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 :سخن اول

 ...پرت و دور ببره يجا هیدست باد سپرد تا اونارو و به  دیوقتا دردها و غصه ها رو با یگاه

سپرد تا اونارو در  دیو خنده ها روبه دست خورش... سپرد تا در بستر خودش غرق کنه  ایدست در دیها رو با هیگر

 ...بتابونه یخاک يکره  نیا يجا يجا

 ...میراه رو درست اومد میومطمئن بش مینیدادتا دوروبرمون رو بب ستیفرمان ا یزندگ يدر جاده  دیوقتا با یگاه

و  میکه عقب موندند به ما برسند و در کنار هم قدم بردار ییتا اونا میقدم هامون رو آهسته کن دیوقتا با یگاه و

 ...میاز کنار هم بودن لذت ببر

و مرور  تیزندگ. ریبگ میفکر کن و تصم يلحظه ا...  یراه ي مهین ایجاده و  يجاده،انتها که اول ییتو...  يآها

 ...فرصت باشه نیآخر نیا دیشا...  ریبگ میکن و تصم

 

 :اول فصل

که  یقشنگ زهیتوش بود نه چ ینه گل.شده بودم رهیمدرسه خ اطیح يبودم و به باغچه  ستادهیا نهیبه س دست

 اطیح يباغچه به باغچه و گل و بوته  نیهرچند ا. بودم ستادهیا نجایا یچ ي برااصال دونمینم. جذبم کنه

مدرسه رو  اطیح يرنگ و بو هبود ک نیکه داشت ا یتنها قشنگ. نداشت ییصفا چیه یعنی. دیرسیخونمون نم

اغچه مام ب يمدرسه  اطیح یو بگ یکه حداقل با افتخار سرت و بلند کن ارهیدرش ب یاز خشک کمیعوض کنه و 

 ...داره

 خانم؟ هیتو رو محو خودش کرده حاج یچ ـ

 .کردیبود و با خنده من رو نگاه م ستادهیبود که پشت سرم ا نازیپر يصدا

 !رو ببند شتیـ ن من

 ؟یخب نگفت...  گریج خوامیـ نم نازیپر

 يفضا نیتم از اداش.مدرسه تنگ شده بود يدلم برا:زده بود رو تو بردم و گفتم رونیمقنعه ب ریکه از ز موهام

 !بردمیلذت م يمعنو

 ...تو؟ عمرا  یاونم ک... اوه : و گفت دیخند بلند

 ا؟یح یـ اوال مگه من چمه؟ دوما سالمت کو ب من

 بروبچ؟ هیچهارما کو بق. شهیمعلوم م گهیسوما چند ساعت د! ستیدوما بگو چت ن. سالم کیـ اوال عل نازیپر
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 .هم زنایرفتم و نشستم پر یخال مکتیسمت ن به

 يهم به صحبت ها هیبق. کنندیم فیدوران عقدشون رو تعر نهیریدارن خاطرات ش شونیا...میمر شهیـ پ من

 !دهند یجانانشون گوش فرا م

 گفتمیم. به جون تو من همش نگرانش بودم. در اومد یدگیدختر از ترش نیباالخره ا... ـ اوه اوه اوه  نازیپر

 ه؟یال طرف کحا. کنه یرو دستمون باد م نیآخرش ا

 ...پسر خالشون : به گردنم دادم و گفتم یتاب

 .بچه ها شیپ میپاشو بر...  یخب به مبارک... ـ او نازیپر

 .میوقت از هم جدا نشد چیه یدوستمه که از بچگ نیتر یمیو صم نیکترینزد نازیپر

 میمر. میدست انداختو  گریو همد میکرد فیو با شورو شوق خاطراتمون رو تعر میبه سمت بچه ها رفت باهم

متکبر و  گهیروز د هی. و مهربونه یانقدر خودمون يدیدیروز م هی. بود که تو شناختنش مونده بودم يتنها دختر

اصال فکر کنم . شاد و شوخ روز هی. نیروز غمگ هی. خوردش شهیمن عسلم نم شیکه با ش ییدماغ سرباال

دختر خجالت بکش پشت دختر مردم صفحه " .کردیم یدو روح تو بدنش زندگ ایداشت  یتیمشکل شخص

کنه و رو مخ ما قدم  دایخودش و پ تونستیحداقل م دیشا. به هر حال خوشحالم که عروس شد یول "يذاریم

 .نزنه

 ...علم و معرفت يروز باز شدن درها نازیبه قول پر ای.امروز روز اول مدرسه هاست.رستانمیآخر دب سال

و من  میسروصدا کرد میو ما تا تونست ومدیسر کالسمون ن يریدب چیبدبختانه هبه قول خرخونا  ایو  خوشبختانه

 تیشتر يچته؟تو سرم غار درست شد بس که با اون دستها يهو:زدم که آخر صداش در اومد نازیانقدر تو سر پر

 ...يزد

 !یچرت و پرتا بگ نیاز ا یتو باش گهید.ـ حقته من

خودت که آب از لب و لوچت .پسره خوشکل بود .گهید گمیاست مخب ر:گفت دادیکه سرش رو مالش م یحال در

 !راه افتاده بود

 ؟يبردار تیدست از چشم چرون يخوایم یتو ک! همه نه من... ـ برو گمشو  من

 خدا لذت ببره و شکرگذار باشه؟ يها ییبایبده آدم از ز... بابا  يا: گاه سرش قرار داد و گفت هیرو تک دستش

 .گرفت خندم

 !فتهیآب از دهانم راه ب دنشیو دارم که از د یکی شهیخودم هم ـ من من
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 .زدم یچشمک بعد

 !سوگل یاز دست رفت! ایح یب يـ دختره  نازیپر

 "خب الحمداهللا". که زنگ خورد میدیدومون خند هر

 !خسته شدم...  میـ پاشو پاشو بر من

 گفتم؟ یچ ادتهیصبح ...  میتنداش ریحاال خوبه دب:شونش جابه جا کرد و گفت يرو رو فشیک نازیپر

 ... رهیمثله کرم راه م گهیبرو د... آره ... ـ آره  من

 

 

 

 .میهر چه زودتر برس کردمیدعا م. چرت و پرت گفت که کالفه شده بودم نازیراه بس که پر تو

 ؟يریانقدر مخ من و به کار نگ شهیخونتون؟ نم يبر يخوایتو نم: درآوردم و گفتم فمیو از ک دیکل

 !مییامروز در خدمت شما... ـ نوچ  نازیپر

 .میرو باز کردم و داخل شد در

 رفتن؟ دیخر اسمنیـ مامانت و  من

 . ـ آره نازیپر

 وجود تو رو تحمل کنم؟ دیپس امروزم با:مانتوم کردم و گفتم بیو تو ج دستام

 !مینیبش نجایا کمیبذار  میتو نر... ستین يچاره ا... آره : رو بست و سرش رو تکون داد و گفت در

 .ـ باشه من

 .شد یم کیکه داشت به ما نزد دمیو د دریعمو ح.میبدون حرف نشست ییو دو تا میرفت قیسمت آالچ به

 .یخسته نباش. دریـ سالم عمو ح من

 .یسالمت باش. سالم دخترم: و با دستش پاك کرد و گفت شیشانیعرق پ دریح عمو

 د؟یکرد یم یباغبون. ـ سالم نازیپر

 هیوگرنه ! دیبهشون رس دیبا. زهیر یدرختام داره م نیا يکم کم برگا گهید.اومده زییپا. آره... ـ سالم  ردیح عمو

 !دشونیبر شهیاز ر دیو با رنیمیروز مثه ما آدما م
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 ییجا نجایا. داشت اهیبود بس که دارو درخت و گل و گ یجنگل هیواسه خودش  اطشیح. ما بزرگ بود ي خونه

 ...هامون ، قهرامون  يهامون، خنده هامون ، باز هیاز گر یخاطرات. میداشت يادیخاطرات ز زنایبود که من و پر

 يکه منظره  اطهیح يتاب گوشه  هی.... که دورش و اشغال کرده  مکتیو چند ن اطهیاستخر بزرگ وسط ح هی

 ...مجنونه  دیو درخت ب اسیگل رز و  يروبه روش بوته ها

 یخانم زندگ بایو فر دریاونجا عمو ح... که توش پره از محبت و عشق  کهیکوچ يکلبه  هی اطیح گهید ي گوشه

 ...کنند یم

دوباره  یکنه و جون یم ياریهر روز با شور و شعف فراوان گلها رو آب. داره اهانیبه گ يادیز يعالقه  دریح عمو

 یم یخانم به شوخ بایوقتا فر یگاه. از وجودشه یکه انگار جزئ کنهیاز آنها مراقبت و م يجور. ده یبه اونها م

. دارو درخت با وجود تو قشنگن نیا: دهیجواب م دریو عمو ح. ياز من دوست دار شتریرو ب نایفکر کنم تو ا: گه

 یکدلیهمه عشق و  نیو منم از ا...  ستنیگلهام ن نیا یو اگه تو نباش نمیب یم بایبا وجود توئه که اونها رو ز

بچه  یخال يکه جا هیعشق و محبت جار نشونیاما اونقدر ب. شدند یبچه دار نم ینعی. بچه نداشتن. برم یلذت م

 ...یکنیو حس نم یچیه یخال يجا یعنی...  یکنیرو حس نم

 دیدیرس یبهشون نم نقدریمعلوم نبود اگه شما ا. با وجود شما زنده اند اهیگل و گ نیا ي شهیر: زدم و گفتم لبخند

 !ومدیسرشون م ییچه بال

 .گذاشت يخشک و کنار يپر از برگا يها سهیک ردیح عمو

 ! دهیو سوسن و رز م اسیگل  يبو شهیهم نجایا. آره: حرفم گفت دییدر تا نازیپر

 .از تنش دور شد یحرفا تمام خستگ نیا دنیانگار با شن.زد ینیلبخند دلنش دریح عمو

 !سارا خانمه يخانم خونه  الیل یراست... ـ ممنون دخترم دریح عمو

 !ستیمامان ماهم که ول کن خواهرش ن نیا... بابا  يا ـ من

 !به کارام برسم رمیمن م. گهیـ خواهره د دریح عمو

 !باشه عمو: گفت نازیپر

 .ضرب گرفتم زیم يبا انگشتام رو يکاریمنم از ب.گذاشت زیم يسرش و رو نازیپر

 !ـ نکن نازیپر

 ظیدم سرش و بلند کرد و با غ یمحلش نم دید یقتو.به کارم ادامه دادم يشتریتوجه به حرفش با شدت ب بدون

 .نگاهم کرد
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 مگه؟ ستیکجاست؟ خونه ن الدیم...  گمیم! یکن یچه خطرناك نگاه م. ـ باشه باشه من

 !چرا هست: چونش گذاشت و گفت ریرو ز دستش

 .بود یجراح عموم الدیم

 د؟یاون؟دوباره با هم دعوا کرد شیپ يریـ پس چرا نم من

 ...ـ آره نازیپر

چرا؟ ماشااهللا مرد گنده  گهیاون د. یچیحاال تو ه! ... دیمونیمثه بچه ها م! ... واقعا که: و تکون دادم و گفتم سرم

 !گهید هیا

اگه ... به ما  يداد يریچه گ ؟یکنیخودت مگه با سامان دعوا نم... روز اومدم خونتونا  هی... بابا  يـ ا نازیپر

 برم؟ یناراحت

 !ریپاچه نگ... گهید پرسمیخب دارم م!... ونهوید: و گفتم دمیخند

 .با تعجب به من نگاه کرد نازیپر.به قهقهه شد لیخندم شدت گرفت و تبد هوی

 ....یپالس نجایا شهیدختر تو که هم!!!...روز هی...خدا يـ وا من

 !دقت نکردم... یگیراست م:و گفت دیخند خودشم

 ؟يخریم ای يدوز یلباس م اسمنی یعروس يبرا یـ راست من

 .خالم اطیخ ادته؟ی...  هیسم. اطیخ شیپ رمیم...  یـ اوه خوب شد گفت نازیپر

 د؟یریم یک. اومد ادمیآره ... ـ آهان  من

 !ـ فردا نازیپر

 !امیـ پس منم م من

 !باشه:و تکون داد و گفت سرش

 ...سالم به دختران علم و دانش !به به ـ

 .میسالم کرد هردومون...  ومدیبود که به طرف ما م سامان

 خانم؟ نازیپر دیخوب.کمیسالم عل:سرش رو تکون داد و گفت سامان

 !ممنون.ـ خوبم نازیپر

 سوگل جان؟ يـ شما چطور سامان

 !میالحمداهللا خوب... شکر خدا : رو به طرف آسمون بردم و دو دستم رو بلند کردم و گفتم سرم
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 ...داشت  یاضر شرکت خصوصسامان مهندس ساختمان بود و در حال ح. رومون نشست روبه

 د؟ینشست نجایـ چرا ا سامان

 !میهوا بخور کمی! ينطوریهم: گفت نازیپر

 ـ مدرسه چطور بود؟ سامان

 !خوب بود نازـیپر

 خونست؟ الدیـ م سامان

 ن؟یایانقدر زود از شرکت م شهیشما هم! ... خواست استراحت کنه.نداشت ضیامروز مر.آره  نازـیپر

 .دادم یم و به صحبت هاشون گوش مبت نشسته بود مثله

 چطور؟.ـ آره سامان

 ... ينجوریهم...  یچیـ ه نازیپر

 اگه مزاحمم برم؟ گمیم: گفتم یحوصلگ یب با

 .انداخت و لبخند زد نییسرش رو پا نازیپر

 !گهیپاشو برو د...  يدیعقلت که فهم نیماشااهللا به ا! ... جوجو مزاحم... گهیـ آره د سامان

انقدر خنده  یوسط چ نیمونده بودم ا. منم لبهام و بهم فشردم و کج کردم.دندیهر دو با هم خند و سامان يپر

 .دندیخند یهمه م نیا نایدار بود که ا

 

 

 

 :دوم فصل

سمت .تا اتاق داشت  2آشپزخونه بزرگ و  هیبود که چند دست مبلمان کرم رنگ و  یخونه سالن بزرگ داخل

در اونجا هم اتاق من و سامان و .شد یختم م گهیسالن د هیطبقه دوم و  چپ و راست سالن پله داشت که به

 .مهمان وجود داشت يمامان و بابام و اتاق ها

 ی، جک م میرفت یاز سر و کول هم باال م م،یزدیبا هم حرف م میتو اتاق نشسته بود نازیموقع ناهار من و پر تا

در ظاهر  يدر آستانه  یا شدت باز شد و سامان عصبدر اتاق ب هویکه  میکرد یو مسخره م گری، همد میگفت

 .شد
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 .هم صاف نشست نازیآوردم و پر نییکه تو دستم رو هوا مونده بود رو پا یبالش

 ـ چه خبرتونه؟ سامان

 ؟یزنیحاال چرا داد م... شما  یجز سالمت ستین يخبر...  یچیـ ه من

 !چه خبره گمیم صبر کن االن:چشمامش رو تنگ کرد و گفت. شد رهیصورتم خ به

 .میبهم نگاه کرد نازیمن و پر. رفت رونیاتاق ب از

 چش بود؟: ، با اشاره  نازیپر

 .رو تو بغلم گذاشت يبعد چند لحظه سامان اومد و کاغذ. باال انداختم دونمینم يهام و به نشونه  شونه

 نیو از خنده نقش زم رمیو بگخودم  ينتونستم جلو... به شدت خندم گرفت  دمیکه د يزیاز چ. و باز کردم کاغذ

 .کردندیبا تعجب به من نگاه م نازیو پر تیسامان با عصبان. شدم

 .قهقهش باال رفت يبرداشت و اونم بعد نگاه کردن صدا نیزم يکاغذ و از رو نازیپر

 ..شده بود یو خط خط یمال اهیامضا بود تا نقشه بس که س هیشب شتریالبته ب. ساختمون بود  هی ي نقشه

خط  هی خوامیم یه! باال دیپر یمثله فنر م ییهوی نیساکت نیساکت! نیرو آب بخند... ـ هر هر هر هر  مانسا

خوام  یتا م کنمیدوباره تمرکز م کنمیباز پاك م. جلو رهیمتر م شیو داد شما دستم ش غیج يبکشم با صدا

 !خایجگر زل هشدکاغذ  نیا! دمیکش یچ دمیاصال نفهم. جلو  رهیدفعه شصت متر م نیبکشم ا

 .میدیقرمز شده بود و منم داغ شده بودم بس که خند نازیپر

 !پسر ده سالست...  هی یِنقاش هیشب نازـیپر

 !یباحال یلیخ یـ سام من

 .میهممون سرجامون ثابت موند. اف اف بلند شد يصدا.ما خندش گرفت  يخنده  دنیبا د سامانم

 موقع شب؟ نیتونه باشه ا یم یک یعنی منـ

 !واقعا امروز اون مخت قاط زده... بر سرت  هیخاك س ازـنیپر

 !ستیفقط مخصوص امروز ن... کال قاط داره  نیـ ا سامان

 !هیک نیخب حاال برو بب! مزه ها یب: حالت ناز چشام و چرخوندم و گفتم به

 !نهیـ ام سامان

 .رفت رونیاز اتاق ب و
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در  نیام. کنه یم یما زندگ يخونه  کیل حاضر نزدکه در حا. سامانه  يو چند ساله  نیدوست چند نیام( 

 )دفتر وکالت مشغول به کار هست

نداره؟ همش  یمگه کار و زندگ نیام: رو ورق زد و گفت یمطالعه رفت و نشست و کتاب زیبه سمت م نازیپر

 ...که  نجاستیا

 !کنه یم تیشکا یاز ک یک نیبب:تو سرش زدم و گفتم آروم

 !کنه یوضع من فرق م: داد و گفت هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 !گهید یدونیتو که م! کنه ینه بابا؟ خب وضع اونم فرق م: و باال بردم و گفتم ابروهام

 .بهش زدم یچشمک

که بودا  مایقد. ریبخ ادتیکه  ییکجا یجوون یه... نوچ نوچ نوچ نوچ: و به چپ و راست تکون داد و گفت سرش

صبح که ...  یه! میسر خود عاشق بش نکهیچه برسه به ا م،یادرامون دراز کنپامون و جلو پدرو م میجرات نداشت

! آالت وریطبق طبق لباس و ز وه،یو م ینیریهمه جا شلوغ و پلوغ، طبق طبق ش میدیدیم میشدیاز خواب بلند م

ب امش گفتیو م زدیم ینیلبخند دلنش هیشده؟  یچه خبره؟ چ میگفتیم میشستیکنار دست مادرمون م میرفتیم

 میدیفهمیماهم که نم! رو صورتت میبمال دابیسرخاب سف دیزود باش حمومت و برو که با! توست هیعروس

 شیبه آرا شتریخودش ب کنمیخانم که فکر م هیو بعد  میشستیخودمون و م میشدیخوشحاااال پا م هیچ یعروس

 نداختنیرو صورتمون م یانخوشکل و مام دیتور سف هی شدیشب که م! کردیما رو بزك م ومدیداشت، م اجیاحت

و  جهیتا بچه و داماد و عروس و نوه و نت 8 7شوهر و  میکردیتا چشم وا م. نشوندنیما رو م کهیمرت هیبعد کنار 

... 

