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 ROWzنویسنده:   ❖

 محبوب  :اثرسطح  ❖

 حوراناظر:  ❖

 DiMondویراستار:  ❖

 نرجس شهبازی طراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

 !تو مشتمه چون داداشم پشتمه ایاگه دن گنیم

هات رو پاک  اشک شه یکه هم  یاون ،یدار  یحام ،ی دار گاههیتک یداداش که داشته باش گنیم راست

 .کنهیم

 یبد تیقصد و ن چیبدون ه ،ی چشم داشت چیداداشت بدون ه د،ی دوستته پس قدرش رو بدون نی بهتر  داداش

 هوات رو داره... . شه یهم هایها تو شادکنارته تو غصه شهیهم
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  یهادست ی گذاشت رو سرخ صورتش کاشت. دست پر مهرش رو یغنچهدوتا گل یباور، رو ،یخوش ، یاز جنس مهربون یلبخند

 تونهینم دونه،ینم یدارم کسچرخ یشدم. جز صندل ر یگنیعمرم رو زم یجوون  یهاو ناتوان من معلول! آره متاسفانه من سال خسته

قدم   گه ی... دی قدم بزنم ول خوام یم زنه؛ یپر م  اط،یح  ابون،ی ، خکوچه دنید  بارهی  ی. دلم براهدار ی شدن چه احساس ر ی گنیدرک بکنه زم

 .محال یزدن شده آرزو

چه    هیگر   گهی د یام گرفت ول. بغضمارمیخسته و ب ی پناه آوردن به چشا ه، یهر ثان قه،یبازم مثل هر روز، هر دق ی تنگدل یابرها

 داره؟ یادهیفا

کنجکاو   یلیغول ور رفتن باهاش شد. خاش برداشت و مشرنگ  یاسپورت شلوار آب ب یرو از داخل ج اشلیحال بدم شد. موبا  یمتوجه

 .رفتن هوا دنیتصوراتم پر کش یاما با پخش شدن آهنگ مورد عالقم، همه کنه؟یچت م یشدم بدونم باک

 یها. دستحسمیب ی پاها ی کنار تختم، اومد سمتم زانو زد جلو ز یرو گذاشت رو م اشلیبه روش. موبا دمیپاش یجونیب لبخند

شدم.   یمهربون یایدر  یدستاهام و بلند شد. غرق در دو گو  یکاشت رو  قیعم یاسردم، بو*سه یهادست یاش رو گذاشت روگرم

ها از  بعد مدت  د، یاش کردم. خندزدم و با ترس نگاه ی کیکوچ غیمعلق شدم. ج نیدفعه رو هوا و زم کیاش.  شکرت بابت داشتن ایخدا

 . ...نداره که  یداداشت پشتت هست ترس معن ی نترس، تا وقت. به خودم گفتم دیاش خندته دل

بود که بعد  یآهنگ ن یاش بهتر ضربان قلب یش. صداا*نهیاش حلقه کردم و سرم رو گذاشتم رو سهام رو دور گردندست محکم

 کرد.  دیام ی رو پر از هوا هامهیداشتم؟ بلندم کرد و به پرواز درم آورد، ر   یچه غم گه یبود، کنارم بود، د  گاهم هی. تکدمیشنیها ممدت 

 .دلخور شدم دنم،یبازم مثل هر روز اومد به د

 :لحن ممکن گفتم ن یعذاب بکشه، با سرد تر  نیاز ا  شتر یب خواستمینم

 ؟یرو تماشا کن من رشدنیگنیتا زم یایهر روز م اد یخوشت م -

نگذشت   یالحظه د،یهاش لرز. ل*بروحممیب یهارو دوخت به چشم ش یالهیت یهاچشم ید. با ناباوراتاق متوقف ش یپنجره کنار

  ن یهر روز با امدن به ا خواستمینم یاش به درد اومد، بغضم گرفت؛ ولپژمرده یچهره دنیهاش، قلبم با دکه اشک پناه آورد به چشم

