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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 داستان کوتاه 

 یک روز خوب

 نوشته ی زهرا نوری)گل یخ(

 اول بخش

 مهناز#

 

 بالش در را سرم حوصله بی و دهم می هشدار رد و شوم می خیزنیم گوشی هشدار صدای با

 این که برم می سر به صبح ناز خواب ی خلسه در هنوز .بخوابم بیشتر دقایقی تا برم می فرو

 غرق چشمان با و زنم می پس را موهایم .کشد می بیرونم خواب از گوشی زنگ صدای بار

 بالش به را سرم دوباره و زنم می را سبز ی دکمه است، منوچهر .کنم می نگاه شماره به خوابم

 .کوبم می

 .منوچهر سلام -

 .خواند می مرا و شود می آزاد گوشی در بلندش صدای

 .عزیزم مهناز بر سلام -

 .دهم می را جوابش آلود خواب سقف، به خیره و چرخم می جا در زنم، می لبخند

 !ریزی می زبون قدر این نشده رد پل از خرت هنوز یا مهربونی قدر همین هم فردا از ببینم -

 و خندم می هم خودم بار این ولی !آرامتر کنم می تاکید همیشه که ها خنده آن از خندد، می

http://www.romankade./
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 .شوم می لذت غرق جوابش از

  !ریزم می زبون شما مثل زیبایی خانم برای دارم عمر تا من -

 .شود می آور یاد را امروز قرار حرفش ی ادامه در و خندیم می دو هر

 دیگه؟ اوکیه قرارمون دوازده ساعت -

 سریع و دهم می فشار هم به را هایم لب شوم، می متوجه اتاق در نزدیک  را  امیر ی سایه

 .دهم می را منوچهر جواب

 .دم می پیام بشورم صورتمو و دست من میام، حتما عزیزم، اوکیه -

 تخت از همزمان و کنم می قطع را تماس بشنود خط پشت از را امیر صدای که این از قبل

 مالد، می را چشمانش که حالی در و ایستاده در جلوی ام ساله پنج کودک پرم، می پایین

 :نالد می شلوار به دست

 .مالمان دارلم جیس -

 .زنم می غر و فرستم می بیرون را نفسم حرص پر

 !دستشویی برو !دیگه کنی می غلطی چه اینجا خب -

 :گوید می مصرانه و کوبد می زمین روی پا

 ...بگو مهلبون -

 و کنم می چاشنی مهربان لحنی حرصم همان با !کند می بازی من اعصاب با الطلوع علی صبح

 :گویم می دوباره

 !لطفا دستشویی برو-

 می برانداز را خودم و ایستم می آینه روی به رو من و رود می سرویس سمت و چرخد می

 !کجا؟ ساله پنجاه منوچهر و کجا ساله چهار و بیست من   .کنم

 !سوزد می خودم برای دلم و کنم می نگاه ام گرفته غم چشمان به 

 ...نبودم مجبور الان کرد نمی ترکم مریض ی بچه این با و داشت معرفت مقداد اگر 

 راحت توانم نمی دارم موقعیت که حالا !آید می پیش برایم فرصتی کم !آدمم هم من خدایا 

 قوز هم بچه این نیست، بختی تنها ی مطلقه زن یک برای !بهتر های موقعیت امید به بگذرم

 !برود؟ ام زندگی از ترزود دارد عیبی چه و نیست زنده بیشتر دیگر سال چند !قوز بالای

 ...بشور منو بیا !مالمان؟ -
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 .زنم می غر سرش و روم می سرویس سمت

  !باشم؟ دلت ور باید من دقیقه به دم بشور، خودت -

 .کند می اصرار گرفته، یاد کجا از دانم نمی که عادتی طبق باز و

 !بگو مهلبون -

 مهربانی برای اعصابی  هم در به در من  و خواهد می مرا مهربانی است، این اش همیشه حرف

 با و دهم می هلش اتاقش سمت .اندازم می راه را کارش و کشم می پووفی .است نمانده برایم

  .کنم می نگاهش حرص

 ترکم مقداد که نیست تو با دلم ندارم، ای آینده تو با من که بفهمی کاش امیر، خواهمت نمی

 من دامن در صاف که تلخ اتفاق یک !تلخی اتفاق یک تو نیستم زا معلول من خدا به !کرد

  !دادی فراری من از را همه !کردی زهر را ام زندگی و ایی افتاده

 ...را ام خانواده

 ...داشت دوستم که مردی

 ...را دوستانم

 ...را ام آینده و کار

 ...را دانشگاهم و درس

 ...امیر گرفتی را ام آزادی

 

 با ولی !مقداد و من زندگی شیرینی باشی، جانم آرام بود قرار !بودنت با بکشم توانم نمی نفس

 سندروم به مبتلا من ی بچه میلیون، ده در یک درصد با باید چرا !شد ویران چیز همه آمدنت

 ...ولی افتخارم؛ باعث و باشی نابغه یک توانستی می !باشد؟ پروجریا

 !بچشم را خوشی طعم درصدی که  دارم دل و آدمم هم من بگویم چگونه

 

 .شوم می بخت سفید و کنم می جنایت امروز روم، می ها لباس کمد سراغ و اتاق سمت

 بودن تنها جرم به را مردها هیز و ها همسایه چپ نگاه توانم نمی دیگر ام، گرفته را تصمیمم