 .دمیخندیمنم اون وسط از طرز حرکات و حرفاش م. دادیسرش و تکون م یو ه گفتیم يرو جد نایا

 !زهر مار االغ: به من انداخت و گفت ینگاه

 !انقدر چرت و پرت نگو نییپا میپاشو بر! ـ خفه شو بابا من

 یرنگ با شلوار ل یبلوز مشک. میستادیهردومون همونجا ا. میدیرو منتظر د نیکه دم در ام میرفت نییدو پا هر

 .میهردومون سالم کرد. شده بود شهیجذاب تر از هم. بود دهیپوش

 ؟مدرسه خوب بود. ریظهرتون بخ. سالم !ـ به به نیام

 ... یچه دوغ یچه ماست یچه کشک یچه خوب... بابا  يا. ممنون : کنهیگل م میکه طبق معمول بلبل زبون منم

 !نه ایخودشون متوجه شدند خوب بود  هیکاف یگفت نقدریسوگل جان به نظرم هم نازـیپر
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 .زد یقیلبخند عم نیام

 "يخند یچه خوشکل م"

 !ـ امان از دست تو نیام

 د؟یبر یم فیتشر ییجا نازـیپر

 !با سامان برم دیبا ییچند جا هیآره :داد و گفت هیکرد و به در تک بشیدستش رو تو ج هی

 کنه؟ یکوچولوش چه م ایمهسا جون چطوره؟ با پو یـ راست من

 ... شهیتر م نیریروز به روز داره ش. اشیکشته ما رو با شوخ. ـ خوبه  نیام

 !رفته شییبه دا: دلم گفتم تو

 !بزنم به تخته... ماشااهللا ، ماشااهللا .  نهیریش یلیآره خ نازـیپر

 .چندبار به سرم زد واشی و

 !يزدیمحکم تر م کمیـ  سامان

 .اومد نییبا چندتا کاغذ لول شده از پله ها پا سامان

 !دونستم  یـ چقدر دشمن داشتم و نم من

 !میوقت ترورت نکن هیحواست باشه  يدیـ خب حاال که فهم سامان

 !هندسـ چشم م من

 م؟یبر: گفت نیو روبه ام.  نیـ آفر سامان

 !خداحافظتون.  میبر: سرش رو تکون داد و گفت نیام

 !خداحافظ نازـیپر

 !ـ خداحافظ من

 بایکرده بودم فر فیاز بس که جوك تعر. میغذا کمک کرد هیخانم در ته بایبه فر ن،یاز رفتن سامان و ام بعد

و با خنده به  زدمیمنم غذا رو هم م.زدیهم اون وسط غلت م نازیرو پ دیخند یگوشه نشسته بود م هیخانم 

 !خوشمزه بود! خانم بایدستتون درد نکنه فر: گفت نازیناهار که تموم شد پر. کردمیخندشون نگاه م

 !نوش جونت. خانم ـ سرت درد نکنه دخترم بایفر

 سوگل؟: رو به من کرد و گفت نازیپر

 جونم؟:و گفتم مدیآبم و سر کش وانیل يجرعه  نیآخر
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 !يوقته نزد یلیخ! زدنت تنگ شده تاریگ يدلم برا نازـیپر

 !وقته بهش دست نزدم یلیخ... آره : رز تو گلدون دوختم و گفتم يو به گلها چشمام

 ؟یزن یم نازـیپر

 !ارمیو ب تاریگ رمیمن م یکن یکمک م نایخانم تو جمع کردن ا بایتا تو به فر. باشه: کردم و گفتم نگاهش

 !باشه نازـیرپ

وبه آرزوم هم  رمیبگ ادیزدنش و  يروز هیبود که  نیآرزوم ا شهیعالقه داشتم و هم تاریبه گ یاز بچگ من

و نوازششون  دمیکشیم مهایس يچون از ته دل انگشتام و رو دیشا.زدن من و دوست داشتند تاریهمه گ.دمیرس

 .دادمیم

 .رفتم نییرو از اتاقم برداشتم و پا تاریگ

 !شود یم رفتهیپذ یهنگ درخواستـ آ من

 !یبخون دیدر ضمن خودتم با! رو بزن تیشگیآهنگ هم نازـیپر

 !کنم یمن فقط نقش نوازنده رو اجرا م زمیـ مگه من خوانندم؟ عز من

 !یبخون دیخودتم با. گهید دونمیمن نم نازـیپر

 چرا که نه؟! چشم یکن یـ حاال که اصرار م من

 !ش کندختر حرف گو نیـ آفر نازیپر

 

چشمام و بستم و انگشتام و به .نهیخانم و هم صدا زدم و تا در کنار ما بنش بایفر.نشستم نازیپر يمبل روبرو يرو

 .رو تو ذهنم مجسم کردم نیصورت ام. حرکت دادم مهایس يرو

 .با آهنگ خوندم همراه

 آب يرود همهمه  تن

 خواب يمن پر از وسوسه  با

 دنیرس يایرو واسه

 تو یبحوصله  یب من

 دیباور و ترد ونیم

 عشق و معما ونیم
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  متیتو هر نفس غن با

 ایدن هیتو هر لحظه  با

 تو پر شورو نشاطم با

 نگاتم ياهویه تو

 یآواز قشنگ هی تو

 تو آهنگ صداتم من

 خنده رو لباتم مثل

 اشک رو گونه هاتم مثل

 بوسم و انگار یم تورو

 شعر چشاتم شاعر

 یوحش يپونه ها دشت

 و خواهشالتماس  رنگ

 باد يخاکستر موج

 گرم نوازش ي شعله

 عشق و با تو هم صدا بخونم يگلواژه  ایب

 کاش تا ابد با تو بمونم يرو دوست دارم و ا تو

همه  نیدونم ا ینم. تازه داده بود یبه من جان تاریگ يمهایس يحرکت انگشتانم رو. داشتم یبیو حال عج حس

 .احساس در خوندم از کجا جمع شده بود

 !گرفت میگر! سوگل يچقدر قشنگ خوند نازـیپر

 .و نوازش دادم تاریگ.کردم و لبخند زدم نگاش

 !ماشاهللا صداتم که مثه خودت نازه! یخون یقشنگ م یلیخ.گهیجون راست م يخانم ـ پر بایفر

 سو و آن نیبرگ جدا شده از درخت که با دستان باد به ا هیاحساس . قشنگ  یداشتم و احساس یبیعج آرامش

 ...فرشته ها  يایعاشقانه ها، به دن يایکرد به دن یپرواز م. کرد یرها و آزاد پرواز م. رفت  یسو م

اون  دیشا. دونمینم...  یاز ک! ... شدم؟ وونشید یاز ک. عاشقش شدم یاز ک. دل بستم نیبه ام یدونم از ک ینم

گل  هی خواستمیم. میگل بود يبه بوته ها یدگیمشغول رس میکه با سامان اومد خونمون و من با آقا رح یبار اول
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فکر  یتو اون عالم بچگ. بچه بودم. کردم هیگرچقدر . شد یزخم غاشیرز و بو کنم که حواسم نبود و دستم با ت

بعد سامان ...  خوامینم رمیبم خوامینه من نم: گفتمیهمش م. رمیمیو بعدش م رهیازم خون م نطوریهم کردمیم

ساکت شده بودم و فقط . باهام حرف زد یدستمال دستم و بست و کل هیمد جلو و با او نیام. غش کرد از خنده

داشتم درس  نازیاون موقع که با پر. جلوتر میایب... نه ! ... ینیدلنش يحرفا چه. دادمیبه حرفاش گوش م

ردم تا درآو يشدم و لوس باز لهیچقدر به سامان پ. رونیبا سامان بره ب خوادیاومد گفت م نیام. خوندمیم

موقع که  ونا... نه  ای... چقدر خوش گذشت . طرقبه میو رفت میآخر سر قبول کرد و آماده شد. میباهاشون بر

تو اتاق نشسته بودم که بابا اومد تو اتاقم و . بود شیسال پ 3نیهم... آره ... پا خانم  هیبزرگ شده بود و  گهید

از  دونستمیبودم، نم یتیموقع نیهمه منتظر چن نیاکه  یمن. ثبت نامم کرده یقیکالس موس يگفت که برا

 ستین یبدونم ک نکهیبدون ا نییرفتم پا. مامان هم بدم هخبر و ب نیتا ا نییبدو رفتم پا. کنم کاریچ یخوشحال

و ابراز  دمیپریم نییباال و پا یطرفم رفتم و بغلش کردم و ه ومدیهست به طرف مامانم که داشت م یک

مامانم لبش و به دندون گرفت و بهم چشم غره . کردمیخودم و لوس م یو ه کردمیم یگلود. کردمیم یخوشحال

 دونمینم. شدم رهیخ کردینگاهم م ییبایمبل نشسته بود و با لبخند ز يکه رو نیساکت شدم و به ام هوی. رفت

 عیداختم و سران نییسرخ شدم و سرم و پا. سرفه مامان به خودم اومدم يبودم که با صدا رهیچند لحظه بهش خ

. بود یحس خوب یلیبود خ یاما هر وقت. اون موقع بود دیآره شا. شد رشیازون موقع فکرم درگ... رفتم باال 

تر  قیشعله ور تر و عم الشیفکر و خ ای دنشیکه با گذشت زمان نه تنها کمتر نشد، بلکه هر روز با د یحس

 .شدیم

 .میبر اطیخ شید رفتن کرد و قرار شد فردا باهم پقص نازیمامان، پر ییفرما فیبعد از تشر بعدازظهر

 

 

 

 :سوم فصل

 !خسته شدم يپر يـ وا من

 !يبر ادهیپ يخوایم يخانوم چطور هیسم يتو تا خونه .ما يکوچه فاصله ست تا خونه 2ـ خوبه حاال  نازیپر

 ...خودت رحم کن ،نیآسمون و زم يچقدر راهه؟ خدا یدونیم د؟ییببر ادهیتا اونجا پ دییخوایو م ؟منیـ چ من

 .ام گرفته بود هیگر
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 !کردم یشوخ.تو ایحاال ب! وونهید: و گفت دیخند نازیپر

کنم فراموش  نازیپر بینص خواستمیکه م يفحش آبدار نازینسترن خانم ، مادر پر دنیبا د. میشد ییرایپذ وارد

 .کردم

 !ـ سالم نسترن خانم من

 خوبند؟ هیو بق ؟مامانتیخوب.خانم ـ سالم دخترم نسترن

 !سالم دارن خدمتتون.ـ خوبند ممنون من

 !حاضرشم رمیمن م. اریسوگل ب يبرا یدنینوش هی نازیخانم ـ پر نسترن

 !ـ باشه مامان نازیپر

 "!ستیکه به فکرمون ن نازیپر نیا... بده نسترن خانم  رتیخدا خ يا"

نفره  12 يناهار خور زیم هیو  یدو سه دست مبلمان مشک.رفت ومن مشغول تماشاکردن خونه شدم نازیپر

 .از آن پرشده بود واریکه تمام د ینقاش يخونه رو اشغال کرده بود و با تابلوها يفضا

 .با دو فنجون قهوه برگشت نازیپر

 !یسوگل جون بخورحال کن ایـ ب نازیپر

 .بود نیریش.مزه مزه کردم.کردم کیقهوه رو گرفتم و به لبم نزد فنجون

 عالقه داره نه؟ یلیخ ینقاشمامانت به  گما،یـ م من

 !بوده ینقاش خوب دمیشن! کار بابابزرگ مامانمه اینقاش نیا.آره: رو برداشت و گفت فنجونش

 !خدا بده شانس: دمیکش یابروم و دادم باال و سوت کوتاه هی

 .اومد نیینسترن خانم از پله ها پا نیح نیهم در

 !میبر دیخانم ـ بچه ها اگه حاضر نسترن

 .شدم بلند

 .میـ آره بر نازیپر

 

 

 .خانم نشون دادم هیکه از هر نظر مناسب بود از داخل ژورنال به سم یلباس مدل

 !باز نباشه ادیز قشیلباس ، فقط  نیخانم ا هیـ سم من
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 کجاش بازه؟ گهید ادیتا جا گردنش م قشیکه  نیا:پوزخند زد و گفت هیبه لباس انداخت بعد  یخانم نگاه هیسم

 !راحت باشه المیخواستم خ اما دونمیـ م من

 .کج کردسرش و تکون داد و مشغول نوشتن اندازه ها شد لباشو

قشنگتر  نیسوگل ا: مدل گذاشت و گفت کی يکه مشغول ورق زدن صفحات ژورنال بود انگشتش رو رو نازیپر

 ؟ ستین يکه انتخاب کرد ینیاز

 !ادیخوشم نم! کوتاهه میلینه چسبونه، خ:به لباس کردم و گفت ینگاه

 !قهیسل یب! یبرو بابا توهم روحان: باال انداخت و گفت يدیق یهاش و با ب شونه

 !یهم خودت قهیسل یب! خودت برو رمیـ من نم من

 .هم خرطوم ارمیبود از تعجب شاخ که چه عرض کنم هم دم در ب کیتا لباسم رو پرو کنم نزد میکه رفت يروز

 !يسوگل چقدر خوشکل شد يـ وا نازیپر

 !يقرص ماه شد نیماشااهللا ع:زد و گفت يضربه ا زیم يخانم رو نسترن

 !ادیبهت م یلیخ زمیمبارکت باشه عز هـیسم

شده بودوبا  يدوز دیمروار نشیس يبلند که رو ریرنگ با دامن حر یلباس صورت. خودم و برانداز کردم نهییآ تو

 "خواستمیبود که م یهمون". زدم يلبخند. کرده بود بایدستهام بود من و ز پیکه ک ییها نیآست

 دیقشنگ بدوز ينطوریا دیبتون کردمیفکر نم دیراستش و بخوا.شده یعال یلیخانم خ هیـ سم من

 !دختر یمن و دست کم گرفت:کرد وگفت یخانم اخم هیسم

 یچ یرسیکه به خودت م یتو عروس يهمه خوشکل شد نیسوگل االن ا:و گفت دیدستاش و بهم کوب نازیپر

 !یشیم

 "آخ که چقدر دلم براش تنگ شده اد؟یخوشش م نمیام یعنی دونستم؟یه من خوشکل بودم و نمهم نیا"

 .شده بودند بایز یقیهر کدام به طر.و نسترن خانم هرکدوم لباسشون رو پرو کردند نازیپر

دستش طال ، نقره ، . بود يماهر اطیالحق که خ. دیرسیرنگ قشنگتر به نظر م یبا لباس کوتاه مشک نازیپر

 ... انیرلب

 گه؟ید يریبا من م شگاهیسوگل آرا: رو به من گفت نازیپر. خانم در و بست  نسترن

حرم؟  میبعد از ظهر بر يایم: گفت داشتیکه کنارم قدم برم نطورینازهمیپر. تکون دادم دییتأ يو به نشانه  سرم

 نتونم برم؟ گهیماه د 2تا  ترسمیم
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 ـ چرا؟ من

 !برم کنمیوقت نم گهیاونور د نوریو ا یمهمون یبعدش کل شهیم اسمنی یاخه عروس نازـیپر

 !حرم و کردم يهوا یلیاتفاقا منم خ. میـ باشه بر من

چادر سر  نیبا ا دمیخند نازیاز دست پر یتو صحن حرم کل... حرم  میاومد خونمون تا بعد از ظهر با هم بر نازیپر

 .کردنش

 !بخدا يآبرومون و برد! کنتو رو خدا انقدر چادر و تو بغلت بغچش ن يـ پر من

چادر سر کردن تو  نیهم! حرم میایگفت ب یاصال ک:غرغر کرد و گفت. و ول داد تا رو سرش مرتب کنه چادرش

 !چسبهیبهم نم ارتیحرمه که ز

 ! تشنمه یلیمن خ ؟يخوریآب م! ادیامام رضا بدش م! ـ انقدر غر نزن من

 .رفتیوز داشت با چادر رو سرش ور مهن. نازیو دادم دست پر شیکیآب کردم و  وانیل دو

 رزنایپ نیا نهویع يشد! يخنده دار شد یلیبخدا خ! گرفتمیم لمیداشتم ازت ف نیدورب هیکاش : و گفتم دمیخند

 !کنندیو دم خونشون و جارو م بندنیکه چادرشون و به کمرشون م

خدا  ي شهیموقع روز هم نیا هنکیبا ا. يبه کفش دار میو داد میکفشامون و درآورد. محکم زد تو شکمم یکی

مهر  نازیپر. میو نشست میآورد ریخلوت و آروم گ يجا هیدفعه  نیسوزن انداختن نبود اما ا يحرم شلوغ بود و جا

 !کنم تحملچادر و  تونمینم گهیو بکن که د ارتتیزود ز: و جلوش گذاشت و گفت

 چادر سر کردن انقدر سخته؟ هی! ـ گمشو توام من

 !چادر و بلد باشن تو سرشون نگه دارن ستنین یمثل تو روحان همه که نازـیپر

 میزدیبود حرف م یچ ادینم ادمی قیکه دق يزیچ هیدر مورد  يمن و پر میداشت. تموم شد ارتیز قهیدق 20 سر

 .شدینم دهیگرفته بودن که صورتشون د نییانقدر سرشون و پا. تا پسراومدن روبه رومون نشستن 3 دمیکه د

 !همش در حال رکوعند... اونا رو  يپر یـ ه من

که دور و برمون بودند  ییاونا يهمه . خنده ریزد ز یپخ هویکرد و  یکه اشاره کردم نگاه یبه سمت نازیپر

 .نگاهشون و گرفتند عیاون سه تا پسر اما سر یحت. نگاهمون کردن

 .اه...  يـ ساکت باش آبرومون و برد من

 !بندیسه تا غنچه تازه شکفته چقدر نج نیا! رمیبم یاله: گفت دیخندیکه م یحال در



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١٨ 

پاشو : گفتم نازیآروم به پر. بلند شدند و همزمان باهم نماز خوندن شونییسه تا. میدیخندیهر دوتامون م حاال

 !ثواب داره یکه کل میپشت سرشون نماز بخون میبر

. نشه دهیتابلوم د ي افهیه بودم که قمن که از زور خنده چادر و رو صورتم گرفت. میدیهردومون آروم خند دوباره

 يبچه ها یول. انقدر که احساس کردم االنه که خفه شن. چونشون بسته يفرقشون کج، دکمه هاشونم تا جا

 . بودن یخوب

 !سه نفر شدم نیسوگل من عاشق ا نازـیپر

 !شعوریب! نکبت يایح یـ گمشو ب من

 !رهیمادر واست بم یاله! خونهیدب نشسته قرآن مبچه چقدر مو گاین نیخوب يخب بچه ها... وا  نازـیپر

 ت؟یمعص یپ يبر يخوایم ای ؟يایتوام م! حیضر رمیمن م: جام بلند شدم و گفتم از

 !بگذره راتمونیکه خدا از سر تقص میتوبه کن میبر! حاج خانوم امیم: جاش بلند شد و گفت از

 میمشت و لگد و هل دادن رفت یباالخره با کل. جلو يبر يکردیاما انقدر شلوغ بود که جرات نم حیضر میرفت

 !بابا پولدار: آروم گفت نازیپر. حیمانتوم که مچاله شده بود دراوردم و انداختم تو ضر بیاز ج يهزار5 هی. جلو

 !خدا ببخشدت کنمیحرف نزن دارم برات دعا م...  يور بپر يپر يـ پر من

 .خونه میبرگشت دنیبعد دو ساعت خند خالصه

******************** 

مامانم انقدر کار سرم :گفت یکرد و م یمدام غرغر م دمیدیرو تو مدرسه م نازی،هر روز که پر اسمنی یعروس تا

 ایمدت  نیا یمنم ط... که چرا عروس شده  کنمیهزار القاب و صفت و فحش نثار م اسمنیکه همش به  ختهیر

 زدمیزل م ای.ومدیمامانم در م يصدا هک کردمیم یشوخبا سامان  دمیدیتا فرصت رو مناسب م ایخوندم  یرمان م

 .اصال ولش کن...  الیخیدرسم که کال ب. کردم یم یو روشون رو بررس ریو ز واریبه درو د

 

 میگوش يصدا.رفت یور م لشیسامان هم با موبا.خوندم یروزا تو سالن نشسته بودم کتاب م نیاز هم يروز هی

 40گفت  یاول. بستن یم یدو نفر داشتن به هم خال: نوشته بود.بود نازیاز پر یامیپ.نگاه به صفحه کردم. در اومد

 یدوم.میکرد داشیپ یغواص میرفت تهمه مد نیبعد ا روزید! رود افتاد نیساعت بابام تو هم شیسال پ

مدت  نیگفت تو ا یاول! اومد خونه سالم سالم بود میدید روزیرود، د نیافتاد تو هم شیسال پ 40من  يبابا:گفت

 .کرد یتو رو کوك م يساعت بابا: کرد؟ گفت یکار م یچ ریاون ز
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سامان سرش و بلند کرد و نگاهم . دنیشروع کردم به خند. دونم چرا خندم گرفت ینم یول. مزه بود یو ب لوس

 .کرد

 ؟يدید یچ ه؟یـ چ سامان

 !جوك واسم فرستاده  نازیپر. یچیـ ه من

 !بخون: نشست و گفت صاف

 !ـ خنکه من

 !ـ بخون امانس

لبام و کج کردم و بر وبر نگاش .شروع به خنده کرد یو الک دیکف دستش رو محکم به رانش کوب. خوندم واسش

 .کردم

 !ـ کوفت من

 !خنده دار بود یلیـ خ سامان

 !یلیـ آره خ من

 

 :چهارم فصل

رفتم تا  شگریدست آرا ری، ز دمیلباسم رو پوش نکهیبعد از ا. میرفت شگاهیبه آرا نازیمن و پر. دیفرا رس یعروس روز

سشوار ببره تا پوست سرم  رینشد من و ز یکنه و اگرم عقده هاش خال یموهامو محکم بکشه و عقده ها شو خال

اومدم و خودم را  رونیب شگریدست آرا ریاز ز یقتهمه درد و شکنجه و نیگذشته از ا. بسوزه و کرکر بهم بخنده

سو برده بود و  کیبه  ییبایفر خوردم رو به طرز ز يموها.جا خوردم شگریاتماشا کردم از مهارت آر نهیداخل آ

 .رو کنارش زده بود میمر زیر يگلها

 ... يسوگل چه ناز شد يـ وا نازیپر

 .از گونم گرفت یبغلم و ماچ محکم دیپر نازیپر

 !زمیعز يتوأم خوشکل شد... پاك شد  شمیآرا يچته همه  يـ آ من

 ...!رهیکه از حال م چارهیب نیام ينطوریا: گفت واشیکرد و  کینزد صورتش و به گوشم نازیپر

 .نگاه کردم نازیبا لبخند به پر. حرف ته دلم مالش رفت نیا دنیشن با
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دست من باشه ثمرش  ریز یهر ک گهید: گفت یبه گردنش داد و با حالت حق به جانب یتاب)شگریآرا( رایسم

 ...شهیم نیهم

 شگرشیبه آرا یاصال ربط نیا: لباش و جمع کرد و گفت ادیخوشش نم رایمعلوم بود که از سم نازیپر

 !کنند ششیآرا توننیم يحرفه ا يشگرایخوشکل ترم آرا نیالبته از! سوگل خودش خوشکل هست.نداره

 ادیب الدیکه زنگ بزنم م ياگه حاضر:روش رو طرف من کرد و گفت رایسم یعصب ي افهیبدون توجه به ق بعد

 دنبالمون؟

خرامان خرامان خودم  نازیاومد و من به قول پر الدیبعد م قهیدق ستیب. رو تکون دادم و خودم و آماده کردم سرم

 .رسوندم و سوار شدم نیرو به ماش

 .ـ سالم من

 دیخوایم! دیماشاهللا کوالك کرد.ایسالم به دختران پر:رو به من انداخت و گفت اهشیچشمان س نهیداخل آ از

 ه؟ن گهید دیامشب دل ببر

 .گرفت خندم

 ".میهست و باهم ببر یدل و روده و معده و قلب و خالصه هر چ میخوا یم "

 ا؟یراه افتاد... ــالدیـ وام نازیپر

 رهیمشدم که به ن خ الدیمتوجه نگاه م کردمیسرم و بلند م یتو راه وقت. و روشن کرد نیو ماش دیخند الدیم

