خدا! اون از مامانم اینم از بیتا. انگار بدنیا اومدن فقط به من گیر بدن! بابا من نخوام کسی 

 :یو ببینم؟ بردیا لبخندی بهم زد و گفتمراقبم باشه باید ک

 !میای امشب بریم؟ -

 کجا؟ -

 :خندید و گفت

 .ی من پارک شهر! خونه -

 :ابروهام رفت تو هم. کف دستاش رو سمتم گرفت و گفت

ی من. گفتم توام بیای خوش  ها امشب میان خونه یواش تر واکنش نشون بده بابا، مثال اسمت آرامشه ها. منظورم اینه که بچه -

 !بگذرونیم،همین

 :ام گرفت. بردیا هم لبخندی زد و گفت از طرز نگاش خنده

 !میای؟ -

 !اوهوم -

 .و به صفحه اش خیره شدم همزمان با حرفم موبایلم تو جیب شلوارم لرزید. درش آوردم
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 " !مزاحم "

 :نفس پر حرصی کشیدم. بردیا مشکوک گفت

 شه؟ کسی مزاحمت می -

 !آره! خیلی سمجه -

 .بده من حالیش کنم -

 :دونست موضوع از چه قراره، اومد موبایلم رو از دستم بگیره که نذاشتم و گفتم بردیا نمی

 .خودم از پسش برمیام -

 .گرفتم و جواب دادم از بردیا فاصله

 چیه؟ دست بردار نیستی؟ -

 !آرامش دخترم نمیای خونه؟ -

 .چرا باید بیام؟دیگه زنگ نزن -

 !صداش خش دار بود و متوجه شدم گریه کرده

 .ترسم مادر نگرانتم! از یه طرف می -

 .گی تو؟ پرستارت که نیستم چی می -

 .مکن الهی مادر فدات شه بیا خونه، من دق می -

 .به من چه خوب؟ زنگ بزن سهیال خانم بیاد پیشت -

 !زنگ زدم، به سهیال خانمم زنگ زدم. ولی برنداشت -

 !ام کردی، دیوونه اوف! دیوونه -

 !میای آرامش؟ -

 .قطع کردم و ل*بام رو روی هم فشار دادم. خدایا منو از دستش راحت کن! صدای بردیا رو شنیدم

 !چی شد؟ -

 !شه. البته مطمئن نیستم ، دیگه مزاحم نمیچیزی نشد -

 بریم؟ -

 . ...آره، فقط -

 فقط چی؟ -

 !تونم بیام اوم... فقط من امشب نمی -
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 . ...تو که گفتی -

 .شه میدونم! االن دیگه نمی -

تو باال شهر رو دادم و  ی دیگه لبش رو کج کرد. سوار ماشین شدیم و بردیا طبق معمول قرار شد منو برسونه. الکی آدرس یه خونه

 :بازم بیتا از کارم ناراحت شد. اومدم پیاده شم که بردیا گفت

 !شه اگه بیای عالی می -

 .و همین حرفش باعث شد بیشتر از دست مامان عصبی بشم

 .!کنم. فعال امو می سعی -

ی برو گمشو! با رفتن اونا یه تاکسی گرفتم و سری تکون داد و پیاده شدم. بیتا هم پشتش و به من کرده بود؛ یعنی بدون خداحافظ

 .رفتم خونه

 :در خونه رو باز کردم و با دیدن چهره ی مامان گفتم

 !خوب شد؟ چی گیرت میاد منو تو خونه حبس کنی؟ -

 .شم دخترکم تو پیشم باشی آروم می -

 تونی؟ شم، مامان ولم کن! آزارم نده! می در عوضش من داغون می -

ساکت شد. منم راهم رو کشیدم به طرف اتاقم. لباسام رو که عوض کردم برای این که از این حال و هوای مزخرف در بیام با 

ده. تا خودِ شب آهنگ گوش دادم و از اتاق بیرون  هندزفری یه آهنگ گذاشتم. ای کاش از دستش خالص شم! همش منو آزار می

 .نرفتم

خیال بابا! کارش همینه دیگه. آهنگ و قطع کردم و به سمت  تو اتاق بودم مامان صدام کرده. بی صدد صد تو این سه چهارساعتی که

خوابن که مامان خانم چشماش رو همه! خیلی  در اتاق رفتم. باید یه سر و گوشی آب بدم. مامان حتما االن خوابه. خروس ها االن نمی

 .فهمه. تا نیمه شبم برمیگردم یی بردیا. اگه برم که مامان نم خواست برم خونه دلم می

ام انداختم. به اتاق  با این افکار به سمت کمد رفتم لباسام و پوشیدم. مثل همیشه آرایش کردم و کوله پشتیم و یه بندی روی شونه

 .مامان سرک کشیدم و پاورچین پاورچین به سمت میزش رفتم. با گرفتن موبایلش جیم زدم

 !چی اینجوری نمیشه، ولی تو خیلی سمجیاگه انقدر به پر و پام نپی -

نیش خندی زدم و راهی ویالی بردیا شدم. تاکسی که نگه داشت کرایه رو حساب کردم و آیفون و زدم. بعد از چند ثانیه بردیا جواب 

 :داد

 !کیه؟-
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 :لبخندی زدم و تقریبا داد زدم