 !شود سر ی سایه است قرار خب ولی است جمعیت همین از یکی هم منوچهر کنم، تحمل

 کجا مادرم ولی مادر، به سپارمش می ام گفته او به .پذیرد نمی را امیر که چیست من تقصیر

 !دارد؟ را معصوم طفل این از نگهداری توان
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 و زنم می تن را رنگم سفید شلوار و مانتو !کارم پی روم می و دهم می پسش خودت به خدایا 

  !نیست اتاقش در روم، می امیر اتاق سمت هایم دکمه بستن حین

 .کشد می یخچال ی دستگیره سمت را دستش که بینمش می آشپزخانه در چرخانم، می سر

 .کشم می داد سرش باز

 !تو؟ جا اون کنی می غلطی چه -

 .ایستد می صاف و لرزد می

 !گرسنمه -

 !نمانده برایم اعصابی درگیرم، خودم با .زنم می چنگ را موهایم دستی دو و کشم می پوووفی

 روم می ولی نیست، من کار که زدن لبخند !باشم ترمهربان آخری روز این کمی ندارد ایرادی

 .چینم می مختصری ی صبحانه برایش میز روی و

 !ام پذیرفته را این !است رفتنی آخرش و اول !ندارم؟ او به مهری چرا 

 زود و باشند پیر سال صد سالگی ده در شاید و شوند می پیر زود سندروم این با کودکانی 

  !روند می

  ...امیر حالت به خوش

 ...ندارد را ماندن زیاد ارزش دنیا این است، خوب هم رفتن زود

 لباس پوشاندن حین چرا دانم نمی ولی بگیرم را تصمیم این تا کشید طول ها مدت که این با

 من به هم اول از !خواهد می طور این سرنوشت ولی امیر تنمی پاره ریزد، می اشکم هایش

 ...نبندم ماندنت به دل که اند گفته

 ...نتن گلیه_

 می لرزد، می گریه برای فروغش بی چشمان و گیرد می را اشکم اش چروکیده های دست

 آخرین کنم، می حل آغوشم در را وجودش  محکم و کشم می آغوشم به برود، آرام خواهم

 و کشم می سرم را شالم گریزم، می اتاقش از سریع و کنم می صورتش ی حواله را ها بوسه

 .روم می فرو ام دلی سنگ لاک در

 .بریم باید دیگه بیا _

 .دود می دنبالم و ایستاده اتاقش در جلوی

 تقریبا رویم، می بیرون آپارتمان از بلند های باقدم و گیرم می را دستش پوشیم، می کفش
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 که داند می کند، نمی اعتراضی ولی شود می کشیده دنبالم هم جاها بعضی و دود می دنبالم

 .ندارم اعصاب

 می دلم و دست .است خلوت هم پارک و است هفته وسط رویم، می تاکسی با جنگلی پارک تا

  .است نزدیکتر خدا به طبیعت معتقدم ولی لرزد

 لب کند، می نگاهم مظلومانه نشینم، می روبرویش رویم می جلو ها درخت دل در که کمی

 رو ام اشاره انگشت با و زنم می صورتم به لبخند طرح زحمت به ولی لرزد می گریه برای هایم

 .دهم می نشانش را رو به

 کنی؟ بازی آب نذاشتم اومدیم روز اون یادته است، رودخونه اونجا _

 .دهم می عمق را لبخندم و چکد می اشکم کند، می تایید سر با

 .کن بازی داری دوست چی هر برو دم، می اجازه الان _

 رودخانه سمت جنگلی های سبزه بین راه باریکه از و کشد می بلندی هورای و کند نمی معطل

 رودخانه به مشرف ی تپه بالای افتم، می راه دنبالش و کنم می نگاهش شدن محو تا دود، می

 گرم که امیر از نگاهم .نشود کثیف لباسم که کنم می احتیاط و نشینم می سنگی تخته روی

 چشم شوم، می جنگل آغوش محو و چرخد می کشیده فلک به سر درختان به شده بازی آب

 دور از که بلبلی ی چهچه و ها گنجشک ی ترانه درختان، خش خش آب، آوای با و بندم می

 .سپارم می خدا آوای آرامش به را خودم آید می دست

 

 لرزد می پاهایم .گردم می بر را آمده راه و چرخم می امیر به کردن نگاه بدون و ایستم می

 هم او .شوم می خلاص همیشه برای و گذرد می است، امروز اش سختی .گردم نمی بر ولی

 ...طور همین

  ...ها روز همین آید می سر صبرش !کند؟ تحمل تواند می کی تا

 .گذرد می ولی است سخت .گردم نمی بر ولی زنم می هق بلند و دوم می خیابان امتداد

 .آورد می در ریشه از را جانم درخت دارد ولی او از گذشتن باشد تلخ قدر این کردم نمی فکر

 که ماشینی اولین سوار و دهم می تکان دست ماشین چند برای عقربم در قمر حال همان با

 پیاده محض به و رسد می لبم به جانم برسم محضر به تا .گردم می بر شهر به کند می توقف

 من و رود می ماشین .کنم می سقوط خیابان کنار جدول روی و کند می جوابم پاهایم شدن

 .آید نمی بند اشکم
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 دارد؟ را جنایت این ارزش منوچهر