 .زدمیفک م نازیتوجه با پر یاما ب. شده

باغچه رو با تمام وجودم  يو عطر گلها دمیکش قیعم ینفس. شدم  ادهیپ نیاز ماش. میدیعت بعد رسسا مین

 .شده بود نییچشمم به در خونه خورد که با انواع و اقسام گل تز.احساس کردم

 ...راه انداخته يگلستان سعد. چه کرده نجایخواهرت با ا نیبب... يپر یـ ه من

 ...خواهر مارو باش:انداخت و گفت یدر خونه نگاه رو بست و به نیدر ماش نازیپر

 !نیآم! کن بیبنده هات به ماهم نص نیجونِ بهتر ایخدا! معلومه شوهرخواهرت پولداره! چه بزرگه نجایـ ا من

 !یستیکه ن دهیند! حاال خوبه خونه خودتونم بزرگه ها... يدار يـ چه دل پر درد نازیپر

 !نبود ادمیآره واال : گفتم یو باال بردم و با ژست خاص ابروهام

 .و تکون داد وبه راه افتاد منم به دنبالش سرش
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 دمیرو شن یشخص يمانتوم و در آوردم صدا یوقت. کس به جز ما دوتا نبود چیه. میدو به طرف اتاق پرو رفت هر

 .زدیکه من و صدا م

 ...ـ سوگل من

 .دمیرو د ومدیش مبه یلیکه خ بایز یمش کرده و لباس يمهرنوش با موها. برگشتم

 .ـ سالم من

 !ادیلباس بهت م نیچه ا:دست دادم وبغلش کردم و گفتم باهاش

 .ـ ممنون مهرنوش

 ما چطوره؟ يحال دختر عمو: و گفت نازیطرف پر برگشت

 .... یعال... توپ: در حال عوض کردن کفشاش گفت نازیپر

 !ـ خب خدا رو شکر مهرنوش

 ن؟ییپا میبر يه ااگه آماد: رو شونم گذاشت و گفت دستش

 ؟يایتو نم يپر.میبر: و تکون دادم و گفتم سرم

 .امیمنم م دینه شما بر نازـیپر

 .ـ باشه من

دلم . تو دلم ولوله بود. میاومد نیینگاه کردم و به دنبال مهرنوش از پله ها پا نهیخودم و از داخل آ گهیبار د هی

 .نمیو بب نیزودتر ام خواستیم

 اومدند؟ هیبق مامانم و یـ إ راست من

 .ششونیببرمت پ ایب... اونجا ... از سالن اشاره کرد  یوقته بعد به قسمت یلیـ آره خ مهرنوش

 !عروس خانم شیپ مینه اول بر: گفتم. دمیکه مهرنوش اشاره کرد نگاه کردم و مامانم رو د یقسمت به

 .ـ باشه مهرنوش

مهمانها  شتریب. شده بود دهیه صورت نا مرتب چشکل هر طرف سالن ب يا رهیدا يزهایبود که م یبزرگ سالن

 .نواخت یرو م یمیمال کیاز سالن گروه ارکستر بود که داشت موز یقسمت هی...  شناختمشونینم.اومده بودند

 !نمشیبیـ مهرزاد کوچولو چطوره؟کجا هست؟نم من

 !کنه یم کاریرزاد چمه نمیبب رمیمن م اسمنی شیتو برو پ! عمشه شیپ! طونیش شهیمثل هم.ـ خوبه مهرنوش

 .ـ باشه من
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 شیآرا. و درخشنده تر شده بود باتریز شهیاز هم اسمنی. دندیدرخش یدر صدف م يدیو داماد مثله مروار عروس

 .داشت یمیمال

 !ـ سالم عروس خانم من

 .دمشیبوس

 !يچقدر خوشکل شد! زمیـ سالم عز اسمنی

 .سالم آقا آرش. گمیم کیتبر. بگم دیو من با نیـ ا من

 !نیخوش اومد. ـ سالم سوگل خانم آرش

 !دیهست ییبایزوج ز! گم یم کیبهتون تبر. ـ ممنون من

 !ـ نظر لطفتونه آرش

 !دمتیـ خوشحال شدم د اسمنی

 !ذارمیتنهاتون م! فعال با اجازه.  نطوریـ منم هم من

 !يـ ممنون که اومد اسمنی

و کنار اون خانم . مهمان مشغول صحبت بود ينمهااز خا یکیمامانم کنار . مامان کج کردم زیو به سمت م راهم

 .زدیحرف م) نیپدرام(فر نیشاه ياونطرفتر بابا ، با آقا. نشسته بود)نیمادر ام(،ستاره خانم 

 .سالم ستاره خانم. ـ سالم مامان من

 .داد بزنم بایمجبور بودم تقر نیهم يبود برا ادیارکستر ز يصدا

 !ـ سالم مامان جان مامان

 ؟یم ـ سالم دخترم خوبخان ستاره

 . ممنون. ـ خوبم  من

 ؟ياومد یـ ک مامان

 سامان کو؟.  ستین شتریب قهیـ چند دق من

 !بود نجایاالن هم! دونمینم: به دورو بر انداخت و گفت ینگاه

کنم  دایتا سامان رو پ گردوندمیداشتم چشم م نطوریهم..با خودش چه کرده مینیبب. کنم  دایتا سامان رو پ رفتم

متوجهش شدم  دید یوقت.شده بود رهیاونطرفتر نشسته بود وبه من خ زیچند م. خورد  یه چشمم به شخصک

 ...و به جست و جو ادامه دادم دمکر یمنم در جوابش اخم.شد انینما فشیو رد دیسف يزد که دندانها يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٣ 

 

صورتش و با  ونیبرم دکوراس گهیم طونهیش...  کنهینگاه م یینمایس لمیزل زده به من انگار داره ف نیهمچ"

 "!بچه که زدن نداره. سوگل خانم شما آروم باش.... کنمااا  یکی يانبار ونیدکوراس

 هیک نمیتونستم بب ینم نیهم يبرا. پشتش به من بود... که مشغول به صحبت بود  دمید ییرو کنار آقا سامان

 .به سمت سامان رفتم... 

 ...ـ سالم سامان من

 یلیبود که خ دهیپوش يبا کراوات نوك مداد ينوك مداد راهنیپ. ختیقلبم فرو ر... برگشت آقا به طرفم اون

 يلبش لبخند يگوشه .دمیو تو چشماش د نیبرق تحس. کردم ینگاهش م رهیخ رهیخ نطوریهم. ومدیبهش م

 ...جا خوش کرد

 .کرد يتک سرفه ا سامان

 "!نگاه کردم عیچه ضا يوا يا"

  ؟ياومد یک...ـ سالم سامان

 . شده بود پیخوشت یلیبود که خ دهیپوش يو کراوات سرمه ا دیسف راهنیرنگ با پ يکت و شلوار سرمه ا سامان

 "بشم هوشیخودم زودتر ب دیالبته شا... کنه  هوشیو ب يپر خوادیفک کنم سامان امشب م"

 !ـ االن اومدم من

 .سالم: برگشتم و گفتم نیسمت ام به

 د؟یخوب. سالم: پر رنگ تر شد و گفت لبخندش

 !ـ ممنون من

قورت  یآب دهانم و به سخت. خلوت داشتم يجا هیبه  ازین.هوا کم آورده بودم. ستمیتونستم اونجا با ینم گهید

 .دادم

 !نازیپر شیپ رمیخب من م... ـ ا  من

 .سرش و تکون داد  سامان

 .ـ باشه نیام

همراه با  یعنیضربان قلبم تندتر شد ... افتادم برق نگاش  ادیبه . دمیکش رونیب یصندل کی.رفتم يزیطرف م به

بهش فکر نکنم چون ممکن بود قلبم درسته  گهیکردم د یو سع ختمیآب ر وانیل هی..زدیارکستر دوبس دوبس م
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چقدر  شییخدا یول. اره بذاره سرجاشیحوصله داشت دنبال قلبم بدو و ب یک گهیاون وقت د. ادیاز جاش در ب

 ...تونستم چشم ازشون بردارم یاصال نم. و که نگو راشیگ ياون چشما. جذاب شده بود

 .کنم دایرو پ نازیو چشم گردوندم تا پر دمیو تا ته سر کش وانیل

 تیخواستگار ادیسامانم اگه ب نیهم...  رسهیهمه به خودش م نیا رهیبگ خوادیم یمنگل و ک نیا دونمیمن نم ـ

 ...محکم بکشم شویزیزویو يموها گهیم طونهیش...ادهیاز سرتم ز

 ؟یکنیباز غرغر م هیچ ـ

 .ادی،داره به طرفم م یسانت 10يو کفشا یکلفت مشک يکوتاه و جورابا یبا لباس مشک نازیپر دمید برگشتم

 ...یطوفان به راه انداخت...نه بابا...ـ اوه من

 ؟يزدی، نکنه پشت سر من حرف م طونیش: و کنارم نشست و گفت دیکش رونیب یصندل کی

 !کارمیمگه ب... نه بابا : و برانداز کردم و گفتم سرتاپاش

 .پاشو پاشو: از جاش بلند شد و دست من و گرفت و گفت هوی

 ه؟یـ چ من

 .و از جام بلند کرد من

 اه...گهیـ پاشو د نازیپر

 ؟يدفه رم کرد هیشده؟ یـ خب بگو چ من

 .دیکشیمنو محکم گرفته بود و به دنبال خودش م دست

همه آدم، من و مثل اسب دنبال خودت  نیزشته جلو ا. مثل آدم راه برو. چه خبرته. يپرـ دستم کش اومد  من

 .یکشیم

 ... هیبق شیببرمت پ خوامیم. گهید ایساکت باش ب...  یزنیـ اه چقدر غر م نازیپر

 نمدویمن نم. دختر نیخدا من و بکش و راحتم کن از دست ا... آخ دستم ... که فرار کنند  خوانیـ بابا نم من

 ...خوشش اومده  نیا هیچ یسامان ازچ

 .به طرفم برگشت.  ستادیدفعه ا هی

چرت و پرت گفتنات  نیآخرش ا.  يمثل آدم حرف نزد چوقتیه... اه سوگل .و گفتم نیچرا ا.خدا گند زدم يوا"

 ".کن گاینه ن یگیم. دهیکار دستت م

 ؟یگفت یـ سوگل چ نازیپر
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 من اصال حرف زدم؟...  یچیه: طر برطرف شه گفتمخ نکهیا يدهانم و قورت دادم و برا آب

 .بگو گهیبار د هی؟یگفت یچ... ـ سوگل  نازیپر

 .نشه عیفشرد تا ضا یلبخندش و مهار کنه لباش و به هم م نکهیا يبرا

پدر .  يا يا يا. آق داداشم کار خودش و کرد  نکهیمثل ا... نه . یزنیگفتم االن گردنم و م.بابا رو رو برم"

 "ینیکه صورت گل انداختش و بب ییکجا.يما آورد بیسر دختر نج ییچه بال نیسامان بب. بسوزه یقعاش

 يو هو ينترس از انکه ها: گهیشاعر م ؟ياریچرا ادا در م.گهید يدیتو که شن: زدم و گفتم يگله گشاد لبخند

 من و؟ يببر یخواستیحاال کجا م... دارد  يبترس از ان که سر به تو... دارد 

 .دیاومدو دوباره دست من و مثل آدامس کش رونیب ایاز حالت رو وهی

 !بدوم تونمینم! کستیبخدا پام ش يپر.اوردمینم ادتیخدا کاش  يـ ا من

 "نکنه  کارتیخدا بگم چ يا".بود کله پا بشم کیکرد که نزد ریپام گ ریلحظه دامن لباسم ز هی

 بیخواهران غر.کردندیم یکوبیونجا بودند و رقص و پااز سالن برد که اکثر جوونا ا یقسمت کیو به طرف  من

 .دندیخند یبودند و با هم م ستادهیکنار هم ا)نازیپر ییدختر دا( ایمیالناز و ک یعنی

 !اومده یک دینیـ بچه ها بب نازیپر

 .به طرف ما برگشتند هردو

 ...سالم ! ـ به الناز

 .ـ سالم من

بود که جلب  يزیچ نیصورتش اول يدیسف... د و موهاش بوربو یالناز چشماش عسل. دوشون دست دادم باهر

 .دو قلون ناینکنه ا کنمیوقتا شک م یبعض. هم درست مثل خواهرش ایمیک. کردیتوجه م

 ...يـ چه خوشکل شد ایمیک

 !نیشماهم خوشکل شد... ممنون: زدم و گفتم لبخند

 د؟یکنینم یخانما ، معرف ـ

 .طرف صدا برگشتم به

 ". هیک گهید نیا...  اخدای"

 

 :پنجم فصل
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با ... فقط بالهاش کم بود ... مثل فرشته ها ...  دی، کفش سف دی، کراوات سف دیسف راهنی، پ دیو شلوار سف کت

 .سرش رو تکون داد.شد رهیکه رو لباش بود به من خ یلبخند قشنگ

 .سالم ـ

 .ـ سالم من

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا ـ

بعد از چند سال از لندن  شیروز پ 2تازه ... سوگل ، پسر خالم احسان ... ستم سوگل دو نیـ احسان ا نازیپر

 ...برگشته 

 یسوگل حواست باشه چ... يآ يآ يآ يآ... همه خوشکل باشه  نیکه تو لندنه ا نازیپسر خاله پر دونستمینم"

 .لپم و از تو گاز گرفتم"...کن ایح...حرفا نیتورو چه به ا...ایگیم

 .ه طرفم دراز کردرو ب دستش

 !خوشحالم تونییـ از آشنا احسان

 !نطوریبنده هم هم: دستش و فشردم و گفتم یدستش نگاه کردم وبا لبخند کوتاه به

و  يقلوه ا يسبزه رو و لبا. موهاش کوتاه بود و حالت دار. دمیکش رونیپر قدرتش ب يزور دستم و از دستا به

 .داشت یخاص ياما در کل جذبه . قرمز

 !دیهست بایز یلیـ شما خ ناحسا

 "!بابا الزم به گفتن نبود دونمیخودم م "

 .ممنون: خونسرد گفتم یلیجا خوردم اما خ حشیاعتراف صر از

 .بردیم نییابروهاش و تند تند باال و پا يدار یبا لبخند معن. نگاه کردم نازیپر به

 "...!مرض  "

 .کردیماحسان معذبم  ي رهینگاه خ...  کردمینم یراحت احساس

 ...با اجازه ...شمیـ خب بنده از حضورتون مرخص م من

 ...ربات  هیمثل ... تاشون لبخند زدند و سراشون رو تکون دادند  هرسه

 .خوشحال شدم دنتونیـ از د احسان

 .نطوریـ منم هم من

 .امیـ تو برو منم االن م نازیپر
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 .لبخند زدم وبه راه افتادم فقط

 "؟يا دهیمارو د يملکه  نیا ایآ...  ییسامان کجا"

 

 .بود ادیز یقیساز و موس يدرد گرفته بود بس که صدا سرم

 یلیل الیواو

  یلیدارم خ دوست

 من دلخون يمن مجنون،تو شاد یلیل تو

 رونیقلبت مرا مکن ب ي مهیخ ز

 یباش یمال کس يروز مبادا

 ... یباش یشب در هوس کی مبادا

 ــــــاخونند؟والـــ یم هیچرت و پرتا چ نیا آخه

به طرفش راه .کرد ینگاه م دندیرقص یکه م ينشسته بود و به افراد نهیکه تنها و دست به س دمیرو د سامان

 .افتادم

 ؟یکنینگاه م یـ به ک من

 .بهش زدم ینشستم چشمک یکه کنارش م نطوریمنم هم.نگاهم کرد رهیرو به سمتم برگردوند و خ سرش

 ؟يدیدرو  یآسمون ي؟پريدیخوشکل ند هیـ چ من

 .آره تکون داد يروبه منزله  سرش

  ن؟یکو ام. دونستمیـ م من

 .االن ادیم. دورو برا بود نیـ هم سامان

 !يکرد پیچه خوشت گمیم: بهش زدم و گفتم يموز برداشتم و گاز هی

 !جوجو نادون... بودم جغجغه  پیخوشت: گذاشت و گفت زیم يو رو دستاش

 ...بر منکرش لعنت .. .آره خب ... نه بابا ؟... ـ اوه  من

 .شد دایاز دور سر و کلش پ الدیم

  ؟یبرقص ير یچرا نم الدـیم
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 الدیاز م.شده بود رهیبه چشمام خ.دهانم باز موند.تعجب کردم .گهیفکر کردم من و م. به طرف من بود صورتش

 "معروفت؟ رتیبابا کو اون غ". بگه يزیچ نیبود همچ دیبع

 .بود ییایبا حجب و ح ي بچه اما کال. نبودا یرتیغ یلیخ یعنی

 هان؟: صورتش رو به طرف سامان برگردوند و گفت هوی

 .دادم رونینفسم و ب "یخودت دمینه فهم. راحت شد المیخ"

 !شدم ریپ گهیمن د! ـ رقص مال جووناست سامان

 .گرفت خندم

 !به مردنت نمونده يزینبود چ ادمی یگیخنده ـ آره راست م الدبایم

 .زمزمه کرد يزیلب چ ریسامان زد و ز ينه چند بار به شو و

 !ـ از االن فاتحه بخون که مردم تو قبر جام راحت باشه سامان

  ؟یحرفاست آخه؟تو عروس نیاالن وقت ا. ـ اه من

 !گن یسوگل خانم راست م ـ

 .بده يتا خودش و کنار من جا دیکش یو عقب م یبود که صندل نیام

 يبودند و منتظر بودند تا ارکستر خودش و برا ستادهیداماد کنار هم اعروس و . شد یخاموش م یکی یکی برقا

. کردند یجلوتر به رقص در اومده بودند و فضا رو قشنگتر و عاشقانه تر م یرنگ ينورا.آماده کنه کینواختن موز

و عشق و در مردمک  دندیرقص یعروس و داماد دست تو دست هم م. میمال یآهنگ.نواخته شد کیموز

 ياز ته دل برا. کردم یصحنه نگاه م نیچونم بود و به ا ریمدت دستم ز نیمن در ا. خوندند ین مچشمهاشو

 یم فیعروس و داماد تعر ییبایزمزمه کنان در گوش هم از ز یهمگ. و شوهرش دعا کردم اسمنی یخوشبخت

. دمیدیچشماش رو م فقط برق یکیتو اون تار. کردیم گاهمداشت ن.نینگاهم رفت سمت ام اریاخت یب هوی. کردند

کاش : دوباره نگاهم و سمت عروس و داماد بردم و با خودم گفتم. قلبمم که واسه خودش جشن گرفته بود نیا

 نیبه ا... دوستم داره دمیفهمیبود که م ينشونه ا هیکاش . نسبت به خودم با خبر بشم نیاز احساس ام شدیم

دود بشه بره  االتمیهام و خ یباف ایرو يه باشه و همه به من نداشت یاحساس چیوقت ه هی کنهفکر کردم که ن

امشب که تا آخر شب  يال اقل برا. مسموم و از خودم دور کنم يفکرا نیکردم ا یتنم مور مور شد و سع... هوا

 .وقت داشتم فکر کنم یلیبعدا خ. نمینش نجایدق ا ي نهیآ نیع

 .میرو نشون بد مونیو خوشحال میراشون کف بزنو ما ب ننیدادند که بش تیدونوگل تازه شکفته رضا عاقبت
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بود  ایمیاحسان با ک. نشسته بود الدیم یبا سامان رفت ول يپر. نوبت جوونا بود که با جفتاشون برن برقصن حاال

 ؟یبرقص يخوا یتو نم: از کنار گوشم گفت ییصدا. شناختمیرو هم که نم هیو بق

 !ستین یآخه کس: شونه هام وانداختم باال و گفتم. ر جوابم بودمنتظ يبا لبخند محو نیام. سمت صدا برگشتم به

 !نفر روبه روت هست کیچرا : و به طرفم دراز کرد و گفت دستش

رو کنار  دایترد يهمه . دستش و تکون داد نیام. داشتم دیاما ترد. بود يتو دلم ولوله ا. دستش نگاه کردم به

 .من که از خدامه ؟یواسه چ دیترد: گذاشتم و دستش و گرفتم و با خودم گفتم

دو تا دستام و رو شونه . میبد یبه سر و دستمون تکون ادیبود و الزم نبود ز یمیآهنگ مال. میهم وسط رفت با

که حال خودم و  کنمیاعتراف م. کرد کیهاش گذاشتم و اونم دو دستش روجلوآوردومنوبه خودش نزد

 ای. احساسش و بفهمم دیبودم تا شا نیام يبه چشما رهیخ. دمبودم خوشحال بو نیام کینزد نکهیاز ا. دمیفهمینم

 کمیکنارمه و انقدر بهش نزد نکهیکه چقدر از ا. بفهمه که چقدر دوستش دارم.اون احساسم و بفهمه دیشا

چشمات امشب : گوشم آورد و گفت کیسرش و نزد.باشم دوارمیام شدینم ادیز. بود کیاما اونجا تار. خوشحالم

 !یشمواظب خودت با کنمیم شنهادیپ! قشنگ تر شده

 چیه. بودم ایانگار تو رو. انگار الل شده بودم. دمیدستم و باال سرش گرفت و من دوبار چرخ ییبایلبخند ز با

لحظه ها رو به خاطرم  نیتک تک ا خواستیدلم م... نیبود و ام نیفقط ام. دمیدیرو نم يزیچ چیکس و ه

دستام و دور ... بهتر بود یلیمن خ زا نیکه رقص ام کنمیاعتراف م. اشهنداشته ب یلحظه تموم نیکاش ا. بسپرم