 !سوپرایز-

 :اش اومد و گفت صدای خنده

 !تو دونستم میای، بیا می -

 .دروزد. منم وارد شدم و حیاط و گذروندم. اونشب خیلی بهم خوش گذشت

 .خندیدیم که دیدم بیتا هراسان به سمتم اومد. همه رو به شدت کنار میزد تا به من برسه با بچه ها می

 . ...آرامش -

 :ام و گرفت و تقریبا داد زد . به من که رسید یقهای باال انداختم با دیدن اشکاش لبخندم محو شد. بردیا اشاره کرد که چشه؟ منم شونه

 .آرامش لعنتی، میدونی چی به سرت اومده؟ یک ساعته دارم دنبالت میگردم -

 .توجه همه به من و بیتا جلب شد

 چته بابا؟! دیوونه شدی؟ -

 :هق هقی کرد و گفت

 !ای. بدبخت شدی آرامش نه، تو دیوونه -

 .تا کمتر انگشت نمای بقیه بشیم به زور بردمش داخل یه اتاق

 نقوی دومم؟ توام شدی مامان نق -

 .جلوی صورتش و با دستاش گرفت. منم به حرف هام ادامه دادم

 .بابا خیلی سمجی بخدا، گفتم از دست اون مامان عزرائیلم خالص شم حاال تو افتادی به جونم -

 !دی... دیگه نداریش آرامش -

 .کردم با حرف بیتا نگاهی بهش

 !خوب بهتر که ندارمش؛ خسته شدم -

 .بیتا عصبانی به سمتم اومد و زد زیر گوشم

 !فهمی چی میگی؟ آرامش تو لیاقت هیچی و نداری، مامانت مُرده می -

 .با سیلی بیتا عصبانی شدم و به لرزه افتادم

فهمی؟ سگ جون! اون حاال  تونی من و به اون خرابه برگردونی. مامانه من سگ جونه؛ می بیتا حرف اضافی نزن، با این کارا نمی -

 !ذاره حاالها من و راحتم نمی
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 .بیتا روی زانو هاش نشست و گریه کرد

 .رفته، مامانم بهم زنگ زد و خبر داد ذاشت. آرامش مامانت ای کاش اینی که تو میگی باشه. ای کاش واقعا تنهات نمی -

 :نیش خندی زدم و بخاطر بغضی که تو گلوم جا خوش کرده بود ضعیف گفتم

 .خورم بیتا به من دروغ الکی نگو؛ گول حرفات و نمی -

 :بیتا جیغ زد

هت زنگ بزنه. ولی گوشیش خواست ب شه؟ آرامش مامانت رفت. خاله فرشته دیگه نیست. می گم آرامش! چرا حالیت نمی دروغ نمی -

 !دست توی نامرد بوده آره؟

 :ی بیتا رو گرفتم و داد زدم اشکام سرازیر شد و یقه

 .ام نکن بیتا گفتم خفه شو، من بچه نیستم. مسخره -

هات و  یمونه که سرکوب ها و بد دهن کردی تا آخر عمر باهات می کنی؟ نکنه فکر می هات باور نمی معرفتی چیه؟ نکنه بخاطر بی -

 .بشنوه؟ دیگه نیست آرامش، خیالت راحت شد نه؟! دیگه برو خوش بگذرون

 .سرگیجه گرفتم

 .بسه بیتا، تو رو خدا بس کن -

 !ام آرامش متاسف -

 :صدای بیتا آخرین چیزی بود که شنیدم. همزمان با پرت شدنم به زمین زیرلب گفتم

 . ...مامان -

 

 بسمه تعالی

 بی مادر؟گلم، خو سالم دختر

گفتم چیزیم نیست  این نامه رو نوشتم تا یک واقعیتی و بهت بگم مادرجون. یک ماه پیش احساس بدی بهم دست میداد. به خودم می

شدم. وقتی رفتم دکتر بهم گفت آزمایش بدم و بعدم فهمیدم سرطان دارم. سرطانی که خوب شدنش  شدم و بهتر نمی اما بدتر می

 . ...غیرممکنه! سرطان خون

مادر به فدات، از دستم ناراحت نشی اگه بهت نگفته بودم. خواستم غصه نخوری آرامشم. گفتم شاید خوب بشم و بتونم حداقل 

 .عروسیت و ببینم، ولی قسمت نشد

 .ایشااهلل با یه پسر خوب ازدواج کنی و تو زندگیت همیشه موفق باشی. ایشااهلل دعای من همیشه پشت سرت باشه

 !تنها آرزوی من خوشبختی تک دخترمه
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 .اگه این نامه رو خوندی بدون خیلی دوست دارم. میدونم دخترم دل پاکی داره، میدونم آرامشم دختر خوب و ماهیه

 .خواست لحظه آخر عمرم تو رو ببینم ولی نبودی و من چشم به راهت موندم عزیز مادر دلم می

 .خدا پشت و پناهت آرامش

 !لی مراقب خودت باش دخترکموقتی نیستم خی

 . شم مامان جان، بهم حتما سر بزن دلتنگت می

 امضا.مامان

 

 .قطره اشک سردی روی گونم چکید

 !مامان، نرو -

 ندانستم چه دارم و

 وقتی از دستت دادم

 . ...ام فهمیدم چه ها داشته

 من بد کردم

 !مرا ببخش

 

 به قلم: نگین بای

 

  پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 سمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تما

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

 

 

 

 



http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