 طفل آن  !کردم؟ را جنایت این چطور مظفری خان باقر مظلوم دختر !رسیدم؟ کجا به من

 کردم؟ دخالت کوتاهش زندگی ی چرخه در چرا من !بود بسته را رفتنش بار نیامده که معصوم

 نفهمیدم؟ که شدم کار جنایت کی رسید؟ خواهد کجا به منوچهر با ام آینده شوهر؟ و پول فقط

 ...دیگه رفتم می داشتم منتظرتم، دفتر تو ساعته دو اینجایی؟ مهناز، _

 پذیرفتن مگر !کرده؟ مجبور کاری چه به مرا ساله پنجاه پیرمرد این ایستد، می رویم به رو

 !خواهد؟ می چه برای مرا اصلا !نخواست؟ را او که بود سخت برایش چقدر امیر

 خاموشه؟ چرا گوشیت _

 الان کودکم پیر ی قیافه ولی است پیرمرد هم این کشد، می پر آغوشش و امیرم برای دلم

  .کند می آرامم

 می خندانش ی چهره از و ایستم می زودتر خودم کند، بلندم تا رسد می بازویم به دستش

 .گذرم

 ...خواهم می را امیرم

 .دوم می است جلوتر کمی که تاکسی ایستگاه سمت

 مهناز؟ میری کجا _

 .زنم می داد سرش و زنم می پس را اشکم

  ...بردار سرم از دست _

 می را جلویم و رسد می من به هم او کنم می باز که را در کشد، می  ترمز پایم کنار تاکسی

 .گیرد

 .گذاشتیم قرار کجا؟ _

 .نشینم می صندلی روی و دهم می هلش

 ...گمشو برو _

 که دارد را امیری دیدن ذوق دلم تابم، بی .کند می نگاهم متعجب منوچهر و کوبم می را در

 .نداشتم وقتهیچ

 بد ی همه ی عقده اصلا کرد، خواهم بازی او با خانه رود کنار غروب تا رود، نمی لبم از لبخند

 خوشبختی و بچشد را محبت باید است کوتاه اش زندگی .آورم می در دلش از را هایم خلقی
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 .است کوتاه او فرصت ولی داشت خواهم زندگی فرصت هم باز من و رود می او کند، درک را

 رسم می که همین ولی چینم می آینده برای برنامه هزار رسم می خانه رود بالای ی تپه به تا

 و خورم می سر تپه از هایم لباس به توجه بی شود، می پاره دلم بند بینم نمی  امیر از اثری و

 زنم، می صدایش باز و  دوم می اطراف و چرخانم می سر زنم، می صدایش روم، می رود سمت

 !امیر؟ رفتی کجا !کشیده طول ساعت دو برگشتم و رفت !رفته؟ کجا

 می درختان بین محابا بی صدایم و چرخد می اطراف هدف بی پاهایم شده، حس بی سرم

 ...امیر جز به هست خودش جای سر چیز همه .شنوم نمی خدا آرام صدای جز صدایی و پیچد

 

 از کشان آژیر آمبولانس   عبور با ولی بگیرم کمک کسی از تا گردم می بر خیابان به امید نا

 نمی خارج گلویم از صدایی ولی زنم می صدا را امیر بلند و دوم می دنبالش اراده بی مقابلم،

 این مردم ما .چرخم می  سمتش زند، می بوق و کند می توقف سرم پشت ماشینی .شود

 ولی زند می حرف و ایستد می مقابلم میانسالی مرد .شناسیم می خوب را جنگلبانی منطقه

 فرمان پاهایم به که کند می درک هایش حرف از چیزی ذهنم انگار .شنوم نمی را صدایش

 .شوم می زمین نقش و لغزم می استخوان بی تنان نرم مثل لحظه یک در و دهد می ایست

 

* 

***** 

 دوم بخش

 منوچهر#

 

 دارد هم کروات این .کنم می مرتب تنم به را رنگم ای قهوه کت و نشینم می صندلی روی

 هایم پیام از یک هیچ .دارم می بر را ام گوشی و اندازم می اطراف به نگاهی .کند می ام خفه

 بودن خاموش هشدار فقط باز و گیرم می را اش شماره دوباره .است نداده جواب صبح از را

 .دهد می تحویلم

 کردم کار یکی این مخ روی که قدر این !است خوب باشم، نخورده دست رو بچه الف یک از

 به چه مرا وگرنه بازم می صباغی به را شرط که حیف .نکشیدم خفت دخت مه با ازدواج برای

 زیادی یا احمق دختر .بود کافی افتاد می تله در و داد می رضایت شب یک !کردن صیغه

 دار ی همه داشت خبر اگر .دارد ثروت و پول طمع هم شاید !لوح ساده زیادی یا است زرنگ
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 .اند پول ی برده همه زمانه این هه؛ .کرد نمی خورد هم تره برایم است دخت مه نام به ندارم و

 !کنم معلوم بین این هم را اش بچه تکلیف خواست می دار و گیر این در

 آقا؟ کنم تنظیم وقت چند برای عقدتون مدت_

  .چرخد می محضر ورودی در به نگاهم و کنم می نگاه دار دفتر به

 «آید؟ نمی چرا »

 .دهم می را دار دفتر جواب و سابم می هم به را هایم لب

 !هفته یک_

 و بازی پیام همه آن برای نسوزد دلم تا ببرم فیض هفته یک کم کم  ام دویده اش پی قدر این

 !عاشقانه های بازی نقش

 وگرنه کرد هوایی هم مرا دختر این نخ در بود رفته که قدر این .بازی این بود صباغی تقصیر