به خاطر من   اشیاز کار و زندگ خواستمیاش داشتم نم! دوست نهیناتوان بودنم رو بب خواستمی. نمبکشهعذاب  هامی زندون دلتنگ

 :اش شدم مظلوم ی ها چشم یرهی اتاق گرفتم خ ی طوس یهاکیش نگاهم رو از سراماگرفته ی. باصداوفتهیب

 کنه؟یم تتیاذ  جانیامدنم به ا -
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 .داغم بشن یهاگونه  یهام راهون بدم تا اشکرو تک هامبود ل*ب یتکون دادن سرم اکتفا کردم. کاف به

ساعت،  تاککیروهم همون ت موننیشد به ساعت، سکوت ب رهیپاهام نشست. خ  یاومد جلو سست ی هابا قدم د،یکش یآه

 .شکستیم

 :بعد گفت یمدت

تا تموم بشه ساعت   شمرم یو مساعت ر یهیبه ثان هیها؟ ثانساعت نیبه هم شمیم رهیو روز رو خ من کل شب ،یخواهر یدونیم -

 !دنت؟ید ام یمالقات برسه ب

نزدم.   ی کباب شد اما حرف شیآت یهاشعله  ونیگرفت م شینداشت. قلبم آت یبود، تعجب دایداخل صداش پ ی خوردل قیعم یهاموج

 .کردمیاون رو از خودم دور م دیدرونم حکم داده بود. با  یقاض

 :باهمون تن صدا گفت بازم

 ! بدون فکر کردن به من؟یکرد نییطرفه تا هی بازم حکم  دونمیم -

 :تر کردمهام رو با زبوناش کنم. ل*بحرف دنیتظاهر به نشن نتونستم

 !باور کن کنه یبه نفعته، کنار من بودن فقط خودت رو داغون م -

 :هاش و گفتل*ب یکاشت رو ینیغمگ لبخند

 !نرو، حکم صادر نکن یقاض شیپ یی تنها گهید -

 :نوازش موهاش شدم وگفتم مشغول

 ؟یکنارم یوقت یشینم تیاذ  یعنی -

 :هام و گفت رو گذاشت رو دست اشدست

 زم؟ ی بشم عز  تی اذ دیچرا با  ت، ییایدر  یهاتو چشم شهیخالصه م میزندگ -

هام رو وادار به  چشم دیاز حد خورش شیب یی شدم. روشنا داریبودم، ب دهیدکتر خواب ی هابخشکه به اجبار آرام  یاز خواب ی با حس سبک

هام  چشم دیخورش  یباینور ز  گه یبهتر شد د  بارنیزدم و دوباره بازشون کردم. ا  یهام نوازشون کردم پلکبسته شدن کرد، با کف دست



 

 
 

5 

  
 دال الف دال الف شین  ➢
➢ ROWz 
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

و آروم پرستار   هام رو با زبونم تر کردمخواب! ل*بسردِ تخت ی فلز  یهالهیبه م دمیده چسبکردم، شوکه ش  اطرافمبه  یرو نزد. نگاه

 .شده بودم داری جا بشدم که اون یی جا یمشغول برس قیدوباره دق دم،ی! ترسومدیخشکم در ن  یاز جنجره  ییصدا چیه یرو صدا زدم ول

رنگ از آبشار  خوش  یآب یهاروم بود، آبروبه بایز  یلف، آبشارمخت  یهاجا سرسبز بود پر بود از گلباغ بود! همه کی هیشب

 .ییقرمز و طال یهایزده بود. داخل رود پر بود از ماهکه دور آبشار حلقه  یکی و بار کیداخل رود کوچ ومدنیآروم م دن،یرقصیم

سمت پاهام گرفتم.   ن،یی متوقف شدم با شک سرم رو پا یا بود. لحظه ن ی و دلنش بایپر شکوفه شدم، چقدر ز  یهادرخت ییبا یز محو

هاست پاهام  که مدت یطور امکان داره مندخترک حتما من نبودم! آخه چه ن یبودم؟ نه ا ستادهی پاهام وا هی! من، من روشدیباورم نم