زد و من  یچشمک. صورتم بود کیصورتش نزد. دستش کمرم رو گرفته بود  هیبا  نیگردنش حلقه کردم و ام

 یاز خوشحال. میرقص تموم شد و ازهم جدا شد... چقدر ادکلنش خوش بو بود . دمیکش یقینفس عم. لبخند زدم

رفتم تو . داریب ایخوابم  نمیبزنم تو صورتم که بب یکیخواست یدلم م. رمیدونستم دارم کجا م یمن یحت

اونجا موندم تا حالم  يلحظه ا. بود سیقرمز و خ جانیصورتم از ه. نگاه کردم نهییو خودم و از تو آ ییدستشو

 .رفتار کنم يکردم عاد یو سع رونیاومدم ب...  ادیجا ب کمی

من  یول. زد یسرم داشت همراه ارکستر طبل و تمبک م نیا شییخدا گهید. هنوز ادامه داشت یکوبیو پا رقص

 يبرا شتریالبته ب. آب بخورم کمیرفتم تو آشپزخونه . سرش با مهرزاد گرم بود نازیپر. خوشحال خوشحال بودم

 یلیخ. د آشپزخونه شدموار... آب  يها شهیپر بود از ش زایوگرنه سر م. برم تو آشپزخونه خواستیدلم م یفضول

کس تو  چیه. داره اجیهم احت یبزرگ يآشپزخونه  نیبه همچ یبزرگ نیبه ا يصد البته خونه . بزرگ بود

 يصدا. ینیریش يو ظرفا وهیم ياونجا پر بود از سبد ها. بودند ییرایتموم خدمتکارا مشغول پذ. آشپزخونه نبود
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دست خودم . لحظه آرامش داشته باشند هیتونستن  ین مبدبخت م يگوشها نیشد و ا یم دهیارکستر کمتر شن

 وانیآب تو ل کمیبرداشتم  وانیل هیآب و  يها شهیرفتم سمت ش. کردیسردردم م يادیز يسر و صدا. نبود

به دور و برم هم  خوردمیکه داشتم آب و جرعه جرعه م نطوریهم. دستم به کمرم هیپشتم به در بود و . ختمیر

آب تو  یاز ترس هر چ. دمیرو شن یشخص يصدا هویکه  بردمیسکوت لذت م نیو از مکردینگاه م فکربدون 

و  نیکردم برگشتم که ام یکه داشتم سرفه م نطوریهم. تو گلوم دیپر یدهانم بود و نبود بدون هماهنگ قبل

 .دمشیداشتم خفه م گهید. کردیگوشش گرفته بود و بهت زده من و نگاه م کیو نزد یدستش گوش هیبا . دمید

 ".کنهیکن مثه مجسمه ابوالهول من و نگاه م يکار هی ایبابا خفه شدم ب دم؟یمن جن د ای دهیجن د نیا "

آب خوردم تا  کمیدوباره . آمد و چند بار پشتم زد کمیگذاشت و نزد بشیو تو ج یبه خودش اومد و گوش نیام

 .گذاشتم نمیس يدستم و رو قفسه . باالخره راه گلوم باز شد

 !دیینجایدونستم شما ا ینم. دیببخشـ  نیام

 .کرده بودند سیصورتم و خ اشکام

 ؟یکن یم هیـ چرا گر نیام

 !بخاطر سرفه هامه... کنم که  ینم هیگر: زدم و گفتم یحیمل لبخند

 يدستم هنوز رو قفسه . آورد و به دستم داد رونیدستمال ب هیکرد و  بشیدستش و تو ج. زد يور هی لبخند

بود و  ستادهیروبروم ا نجوریهم. دستمال و گرفتم و باهاش آروم صورتم و پاك کردم گمیدست دبا . بود نمیس

گذاشته  نمیدستم و که رو س. کنم لندجرات نداشتم سرم و ب. نظر داشت ریحرکاتم و ز. کردیمن و نگاه م رهیخ

 .هرکار کردم جدا نشد. کرد به لباسم ریکه دست بندم گ ارمیب نییبودم و خواستم پا

 !کنمیبذار من جداش م. نکش... شهیـ نکش لباست پاره م نیام

دستم و عقب  عیسر. فاز بهم وصل کردند 6انگار برق . دستم که آزاد بود گذاشت يشد و دستش و رو کمینزد

حاال که دستت و لمس  يدیرقصیباهاش م یداشت شیساعت پ 1بخوردت؟ تا  يدیخنگ خدا ترس". دمیکش

 یول. حرکتم خندش گرفته بود نیاز. نگاهش کردم. شدم یحرکت بچه گانم عصب نیر ابه خاط "؟یترسیکرده م

دستبند و از لباسم  کردیم یبود که با آرامش سع رهیچشمام فقط به دستاش خ. که نخنده کردیخودش و کنترل م

و به عبارت  نفسام تند شده بود. دیشنیصداش و م نمیفکر کنم ام گهیکه د ياونقدر. زدیقلبم تند م. جدا کنه

 .و گاز گرفتم نمییلب پا. خندم گرفت.کرد یغلبه م کیبر اعصاب پارا سمپات کیاعصاب سمپات گهید

 "!؟یزنیحرف م لسوفانهیواسه من ف یگرفت ادیباز تو دو کلمه  "
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 .کردمیفکر م ينطوریحداقل من ا ای. دیبه نظرم رس یطوالن یلیمدت خ نیا. دستبند جدا شد عاقبت

 .ـ ممنون من

 !قشنگه یلیلباست خ نیا. مواظب باش لباست پاره نشه. کنمیخواهش م:زد و گفت لبخند

 .لبخند زدم منم

 نیمت کمی. يافتاد میحل گیاز د کنهیاالن فکر م. برنج ریش يدختره ... جمع کن بابا اون لب و دهانت و  "

 ".باش دختر

کدوممون دلمون  چیانگار ه. میبود ستادهیهنوز اونجا ا.کردم به خودم مسلط باشم یکردم و سع يسرفه ا تک

 يا قهیبعد چند دق. رمیبگ نییمن مجبور بودم سرم و پا کردکهینگاهم م رهیخ رهیخ نیام. میبر خواستینم

 ؟يآب بخور ياومده بود... ا : سکوت و شکست و گفت

 !تشنم بود یلیخ... آره : و باال گرفتم و گفتم سرم

شما : کردم و گفتم یدست شیپ. بگه خوادیم يزیچ کردمیاحساس م. نگاه کرد واریتکون داد و به در و د سرشو

 ن؟یخواستیم يزیچ

 !ادینم ادمی. دونمینم: باالخره گفت. اومده بود نجایا یچ يبرا اوردیم ادشیانگار داشت . نگاهم کرد متفکر

 .کنهیکه نم ییاچه فکر نهیبیمارو باهم م ادیم یکیاالن  گهیگفتم برم د گهینم يا گهید زیچ دمید

 .دیـ ببخش من

 يدر حال افتادن بودم که صدا. کرد ریپام گ ریکنارش رد شدم اما انقدر حواسم به چشماش بود که دامنم ز از

 .مواظب باش: دمیو شن نیام

اونقدر آت و آشغال دورم . شدیسره م هیاگه افتاده بودم کارم . همزمان از پشت من و گرفت و مانع افتادنم شد و

دست و پا  نیام يجلو دیدختر تو چرا همش با...  کنهیم يمن و ضربه مغز نایاز ا یکیکه مطمئن بودم  بود

که  يچه سوال مسخره ا نیا. بابا توام ریبمتا بغلت کنه؟  یراستش و بگو از قصد خودت و انداخت ؟یباش یچلفت

حواست : گفت تیو گرفت و با عصبان من و به طرف خودش برگردوند و بازوهام. بودم کشیدوباره نزد!!!! یکنیم

 کجاست؟

اما . کردم مثل خودش باشم یآب دهانم و قورت دادم و سع. که لبخند رو لبام بود در جا خشک شدم من

دوباره با همون . برخورد و نداشتم نیانتظار ا. رفتارش جا خورده بودم نیاز ا. کلمه حرف بزنم هی تونستمینم

 ...اونوقت اگه . زیره به مبود سرت بخو کینزد: حالت گفت
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 کردم؟یم کاریچ شدیم تیاونوقت اگه طور: گفت ینگاهش عوض شد و با مهربون حالت

. گرفتم نییسرم و پا. بود رهیبه چشمام خ. کنم کاریچ دونستمینم. اوردمیاز کاراش سردرنم. و نگاهش کردم مات

حرفش و به  نیناراحت؟ ا ایل باشم خوشحا دونستمیاصال نم. نداشتم رمیدستگ يزیاز حرفاش و کاراش چ

گونم  يدستم و رو...  نیهم. فقط نگرانت بود. بذارم؟ به خاطر دوست داشتن؟ نه نه خل نباش یحساب چ

 .دیببخش:گذاشتم و گفتم

 

 .دمیو د نازیپر. اومدم رونیاز آشپزخونه ب. بود شفته بشم کینرم از کنارش رد شدم اونقدر که نزد یلیخ

 ات گل انداخته؟لپ هیـ چ نازیپر

 ؟يجد: گونم گذاشتم و گفتم يو رو دستم

 هان؟  ؟يکردیم کاریچ یداشت. یزنیمشکوك م: و گاز گرفت و گفت نشییکرد و لب پا زیو ر چشاش

 !!!کارا یلیخ... اومممم : گفتم یبا خوشحال نیهم يخواستم فکرش و منحرف کنم برا. دمیخند

 !نمیکن بب فیخب تعر... اوه  نازـیپر

 !داره يبدآموز! ـ گفتن به بچه ها نگم من

 !یحساب توام از دست رفت نیپس با ا...  يوا: کرد و گفت ینوچ نوچ

 !زمیـ کوفت عز من

 .راه افتادم نازینکردم و دنبال پر یتوجه. کردیداشت با اخم نگام م. کرد یتالق الدیبا نگاه م نگاهم

شده بود  یجانیه يادیامشب ز. نگاه نکنم نیامبه  گهید کردمیم یتا اون موقع سع. شام شده بود وقت

مردم  يبچه  ذاشتیمادر مردم نم يچشما نیهرچند که ا. فشار خونم بره باال و کار دست خودم بدم دمیترسیم

تا  نیهم يهاشون رو از دست داده بودند ، برا يبودند انرژ دهیدخترا و پسرا بس که رقص...نزدنم دیو انقدر د

 .دمیگوشت و ساالد کش یپلو با کم ریکفگ هیمن فقط ...  دندیغذا کشبشقابشون جا داشت 

 د؟یخوریانقدر کم م شهیهم ـ

گوشت ، سه  کهیپلو ، دو ت ریدو کفگ...  دیکش یخودش غذا م يبود و برا ستادهیاحسان بود که کنارم ا يصدا

 .ندم گرفتخ.کردم سهیبشقاب خودم رو با بشقاب اون مقا... قاشق خورشت اونم از سه مدلش 

 "من ریهمه گرسنشونه غ نجایا نکهیمثله ا. داره مییماشااهللا چه اشتها"

 د؟ینگفت: رو به طرفم چرخوند و ابروهاش و باال داد و گفت صورتش
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 !خورمیم نقدریهم شهیهم... من. بله... ـ آه  من

 .ختیپلوتو بشقابم ر یگوشت و کم کهیت هیرو برداشت  ریکفگ.رو از دستم گرفت بشقابم

 !تونم بخورم ینم نیاز شتریالزم نبود من ب یول.ـ ممنون من

 !دیخور یجلوتون باشه م ادیغذا ز یوقت: و به دستم داد و گفت بشقاب

. موهام يرو ينگاهش کج شد به سمت گلها. لبخند ژکوند زد که من و هم وادار به لبخند زدن کرد هی بعدش

افتاد که با  نیدفعه چشمم به ام هی. فتادن بود درست کردا کیکه نزد یدستش رو به طرفم موهام برد و گل

متوجهش شدم روش رو برگردوند  دیدتا . دیلبخند رو لبام ماس. شده بود رهیسرد بشقاب به دست به من خ یحالت

 .که سامان بود رفت و نشست يزیو به سمت م

 .رو دنبال کردرد نگاهم ... شد رهیبهم خ. احسان دستش رو هوا موند. دمیو عقب کش خودم

 .دیببخش منـ

 .جلوم سبز شد نازیپر هویبرم که  دمیو کش راهم

 !گردمیساعته دارم دنبالت م هی ییکجا نازـیپر

 .هویچت شد ! با توام: دستم و گرفت و گفت.حرف به راهم ادامه دادم بدون

 !حوصله ندارم يولم کن پر: و پس زدم و گفتم دستش

 یحرف چیهم بدون ه نازیپر.ینیبشه که راحت بش دایپ یخال زیم شهید که همانقدر بزرگ بو نجایرو شکر ا خدا

 .حرف بزنه فاتحش خوندست گهیکلمه د کیدونست اگه  یم.کنارم نشست

 خورهیهمه م نیا کنمیمن تعجب م. هم تا تونسته بود بشقابش رو پر کرد نازیپر.نوشابه خوردم یاز همه کم اول

 .شروع کردم به غرغر. ادمکار احسان افت ادی...شهیچاقم نم

 . يخور یتو خودت مواظب باش چقدر م.مگه یفوضول.خورم یبه توچه من چقدر م "

به دورو .یدر رد ش نیاز ا ینتون گهیانقدر بخور که د... اصال به من چه.دهیخودش غذا کش يگاو برا هی ي اندازه

 يداره که گلها یپررو به تو چه ربط. ..اه .رفت يشد وونهیهست ؟ سوگل د يمگه در نجایا. برم نگاه کردم

 "؟يردا کاریتو چ. فتهینه؟ اصال دوست دارم ب ای فتهیسرم داره م يرو

 !با توام سوگل نازـیپر

 ؟یگ یم یها؟ چ: شدم و گفتم رهیخ شیعسل يچشمها به

 ؟یکنیغرغر م یچته ه گمیم نازـیپر
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 .ولش کن. یچیـ ه من

 ؟يخور ینم يزیچرا چ: رد گفتک یم کیکه قاشق و به دهانش نزد نجوریهم

 !رمیـ س من

 !ينخورد يزیاز صبح که چ ؟يدار مینکنه رژ... واو: رو باال برد و گفت ابروهاش

 !کمتر بخور بلکه اون دنبه هات آب شه کمیتوام . چاق شدم کمیـ آره  من

 !الغرترم یاز ن. برو بابا: به شکمش انداخت و گفت ینگاه

 !دلم برات کباب شد... نوچ نوچ نوچ ...  یلیـ آره خ من

 .میدیخند باهم

 !انقدر بگو تا اخر سر چاق بشم و رو دست مامانم بمونم نازـیپر

 !جوش نزن.یمون یـ نم من

و غذا  کردیداشت با سامان صحبت م. نشسته بود نگاه کردم نیکه ام ییسکوت غذاشو خورد و من به جا در

 ...و حفظ کنم میکردم خونسرد یم اما سعشد یحرص. نداشت نجایبه ا یاصال توجه. خوردیم

 نه؟. بود یشب کوتاه...  گمیـ م من

 !و خسته کننده... اوهوم  نازـیپر

 .شد رهیگذاشت و به بشقابش خ زیقاشق و چنگالش و رو م. دیدست از غذا خوردن کش هوی

 شد؟ یـ چ من

 .افتاد نییچشمش پا يقطره اشک از گوشه  هیرو بلند کردو  سرش

 ؟یکن یم هیچرا گر... ـ اا من

 !شهیتنگ م اسمنی يدلم برا نازـیپر

 !ها ستین هیشب گر نیا. ادین گهیخواد بره که د ینم وونهید: کنارش نشستم و گفتم. و آروم پاك کرد اشکاش

 !یگیراست م: زد و گفت لبخند

 .دمیو خند. یش یتلف م.یـ حاال غذات و بخور شب گشنه نخواب من

 .بخور نیتم بشخود. مزه یب نازـیپر

 .ـ چشم گلم من

 .دمیبشقابم رو به طرف خودم کش و
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 !گفته باشم. ردتیبگ ادینم نیام گهیاون وقت د. یگاو چاق بش هی يکه اندازه  يفقط انقدر نخور نازـیپر

 !که هست نهیهم. بخواد دیاون اگه من و بخواد هرجور که باشم با. ـ نه تو جوش نزن من

 نه بابا؟ نازـیپر

 !ه جون توـ ب من

 

 نازیمن و پر... میعروس کشون مونده بود يفقط ما جوونترا برا.عروس کشون ، بابا و مامانم به خونه رفتند موقع

 .میبه سمت سامان رفت

 !جونم یـ سام من

 ـ جون دلم؟ سامان

 نه؟ گهید يبر یـ مارو هم با خودت م من

 .یمامانت که اوف نش شیشما برو پ. زمیـ نه عز سامان

 !سامان: عتراض گفتما با

 .میایبا شما ب میدوست دار. شما دست فرمونتون خوبه نازـیپر

 د؟یچرا معطل گهید دینیـ خب پس بش سامان

شده  رهیمنم با دهانِ باز به روبروم خ. دور زد و سوار شد نیهم ماش نازیپر.و باز کردو نشست نیدر ماش و

 .سرم و به سمت آسمون بلند کردم.بودم

 "!تو سامان یچه مارمولک... کردم  توبه ایخدا"

 .گرفت يکنار سامان جا نیاز سوار شدن من ، ام بعد

 د؟یـ خب حاضر سامان

 .ـ آره من

 .برو. راجعون هیـ انا هللا و انا ال نیام

 .خنده ریز میزد هممون

 .حواستون باشه. دما ینم هیم هیـ من د سامان

 .ترسمیمن م... ها  ینکن يخطر يـ کارا من

 !جوجو ترسو ؟يایبا من ب يچرا اصرار کرد ییترسو نقدریـ شما که ا سامان
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 !نعمت است ابانیلنگه کفشم در ب... ـ خب  من

 !مونده لنگه کفش بشم نمیفقط هم.... ممنون  یلیـ خ سامان

 .لب گفتم و سامان حرکت کرد ریز یبسم الله...  میدیخند همه

اونور رفت که حالم داشت بهم  نوریا نیانقدر ماش. میریکه بمداد حتم داشتم االنه  یکه سامان م يراژایو با

خدا غلط کردم  يا ".میزودتر برس میکرد یفقط خدا خدا م. ارمیبود باال ب کیو گالب به روتون نزد خوردیم

 "سوار شدم

 نیشاخه گل رز از پشت ماش کیبرد و  رونیسامان دستش و از پنجره ب. میدیعروس که رس نیماش کینزد

 .دییهم گل و گرفت و بو نازیپر. نشسته بود نازیگل رو پشت سرش گرفت که پر.کندعروس 

زدم  یپق رمیخندم و بگ ينتونستم جلو.اتفاق افتاد عیسر یلیچون خ دیشا.صحنه خندم گرفت نیدونم چرا از ینم

من  يه خنده که کنارم نشسته بود متوج نازیپر یبود که حت ادیوسوت ز غیج يخوشبختانه انقدر صدا.خنده ریز

 نیاون هم متوجه ا دیشا. کرد ینگاه م منبغل به  نهیکه با خنده از آ دمیو د نیسرم و که بلند کردم ام.نشد

 .ازم رو برگردوند و نگاهش رو به روبرو دوخت عینگاهش که کردم سر. صحنه شده بود

جلو چشمام  نیام يچهره .کردم به اتفاقات امشب فکر.شدم رهیخ ینامعلوم يو تو بغلم گرفتم و به نقطه  بالش

 یم یشدم و تمام بدنم از هم متالش یبا هر نگاهش ذوب م.و آرامش بخش نیدلنش يریتصو. نقش بست

که ناخودآگاه به  دبو یسوزان يدر مردمک چشمهاش شعله ها. نیحاال چه نگاهش سرد باشه و چه آتش.شد

افتادم  رمونیدب يحرفا ادی. يبرد ین لذت مسوخت نیاما از ا.یسوخت یو م يشد یم دهیسمت اون شعله کش

عاشق : بود نیجملش ا هی. فکر کنم خودشم عاشق بود. کردیم یساده و قشنگ عشق و برامون معن یلیکه خ

اونه که روح عاشق و  یعشق واقع. کنه یم شخودش و فرامو گهید ره،یبه سمت معشوق م یاونه که وقت یواقع

 یعنی... قاف نیش نیع!! تنها فاصلشون سه حرفه. شه یراموش مشن و جسمشون ف یم یکیمعشوق باهم 

 ...عشق 

 ...یطوالن يا ازهیو آروم چشمام و بستم و در آخر خم دمیکش قیعم ینفس

 .گرفت خندم

 "از حس عاشقانت نمیا. خاك بر سرت سوگل "

 

 :ششم فصل
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 .سرحالم نقدریا يزود نیبود که صبح به ا بیعج. شدم داریب ادیساعت به صدا در ب نکهیاز ا زودتر

 .مامان و بابا در حال صبحانه خوردن بودند.آشپزخونه شدم وارد

  ریصبح بخ.ـ سالم من

 ریصبح توام بخ. ـ سالم باباجون بابا

 برات؟ زمیبر ییچا. ریـ صبحت بخ مامان

 !زودتر مدرسه باشم خوامیم. رمیخورم و م یلقمه م هیـ نه  من

 برسونمت؟ يخوایـ م بابا

 !قدم بزنم کمیخوام  یم. نه باباجونـ  من

بود و آهسته راه  نییکه سرش پا دمیو د نازیتو راه پر.مامانم دستم داد که تو راه بخورم ریلقمه بزرگ نون و پن هی

 .رفتیم

 "دهینخواب شبیفک کنم د"

کس از  چیه. زدم يلبخند مرموز. نبود نازیکس جز من و پر چیه.دورو برم و نگاه کردم. گل کرد طنتمیش حس