 ثروت و پول ی آوازه !باشم کسی پی من تا بودند ام پی در دخترها اکثرا !کارها این به چه مرا

 و سن .کند می جذب را زن جنس خود خودی به زبانی خوش و رو و بر هم اندکی و داشتن

 به خوب را صباغی ی پوزه یکی این ولی !نیست مهم برایشان مشخصات این کنار در سال

 تله به دم خواستم می که طور آن اگرچه .کرد وسوسه هم مرا موضوع این و بود مالیده خاک

 برده را شرط ببیندمان هم با که همین کردم، اش صیغه بداند نیست قرار که صباغی ولی نداد

 !ام

 ساعتم به نگاهی من و پیچد می را جوان دو عقد ی نسخه دار دفتر .رود می سر ام حوصله

  خیابان کنار که بینم می را او تعجب کمال در و روم می بیرون خوری هوا برای و اندازم می

 می صدایش و روم می جلو .لرزد می انگار کنم می نگاهش کمی .است نشسته جدول روی

 .کنم

 ...دیگه رفتم می داشتم منتظرتم، دفتر تو ساعته دو اینجایی؟ مهناز،_

 

 آرایش روی اشک های رگه و است گرفته گر صورتش ایستم، می روبرویش .دهد نمی جوابی

 به بیشتر مرتب و کشیده اتو های لباس این در اش چهره خراب حال است، نمایان اش گونه

  .آید می چشم

 خاموشه؟ چرا گوشیت _

 می صاف ها گرفته برق مثل ولی شوم احوالش جویای و بایستد کنم کمک تا برم می دست 
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 خودش حال در انگار .دارد می بر گام خیابان عرض در بلند و سریع و کند می نگاهم و ایستد

 !کنم نمی درک که کرده دگرگونش چیزی نیست،

 مهناز؟ میری کجا_ 

 

  .زند می داد سرم و کند می پاک را اشکش

  ...بردار سرم از دست _

 می .دهد قرارم مخاطب طور این کسی نداشت سابقه .کنم می نگاهش و کنم می گرد چشم

 می مقابلش عصبی .است بزرگی احترامی بی رفتارش این ولی است جسور دختر این دانستم

 .کنم می محکومش محکم و ایستم

 .گذاشتیم قرار کجا؟ _

 .پرد می تاکسی داخل و کوبد می ام سینه تخت

 !گمشو برو_

 گرفته گر طور این که فهمیده را جریان حتما .مانم می عجیبش حرکات مات و رود می تاکسی

  .توپد می و

 !صباغی تو به لعنت

 می جدید ی بهانه یک روز هر  !ریختی را ام پته طور این و بشرم این مخ روی است سال یک

 من از .خوردم دست رو من وسط این انگار نخیر است؟ صباغی و او بازی اش همه نکند .آورد

 .هست هم تر زرنگ

 ببین پیری دم .دهم می گاز شرکت تا و روم می ماشینم سمت و کوبم می هوا در مشتی

 اخر .روم می آسانسور سمت عجله با و کنم می پارک !شدم مردک این ی بازیچه چطور

 این نشان دست ندارم خوش و است زیاد ساختمان در آمد و رفت و است کاری ساعت

 .کوبم می را صباغی دفتر در و کنم می حفظ را آرامشم پس .شوم چینی صفحه منتظر جماعت  

 تاب لپ در سرش و تنهاست .روم می داخل و کشم می را دستگیره نداده ورود ی اجازه هنوز

 .کنم می خالی سرش تشر با را حرصم مقدمه بی .دهد می جولان میز روی

 رفت؟ گوری کدوم مظفری زنیکه این_

 .کند می زمزمه درگم سر و کند می نگاهم مات و پرد می جا از

 !کردی امضا شو مرخصی برگه خودت دیروز _
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 .پرسم می و کنم می نگاهش ریز های چشم با

 ندیدیش؟ امروز تو یعنی_

 «نه»معنی به اندازد می بالا ابرو

 .دهم می تکیه میز به مقابلش و کنم می بدنم ستون را دستم دو

 بهش؟ نزدی زنگم_

 می کشف جدیدی چیز که هایی وقت تمام مثل ریز؛ و موشکافانه کند، می نگاهم مشکوک

 !کند

 منوچهر؟ پرسی می چی برای_

 صندلی روی .است اطلاع بی است معلوم رفتارش از .بداند که درک به ام، باخته که را شرط

 می لبم بین نخ یک .دارم می بر میز روی از را سیگارش ی بسته و کنم می ولو را خودم

 .گویم می خیال بی و گذارم

 !پیچوند .داشتم قرار باهاش_

 اتاق در اش قهقهه صدای و کنم می روشن را سیگار و گیرم می دهد، می هل سمتم را فندک

 .شود می سرازیر چشمش ی گوشه از اشک که خندد می قدر این پیچد، می

  !سرت تو خاک مدت؟ این بودی دختره این نخ تو_

 .زنم می پوزخند حماقتم به هم خودم و خندد می همچنان

 .کنه ایمیل براش اخراجشو حکم بگو منشی به_

 .میزنم غر و کنم می خاموش میزش روی نیمه را سیگار مهناز رفتار از حرصی و خندد می 

 .رفت در زود و اومد بود، مرگش چه نیس معلوم_

 .خندد می هنوز صباغی .است غریبه کنم، می نگاه شماره به خورد، می زنگ تلفنم

 .کیه ببینم بگیر خون خفه_

 به و کنم قطع را تماس تا کند می نگاهم مرموز لبخندی با هم او و کنم می وصل را تماس

 .دهد ادامه تمسخرش

 