 کنه؟طور مم. چهکنمیرو حس نم

 :و گفت ییا یداخل باغ رو دیچیاش پو پر از آرام بایز یصدا نیطن

رو به پروردگارت از دست   دتیوقت ام چیه ؛ ی هست ییراه برو پاهات رو حس کن. تو دختر قو  خوادیلذ*ت ببر، تا دلت م اتی از رو -

 .نده 

 .باغ کردم یمخمل یهاچمن  یاش اعتماد کردم و شروع به راه رفتن رواز آرامش شد. به حرف زیآروم شد لبر  قلبم

. با  کردیخنک باغ روحم رو زنده م یرو نداشتم، قلبم پر بود از آرامش، هوا کنهیم ینیهمه ساله رو دوشم سنگ نی که ا یغم حس

 .گرفتیو خندم م دادن یقلک مپام رو قل ها کف ها، با هرقدمم سبزهسبزه یرو  گذاشتمیلذ*ت هربار قدم م

 .کردمیم یآره خودم بودم داشتم با داداشم توپ باز آرامشم رو ازم گرفت! اون من بودم؟ ی همه ،یادختربچه ریتصو

 :مادرم بلند شد یصدا

 .ادیم ی ز یچ  ینیاالن ماش طرف، نیا  دیایب نیمب ن،ینازن -

 :بهش و گفتم دمیداداشم توپ رو شوت کرد تو جاده. خند ی. وسط بازمیکدوم به حرف مادرم گوش نکرد چیمن نه داداشم ه نه

 . ...یستیفوتبال بلد ن  یدید -

 :رو سنگ و گفت نشست

 .بلدم، بچه پرو خوبمیلیخ -

 . ...دنبال توپ وسط جاده دمیدو م یگلگل  رهنیپ با
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  ابونی خکف  ی تن خون دنیگوش خراش مادر و پدرم مانع ند یهاغیج ینحس رو... ول یاون صحنه نمیو محکم گرفتم تا نب هام چشم

 ! شدنیم

تا   میکنیم یباشه هرکار  یافتنیبرامون دست ن یز یچ  ی! تا وقتمیهست یجورنی ها چرا اما انسان دونمیبود؟ نم  بیامروز حال دلم عج

 .میاریبه دستش ب

اش به دست آوردن ی برا ی لیم چیه گهید شه؟یم ارزشیآرزومون ب ا یخواسته  میشیم اشکینزد ا ی می آریاش مبه دست یوقت یول

اما تا االن   سمی نویرو م یی اتاق کذا ن یرفتن از ا رونیب یبنفش اتاق، آرزو  یهایتک کاشتک یهاست دارم رو. مثل من! مدت میندار

  چرخه ی! زبونم نمکنهینم میار یاصال دست و دلم  یرو... ول ها ابونیآدما رو، خ نم،یرو بب رونیب ی ایبرم دن رارهق  دمیام رسکه به خواسته

  ی. دلم کمیزبون لعنت چرخهی... نمیکن لیتبد قتیرو به حق امیرو نی ا  شمی. خوشحال مرونیدوست دارم برم ب یلیتا بگم بله خ

 نمش؟ یبیکه م ه یبار نی آخر نیکه انگار ا  کننیشون منگاه یجور اهیس ی چشام قفل شدن، قفل دو گو  قراره،یب

 .هاش بوداش هنوز هم مهمون ل*بمهربون لبخند

پر بود! اما   ی حرف رو ازکجا آوردم؟ ول همهنی ا هو ی دونمیحرف داشت واسه گفتن؛ خودمم نم  یاش کردم. دلم کلسکوت نگاه غرق

 !نیاش بر امدم پلک زدن بود، همکه از پس یبزنم تنها کار  یحرف  کردینم م یاریزبونم 

بود. سرم کرد   دیشال کتون سف هیداخل اتاق برداشت  یجالباس یاز رو  ی رنگم و شال یی خرما یموها  یرو دیکش یبا مهربون یدست