 کردیم خونکیمن و س یکه ه کردیم یزندگ یطونیش هیتو دلم  يانگار. من در امان نبود يایشوخ نیدست ا

نشه به سمتش  دهیشن امکفش يکه صدا يآروم آروم طور.ندارم يریوگرنه من که تقص. کنم تیکه پاشم اذ

. هوا رفت غشیج يصدا.لکش دادمشدم دو تا دستام و به طرف پهلوش بردم و قلق کشیکامال نزد یوقت. رفتم

 .رفت جیلحظه سرم گ هیبه صورتم زد که از سوزشش  یمحکم هیلیبرگشت و س

 !بخدا دمیترس! يشعوریب یلیخ ؟ییسوگل تو يوا نازـیپر

 !یبزن یمحکم یلیس نیهمچ يدونستم بلد یواقعا نم يپر: و رو صورتم گذاشته بودم و گفتم دستم

 دردت گرفت؟: و گاز گرفت و گفت نشییپا لب

 !یلیـ خ من

 .دیو خند! خب حقت بود نازـیپر

 .دمیو محکم به سرش کوب فمیک

شانس . شدمیداشتم زهره ترك م ه؟یچه شوخ نیا! یستیبخدا تو آدم بشو ن! سرم درد گرفت وونهیآخ د نازـیپر

 ...دستم نبود وگرنه يا گهید زهیچ يآورد

 !ستین دنیشن يبرا یحرفا نزن که گوش نیاز! بابا میبر وفتیراه ب. باز ننه بزرگ شد. ـ اوه من
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 .میو راهمون رو ادامه داد دمیدومون خند هر

کرد و  یحل م نیمعلم واسه خودش تمر. نشد میدرس حال نیاز يزیکه خوشبختانه چ. میداشت کیزیاول ف زنگ

بغل .دمیکش یم یمن نقاش. میداد یماهم سرمون تو کار خودمون بود و به ظاهر گوش م. داد یمثال درس م

 .داشتند ینقش پستچ اشونمیکردند و بعض یبا هم مکاتبه م میبق. کرد یگل درست م میدست

طبق معمول سحر دوباره از درس و .میزدیحرف م. میوچندتا از بچه ها نشسته بود نازیمن و پر حیتفر زنگ

 .کرد یمدرسه ناله م

باشه کنکور  ينجوریاالن ا شه؟یم یچ یدون یم میفتیاگه امسال ب. فهممینم کیزیف نیاز يزیبخدا من چ سحرـ

گن ما  یم یکن یاعتراضم که م.ذارندیهر روز هر روز امتحان م. نیمزخرف يمعلما م؟چهیبد میخوا یم يچجور

 ...بگه ادیب سین یکیآخه .میخودمونم دانش آموز بود

. بزنم یکتک مفصل هیست سحر و خوا یاون موقع دلم م.میهردومون لبخند زد. میبه هم نگاه کرد نازیو پر من

 هی. کو تا کنکور! بابا ول کن توام يا: و گفتم دمیوسط حرفش پر.داره یحس نیهمچ هیهم  نازیحتم داشتم پر

 !یکنینم لتو و میاز درس جدا باش. میلذت ببر يآزاد نیاز مینیبش میاومد قهیدق

نگام  ينطوریا! جانم: گفتم یه حالت با نمکآب دهانم و قورت دادم و ب. شد رهیلباشو بهم فشرد و بهم خ سحر

 !کنمینکن که وحشت م

 .سحر دندوناش و از حرص بهم فشرد و از جمع ما جدا شد. خنده ریبچه ها زدن ز ي همه

 !تو سوگل ناراحت شد يدار یبا خنده ـ چه زبون لوفرین

با  دیپس با. مارهیب ت،سیخرخون مجرم ن گنیم... کنهیهمش غرغر م! گهیخب خسته شدم د. ـ برو بابا من

 ...!میرفتار کن مارانیخرخون ها مثل ب

 دیبچه ها هست: جا داد و گفت یخودش و به زور رو صندل. شد داشیاز دور پ نویم. خنده ریز میهمه زد دوباره

 !شمیبه خدا از بس درس خوندم دارم خفه م رون؟یب میبر میلیشنبه که تعط5 نیا

 !که فکرات حرف نداره نویم تییسکویل به تو بو يا: زدم رو شونش و گفتم محکم

 هیبق. زنمیصداش م تییسکویمن ب. دادیو نشون م شیالغر يزیاز هر چ شتریالغر بود و قد بلندش ب يادیز نویم

 .شهیطفلک جنبش باالس ناراحت نم. کنندیصداش م ينجوریهم عادت کردن هم

 . میشد یتموم شد و همه به سمت کالسمون راه حیتفر زنگ
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 کردمیاحساس م. دمیکشیم ازهیکه همش خم ومدیاما انقدر خوابم م. شدم و رفتم حموم داریشنبه صبح زود ب پنج

باال سرم . زنمیسر پله ها نشستم دارم چرت م دید رونیسامان از اتاقش اومد ب. شهیداره پاره م گهیکنار لبم د

 مگه تخت خواب و ازت گرفتن؟...  ریاُقُر بخ: و گفت ستادیا

! رونیبرم ب خوامیم: به بدنم دادم و گفتم یکش و قوس. دمیکش گهید ازهیخم هیو باز کردم و دوباره  چشمام

 !ام يمنتظر پر

 ؟یـ کجا به سالمت سامان

 !یکوهسنگ میبر میخوایـ با بچه ها م من

 اد؟یهم م نازیـ پر سامان

 !ـ بله من

 !دیزود برگرد: رفت و گفت نییپله ها پا از

 ؟یمارو برسون يخواینم. میاریو م فمونیتشر میکن لیاهارمون و من. ـ چشم من

 مگه؟ شنیجا م نمیهمه آدم تو ماش نیا: و نگاهم کرد و گفت برگشت

 !يفقط من و پر. انیکه خودشون م هیـ بق من

 !رسونمتونیـ باشه م سامان

که با بچه ها قرار گذاشته  ییجا میرفت...  میمواجه شد نازیاما دم در با پر رونیب میو اومد میشد نیماش سوار

اول . باال میاز کوه بر میگرفت میاما بعد تصم. میو حرف زد میخورد ییچا یکم مینشست.مینفر بود 7جمعا . میبود

و عکس  میستادیمیوا میدیدیکه م یقشنگ يجاباال هر میرفتیکه از کوه م نطوریهم... صبح بود و خلوت 

 هیبا کمک بق. نیخوردم زم يکرد و سکندر ریکه پام به پله گ میبود دهیکوه رس يوسطا بایتقر....  میگرفتیم

 يبود رو به افراد ستادهیونوس که دور تر از ما ا... خورده بود  چیپ ياما پام بدجور. کردم از جام بلند شم یسع

 ...  ستنیبا من ن نایبخدا ا: و شاهد افتادن من بودن گفت ومدنیم نییپا هکه داشتند از کو

رو سکو . شد نیداد و از خنده نقش زم یجا خال. کفشم و دراوردم و به سمتش پرت کردم. خنده ریز میزد همه

که درد  ادیز: کنارم نشست و گفت لوفرین. بود دهیند يجد بیخدا رو شکر آس. نشستم و پام و نگاه کردم

 کنه؟ینم

 .خوبم. نه بابا: و گفتم نییو دادم پا پاچم
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 کفش پاشنه بلنده؟ يجا نجایا. عقل یب يآخه دختره : وم انداخت و گفتکفشم و آورد و جل مهال

نگاه . مجبور شدم. کفش نداشتم گهیخب د: گفتم يدیبا نا ام. پاشنه ش در اومده بود. و نگاه کردم کفشم

 !پاشنشم کنده شده

 يزیچ یسوزن یخیم یبچه ها کس: بهش انداخت و گفت یکفش و ازم گرفت و چند تا نگاه مهندس نازیپر

 نداره؟

 !جا مونده بود فمیداداشم تو ک ينجار يخایخدا رو شکر کن م. ریبگ ایب: درآورد و گفت فشیو از تو ک خیم میمر

که  میباال رفت گمید یکم. شدیدوباره کنده م بودمیاما اگه مواظب نم میکمک بچه ها پاشنه رو جا انداخت با

پام . ستمین گهیبچه ها من د: رو پله نشستم و گفتم. کردیدرد مبس که  شهیاحساس کردم پام داره از بدنم جدا م

 !شهیداره از درد منفجر م

 بمونم؟ شتیمن پ يخوایم: اومد طرفم و گفت نازیها رفتند باال اما پر بچه

 !منتظرتونم نجایمن هم! دیبرگرد عیفقط سر! ـ نه بابا برو من

 .کردمیناظر و تماشا منشسته بودم و از باال م یمدت. جاش بلند شد و رفت از

تو افکارم ...  شدنیم دهیاز اون باال آدما مثل مورچه د. بود دهیفا یکنم اما ب دایکردم خونمون و از اونجا پ یسع

 زم؟یعز ییچرا تنها: گفتیکه م دمیرو از پشت سرم شن یشخص يغرق بودم که صدا

 ستادهیز خروس و مرغ نبود پشت سرم اهاشون کم ا افهیچندتا پسر که ق. و پشت سرم و نگاه کردم برگشتم

. برم واشیمجبور بودم  کردیاما پام درد م. نییاز جام بلند شدم تا برم پا. نمیاونجا بش دنیند زیجا گهید. بودند

دستت رو بده من  کنهیاگه پات درد م لم؟شده گ یچ: شد و دستش و به طرفم دراز کرد و گفت کمینزد شونیکی

 !میریباهم م

. نییپا امیکردم با توجه از پله ها ب یسع. لحظه ترس برم داشت هی. چندتا پسر اونجا نبود نیمن و ا از ریغ یکس

 یکیو جمالت رک شدنیم کیکه بهم نزد دمیشنیصداشون و م. بود یاما با اون کفش و با اون پا دردم کار سخت

. مونده بود گهیدو سه تا پله د. زدیتند م هتو دهانم بس ک ومدیقلبم داشت م گهید. اوردندیو به زبونشون م

خورد و  چیتا سرم و برگردوندم دوباره پام پ. انهی انیبچه ها دارن م نمیخواستم برگردم پشت سرم و نگاه کنم بب

نرم  يجا هیسفت و سخت بخورم تو  نیبه زم نکهیا ياما احساس کردم به جا دمیکش غیج. محکم پرت شدم

. کنهیآشنا داره با ترس نگاهم م يدو گوله  دمیده بود و باز کردم که دبسته ش ترسچشمام که از شدت . بودم
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نفسام تند . و روسرم مرتب کردم يبا شرم خودم و ازش جدا کردم و روسر. هم همراهش بودند گهیدو نفر د

 .رمیاز خجالت جرات نداشتم سرم و باال بگ. بود نییسرم پا. شده بود

 سوگل؟ یکنیم کاریچ نجایشده؟ تو ا یـ چ نیام

 گهید! اومد یصاحاب سوگل! میبچه ها بر: شده بود به دوستاش گفت کمونیاز همون پسرا که حاال نزد یکی

 !میولش کن

. دمیو داد شن غیج يصدا هوی...  کردیم يخودش چه فکر شیپ نیحاال ام. و لبام و محکم بهم فشرد چشما

 .زندشیور شده و داره ماز همونا حمله  یکیبه طرف  نیام دمید. چشمام و باز کردم

 !دهنت و ببند... ـ خفه شو آشغال  نیام

آخ  هیفرصت نداشت  چارهیکه ب زدیچنان اون و م نیخواستن از هم جداشون کنن اما ام هیو بق نیام يدوستا

 نیام...  نیام: به طرفشون رفتم و گفت. نکرد دایفرصت پ گهیزد اما د نیبگه فقط دو سه تا مشت تو صورت ام

 !شیولش کن کشت... تورو خدا ولش کن... 

کنار لبش پر خون بود بود اما پسره لبش پاره شده بود و از دهان و دماغش خون  نیام. از هم جدا شدن باالخره

مدام  نیاما ام کردنیبه آرامش دعوتش م نیام يدوستا. ازونجا دورش کردن عیدوستاش سر. رونیب زدیم

 قهی شونیکی.کردمیم يباز انگشتامبود و با  نییمنم سرم پا. کردیاه مو من و نگ دیکشیدستاش و تو موهاش م

 يدیوقت د هیبده  ادیو به مام  تییحرف ياز اون مشت ها یکیبابا : گفت یو مرتب کرد و با شوخ نیام ي

 !میو بکش یکی میخواست

 .چشم غره رفت که ساکت شدند نیاما ام دنیدوشون خند هر

 !نیمنتظرم نباش! مایمن خودم م نیـ شما بر نیام

تند . کنم هیگر نمیبش خواستیدلم م. اومد کیچند قدم نزد. میاونجا بود نیحاال فقط من و ام. رفتند هردوشون

 !من و نگاه کن: گفت تیبا عصبان. دیکشیتند نفس م

م لبا. رونیگردنش زده بود ب يسرخ بود و رگا تیصورتش از عصبان. شدم رهیو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 بودن؟ یاونا ک: گفت تیدوباره با عصبان. دیلرزیداشت م

 يبلندتر يدفعه با صدا نیا. نکردم يمن که کار. کنم هیگر دیمن نبا! نه.ومدیدرم میداشت گر. داغ شد چشمام

 بودن؟ یاونا ک گمیم ؟يکر: گفت

 ...من ... ـ من  من
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 !صدات و بشنوم خوامینم گهید. خفه شو... ـ خفه شو  نیام

 یاصال مگه اون ک زد؟یحرف م ينطوریبا من ا یبه چه حق. و نداشتم يبرخورد نیانتظار چن. نگاهش کردم مات

 بود؟

آروم تر . رفتیم نییباال و پا شینیب يپره ها. اومد کترینزد گهید کمی. رمیاشکام و بگ ينتونستم جلو گهید

 !یباش یآدم نیهمچ کردمیفکر نم...  خورهیحالم ازت بهم م: گفت

اما اشتباه ! یپا روحان هیتو  گفتمیمن و بگو با خودم م! خوشحالم زود شناختمت یلیخ: زد و گفت يخندپوز

 !کثافتن يایتو همون جوجو فوکول اقتیهان؟ ل ؟يدیکه خودت و به لجن کش یاز هر کدوم چقدر گرفت. کردمیم

دستم و که مشت شده بود . کرددلش خواست بارم  یبه چشمام زل زده بود و هر چ. ارمینتونستم طاقت ب گهید

اشکام و . صورتش و با دستش گرفت و با اخم نگاهم کرد. خوابوندم نیتو گوش ام یمحکم یلیو باال برم و س

 نیدر موردم ا یتو به چه حق ؟یزنیو بهم تهمت م يستادیجلو روم ا یتو به چه حق... تو : پاك کردم و گفتم

اگه خوب اون  ؟یهان؟ به چه حق ؟ياریو به زبون م خوادیم که دلت یهرچ یتو به چه حق ؟یکنیفکر و م

چالقم داشتم از ترس زهره ترك  يپا نیبودم با ا دهیمن تو رو ند یتا وقت يدیدیم يکردیچشمات و باز م

 !دنبال منن نایکه ا شدمیم

 ...تو ... پس : گفت. شده بود شتریخون رو لبش ب. و از رو صورتش برداشت دستش

 !بودم که حاال پشت سرتن میکوفت ين دوستاـ منتظر او من

به طرفمون  عیسر دیو د نیتا ام نازیپر. نگاه کرد ومدیو برگردون و به بچه ها که داشتن به طرفمون م سرش

 يزیاما چ. شدیلحظه قطع نم هیچشماش همش رو خون رو لبش بود که . کرد یاحوال پرس نیاومد و با ام

! بهمون خوش گذشت یکل يومدین رزنیپ: که عقب تر بود داد زد و گفت نویم. و با سوال نگاهم کرد دینپرس

 !دلت بسوزه

از  یکیکرد و به عنوان  یبا بچه ها احوال پرس نیام. دیاز حرفش خجالت کش دیو د نیشد و ام کترینزد یوقت

 حالت خوبه؟ پات بهتر شد؟: گفت نازیپر. شد یآشناهامون معرف

خب  ؟یباال ناراحت يایب یحاال چون نتونست. بابا يا: مهال با خنده گفت. تمنگف يزیو تکون دادم اما چ سرم

 .نه نیاما من و ام دندیهمه بچه ها خند! برمتیدفعه بعد خودم م. نداره هیگر نکهیا

 ن؟ییپا يایب یتونیم: گفت لوفرین

 !ارمکارتون د دیصبر کن! سوگل خانوم: گفت نیسرم و تکون دادم و خواستم برم که ام دوباره
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 !ستمیسر پا وا تونمینم گهید! بعد يباشه برا: اخم گفتم با

 .مشکوك نشن با موندنم موافقت کردم يزیبچه ها به چ نکهیا يچته تو؟ برا یعنیبهم چشم غره رفت  نازیپر

. ..زد و رفت یچشمک. میکنیناهار و آماده م لیما وسا يایتا تو م: گفت شدیم ریکه از پله ها سراز نطوریهم مهال

. بودم یاز دستش عصبان یلیخ. بهش ننداختم ینگاه مین یحت. ستادیکنارم ا نیبچه ها ازمون دور شدن ام یوقت

: و حرف مفت زن نشدم که گفت شعوریو ب کاكآدم ش هیکه خوب شد پابند عشق  دمیرسیم جهینت نیداشتم به ا

! گفتم اما ته دلم بهش اعتقاد نداشتم يزیچ هی تیتو عصبان. خوامیمن واقعا معذرت م... سوگل من ... سوگل 

 .گمیبخدا راست م. باور کن

 دونمیم. خوامیمعذرت م گمیهزار بار بهت م: کنار گوشم گفت. شد کمینزد دیسکوتم و د یوقت. نگفتم يزیچ

اون کثافت اون حرف و زد نتونستم  یآخه وقت! کردمیتو شک م یدر پاک دیمن نبا! زدمیاون حرفا رو م دینبا

 !یمن و ببخش ابکنم ت یو بگ يباور کن حاضرم هر کار. اشتباه کردم...و کنترل کنمخودم 

اومد رو به .بود یدنج و خلوت يجا هی بایتقر. نداشت ادیرفت و امد ز میبود ستادهیکه ما ا ییجا. نگفتم يزیچ بازم

چطور به . ببخشمش تونستمیاما بازم نم. مونهیاز چشماش خوندم که واقعا پش. و تو چشمام نگاه کرد ستادیروم ا

دوباره .و از چشماش گرفتم و پشتم و بهش کردم چشمام اره؟یحرفا رو به زبون ب نیخودش اجازه داده که اصال ا

 نجایاز ا يخوایهان؟ م ؟یکنم که من و ببخش کاریچ. خوامیبخدا من معذرت م: گفت یبا ناراحت. اومد جلوم

 !نمتیناراحت بب ينطوریآخه طاقت ندارم ا. به جون مادرم قسم. کنمیو م نکاریا يخودم و پرت کنم؟تو اگه بخوا

منم طاقت  یلعنت". کردیمظلوم سرش و کج کرده بود و با بغض نگاهم م يمثل بچه ها. نگاهش کردم دوباره

 "م؟یآدم نیهمچ يواقعا فکر کرد ؟يآخه چرا اون حرفا رو زد! تو رو ندارم یناراحت

لبتون هنوز داره : نگاه کردم و گفتم شیبه لب خون...  دمشیبخش. قهرم ادامه بدم به تونستمیاز نم شتریب گهید

 !ادیخون م

 ! حقم بود: و گفت دیدستش و به لبش کش آروم

 زشیو تم دمینگاهش کنم دستمال و به لبش کش نکهیبدون ا. شدم کشیدرآوردم و نزد بمیدستمال از تو ج هی

منم چند لحظه بهش . داشتیبود و ازم چشم برنم رهیبهم خ. کردمکارم که تموم شد به چشماش نگاه . کردم

 ؟يدیمن و بخش: آروم گفت. داشت یبرق بخوصوص هیچشماش . شدم رهیخ

 .آره: شدم و مثل خودش با آرامش گفتم رهیصورتش خ به
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چند  به خودم اومدم و عیاما من سر شدیم کیسرمون داشت بهم نزد. خورد و به صورتم ثابت موند زیل چشماش

نگاهش  نکهیبدون ا یبا دستپاچگ! خاك تو گورت سوگل م؟یکردیم کاریچ میداشت! من يخدا. قدم عقب رفتم

 .خداحافظ... بچه ها منتظرمن . برم دیبا...  گهیمن د... من : کنم گفتم

: آروم اما قشنگ گفت. دیلرزیدست و پام داشت م. برنگشتم نگاهش کنم. قدم که رفتم من و صدا زد چند

 !منونمم

به بچه ها  یوقت. داشتم یحس خوب. فتادیم رونیب نهیقلبم داشت از س. رفتم نییپله ها رو پا اطیو با احت عیسر

مرموز  نازیپر. میدیسربه سر بچه ها گذاشتم و خند یسر سفره نشستم و کل یبا خوشحال. سفره پهن بود دمیرس

 ادیبه سامان زنگ زدم تا ب میکه خورد وناهار  .خوب بود یلیحالم خ. ندادم یتیاما من اهم کردینگاهم م

و منم  دیو پرس میعلت خوشحال نازیپر. میمنتظر سامان موند يو گوشه ا میکرد یاز بچه ها خداحافظ. دنبالمون

 .کردم فیو از اول تعر زیآروم و همه چ

 !بر شدچند برا نیاز اون روز به بعد عشقم به ام... کاش باز ادامه داشت... بود  یخوب روز

 

هرچند . میباهم نبود ادیز نازیشده بود و من وپر نیدرسا سنگ بایتقر.روز کارم مدرسه رفتن ودرس و مشق بود هر

گرفت مثله بال نسبت  یرو جو م نازیوقتا پر یالبته بعض م،یخوند ینم ادیز. کرد یبه وضع درسامون نم يریتوف