 

* 

***** 
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 سوم بخش

 

 

 محمد

 

 

*** 

 جو مدد تایی چند جز به .چرخانم می سالن در سری و آیم می پایین موسسه های پله از

 حسابی .نفرم آخرین من انگار و اند رفته همه .نیست پیدا سالن در موسسه کادر از کسی

 مگر تنها آدم .ام کرده پر کاری اضافه با را وقتم هم امروز که این از پشیمانم و ام شده خسته

 دل به زدیم می عصرها داشتم می پایه رفیق تا چهار اگر آید؟ می بر دستش از هم دیگری کار

 حسی چنین !جنگل صفای دهد می کیفی چه .انداختیم می راه فوتبال و کباب بساط و جنگل

 دوستی خواهد نمی دلم دیگر هاست مدت .ام نکرده تجربه حالا به تا جویی دانش زمان از را

 !کنم تجربه را

 درد هنوز .گردم برمی موسسه به و خرم می بوفه از بیسکوییت بسته یک و میوه آب پاکت دو

 .برند می رنج بزرگ و کوچک های درد از همه .ام نشنیده که است مانده مردم از زیادی های

 هی !عمل بی عالم ام شده .کند می بزرگ خودش برای را دردش الکی یکی و تر وخیم یکی

 ساعت هر و روز هر خودم و پیچم می روانی روحی شرایط بهبودی ی نسخه آن و این برای

 .چیست دردم بدانم که آن بی روم می فرو خودم در بیشتر

 نمی درکش کسی که این از .گوید می اش تنهایی احساس از که است نوجوان یک بعدی نفر

 !نیست شاد مادرش و پدر با و کند

 چطور دانم نمی که کند می غلو کشد، می که عذابی در و گوید می احساساتش از قدر آن

 .است ساخته زندان هایش کمبود از خودش برای و داده بال و پر زیادی را حسش کنم قانعش

 ها کمبود و باشد مراد بر نیست قرار چیز همه همیشه که بفهمد خواهد می کی نسل این

 شد هم اگر .کرد شان جایگزین ها داشته با و پذیرفت را وجودشان باید و اند زندگی از بخشی

 ها سال کوچک ی مسئله این درک که حیف .کرد پر را شان خالی جای تلاش کمی با باید

 !طلبد می عمر

 تا کنم می قانعش کنم نمی درکش نکند احساس که طوری ام، آموخته و دانم می طور هر
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 بعدی نفر ورود تا و برسد آرامش به تا کند خلاص منفی افکار حصار از را خود بعد ی جلسه

 را ام گوشی های تماس و کنم رفع را گلویم خشکی تا نوشم می را ام میوه آب از قلپ یک

  .کنم می چک

 تقوی خانم از هم تماس یک و گرفته تماس مادر هایم غم سلطان روز هر و همیشه مثل

 !موسسه معاونت

 است هفته یک تقوی خانم ولی است نیاز ساعت نیم حدود در وقتی مادر با بش و خوش برای

 من با لطفا» که پیامی و است؟ گرفته تماس من با چرا پس برد می سر به زایمان مرخصی در

 !کشد می یدک را «بگیرید تماس

 را تماس نخورده یا خورده بوق و گیرم می را اش شماره و زنم می بعدی نفر ورود برای را زنگ

 .کند می وصل

 نمیدین؟ جواب زنم می زنگ چی هر کجایید .محمد آقا سلام_

 

 و هستم موسسه که دادم توضیح برایش و دهم می سلام احترام رسم به و زنم می لبخند

 در را خودم باز که کرد گله او و بودم داده قرض حرفش شنیدن برای نوجوانی به را گوشم

 .نداشتم حرفش برای تلخ ای خنده جز جوابی و ام کرده خفه کاری اضافه

 .بیاین میشم ممنون اومده پیش موردی یه .بیمارستانم کاری برای من محمد آقا_

 تلخم ی خنده همان با و خارانم می است کرده داغ که را سرم فرق و زنم می موهایم به چنگ

 .نالم می

 اش لقمه من برای و افتاد رو و بر خوش دختر یه به چشمتون شما باز تقوی خانم خیال بی_

 گرفتین؟

 کلام هم همسرش و زن این با و ام آمده موسسه این به زمانی از .خندم می هم من خندد، می

 !است من بخت کردن باز دنبال مدام ام شده

 یه .زنم نمی رو کسی به خاطرت به دیگه که کردی یخم روی سنگ قدر این جان، پسر نه _

 تحقیق که ژنتیکی های بیماری همون .میخوره ات نامه پایان تز به دیدم بیمارستان تو مورد

 اگه .نداره رو کسی و شده رها پیداست که طور این .ببینیش نزدیک از بیای گفتم !کردی می

 .بدیش مرکز تحویل بعد و خونه ببریش روزی چند کنم صحبت مددکاری با تونم می بخوای
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 با .کنم می کیف حسابی بود آورده رو من به که شانس این از و شود می ام چهره نقش لبخند

 اتاق وارد همزمان جوانی دختر .دارم می بر را کتم و کیف و کنم می قطع را تماس رفتن قول