 .رو گرفت راه افتاد لچری و یهاآروم دسته

 . ...صداها نیزدن باخودشون، پر بود از ا حرف  غ،یخنده، ج ه، یگر یکه پر از صدا بود. صدا  ییروداخل راه رونیب میاتاق اومد از

جاخوش کرد رو   جونمهیلبخند ن هیهام کش اومد . عطر خوش نارنج رو که بو کردم ل*بمیستادیدرخت نارنج وا  ی هیسا ر یز

 !هامل*ب

عقب راه رفتن کرد، ته  رو برداشت و شروع به عقب شلیا یمو  عیزد و سر   یاز خوشحال یهاش برقاش خورد به صورتم، چشمچشم تا

 :گفتی. حس ترس مثل خوره افتاده بود به جونم. صداش اومد که داشت مشدیمتر  یو خال  یاش خالدلم بار هرقدم

 . ...قابش کنم ت  خوامیبخند م شتر یذره ب ه ی -

 .نشد! قلبم از تپش افتاد دهیشن گهی د نیترمز وحشتناک ماش یبا صدا شیبعد یجمله
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و خودم رو پرت کردم از   دمیکش  یخراشگوش غیبلندشم! باتمام توانم ج تونستمینم یجلو چشمام غرق خون بود. و من حت داداشم

 ... . نییپا  لچریو یرو

  ،یر یاش رو بگدست ،ی سیباال سرش وا ی بر  یکه نتون یهات پر پر بشه. اما تو انقدر ناتوان باشجلو چشم  رتی عز  ه یبد یلیحس خ

رم! ترکم  ندا ی اگهی د گاههیتو تک یهاجز شونه  اینرو تنهام نذار، من تو دن ار؛یشده بخاطر خواهرت طاقت ب ار،یداداشم طاقت ب یبگ

 .نکن

. آمبوالنس زشیخودش رو برسونه به عز تونستیرا بره، نم تونستیرو داشتم که پاهاش رو از دست داده بود و نم ی امورچه هی حس

 .اش به من نبودحواس کس چیاومد تن پر از خون جگر گوشم رو برداشتن بردن، ه

رو سرم. کارام دست خودم نبود تو حال خودم نبودم. گوشه به   ختمیهام رو پر از خاک کردم، رزدم. مشت یبلند یته دل عربده از

 .مردم نبود کنارمداداش جوون سوخت،یقلبم م  یگوشه

 .خواهدیکه او را م زدن، یوجودم داد م تموم

امدن کمکم   دنیدو عیمن شدن سر یارها تازه متوجهتا بلندم کنن. پرست ربغلمی حلقه زدن دورم و دست گذاستن ز یخانوم چادر  چندتا

  یجز، صدا یچ یهام هگوش یول زدنیکه اگه نبود االن داداشم کنارم بود. صدام م ینحس. همون صندل یرو صندل نمیکردن تا بش

 .میبزرگ و قرمزخون ردشد  یهارو به حرکت درآوردن از کنار لکه ی. صندلدیشنیرو نم  یلعنت نیترمز وحشتناک ماش

  هیهام مثل چشم یجلو  یاش. همه چاز احوال ی خبر یاش، درد بد بودن حالش، درد ب. درد نبودندیکشیرو م یقیدرد عم قلبم

 گذشتن باعث، بدتر شدن حالم شد.  لمیف یصحنه

 . ...سه سال بعد

 

رفته بود قلبم   ی دار قبرستون حال بدم رو داغون کرد... از وقتنم یهاخاک  یداداشم. بو یابد یخاک خونه یآروم قدم گذاشتم رو

  جا نی اومدنم به ا ی جلو تونستیزمستون هم نم یبود! سوز سرما یک دمیکه خند یبار  نیآخر آدینم ادمی. دیتپیمثل سابق نم گهید

  کشه یتنگه واسه صداش، پر مدلت یخاک، وقت  یخروارها ریهمه کست رفته ز  ینبود، مگه مهم بود؟ وقت متن ی. لباس گرمرهیرو بگ