 یبه همونم راض. خوب بود بایهامونم تقر رهنم. کوبمکتاب و تو سرش ب خواستیاونقدر که دلم م خوندیگاو م

همش استرس  خوننیم یکه مثل چ ییمن نشون داده اونا يتجربه . گهیحداقل که از صفر بهتره د. میبود

و کمتر  یکه معمول ییو برعکس اونا... از دلشوره يمجسمه ا.از دلهره يبارز ينمونه ... نمونش سحر .دارن

موقع  گفتیم شهیهم نازیپر. امتحانات دلشوره نداشتم يوقت واسه  چیکه ه...مثل من....استرس ندارن خوننیم

 یسحر خرخونه ازم م نیبار هم هی....  شمیناخودآگاه منم آروم م کنمیآروم تو نگاه م ي افهیبه ق یامتحانا وقت

که  نجاستیب اجال یول. شما بودم هرروز استرس داشتم يمن اگه به جا د؟یخون یشما چرا درس نم: دیپرس

و قبول  دمیو که تو کالس فهم یمن همون. ادیخوشم نم یاز خرخون: منم در جوابش گفتم. نمره هاتونم خوبه

طبق معمول از ...! گوش کن، تا نمره هات انقدر افتضاح نشه  نیتوام قشنگ سر کالس بش. همون بسمه. دارم

. یهست یک گهیبابا تو د: و گفت ذاشتشونم گ يبا خنده دستش و رو نازیپر. حرفم ناراحت شد و ازم جدا شد

 نمره هاش کجا افتضاحه؟ چارهیب نیا

 !کردینم هینمره گر میبخاطر ن روزیاگه نبود که د...  گهیـ د هست د من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 .خنده ریز میزد هردومون

 !شه یزبون تو نم فیحر یکس گنیواقعا راست م نازـیپر

 !ادیبه سمتم ن یشه ه ینم فمیکن که حر یلبه سحرم حا. یدونیخوبه حداقل تو م. ـ آره من

 !چه خطرناك.اوه اوه نازـیپر

 .کردم مشیتقس نازیبسته لواشک بزرگ گرفتم و با پر هیراه مدرسه  تو

 !نره ادتی ياریفردا پولش و ب. يلواشکتم که خورد! خونتون يدیـ خب رس من

 .یخداحافظ. تا فردا . تو فقط منتظر باش. باشه نازـیپر

 .خداحافظ: ست دادم و گفتمد باهاش

. بپرونه کهیخواد ت یم دمیفهم.ادیپسر از روبرو داره به طرفم م هیکه متوجه شدم  دمیرس یخونه م کینزد داشتم

قدم مونده بود که بهش برسم، راهم و کج کردم  10. سوخته بود اهیصورتش س. کرد ینگاهم م رهیخ رهیچون خ

لب زمزمه کرد و  ریز يزیچ. بگه يزیتونست بهم چ ین فاصله نمخوشبختانه ازو.رفتم ابونیو اون سمت خ

 .رفت

 .خانم تو آشپزخونه بودند بایمامان و فر. زنگ در و فشار دادم روزمندانهیپ ینگاه با

 .ـ سالم مامان من

 .سالم کیـ عل مامان

 .خانم مشغول هم زدن غذا بود بایفر

 .یخانم خسته نباش بایـ سالم فر من

 .یزنده باش.الم دخترمخانم ـ س بایفر

 .قاشق برداشتم هی.کرد کیاشتهام و تحر يقورمه سبز يبو.قابلمه رو باز کردم سر

 !ـ ناخنک نزن مامان

 شه ناخنک نزنم؟ یخانم راه انداخته مگه م بایکه فر ییبو نیـ با ا من

 !دیرخ میکارات و بکن بعدازظهر بر یراست: کرد و گفت زیرو برداشت ر یینشست و کاهو مامان

 ؟یچ دیخر: برداشتم و گاز زدم و گفتم يارینشستم و خ روبروش

 . یـ چند دست لباس زمستون مامان

 ؟یک يبرا:و باال دادم و گفتم ابروهام
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 .خودم يپالتوام برا هی. تو يبرا. تو دختر یپرسیـ چقدر سوال م مامان

 .ه هدفخورد ب.به سمت سطل آشغال نشونه گرفتم و پرت کردم ارویخ يمونده  ته

 دیهمش با ادیم ادمیکه  ییتا جا. میریبرات لباس بگ میبر دیشما گفت بارمیچه عجب . نهیا هیپس قض.ـ اوه من

 !دیدست لباس برام بخر هیتا  کردمیم يو زار هیگر

 .نکنه يرفتم تا لنگه کفش مامان من و ضربه مغز رونیاز جام بلند شدم و از آشپزخونه ب عیسر

که دونه  میتو راه برگشت بود.میگرفت گهید يو دو دست لباس و خرت و پرتا میرفت دیخر من و مامان بعدازظهر

 .رنگ کرد دیو سف نیماش ي شهیبرف ش يها

 !ادیمامان برف م يـ وا من

 !دیزمستون سر رس. گهیـ آره د مامان

 !خدا کنه تا صبح بباره.ـ آخ جون من

و بعد از  کردندیبرف کف دستم و پر م يدونه ها.فتمدستم و به طرف آسمون گر میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت

 .شدندیآب م یمدت

بهم  ینگاه. تا خودش و گرم کنه ستادیا نهیسامان اومد تو و کنار شوم. دمیدیم ونیزیسالن نشسته بودم و تلو تو

 اد؟یداره برف م یدونیجوجو م: انداخت و گفت

 ! يواقعا بزرگ شد نکهینه مثل ا: و گفت دیهم مالدستاش و ب... که نگاهش کنم سرم و تکون دادم نیا بدون

 .و من هم دیخند زیر زیر

*** 

 

رو تماشا  رونیو ب ستادمیاز جا بلند شدم و کنار پنجره ا خودیخسته از غلت زدن ب.ومدیخواب به چشمام نم شب

 .قدم بزنم رونیهوس کردم برم ب.بارش برف تندتر شده بود. کردم

 .شدم اطیح یهرو دورم انداختم و را یشال

شده بود  نیبرف تزئ يکه از دونه ها اطیو به منظره ح ستادمیدرختا بزرگتر بود ا ياز همه  یکنار درخت یمدت

ها دور  یاهیرو از س نجایا دتایپاشیم نیزم يانگار آسمون ستاره هاش و رو. بود یقشنگ يمنظره .شدم رهیخ

چشمام و باز کردم و به  یبعد از مدت. کوت گوش دادمس نیچشمام و بستم و به ا.داشت يزیسکوت دل انگ.کنه 
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 هویحال و هوا بودم که  نیتو ا. زدیداشت لبخند م.برفا نقش بست يرو نیام ریتصو.شدم رهیخ نیزم يبرفا

 .دمیکش یغیاز ترس ج.شونم خورد يرو یدست

 ؟یزنیم غیـ چته؟چرا ج سامان

 .محو شد نیام ریتصو. نگاه کردم نیقلبم گذاشتم و به زم يو رو دستم

 !یبار نشد تو من و نترسون هی! يایو م يریجن م نیع! ختیقلبم ر! ـ زهرمار من

 ؟يتو مگه خواب ندار:بغلش گذاشت و گفت ریو ز دستاش

 .من راه افتاد يسامان هم شونه به شونه . قدم برداشتم قیسمت آالچ به

 !بره یـ نه خوابم نم من

 !چرا دونمیـ من م سامان

 چرا؟: ه صورتش انداختم و گفتمب ینگاه مین

 !ادیـ چون داره برف م سامان

 !دیشا: زدم و گفتم لبخند

 .مینشست قیآالچ ریز

 .يکردیذوق م يدیدیهر وقت برف م ادیم ادمی تیـ از بچگ سامان

 !ـ من عاشق برفم من

 .معلوم بود میگفتیـ نم سامان

 ؟يدیـ تو چرا نخواب من

 .دیو خند. يداریـ چون تو ب سامان

 .بگو حداقل باورم شه یچ هی. ـ کوفت من

 رون؟یب ياومد ينجوریهم ستیسردت ن:و گفت دیکش يبلند آه

 ؟ینگفت... ـ نه  من

 .پول الزمم. ختستیبهم ر کمیشرکت  يکارا. یچیـ ه سامان

 ؟يریگیـ خب چرا از بابا نم من

 .کارو بکنم نیهم خوامیـ م سامان

 .گهیـ خب پس خوبه د من
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 .تو سرده میبر... ـ آره  سامان

 .میـ بر من

 

 

 :هفتم فصل

بچه ها به شوروشوق افتاده  ياونقدر برف اومده بود که همه . داشت يا گهید يتو مدرسه حال و هوا صبح

 .بودند 

 نازیدرست کردم و به سمت پر یبزرگ یبرف يگلوله .میکرد يبرف باز میرفت رونیبچه ها ب يهمه  حیتفر زنگ

 .نشونه گرفتم

 ... يرـ پ من

 .برف به صورتش پرت کردم و زدم به چاك يوبه طرفم برگردوند و من گلوله  صورتش

 .سوگل مگه دستم بهت نرسه نازـیپر

 .هندونه درست کرد و به سمتم راه افتاد يبه اندازه  یبرف يو پاك کرد و به سمت برفا رفت و گلوله  صورتش

 آره؟ یزن یاز پشت بهم خنجر م گهیحاال د نازـیپر

 .رفتمیعقب عقب م نجوریهم

 .چجورم. ـ آره بابا من

 !مرده لیذل يا: و باال برد و گفت دستش

 .دیبه سمتش دو يپر. خودم کج کردم و برفا خورد به سحر عیرو پرت کرد و من سر گلوله

 که نشد؟ تیزیسحر چ يوا نازـیپر

 .به لباسش انداخت و تکونش داد ینگاه. سحر قرمز شده بود صورت

 حواست کجاست؟. يکرد میفبر سحرـ

 .لباش و بهم فشرد نازیپر

 !اطیتو ح ياین یخواستیم. گهید هیخب باز نازـیپر

 .و رفت. مسخره: و گفت دیپاش نازیخم شد ودستاشو پر برف کرد به سمت پر سحر

 .با دهان کج رفتن سحر و تماشا کرد نازیپر
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 .دمیخند

 !بخدا وونستید نیا نازـیپر

 !رغ تو کتابهـ بسکه سرش مثه م من

 .يباز يادامه  میبر.آره: و گفت دیخند

 .میخوردیسر م یکی یکیو  میسرسره درست کرد هیو  میجا جمع کرد هیبرفا رو  ي همه

 !نجایا ایب لوفریـ ن من

 .گفته باشم خورمایمن سر نم لوفرـین

 .نجایا ایب... یکنیم خودیـ تو ب من

 .میو سرش داد میدستاشو گرفت نازیو پر من

 !ترسناکه یلیخ: و گفت دیکش یکوتاه غیج لوفرین

 !که ترسناك باشه هیچ نیا. وونهید. ـ برو گمشو من

 ...ياووووو... ياَاَاََاَاَ...  يوو.... چه ترسناکه  نایمامانم ا يوااا: اداش و دراوردم و گفتم بعد

 يهمه . رفت تو دهانم میستقگلوله برف پرت کرد تو صورتم که م هی هویصدام زد به طرفش برگشتم که  مهال

من گرفتمش و  یفرار کرد ول.رفتم به طرف مهال.برفا رو قورت دادم يمنم مجبور.از خنده زدنیبچه ها غلت م

 .کردم مشیتو برفا قا

 .و تحمل کنم افتیق ستیالزم ن گهید يریآخ جون االن م: گفت نازیراه برگشت به پر تو

 .از بازوم گرفت یشگونین

 !وونهیدرد داره د... يآ يآ يـ آ من

 !بچه پررو! گرفتم شگونتین نیهم يخب منم برا نازـیپر

 .زدم یمحکم ي عطسه

 !يآخ آخ فک کنم سرما خورد نازـیپر

 !خدا به دادم برسه.ـ آره من

 !یخدا کنه خوب نش نازـیپر

 ه؟یچه حرف نیا! ریـ لُپت و گاز بگ من

 !ینیبیباشه که م يبرف آخر نیا شاالیا نازـیپر
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 !یکه بدبخت رمیمن بم.خاك تو سرت: محکم زدم تو سرش و گفتم فمیک با

داشتم موهام و . موهام و با سشوار خشک کردم.عضالت بدنم گرفته بود.دوش آب داغ گرفتم هی دمیکه رس خونه

 .خوردندیمامان و بابا و سامان ناهار م. رفتم  نییپا.ناهار صدام زد يکه مامان برا زدمیشونه م

 ...ـ سالم  من

 .عطسه زدم دوباره

 ؟يسرما خورد. سالم باباجون باباـ

 !میکرد يتو مدرسه برف باز.آره فک کنم: و کنار سامان نشستم و گفتم دمیکش رونیرو ب یصندل

 !يبرف باز يـ خوبه صبح گفتم نر مامان

 .شندیبرف و سوگل از هم جدا نم. مامان دیدونیـ شما که م سامان

راحت  گهید میلیفردا تعط! ياشاره کرد یخوب یلیخ يبه نکته : ون دادم و گفتمو به سمت سامان تک انگشتم

 .خوابمیم

 !لهیجمعه تعط لهیتیـ ف سامان

مزخرف خسته شدم و  يوبالگا یآخرش از بعض. و جوك خوندم دمیچرخ نترنتیو تو ا یاز ناهار چندساعت بعد

تا .دمیبلند شدم و رو تختم دراز کش.بدنم دادم به یدستام و باال بردم و کش و قوس. و خاموش کردم وتریکامپ

وز وز  يمثله صدا يزیچ يصدا اکه ب دمیدیخوب خوب م يداشتم خوابا. سرم و گذاشتم رو بالش خوابم برد

دستش رو زده بود به  هی "تو بود يپس صدا". چشمم به سامان افتاد. چشمام و باز کردم. شدم داریزنبور ب

 .رو تختم نشستم. کنهینگاهم م ينطوریبازم هم دمید.منم نگاهش کردم.کردیکمرش و برو بر من ونگاه م

 شده؟ یچ هیـ چ من

 .کنهینگاه م ينطوریهم بازم

 ؟یزنیـ با توام چرا حرف نم من

 ........ـ  سامان

 تو؟ یخوب... اوا خاك عالم : و جلو چشماش تکون دادم و گفتم دستم

 ت چنده؟ساع یدونیم.ستمیشما که ن هیـ به خوب سامان

 "الحمداهللا.باالخره زبونش باز شد"

 چنده؟.ـ نه من
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 مهین قهیدق 20و  22ساعت:گفت یرو به من کرد وبا ژست خاص يبعد همونطور جد.رو نگاه کرد شیمچ ساعت

 !جوجو خواب آلود. یشب شرع

 "بودم؟ دهیهمه خواب نیا یعنی يوا".تعجب کردم هم از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود هم

 داره خانوم خرسه؟ ؟خندهيخندیچرا م هیـ چ مانسا

 باشم؟ دهیهمه خواب نیا شهیسامان باورم نم يـ وا من

 کنم باورت شه؟ يکار هی يخوایم:گفت یخطرناک يابروشو باال داد و با خنده  هی

 .گهید دمیفهم یداداش ینه مرس: و تا بنا گوش باز کردم و گفتم شمین

 !روشکرخب خدا :کرد به سقف و گفت روشو

 !یحاال بدو برو شام درست کن مردم از گرسنگ:گفت يرو به طرفم دراز کرد و با حالت بامزه ا انگشتش

 ؟يدیبهم دستور م ينطوریبعدشم مگه من نوکرتم ا ستند؟یخانم ن بایـ اوال مگه مامان و فر من

استراحت  کمیم خسته بود گفتم بره خان بایبعدشم فر. بابا ياز دوستا یکی ادتیـ اوال مامان و بابا رفتند ع سامان

 ؟یهست یچ يبعد از بعدشم مگه فکر کرد. کنه

 ا؟یباشه حاال حاال ها باهام کار دار ادتیسامان خان . نطوریکه ا: و تنگ کردم و گفتم چشمام

 خوبه؟ میکنیاصال باهم درست م... من نوکرتم هستم . قربون خواهر کوچولوم برم یاله:و گفت دیخند

 !گوشام دراز شد.باشه:و گفتم مدیخند منم

 .و باز کردم خچالیدر .صورتم و شستم و رفتم تو آشپزخونه.شدم بلند

 م؟یـ سامان به نظرت کدوم و واسه خوردن انتخاب کن من

 .انتخاب سخت شد... اوه اوه : گفت خاروندیکه سرش رو م یدر حال.اومد کنارم سامان

 !میزیریم یوشم ساالد پوچخوبه؟ر یچیگشنه پلو با خورشت ه گمیـ م من

 !هیآره عال... اوممممم:و تکون داد و گفت سرش

 !هیخال خچالیم؟یبخور یحاال چ. وونهیـ د من

 !رسهیبه ما نم یچیبابا از تو ه يـ ا سامان

 !کنمیدرست م يزیچ هیبرو خودم ... برو : و گفت رونیو هل داد ب من

 زحمت نشه؟: گفتم رونیب رفتمیکه م نطوریهم
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کارم تموم  یوقت. اتاقم و مرتب کردم یکه غذا اماده بشه تو اتاقم رفتم و کم یاومدم و تا وقت رونیپزخونه بآش از

 .آهنگ گذاشتم هیشد 

 نهیلبهام و غنچه کردم و تو آ... دهیکش یکمون و صورت يسبز، ابروها یچشمان د،یسف یپوست.ستادمیا نهییآ جلو

 !!!!!!!!!!و بالت يگریچه ج. خودم فرستادم يبرا يبوسه ا

 ....آخ قربونت... با دستم لپهام و فشار دادم .باشه اسپند دود کنم ادمی

 .با آهنگ زمزمه کردم همراه

 قشنگه یلیکه چشمات خ تو

 بهیعج یلیچشمات خ رنگ

 همه نگاهت نیکه ا تو

 بهیچشمام گرم و نج واسه

 که هینقاش هیکه چشات شکل  یدونست یم

 دیکش شهیم یبچگ تو

 انهی یستدون یم

 انهی یدونست یم

 دید شهیکمون و م نیتو رنگ يچشما يکه تو یدونست یم

 انهی یدونست یم

 انهی یدونست یم

 واال شنیم دایپ يبشر یچه بن!عجـــب...ابرمو دادم باال هیواسم آهنگ خونده ؟ دهیمگه منو د نیا

 ا؟یوقت ترش نکن هی سوگل

  گهید تهیبابا خب واقع نه

 ...يجنبه ا یب نقدریك تو گورت سوگل اخا.زدم تو سرم یکی

 

 

 :هشتم فصل
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و به  ستادهیجلوم ا شبندیپ هیسامان با  دمیکه برگشتم د نیهم ومدم،یواسه خودم قر م نطوریهم نهیجلو آ داشتم

 هیچ نیا: خودم و زدم به اون راه و گفتم نیهم يکرد برا شدینم يآبروم رفته بود کار گهید. خندهیکارام م

 ؟يدیپوش

 !نه ایاندازمه  نمیبب دمیپوش...لباس سوپرمنه:به لباسش کرد و گفت یاهنگ

 !ادیبهت م یلیاتفاقا خ: و گفتم دمیبلندم کش يبه موها یدست.زدم لبخند

 !يقر بد ينطوریخودتم هم یعروس شاالیا: گفت يدار یشد و با لبخند معن کینزد بهم

 !سامان... ا :زدم و گفتم نشیبه س یاعتراض مشت با

 يامشب از غذا دنیمن افتخار م يبانو: محترمانه گفت یلیزانو زد و دستش رو به طرفم دراز کرد و خ لومج

 لم؟یوک ایمن امتحان کنند؟آ يخوشمزه 

 چرا که نه؟! بـــــله: رو گرفتم و گفتم دستش

 .تو آشپزخونه میو رفت میدیخند ییدوتا

 ....بود یچه املت...سامان دستپختش خوبه میحق نگذر از

 رفتند؟ یک ادتیمامان و بابا ع یـ راست من

 .همون همکار بابا. یمیعظ يآقا: لقمه اش و قورت داد و گفت سامان

همش تو .سوزهیزنش م يدلم برا.مارستانهیب هیاز دست قلبش همش راه چارهیب. خدا شفاش بده. ـ آهان من

 .هول و والست

 .کوچولو یآبج. یچه نازك نارنج.یآخ:گفت دیجرعه آبش رو سرکش نیآخر

 اد؟یـ هنوز داره برف م من

 !برف اومده يمتر هیفک کنم .چه جورم... ـ اومممم  سامان

 !کوه میفردا بر گمیم... ـ چه خوب  من

. زنگ بزن نازمیبه پر. دمیتا اخر شب خبرش و بهت م.کنمیهماهنگ م نیبا ام. ـ اتفاقا تو فکرش بودم سامان

 !ادیب الدمیبگو م

 !دادمیخودم خبر م یگفتیـ نم من

 .زدم یچشمک

 !گهید یـ خواهر خودم سامان
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 !یمیـ آره و باعث سرافکندگ من

 .بگو الدمیبه م. کوه میبر دیفردا شا: دادم امیپ نازیو برداشتم و به پر میاز شام گوش بعد

 اد؟یم نمیام نازـیپر

 اد؟ین شهیـ مگه م من

 !یاالن تصور کنم چقدر خوشحال تونمیم. اوه نازـیپر

 .میاز صدقه سر داداشمون خورد یاملت هیامشب  یجات خال! گنجمیدر پوست خود نم. یلیـ آره خ من

 بلده؟ يا؟ مگه سامان آشپز نازـیپر

فکر  یچ... رونیطرز پخت تخم مرغ بده ب يکتاب درباره  هی خوادیم.سرآشپزه هیواسه خودش .ـ ـ آره بابا من