 مثلا رفتن داغ اگر زد می بیرون دود هایم گوش از و کشید می سوت سرم دیگر .شود می

 .بشنوم هم را دختر این عشق  

 و کنه هماهنگ هوشنگی خانم با گم می منشی به برم، باید و اومده پیش برام کاری من_

 .کنید ملاقات رو ایشون

 کنم می عبور کنارش از و دهم نمی امان ولی کند اعتراض تا  شود می تا به تا اش لوچه و لب

 تا .شوم می خارج سالن از و کنم می خواهی عذر و کند می اعتراض هم باز .روم می بیرون و

 یک بود، نشدن جریمه به حواسم بس از .کنم می رانندگی و زنم می حرف مادر با بیمارستان

 برایم هایش حرف هاست مدت مادر که البته .شوم نمی متوجه هم را مادر های حرف از کلمه

 گوش از و شنوم می گوش یک از باشم نکرده احترامی بی که این برای فقط و شده تکراری

 .فرستم می بیرون دیگر

 بعد که را ام نامه پایان از دیگر برگی تا روم می و کنم می پارک بیمارستان روبروی را ماشینم

 شدنش تمام با شاید .بزنم ورق را است کرده ماندگارم شهر این در است دوسال دانشگاه، از

 گرفتن آرام برای مامنی جا این از رفتن با بتوانم و باشم نداشته ماندن برای ای بهانه دیگر

 !کنم پیدا

 .است بیماری ی پرونده بررسی گرم سرش پرستاری .ایستم می پذیرش روی به رو

 ان؟ بستری بخش کدوم تقوی عذری خانم خانم، ببخشید_

 پرستاری ایستگاه پشت دیگری پرستار دهد جواب که این از قبل و کند می نگاهم فکر غرق

 .دهد می را سوالم جواب و ایستد می

 .برسه دکترشون تا خوابیدن اورژانس فعلا داشتن فشار افت  ایشون، نیستن بستری_

 .گویم می یاالله و روم می اورژانس های کشی پرده سمت و دهد می ملاقات ی اجازه

 .روم می سمت همان و شنوم می ها پرده از یکی پشت از را _همسرش _ علی صدای

 .محمد اقا اومدی خوش_

 .اومدم خالی دست شرمنده !نده بد خدا_

 نگاهم رنگش هزار و ای تیله چشمان با که افتد می کودکی به چشمم .زند می کنار که را پرده
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 و زنم می لبخند هم من خود به خود زند می که لبخند و رسد می نظر به نمک با .کند می

 .کنم می دراز سمتش سلام برای را دستم

 !عمویی سلام_

 فراموش را دردم سر و خستگی ی همه و بود نشین دل و شیرین نگاهش مثل هم صدایش

 سیر که شدم کودکی با صحبت گرم و کردم فراموش را همسرش و تقوی حضور اصلا .کردم

 .بود سال یک در سال ده شدنش بزرگ

 در گذار و گشت حین پیش ساعتی علی ی گفته به .ندارد زندگی برای جایی دیگر که کودکی

 و است ترسیده دیدنش از تقوی خانم و اند کرده پیدا جنگل دل در شده رها  را او جنگل

 را ام موسسه و کنم جور و جمع را ها مجوز بتوانم تر زود کاش !کشیده بیمارستان به کارش

 را شان نگهداری اموزش یا و توان خانواده که کودکانی .کنم اندازی راه کودکان این برای

  !شوند می طرد جا همه از کودک این مثل گاهی و ندارند

 توجه پیچید سالن در تر طرف آن اتاقی از که مردی عربده صدای با و کشیدم سرش به دستی

 .شد جلب سمت همان به مان همه

*** 

 

 آخر_بخش#

 مهناز

 

 

 

 مطمئن جنگلبان مامور های حرف صحت از باید .پریدم جا از سریع تنم به حس برگشتن با

 مرا گذشت می جاده از که ماشینی های خانم کمک با و بود کرده هول بیچاره مرد شدم، می

 می گیج سرم پریدم، پایین تخت از سریع و کشیدم دستم از را س رُم .رساند بیمارستان تا

 .بودم من قتلش باعث که بود کودکی تاب بی دلم ولی بردارم قدم متعادل توانستم نمی و رفت

 نخواهمش؟ که شدم سنگدل قدر این کی بودم، کرده انتخاب را او مقداد، و او بین که من

 .شنیدم سرم پشت را منوچهر صدای که داشتم می بر قدم پذیرش سمت

 این شده؟ چش ات بچه اینا؟ گن می چی شدی؟ جادو شده؟ چت امروز مهناز؟ شده چی_

 باره یک بشی زنم که میرم راه مخت رو دارم ساله یک دراوردی؟ محضر جلوی بود چی بازیا
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 ...زیر زدی

 کوبیدن با را عصبانیتم و چرخیدم .بود ام تنهایی سال چندین همدم مرگ ناقوس صدایش

 .دادم نشان اش سینه تخت

 ام بچه مگه انداختی؟ روز این به منو که شد پیدات قبرستونی کدوم از ...تو به لعنت_

 ...تو به لعنت نباشه؟ خواستم که آوردی روزم به چی نباشه؟ خواستی که داشت چیکارت

 ...مهناز _

 ...ام زندگی از گمشو برو _

 بقیه مثل که جنگلبان مرد سراغ راست یک و نداشت اهمیتی برایم دیگران متعجب نگاه

 .رفتم کرد می نگاهم

 کجاست؟ ام بچه _

 