 داره لباس گرم تنم باشه؟ یادهیچه فا اش،دنید  بارهیواسه 
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راه افتاده   یهام مثل رودچشم  ،یهاسال چه شب چه روز اشکسه ن یا یصورتم حس کردم. تو  یکنار قبرش، رد اشک رو رو نسشتم

 :شروع به حرف زدن کردم یلرزون یبرام نموند. باصدا ی اشک گه یکه د ییصورتم. تاجا  یبودن رو

  یتو اوج جون ی اله رمیسفت و سرده نه! بم  یلیخ ی داداش ؟یهست یاز جات راض ست؟یدورت بگردم سردت ن ؟یخوب ی سالم داداش -

که   ییبخاطر تموم کارها خوامی! معذرت ملمهیف ه یدروغه   یکابوس تلخ. بگو همه چ ن یکن از ا دارمیب ای. داداشم برخاکی ز یرفت

  بدون تو پا بذارم تو کوچه خوام ی... نمیستیآرزوت برآورده شد حاال که ن رمی ن دارم رو پاهام راه میکردم. قدرت رو ندونستم ببخش، بب

 . ...شم برگرد برگرد دادا ابون،یو خ

 

 « میقدرشون رو بدون زامونیقبل از رفتن عز کاشیا »

 .درک کرد شهیوقت نم چیرو ه یزندگ 

غم بزرگ، تو   ه یهمه  کنن؛ یم یبچه توش زندگ یکه کل یی پرورشگاه، جا ام یداداشم اومدم به سرم زد ب شیاز پ که نیبعد از ا  امروز

 .شونیبه زندگ دنیادامه م روزی از د تر ییوجود بازم قو  ن یبا ا یهاشون وجود داره، ولچشم

  نی. خورد زمکردیم یاش بازخدا بهش داده بود. داشت با دوست یمظلوم یناز بود؛ چهره یلیخورد به پسر کوچولو، خ چشمم

هاش رو پاک کردم. بلندش  چشم ،یهاخودم رو رسوندم بهش. کنارش زانو زدم اشک  عیپر از اشک شد سر   اشیخاکستر   یهاچشم

 :و گفت نیی رو پاک کردم. سرش رو انداخت پا شیاسورمه شلوار و  اشرنگ یمشک رت شیت یرو ی هاکردم، خاک

 . ...ممنون خاله -

 :زدم و گفتم یدلم غنچ رفت براش، لبخند  ته

 باشه؟ ، یشد یزخم ید ید هویمواظب باش  یول زم،ینکردم عز ی خواهش کار -

 .ریراه افتادم سمت اتاق مد میمستق دم، یکه د ی ناز و ملوس یبا پسر بچه یبعد از خداحافظ

  ر یبخ ادشی . ستنیز  هودهیادامه دادن به ب یداشته باشم برا دیام  هی دیبا  ستیداداشم کنارم ن گهی رو گرفته بودم، حاال که د ممیتصم

 :گفتیم شهیمادربزرگم هم

  ر یازش س ی اگه روز ی. حتمیر یجلوش رو بگ میتونینم وقتچیکه ه مونهدنینفس کش میاش کنمتوقف  میتونیکه نم یز ی تنها چ -

 .میباش
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بگم رو تو ذهنم مرور کردم در زدم. بعد از   خواستمیکه م یتک کلماتنفسم رو حبس کردم تک دم،یرس ریاتاق خانوم مد در

 .داخل اتاق شدم انیاهلل گو بسم دش،ییبفرما

 :اشاتاق ز یسرش، نسشته بود پشت م یمسن با چادر مشک یزن ر،ی مد خانوم

 . ...سالم -

 :اورد و با لبخند گفت  رونیسبز رنگ ب یرو از داخل پوشه سرش

 .یسالم دخترم، خوش اومد کیعل -

 .گرم شدم و با آرامش نشستم رو مبللبخنداش دل دنید با

 

*** 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /xyz.cafewriters.forum://http 
  :وبسایت/xyz.cafewriters://http 
  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 
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