 ؟يکرد

قراره فردا : و گفت دیدر سرك کش يکه سامان از ال کردمینگاه م ونریشب بود داشتم از پنجره به ب آخر

 ؟یگفت نازیبه پر.هیاوک

 !نازیپر نیمن و با ا یکشت. ـ آره بابا گفتم من

 اد؟یم الدمیم یراست. میفتیراه م 6ساعت : و گفت دیخند

 .کر فرو رفتمسامان در و بست و من به ف. دمیآره تکون دادم و رو تختم دراز کش يو به نشانه  سرم

 ".نمشیبیم رید ریو همش د کهیخونشونم نزد.دمشیوقته ند یلیخ.ادیم نمیآخ جون فردا ام "

 .6ساعت. میریدادم که حتما فردا م امیپ نازیو به پر دمیکش یآه

 .یاوک نازـیپر

 .بود بعد از اون همه خواب بازم خوابم ببره بیعج. و بستم چشام

بلند .فتمیبود از تختم ب کیکه نزد دادیاونقدر محکم تکونم م.شدم داریاب بمحکم سامان از خو يبا تکونا صبح

که  کردمیداشتم شالم و مرتب م. و تنم کردم میلباسم و عوض کردم و مانتو مشک.شدم و صورتم و شستم

 .سامان اومد تو اتاقم

 !منتظره نییپا نیام! گهیـ زود باش د سامان

 .صدر باز شد یعلغار  يکه دهانم اندازه  دمیکش ازهیخم

 .االن امیم... خب بابا  یلیـ خ من
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سامان و . اومدم که دوباره عطسه زدم نییاز پله ها پا. و هم تنم کردم میو برداشتم و شال و کاله مشک پالتوم

 .خودم نیع.شهیبپوشه خوشکل م یاصال هرچ.خوشکل تر شده بود یمشک يبا پالتو نیام.دمیرو منتظر د نیام

 "ست کرده انگار با من "

 !ـ چه عجب سامان

 .ریصبح بخ. سالم: گفتم نیرو به ام... ـ از ما عجبه  من

 .ریصبح شمام بخ. ـ سالم نیام

 .کردندیو سامان دست به کمر به دستام نگاه م بیدست به ج نیام. رو دستم کردم دستکشا

 خوابند؟ نایـ مامان ا من

 م؟یحاال بر... شما  يـ با اجازه  سامان

 .هـ آر من

برف .میعقب نشسته بود الدیو م نازیجلو و من و پر نیسامان و ام. میرو هم سوار کرد نازیو پر الدیراه م سر

مردم . بارش برف بند اومده بود. به قول سامان همه جارو کفن پوش کرده بود ایکرده بود  دپوشیهمه جارو سف

 .آدم دور بشه یکه از زندگ ییبایز ههم اون فیح. در تالش بودند تا برفها و از خونه هاشون دور کنند

 مرده؟  یکس: گوشم آورد و گفت کیسرش و نزد نازیپر

 .بودند یساختمان يپروژه  کی يمشغول صحبت درباره  الدیو م نیو ام سامان

 نه چطور؟: رو تکون دادم و گفتم سرم

 یهرک...  اهی، دستکش س اهیکفش س اه،یشال و کاله س اه،یپالتو س! يپوش کرد اهیآخه س: زد و گفت لبخند

 .مرده یکس کنهیندونه فکر م

 .گهیزدم د پیخب ت...  رهیبم یـ خدا نکنه کس من

 .یبزن دمیبا: ابروش و داد باال و گفت هی

چندتا  خوامیم. حرف نداره شیکه عکاس یدونیم. و آورده باشه نشیدورب نیخدا کنه ام گمیم... گهیـ آره د من

 .ته باشمداش نجایاز يادگاریعکس 

 !ياوردیخب خودت م. آره نازـیپر

 .اومد ادمیاالن : و کج کردم و گفتم لبام

 .میدیرسیم میکم کم داشت گهید
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 .دیهاتونم حساب کن هیلطفا کرا ونیـ خانما آقا سامان

 !کنه یحساب م نیـ ام الدیم

 !ستیـ شرمنده من پول همراهم ن نیام

 ؟يپول ندار یکشیتو خجالت نم: گفت نیامرو پارك کرد و رو به  نیماش يگوشه ا سامان

 .تا گم نشه اوردمیپوالم و ن نیهم يبرا. یکنیبشه تو حساب م یگفتم هرچ نکهیـ آخه نه ا نیام

بود و مجبور بودم  زیجاها ل یبعض. میکوه باال بر يقرار شد تا نصفه ها.میشد ادهیپ نیو از ماش میدیخند هممون

داد و  یهولم م یو ه ترسوندی، من و م گرفتمیدست سامان و م یوقت. ساماندست  ایو  رمیو بگ نازیدست پر ای

اونجا . میکوه بود رسوند يکه وسطا ایتر هکاف هیبود خودمون و به  يباال خره هرجور.رفتیهوا م غمیمن ج

 الدیو م میکنار هم نشسته بود نازیمن و پر. میتا گرم بش میبخور ییو هم چا میتا هم استراحت کن میستادیا

 .رو بده ییسامان بلند شد تا سفارش چا. و سامان کنارش نشسته بودند نیروبروم و ام

 د؟یخوریهم م يا گهید زیـ بچه ها چ سامان

 !من گرسنمه! ریبگ کیک کمیـ  من

 !ریبگ ایکشمش کیازون ک. آره الدـیم

 د؟یخورینم يا گهید زیخانم شما چ نازیپر. ـ باشه سامان

 .نه ممنون نازـیپر

 ن؟یـ ام مانسا

 !خورم یم کایاز همون ک. ـ نه نیام

 !مینداختیچند تا عکس م.ياوردیم نتمیکاش دورب یراست: گفت نیرو به ام الدیرفت و م سامان

 !اتفاقا آوردم: گذاشت و گفت زیم يدستاش و رو نیام

 .نگاه کردم و لبخند زدم نازیپر به

 "آخ جوووون "

 .خدا دوست داره: آروم گفت نازیپر

 .ـ آره من

و ول کردم اومدم که تو ازم  ضامیمن امروز مر. میریچندتا عکس بگ میبر میرو خورد ییخب پس چا الدـیم

 .يریعکس بگ
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 !کنمیم یبا خنده ـ خوبه پس امروز خوب کاسب نیام

 !تو بابا یسیعجب خس: شونش گذاشت و گفت  يدستش و رو الدیم

 !خرج داره. گهید هیـ زندگ نیام

 

 

قشنگ و  يفضا. دانشجو بودند کنمیهم بودن که فکر م گهیاز ما چند نفر د ریبه غ. نگاه کردمدوروبرم  به

 اریاخت یمدت ب نیتو ا. نشستیتو دل م شتریب کردندیم یکه فضا رو نوران یقرمز رنگ ينورها. بود یکیرمانت

که  نازیهم رفت سمت پرنگا... کردیمچش و گرفتم حواسش و پرت م دیدیاونم تا م...  رفتیم نینگاهم سمت ام

 .کردیبا خنده من و نگاه م

 ؟يخندیچرا م هیـ چ من

 !آتش و يـ بابا جمع کن اون شراره ها نازیپر

 .جلو دمیکش یدستم و بردم به سمت موهام و شالم و کم. به موهام اشاره کرد و

 !اهللا کنارم نشسته تیآ هیحواسم نبود ! خوامیـ اوه معذرت م من

 !نهیهم خورهیکه بهم نم يزیتنها چ: فتشد و گ شتریب خندش

 ...ـ آره واقعا  من

 ؟یکن قیتصد دیگفتم تو با يزیچ هیحاال من ... ـ زهرمار  نازیپر

 .رو آورد  ییزمان سامان چا نیهم در

 .سفارش شما نمیا... دیـ بچه ها مشغول ش سامان

در  میگوش يکه صدا خوردمیو م مییچاداشتم . دیچسبیهوا م نیتو ا. داغ بود و ترد. بود يخوشمزه ا يکهایک

 .اومد

 .ـ سالم مامان جان من

 شما؟ دییکجا. سالم کیـ عل مامان

 ـ مگه سامان بهتون نگفت؟ من

 رو؟ یچ. ـ نه مامان

 .کوه میاومد نیو آقا ام الدیو آقا م نازیـ مامان جان با پر من
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 .دادندینگاه ها به سمت من بود و به حرفام گوش م ي همه

 .ده؟ دلم هزار راه رفت یو جواب نم شیسامان چرا گوش د؟یچرا به من نگفت ـ مامان

 کو سامان؟ تیگوش: سامان گفتم روبه

 .جا گذاشتم نیتو ماش نکهیمثله ا. آخ: و گشت و گفت باشیج

 نجا؟یا میایم یمگه به مامان نگفت منـ

 .ـ نه سامان

 !ون بگهرفته بهت ادشی. جا مونده نیتو ماش شیـ مامان جان گوش من

 !دیاونجا نمون ادیهوا سرده ز. دیمواظب باش. خب یلیـ خ مامان

 د؟یندار يکار. ـ چشم من

 .خداحافظ.سالم برسون. ـ نه به سالمت مامان

 .خداحافظ. ـ چشم من

 .بمیو گذاشتم تو ج یگوش

 ـ نگران شده بودند؟ سامان

 !یذاشتیم ادداشتی هیحداقل . ـ بله من

 !ودرفته ب ادمیـ پاك  سامان

با لبخند به سامان نگاه . بلند بگم يتونستم با صدا ینم "رفت ادتی ینیخانم و بب نازیکه پر یانقدر ذوق داشت"

 . کردم

 موافقه؟ یک. میدرست کن یآدم برف هی رونیب میبر میحاال که گرم شد گمیم الدـیم

 .میرفت رونیو ب میاعالم موافقت کرد هممون

بدنش رو درست  نازیمن و پر. میجا جمع کرد هیو برفا رو  میجا بود رفتکه خلوت تر از همه  يگوشه ا هی

 .دادیدستور م میناظر کار بود و گاه الدمیم. کردند یو بهمون کمک م اوردندیبرف م نیو سامان و ام میکردیم

 به جات؟ امیمن ب يخوایم. ییوقت اونجا هی یخسته نش گمیـ م نیام

 !يایتو از پسش بر نم. هیکار سخت دونمیم... نه: و گفت دیکش شیشونیبه پ یدست الدیم

 .پرت کرد الدیکه تو دستش بود رو به سمت م یگلوله برف سامان

 !در بره تیو زدم خستگ نیـ ا سامان
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دنبالش  الدمیم. اوضاع خرابه پا به فرار گذاشت دیسامان که د. رو درست کرد یبزرگ یخم شد و گلوله برف الدیم

که مثله بچه ها دنبال  الدیدر آورد و از سامان و م شیرو از کوله پشت نشیند شد و دورباز جاش بل نیام. رفت

. بود که فرار کنه الدیدفعه نوبت م نیا. کرد یبرفو سامان و  دیبهش رس الدیباالخره م. گرفت لمیف کردندیهم م

 .پرت کرد الدیبه طرف م برسه برفها رو الدیسامان به م نکهیخم شد و برفها رو جمع کرد و قبل از ا نیام

 !ـ من زدمش سامان نیام

 .خودم بزنم خواستمیم يکرد خودیب:پرت کرد و گفت نیو که تو دستش بود و به طرف ام یبرف سامان

برفها رو به طرف سامان و  یکی یکی. میرو درست کرده بود يادیز یبرف يفرصت گلوله ها نیتو ا نازیو پر من

 .میپرتاپ کرد الدیم نیام

 . میتسل...  میتسل...  يـ وا انسام

 !ـ نامردا الدیم

 .مونده گهیـ هنوز چندتا د من

 !گنده تره نایتازه ا نازـیپر

 !بچه ها حمله...  الیـ واو نیام

 یلیو که به صورت سامان پرت کردم فکر کنم خ یبرف. نکردند و به طرفمون برف پرت کردند يهم نامرد اونها

 .پرتگاه دنبالم کرد یکیو تا نزد دیدودردش گرفته بود که به سمتم 

 یهم کمکمون م الدیدفعه م نیاما ا. به ساختنش میدوباره شروع کرد. تموم مونده بود مهیکارش ن یبرف آدم

. گذاشت یهم کالهش رو در آورد سر آدم برف نیام. انداختم یشال گردنم رو در آوردم و به دور آدم برف. کرد

و  نیالبته ام.از همه قد بلندتر بود مانسامان ، چون سا گمیم. هم بلند تر بود از قد سامان. خوشکل شده بود

مختلف ازمون  يبا ژستا نیو ام میبود ستادهیا یکنار آدم برف نازیمن و پر. کردیباهم فرق نم ادیسامان قداشون ز

 .گرفت یعکس م

 !والیه نیبا ا میماهم عکس بنداز دیبذار. گهیـ بابا بسه د سامان

 .نازیهم کنار پر الدیو م ستادیکنارم ا سامان

 ره؟یگ یاز من عکس م یحاال ک... خب ...  3، 2، 1ـ  نیام

 .رمیگیمن م. ستایمن وا يتو جا ایـ ب سامان

 . قلبم به تپش افتاد. کنارم اومد نیام
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 !رمیبگ گهید یکی نیتکون نخور... 3...  2،  1ـ  سامان

 ...اما افسوس و صد افسوس  "رهیبگ گمیکاش سامان بخواد چندتا د "

 باالتر؟  دیریبازم م گمیم... ـ خب بسه بچه ها سامان

 .نییپا میایب نیباال ازونجا با تله کاب میـ بر الدیم

 .من که موافقم... آره  نازـیپر

 .میـ پس بر سامان

 .میعقب تر از همه بود نازیمن و پر. میو راه افتاد میرو جمع کرد لمونیوسا

 ست؟یردت نـ تو س نازیپر

 .ـ نه اصال من

 .دیخند

 خنده دار بود؟ یـ چ من

 !تو ي افهیق نازـیپر

 مگه چشه ؟ افمیـ ق من

 !دماغه ستیچش ن نازـیپر

 .با مزه... ـ هه هه هه  من

 .درآوردم یشکلک براش

 

 

 :نهم فصل

 دینس بد ما باپرتگاه بود که از شا هیطرف چپش . بلند که باال رفتن ازش مشکل بود يصخره  کیبه  میدیرس

 .یرفت یازون طرف باال م

 .میـ فکر کنم فراموش کردند ما پشت سرشون نازیپر

 .باال میریخودمون م. نداره بیع یول. ـ آره من

 .نییپا میشیپرت م. بلنده یلیخ. ترسمیـ من م نازیپر

 .اول تو برو. کنم یمن کمکت م ایب. میشیـ نه نم من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٦١ 

گذاشت و  يا گهیدستش رو سنگ د. فتهیبزرگ و منم گرفته بودمش که ن يرو سنگها گذاشتیپاش رو م نازیپر

 .باال رفت

 .راحت بود يدیـ ترس داشت؟ د من

 .مثله من که اومدم. پات رو بذار رو اون سنگا. باال ایخب تو ب... ـ آره  نازیپر

 .ـ باشه من

باال رو نگاه .گذاشتم گهیسنگ د يوگفتم و پام و ر گهیبسم اهللا د هی. سنگ اومدم باالتر هیو گذاشتم رو  پام

بر بزنم  ونیخواستم م. گهیسنگ د يپام رو گذاشتم رو یکیسنگ و اون  هیدستم و گرفتم به .نبود نازیپر. کردم

 .زدم غیج. بود و من سر خوردم زیباال که سنگ ل امیدو تا سنگ و باهم ب

 ...خدا يـ واا من

 .تونستم خودم رو کنترل کنم ینم کردمیتقال م یسنگ و اما هرچ هیتا دستم و گرفتم به  دو

 !فتمیدارم م ؟یکجا رفت يپر: زدم داد

 .چشمام و بستم و آب دهانم و قورت دادم. حتما مرده بودم فتادمیاگه م. و نگاه کردم نییپا

 ".کنم یو م میدوباره سع"

 .بدم به اون سمت مجبور بودم خودم رو هل نیهم يبرا.پا بود ازم دور بود ياز صخره که جا یقسمت

 3 2 1ـ  من

دست که  هیحاال من مونده بودم و فقط . دستم جدا شد هیرو هل دادم اما نتونستم خودم و کنترل کنم و  خودم

 .داشت یمن رو نگه م

 .گرفته بود میگر

 .کمکم کن ایخدا. یآخه کجا رفت. خدا لعنتت کنه يـ پر من

 .تونستم خودم و نگه دارم ینم گهید. حس شده بود یو ب دستام سرد.گرفتم گهید يجا هیرو به  گمید دست

 ...الدی، م نیام...  يسامان ، پر: داد زدم دوباره

 . چشمام و بستم. رمیمیحتم داشتم که م گهید. ختیر یم اشکام

معلما  يچقدر ادا. مامان يوا. من و ببخش ایخدا. عالمه آرزو داشتم هیمن . چقدر زود رم؟یمیاالن من م یعنی "

دخترت جوون .بابا کمرت شکست يوا. خودت ببخش ایبخوام؟ خدا تیازشون حالل يحاال چجور. رو در آوردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 يوا يا... غلط کردم  ایخدا... رو مسخره کردم چارهیچقدر سحر ب....  يوا يوا. ناکام موند...مرگ شد

 "يخواهر شد یب...سامان

سوگل .. سوگل يوا: به گوشم خورد يمردانه ا يصدا هویشدم که  یمرگ آماده م يکم کم برا گهید داشتم

 ...دستت رو بده به من 

از  خواستمیم. کرد ینگاهم م یبود که دستش رو به طرفم دراز کرده بود و با نگران نیام. و باز کردم چشمام

 ؟یماچش کن يخوایم يفاصله چطور نیتو ا... واقعاکه سوگل . ماچش کنم یخوشحال

 .زود باش نـیام

 .مونده بود برسه گهید کمی. از کردمو در دستم

 .حس شدند یدستام ب. تونم ینم گهیـ د من

 .کن یدوباره سع. یتون یـ م نیام

حرکت من رو باال  هیدستم رو گرفت و با . دیدستم بهش رس.. کردم خودم رو به طرف باال بکشم یسع دوباره

 نیام. بودم دهیترس یلیخ. شدت گرفت میگر.ختیر یاشکام م. داد يمن و کنارش جا عیتا اومدم باال سر. دیکش

 .نترس. تموم شد... زمیآروم باش عز: آروم تو گوشم گفت

 نیف. من و از خودش جدا کرد. بدنم به لرزه افتاد. نبود نیکس به جز من و ام چیه. .دورو برم نگاه کردم به

 کجان؟  هیبق: کردم و گفتم

 .کنمیم فیتوراه تعر. میبر ایـ ب نیام

 .پاهام حس ندارن. تونم راه برم یمـ ن من

 .یگرم بش کمی نیبش نجایا ایـ ب نیام

پالتوش رو  نیام. کردم یسرما رو هم حس نم یاالن حت گهید. نشستم یتخته سنگ يو پاك کردم و رو اشکام

 .دمیکش قیعم ینفس. سرمستم کرد نیام يعطر خوشبو يبو. در آورد و به دورم انداخت

 .دیکه شما اومد یراه نیباال اما نه از ا میاومد الدیمـ من و سامان و  نیام

 د؟یپس از کدوم راه اومد: پر سوالم رو به چشماش دوختم و گفتم نگاه

 .ارزه یاما م. تره یطوالن. راه هست هیاونجا : انگشتش روبروش رو نشون داد و گفت با

فکر : شونه هام و ماساژ دادم و گفتم.بود يبهتر یلیراه خ. گفتیراست م. که نشونه گرفته بود نگاه کردم یقسمت

 .دیجلوتر بود یلیآخه شما ازمون خ. هم وجود داشته باشه يا گهیراه د میکرد ینم
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 کجان؟ هیبق: نگاهش کردم و گفتم دوباره

االن . گفت سوگل پشت سرش بوده.که تنها اومد میدیخانم و د نازیکه پر میمنتظرتون بود نیکنار تله کاب نـیام

 میزد یزنگ م تمیبه گوش. گفت حتما اومده باال راه رو گم کرده نازیپر. يومدین میمنتظر شد یما هرچا.ادیم

 .گردند یدارن دنبالت م برادورو  نیهم ا هیبق. کنم داتیپ دیشا نجایمن اومدم ا.خاموش بود

 .خاموش شده بود. در آوردم بمیرو از ج میگوش

 ...يپر یبش زیج زیج... خاموشه... ـ آره  من

 . دمیاز لبخندش فهم. دیشن نیاما ام. گفتم واشیو  يآخر ي جمله

خودش رو خم کرد تا . پالتوش بود و پالتوشم به دور من بیتو ج شیگوش.به صدا دراومد نیام یگوش يصدا

سه  غهیصورتش سه ت. نمیتونستم صورتش و کامال بب یم.بود کینزد یلیبهم خ. ارهیدرب بشیرو از ج شیگوش

 .نهیبس که صاف بود درست مثله آ .بود غیت

خانم بپرس  نازیکه از صخره اومدن باال از پر ییهمون جا......... االن ........کردم  داشیآره پ...... ـ الو نیام

 .باشه........... نه ......... گمیم نجایا دییایب........... کجاست 

 .نجایا انیاالن م. سامان بود: و قطع کرد و رو به من گفت تماس

و به دندون  نشییلب پا. بود یطنتیبرق ش هیتو چشماش . سرم و تکون دادم کردمینگاهش م رهیکه خ نطوریهم

 .باز سه شد. نگاش کردم عیضا یلیخ دمیفهم. گرفتم نییسرم و پا. گرفت

 ؟يگرم شد ؟ياالن بهتر: و گرفت و گفت دستم

 .آره کمیـ  من

 ؟یکن یم هیـ پس چرا هنوز گر نیام

چه  دیمعلوم نبود اگه شما نبود. ازتون ممنونم. رمیمیکم کم مطمئن شده بودم م گهید. ترسناك بود یلیخ ـ من