*** 

 محمد#

 .رفتیم سالن سمت بیماران همراهان از دیگر تن چند و من مرد، و زن بحث صدای با

 ...تون بچه مشخصات ...کردن شناسایی اومدن اش خانواده خانم، نبوده شما ی بچه _

 .چرخاند خودش سمت و گرفت را گریان زن  ییقه بانجنگل هایحرف به اهمیت بی مرد پیر

 خودته، لایق چی هر که خریدتم زر نوکر کردی فکر زنیکه؟ خودت برای کنی می بلغور چی _

 ...به آسمون مرغای کنممی کاری کنی؟می بارم

 هاستسال که افتدمی گریانی یچهره به نگاهم و شنومنمی را عصبانی پیرمرد هایحرف دیگر

 چه هر از !امشده بیزار خودم از ها سال هااشک همین خاطر به و است شده مریضم ذهن قاب

 او از من که کرد خواهش ام دیرینه دوست ترسو، مقداد   وقتی از امشده بیزار است دوستی

 عاملش دارم دلم در بیزاری و عقده چه هر اصلا !ندارد را رویش خودش چون کنم خواستگاری

 !اوست

 ...مالمان _

 کودک   که شدم فریادش مات و لرزیدم خودم به زد جست سمتش کنارم از که کودکی باصدای

 را دهانم آب .کرد می اش بوسه غرق و فشرد می آغوشش در محکم .کشید آغوش در مرا تز

 .رفتم سمتشان و دادم قورت
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 کجاست؟ مقداد _

 

 و کردم نگاه دارد ها آن با نسبتی چه دانستم نمی و شناختم نمی که پوشی شیک پیرمرد به

 .ایستاد و کرد چفت آغوشش در را کودک .ماندم خیره متعجبش چشم دو به جواب منتظر

 :کشید فریاد سرم ولی نداشتم انتظار

 !ات عوضی دوست اون با شو گم برو _

 پری؟ می ادم و عالم به شدی هار مرگته چه _

 :داد هشدار بخش پرستار و کنم می نگاه عصبی پیرمرد به

 سرتون؟ رو گذاشتید بیمارستانو خبرتونه چه _

نمی .کندمی حرکت غرغرکنان دنبالش هم مرد پیر و رود می پذیرش سمت بغل به کودک

 پیرمرد و کودک آن و مقداد نبودن کنجکاو   عجیب ولی بردارم سمتش حرکتی خواهم

 .هستم همراهش

 بیرون که حسابداری سمت و گیردمی تحویل بیمارستان یهزینه برای را حسابداری رسید

نمی را هزینه کردن حساب یاجازه پیرمرد به روم،می بیرون فاصله با .رودمی است ساختمان

 سمت و کندنمی دور آغوشش از هم لحظه یک را کودک .کندمی پرداخت خودش و دهد

 .شود دور پیرمرد از تا دودمی خیابان

 ...اجرا ذارممی رو همه داری سفته شرکت استخدام برای .نشونممی سیاهت خاک به _

 سوار هم پیرمرد .دودمی تاکسی ایستگاه سمت و دهد را پیرمرد جواب تا ایستدنمی حتی

 .شود می دور صحنه از و شودمی اش میلیونی چندصد ماشین

 

 

 مهناز#

 

 

 امزندگی مسیر ام،جوانی که کسی .محمد دیدار از !منوچهر با جدال از نه لرزد،می تنم ی همه

 این .دارم دوستش دانستندمی دوستانش و دوستانم یهمه کرد؟ جرات چطور !داد تغییر را

 کافه، کرد دعوتم بفهمد؟ تا گفتممی باید چطور دیگر .نفهمید وقتهیچ که بود احمق قدر

 گفتم من و دارم قبولش چقدر پرسید داد، سفارش را محبوبم شکلاتی کیک زد،می لبخند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نوری )گل یخ (زهرا  –کوتاه یک روز خوب داستان 

telegram.me/romanhayeasheghane 19 

 .کرد ام خواستگاری غارش یار برای و زد لبخند !کند را فکرش که کسی هر از بیشتر

 .کنممی نگاه را بوق مسیر و گیرممی آغوش در ترمحکم را امیر مقابلم، ماشین بوق صدای با

 .برسونمت شو سوار _

 .کندمی اشاره او به و چرخاندمی سر امیر ولی .چرخدنمی حرفی برای زبانم

 .دوستمه آقا مامالمان _

می سوار استدلالی هیچ بی و کندمی باز را ماشین در داخل از و زندمی لبخند امیر حرف به

 .کندمی حرکت و کشدمی لبخند با را امیر یگونه .شوم

  برم؟ کجا _

 .پرسدمی دوباره و کندنمی نگاهم کنم،می نگاهش

 کجاست؟ تونخونه _

 امیرم حضور از بردن لذت و خواهدمی سکوت دلم .زیباست شهر هوای و حال و است غروب

 .خواهدنمی سکوت او انگار ولی

 ات؟ بچه سالشه چند _

 !کند دلسوزی برایم که ندارد ربطی او به دهم،نمی جوابی

 گفت؟می چی بود؟ کی پیرمرده این _

 !است آورده سرم بلایی چه بداند باید ندارد، فایده سکوت

 .کنیم ازدواج باهم بود قرار .کردممی کار توش که شرکتیه مدیر _

 

 

 و شودمی متوقف تا دهدمی ویراژ کمی نکنیم تصادف که این برای و کوبدمی پا ترمز روی

 فشار آغوشم در تر محکم را امیر شود،می سرازیر اشکم و کندمی ام دیوانه نگاهش سنگینی

می ترمز خانه جلوی و پرسدنمی چیزی دیگر و کند می حرکت .گیردمی بالا هقم هق و دهممی

 امیر   مقصر ها، سال این ی همه مقصر اوست، مقصر بداند تا بگویم چیزی خواهدمی دلم .کند

 .کندمی باز را من سمت در و شودمی پیاده بزنم حرفی کهاین از قبل ولی !بیمارم

 !سنگینه خوابیده بالا، بیارمش من بدش _

 قدران امروز .کشدمی آغوشم از را بچه و دهد نمی اهمیت عصبانیتم به .کنممی نگاهش

 برایم .روممی بالا و شوممی پیاده ناچار ندارم، دیگر جنجالی برای توانی که گذشت سخت
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 اهمیت چیز هیچ دیگر .بیاورند در حرف برایم حضورش خاطر به ها همسایه که ندارد اهمیت

 ...است بزرگ خدایم هم  من و است خوب حالش که است امیر مهم .ندارد

 را هایش لباس و نشینممی تخت روی کنارش .رودمی بیرون و گذاردمی تختش روی را امیر

 .دهدمی تکیه بغل به دست در چارچوب به .بخوابد راحت تا آورممی در

 کجاست؟ مقداد _

 .دهممی را جوابش طعنه و حرص با 

 طوریهاین ام بچه دید وقتی ترم، خوشبخت کنارش که کردیدضمانتشو که کسی رفیقتون، _

 !کرد ترکم

 ...دونسـنمی من مهناز _

 .کنممی قطع را حرفش فریاد با

 کسی کنار کسی هر گفتی اینه؟ خوشبختی خوشبختم؟ کنم قبول گفتی چرا دونستینمی _

 داشت دوستم بیشتر مقداد بود؟ همین داشتنش دوست !خوشبخته داره دوستش بیشتر که

 ...یا

 .برید را امانم گریه و نچرخید گفتن «تو» برای زبانم

 .بود ترسو همیشه مقداد _

 را مقداد بودن ترسو موقع همان کاش .بود دیر ها حرف این گفتن برای دیگر کنم،نمی نگاهش

 .کردمی درک

 .متاسفم _

و نبود شوق از ام گریه فهمیدمی کاش .گفتمی کافه در روزم آن های گریه به را تاسف کاش

 !دارد دوستم بیشتر که باشم کسی با باید گفت و رفتو مقداد مقابل کرد رهایم !بود هراس از

 بود؟ تر شیدا دارد، دوستم مقداد کرد کشف چطور

 می مطمئن رفتنش از کنان گریه  .گیرد می شدت اشکم سیل خروجی در صدای شنیدن با 

 کارتی به چشمم که گردمبرمی امیر اتاق به و  کنممی لباس تعویض کنم،می قفل را در و شوم

 به دست به گوشی !متاسفم منفور ی کلمه و نوشته تماس شماره .افتدمی عسلی میز روی

 پیام محمد برای و نشینم می تخت روی کنارش داشتنش از خوشحال و گردممی بر امیر اتاق

 .نویسم می
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 !کردیمی رو ضمانتش نباید رو، بودنش توسو دونستیمی وقتی نباش، متاسف _

 مقداد جورکش همیشه محمد که دانستندمی دانشگاه دوستان یهمه مانم،می خیره گوشی به

 از بعد ولی .بود شده ترمهربان یدایه دوستش برای محمد نداشت را کسی او چون و بود

 هر تا باشد ارتباط در او با دیگر ندادم اجازه مقداد به من همو گرفت فاصله ما ازاو هم ازدواج

 !نداشت ثمری و بود طرفهیک که عشقی از نکشم عذاب روز

 لایق خوشبختی کردممی فکر !اون به سپردم رو عشقم که بودم ترسو من مقداد از تربیش_

 !نداشت لیاقت !نچشیده رو طعمش حالا تا که کسیه

می عذاب انگار هم او !تلخ زمانی در تلخ اعترافی .شیرین و تلخ شود،می آشوب کلامش از دلم

 .نویسممی عذابش کردن کم برای .رسیدم نتیجه این به پیامش از شاید و کنممی حس کشد،

 ...بود این تقدیر_

 که طورهمان گذارم،می سرش زیر را دستم امروزم کار از شرمنده و کشممی دراز امیر کنار

 از کندمی لذتم غرق و چسبدمی آغوشم به و کشدمی سمتم را خودش است خواب گیج

 .کشممی راحتی نفس بودنش از و بوسم می را سرش مهربانش، حضور آرامش

 .عزیزم ذارمنمی تنهات وقتهیچ دیگه

 بودن از دلم و شودمی ام چهره نقش محوی لبخند

 

 .گیردمی قرار ش

 .خوانم می را پیام و گیرممی مقابلم را گوشی رسد،می بعدی پیام

 ...باهم بسازیم، رو هم تقدیر  بعد به این از میشه _

 

 

****** 

 پایان

 یخ(-زهرا نوری)گل
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