 .ومدیسرم م ییبال

 .تموم شد یهمه چ. فکرش رو نکن گهید: لبخند زد و به چشمام نگاه کرد و گفت نیام

. بود زیچقدر واسم عز. کردمیماشا مکرد و منم خودش و ت یرو تماشا م نییو از باال مناظر پا ستادیبه من ا پشت

 دیچرا با ده؟خبیاونم مثل من ترس ایمنم براش مهم بودم؟  یعنی. داشتم یکه کنارش بودم احساس خوب نیاز

فقط  یعنی. دلم گرفت. سوختیماون بود دلش واسه مردن هم نوعش  يجا یخب هرک یبترسه؟ چقدر خنگ

. کنماایباال پرتت م نیخودم از هم شمینداره؟ سوگل پا م يا هگیحس د یعنیو کرد؟  نکاریا یانسان دوست يبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٦٤ 

 نازیو پر الدیسامان و م يسر و کله ... فکر نکن زایچ نیاالن به ا. خسته شدم. انقدر چرت و پرت نگو گهیبسه د

 .زدسامان جلو پام زانو . شد دایپ

 .يز شدحالت خوبه؟ چقدر قرم ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یتو؟ چ يـ کجا بود سامان

 . آره خوبم. بپرس یکی یکی: و گفتم دمیخند

 باال؟ يومدیشده بود؟ مگه ن یچ. چقدر دستات سرده: کنارم نشست و دستام رو گرفت و گفت نازیپر

 .کردم فیرو تعر انیجر

 .راحت اومدم یلیآخه خودم خ. يایباال ب یکردم نتون یفکر نم. من و ببخش سوگل. رمیبم یاله نازـیپر

 .به تو اعتماد کنم دینبا گهیکه د دمیفهم... اشکال نداره : شار دادم و گفتمو ف دستاش

 .کردن بود هیگر يآماده . و بهم فشرد لباش

 .دمیبخش. کردم بابا یشوخ: و گفتم دمیخند

 ...سوگل  يبد یلیخ نازـیپر

 .کرد بغلم

 .تموم شد زیهمه چ یو خوش ریخدا رو شکر به خ الدـیم

 .هوا سرد شده. میبر گهیبهتره د. ـ آره سامان

 .رو به طرفش گرفتم نیپالتو ام. کمکم کردند تا بلند بشم نازیو پر سامان

 .تشکر کنم يدونم چجور ینم. ممنون ازتون یلیـ خ من

 .رو انجام دادم میانسان ي فهیوظ. ستیتشکر الزم ن: رو گرفت و گفت پالتوش

 .گرفته شد حالم

 ".گهیوبگه د نیا دمیبا رم؟یمیچون برات م ایم نجاتت دادم بگه چون دوست دار یخواستینه پس م "

به قول خودش من و سرگرم  ایو  ارهیکرد حالم رو جا ب یم یرو نداشتم که سع نازیپر يایدلقک باز ي حوصله

 .کنه

فقط من بودم که با . حال همه رو گرفته بود انیجر نیانگار ا. میهممون ساکت بود میکه شد نیتله کاب داخل

 .شکستمیسکوت رو م یدر پ یپ يه هاعطس

 میسرماخوردگ نیبب. صبح چندتا قرص گذاشتم. رو نگاه کن فتیتو ک يپر. دیـ فکر کنم سرما خورد الدیم

 هست؟
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 که؟ ستیبخوره؟ آب ن یبا چ یول. آره هست: آورد و گفت رونیبسته قرص ب هیرو گشت و  فشیتو ک نازیپر

 .آب دارم شهیش هیـ من  نیام

 .در آورد و به دستم داد فشیو از تو کآب  شهیش

 .ـ ممنونم من

 ؟يدار یپزشک زاتیتجه شهیتو هم الدیبا خندهـ م سامان

 .سرم دکترم ریخ الدـیم

 .نبود ادمی. یگیـ راست م سامان

رو روشن کرد و پالتوش رو  يسامان بخار. من جلو نشستم. میرسوند نیو خودمون رو به ماش میدیرس باالخره

 ...هم افتاد و به خواب رفتم  يکه گرم شدم چشمام رو یکم. داختبه دورم ان

 .دمیدیو که باز کردم همه جار و تارو م چشمام

بود و  ستادهیپوش باال سرم ا دیسف یزن. کرد یبود و درد م نیبدنم سنگ. چشمام و باز و بسته کردم چندبار

 .کنم یرم نگاهش مدا دیسرش رو بلند کرد که د. کرد یم ادداشتیرو تو دفتر  يزیچ

 ؟يشد داریب پرستارـ

 هی گمیبود و تو دو تا تخت د یتخت خال هی. نگاه کردم امیبه هم اتاق. رفت رونیجمله از اتاق ب نیاز گفتن ا بعد

 .چند لحظه بعد با دکتر وارد اتاق شد... باال سرشون نبود  یکس. بودند دهیساله خواب 28 27دختر  هیو  رزنیپ

 ؟يندار يزیچ يدرد... خب ، حالتم که خوبه : گفت ناتیبعد از معا دکتر

 .کنهیو درد م نهیـ بدنم سنگ من

 .ادهیبخاطر خوابه ز... هیعیطب دکترـ

 ـ امروز چند شنبه ست؟ من

 .شنبه دکترـ

 مامان و بابام کجان؟ نجام؟یـ من چرا ا من

 .کنم یاالن صداشون م. روننیب دکترـ

 .ند و چند لحظه بعد مامانم و بابا و سامان وارد شدندرفت رونیو پرستار از اتاق ب دکتر

 ؟یخوب. برات مادر رمیبم یـ اله مامان

 .بودند ستادهیبابا و سامان باال سرم ا. کنارم نشست و دستام رو گرفت یصندل يرو مامان
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 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا. ـ خوبم مامان جان من

صورتت . ينشد داریصدات زدم ب یهر چ میدیرس یوقت. بودخوابت برده  ينشسته بود نیتو ماش روزیـ د سامان

ساعته که  30 بایتقر گهیتا االن که د. مارستانیرسوندمت ب عیسر. یسوختیتو تب م یداشت. قرمز شده بود

 .یخواب

 ؟يچرا مواظب نبود. شده بود یکرد که چ فیـ سامان تعر بابا

 .لبخند زدم فقط

نصفه . آورد نییدکتر اومد باال سرت تا تبت رو پا. بت باال رفته بودت. یگفتیم ونیکه همش هذ شبیـ د مامان

 .میهمه نگرانت شده بود. دنتیاومدن د نازمیو پر نیآقا ام. يعمرم کرد

 .شد فیح یول: کرد و گفت بشیسامان دستاش رو تو ج. نگفتم يزینگاه کردم و چ فقط

 .مینگاهش کرد هممون

 شد؟ فیح یـ چ من

 .يکرد دایشد که نجات پ فیح. گم یرو م زروید انیـ جر سامان

 .مزه نکن یب يایشوخ نیصد دفعه بهت گفتم از: نگاهش کرد و گفت ظیبا غ مامان

 .نگاهم نکن ياونطور. مامان جان دیببخش: دستاش رو باال برد و گفت سامان

 .یپسره خودم: با لبخند نگاهش کرد و گفت بابا

 دریعمو ح. گفت یو صلوات م دیچرخیخانم اسپند دود کنان دورم م بایفر دمیرس یوقت. صبح مرخص شدم فردا

 .شد يزیخاطره انگ يماجرا، ماجرا نیا. کردیهم خدا رو شکر م

 

 :دهم فصل

 اطیو پارك شده در ح ییمدل باال نیگشتم ماش یروز که از مدرسه برم هی. گذشت یماه ازون روز م 2کینزد

 .دهانم باز موند. دمیخونمون د

 "ه؟یمال ک یعنی. ینیعجب ماش ایخدا.. اَاَاَاَاَاَاَاَاَ "

در سالن و بستم و به سمت . به سمت خونه حرکت کردم دیچرخ یعالمه سوال م هیکه دور سرم  یحال در

 .رفتم ییرایپذ
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 دنیبا د. روبروش مامانم نشسته بود. هیک نمیتونستم بب یمبل پشت به من نشسته بود و من نم يرو یشخص

 .دختر عمت نمیا: شد و گفت من از جا بلند

 "دختر عمه؟ ".و باال دادم ابروهام

 "زیکامب".جاش بلند شد و به سمتم برگشت از

 یشرت طوسTبا  یکت اسپرت مشک. کارو کردم نیمنم هم. من واز سرتا پا برانداز کرد. به لب داشت  يلبخند

 .تمو نداش دنشیانتظار د. دهانم قفل شده بود. بود دهیپوش نیو شلوار ج

 .سالم زـیکامب

 .ـ سالم) مکث یبا کم(  من

 .دیخند

 .یمن و نداشت دنیانگار انتظار د زـیکامب

 .هم نشستند زیبا نشستن من مامان و کامب.مامان نشستم کینزد یمبل يرو

 ؟یبرگشت یک. نه تشیـ واقع من

 .منتظرم نبود یکس نکهیاما مثل ا. نصفه شب زـیکامب

 .رازیرفتند ش نایا ییـ دا من

 .آره زـیکامب

 .زمیبر ییچند تا چا رمیمن م مامانـ

 .رفت و همونجا هم موندگار شد کایبه آمر لیادامه تحص يبرا شیسال پ 5 زیکامب

چاقتر شده بود و . عوض شده بود افشیق.تعجب کردم دنشیاز د نیهم يبرا. بود ومدهین رانیموقع ا ازون

 .به من بودهنوز نگاهش . بلندش رو از پشت بسته بود يموها

 "تو  یهنوزم که چشم چرون "

. هنوز همون حس رو بهش داشتم  دنشیحاال با د. زدیمدام چشماش دو دو م. ومدیبدم م زیاز کامب یبچگ از

 .چارچوب نگاهش من بودم نکهیمخصوصا ا

 .يایخوشکلتر به نظر م. ادیروپوش مدرسه بهت م نیچقدر ا زـیکامب

دونم  یاما نم. جواب دندون شکن بدم هی خواستمیشدم و م رهیه چشماش خب. لبش بود يگوشه  يمرموز لبخند

 .و نگاه کردم نییپا. بود که نتونستم لب از لب باز کنم یتو چشماش چ
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 .گردم یبرم: ازجام بلند شدم و گفتم... داشتم  يبد حس

 .در خدمتتون میهست.باشه زـیکامب

 "ینباش خوامیم "

 .و نداشتم زیکامب ينگاه ها يحوصله .  دمیتم دراز کشتخ يرو یلباسم مدت ضیاز تعو بعد

 ...نجایا انیم رازیاز ش نایا ییکه دا یبمونه؟ اگه تا وقت نجایا خوادیم یتا ک یعنی

 .خدا کنه تا شب بره. تحمل کنم ينطوریتونم ا ینم اینه خدا يوا

 یداشتم چ یاز بچگ دنشیکه با د يحس بد نیدونم ا ینم. تمام وجودم و پر کرده بود زیو نفرت از کامب نهیک

 .بود

 يدخترها هیبر عکس بق زیکامب يدهایو تمج فیاز تعر. شمیانگار بارب. کردیمن و نگاه م یرو با چه وقاحت پر

 .ومدیخوشم نم چیه گهید

 يجوریته دلم . ادیخوشم م یلیکنه خ یم فیازم تعر يهر وقت پسر: گفت یبار مهال شر کالسمون م هی ادمهی

جمع خل تر  هیکردم تو  یاون روز حس م. کردند دییو چندتا از بچه ها حرفش و تا. وست دارم بازم بگهد. شهیم

 . از خودم نشستم

 ...سوگل  ـ

 .کرد یبود و من و تماشا م ستادهیمامان بود که دم در دست به کمر ا يصدا

 .ـ جانم مامان من

 .نییپاشو برو پا ؟ینشست نجایـ چرا ا مامان

 .خورم یناهارم نم.بخوابم کمیبذار . امانـ خستم م من

 .رفت رونیکنم و از اتاق ب یم دارتیناهار ب يبرا یول. ـ بخواب مامان

 . فرو رفتم یقیغرغرام به خواب عم ییبا الال. حرص به بالش زدم يمحکم از رو یمشت

 .داد چشمام و باز کردم یکه سامان م یمحکم يتکون ها با

 .شبه 9ساعت  ؟يتو درس و مشق ندار. خرسه تنبل یبخوا یـ پاشو چقدر م سامان

 20و  2. سر خورد يواریساعت د يعقربه  يچشمم رو.از جام بلند شدم عیسر.فردا اومد ستیاز امتحان ز ادمی

بالش و به طرفش .برد یم نییابروهاش و تند تند باال پا.سامان پرتاب کردم ينگاه پر خشمم و به سو. قهیدق

 .دیا قاپرو هو. پرتاب کردم
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 .دیخند

 .دمیترس وونهید. ـ زهرمار من

 !جوجو درس خون ؟ينکنه فردا امتحان دار هیـ چ سامان

 .ـ آره من

 .بعد درست و بخون میـ خب پاشو ناهار بخور سامان

 .رفتن از اتاق بود که صداش زدم رونیحال ب در

 ـ سامان؟ من

 جونم؟: و گفت برگشت

 هنوز هست؟ زیـ کامب من

 .ـ آره سامان

 .زد و رفت يسامان لبخند.بپوشم یو بهم فشردم و بلند شدم تا لباس مناسب لبام

آنها نشسته  يو سامان کنار هم و بابا روبرو زیکامب. رفتم يناهارخور زیاومدم و به سمت م نییپله ها پا از

 .بودند زیم دنیخانم و مامان در حال چ بایفر.بود

 .ـ سالم من

 .جون ساعت خواب بابا. سالم باباـ

 .ـ ممنون من

 .مامان هم کنار من نشست. و کنار بابا نشستم دمیکنار کش یصندل

 .يخسته بود یلیخ نکهیمثه ا زـیکامب

 .انداختم نییسرم و پا. بازم برق چشماش من و خفه کرد. به چشماش نگاه کردم دوباره

 .یلیخ. ـ آره من

 .ذره اشتهام کور شد هیزد که همون  يگله گشاد لبخند

 یه یخوشکل یلیخ يحاال فکر کرد... خنده یهمش م. خورده ادیانگار زعفرون ز ؟یچ یعنیخنده  نیب اخ "

 "... یکنیو برام باز م شتین

 يبه صحبتها میو گاه کردیبشقاب من و پر م یمامان هم ه. کردند یباهم صحبت م زیو بابا وکامب سامان

 .دادیگوش م زیکامب
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. خورد کنم زیظرف و ظروف و تو سر کامب نیخواست تموم ا یدلم م. وداعصابم خورد ب لیدل یاما من ب و

 ؟یش یداماد م یبه سالمت یخب ک: دیپرس زیکه بابام از کامب ییمخصوصا اونجا

 . همشون و گرفتم دیشا. فعال که چندتا نمونه تو ذهنم هست: و گفت دیخند زیکامب

 .کنم دایم بود بازم بگو برات پک. یوقت ترش نکن هی: رو شونش زد و با خنده گفت سامان

 .داد لمیتحو يمسخره ا يو خنده . گهید هیپولدار زـیکامب

 .سامان دور نموند نیزبیزدم که از نگاه ت يپوزخند

 "یمارستانیت کهیمرت. اون پوالت بخوره تو سرت. قرص خنده خورده. بلهوس کهیمرت "

راه  یگفتن به خونش رفت تا به قول خودش خستگ يور يلبخند و در یشب بعد از کل مهین زیکامب خوشبختانه

 . و برطرف کنه

و ذوق کنان به  فمیگذاشتم تو ک دمیکتاب و بوس ستیحوصلش ن دمیو برداشتم تا مثال درس بخونم اما د کتاب

چشم .گهیآدمه د. بخوردت خوادیخب دختر اون که نم.دمیرختخوابم رفتم و راحت خواب زتویخاطر رفتن کامب

 .رهیبره بم.اه اه اه. داره دوست یچرون

 يپولدار نیبه ا ییپسر دا.برو بابا توهم: و گفت دیخند. کردم فیتعر نازیپر يو برا روزید يتو مدرسه ماجرا صبح

 .برو تورش کن. گهید يدار یپیو خوشت

 . اه اه اه.من که واسه اون پهن بشه يتورا فیح: و کج کردم و گفتم لبام

 .دختره خل و چل: گفتزد تو سرم و  واشیکتاب  با

 .یـ خودت من

 .رهیگیبه دلم خورده امتحان نم: و از دستش گرفتم و گفتم کتاب

 .بچه ها دیامتحان آماده ش يبرا: وارد کالس شد و گفت ستیز ریدب يزمان خانم صابر نیهم در

 .به دلت غلط خورده: با لبخند گفت  نازیپر

 .يبرگت و درست بذار.ت باشه هاحواس: و گفتم دمیکش یشکلک زیم يخودکار رو با

 .میراحت تقلب و شروع کرد الیرفت و ما با خ رونیب يکار يبرا ریربع بعد از شروع امتحان دب هی

 .ستاایبخدا به نفعتون ن د؟یکنیچرا تقلب م سحرـ

 .صبرم بده ایخدا.الاله اال اهللا: کردم و گفتم یپوف

 .پوستت بده يبرا.جوش نزن اشکال نداره: شونه هامو ماساژ داد و گفت نازیپر
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خانم تو  بایمامان و فر. دهیانجام م يکار هی یخونه پر از جنب وجوشه و هر کس دمیمدرسه برگشتم که د از

 .آشپزخونه بودند

 .خانم بایسالم فر. سالم مامان ه؟یعروس نجا؟یـ چه خبره ا من

 .هیمهمون. ستین یعروس. سالم کیـ عل مامان

 . یترم خسته نباشخانم ـ سالم دخ بایفر

 ؟یچ يبرا یحاال مهمون. نیـ سالمت باش من

 میدور هم جمع بش نکهیا يباشه برا يبخاطر تولد تو بهونه ا. ينطوریـ هم مامان

 اومده؟ رازیاز ش ییمگه دا. نطوریکه ا:زدم و گفتم يبلند یسوت

 ساعت چنده؟... دیصبح رس. اومده راه افتاد زیکامب دیتا شن... ـ آره مامان

 .3: رو نگاه کردم و گفتم میمچ ساعت

 ؟يـ ناهار خورد مامان

 .مونم یموقع روز گشنه که نم نیـ ا من

 .کمک ایبعدش ب. ریدوش بگ هیـ خب پس برو  مامان

 .گفتم و به طرف اتاقم رفتم يا دهیکش چشم

 

 

 :ازدهمی فصل

 يتا چشمام و رو.دمیخت دراز کشت يرو سیخ يدوش گرفتم و با موها هی. حموم شد هیو درآوردم و راه لباسم

 .بود نازیپر. و برداشتم یگوش. شدم داریب میزنگ گوش يبا صدا. هم گذاشتم خوابم برد

 يـ سالم پر من

 .ساعت خواب ؟یخوب. ـ سالم نازیپر

 خواب بودم؟ يدیـ تو از کجا فهم من

 .زنم یدفعه سومه زنگ م نیا. يگن پر یبهم م ستین خودیـ ب نازیپر
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 .چسبهیکه خواب بعد از حموم م یدونیم. حموم بودم .ـ آره من

 .نمتیبیشب م. ـ خب پس برو بخواب نازیپر

 .برم کمک مامان دیاالن با. میدار ینبود مهمون ادمی... ـ اوه  من

 ـ تو و کمک؟  نازیپر

 .ادیمامانم در م يصدا ؟االنيندار يفعال کار ؟یـ آره پس چ من

 .داحافظخ. با تو کار داره ینه ک نازـیپر

 ـ خداحافظ من

تخت  يچند دست لباس و رو.رختخواب بلند شدم و به سمت کمدم رفتم تا لباس امشب و انتخاب کنم از

 یدونیخب دختر تو که م. دو تا عطسه زدم و احساس کردم گلوم به سوزش اومده .انداختم و نگاهشون کردم

 ... گهید ید خُل ؟یخواب یم سیخ يبا موها یچ يبرا يخور یزود سرما م

رنگ که تا رو زانوهام  یاسی راهنیپ هیآخر . لباس ها شدم یندادم و مشغول بررس یتیسرم اهم يافکار تو به

تو کمدم و گشتم و . جوراب کم داشت هیفقط . ستادمیا نهیآ يو جلو دمیلباسم و پوش.بود و و انتخاب کردم

موهام و شونه . محشر شده بودم. ستادمیا نهییآ يجوراب و پام کردم و دوباره جلو. کردم دایپ یجوراب مشک

خودم و ورانداز  نهیتو آ.و لبام و بهم فشردم دمیرو به لبام مال یرژ صورت.کردم یحیمل شیآرا. کردم و بستم

 .سرم و چندبار چرخوندم و فوت کردم.کردم

 .ـ بترکه چشم حسووووووود من

 .زنمیودم خودمو چشم ماالن خ. گهیخب بسه د.ادیبپوشم بهم م یمن هرچ شییخدا

سوسن و آقا  ییمهرداد با زندا ییاول از همه دا.دنیبه مامان کمک کردم تا مهمونا سر رس یرفتم و کم نییپا

 .اومدند زیپسرشون کامب

 .اومد زیکامب نیاول ا.ادیخوشم م یلیخ

سر  نازیو پر نیام ياده و عمه عاطفه و خانو یو عمو عل دایخاله سارا و خاله ل بیگفت و گو به ترت یاز کم بعد

رو مبل نشسته بود و دستش رو به . بود دهیپوش يبلوز بافت قهوه ا نیام. مهمونا اومده بودند يهمه . دندیرس

داشتم نگاهش .دادیسرش رو تکون م میداد و گاه یفرامرز گوش م يداده بود و به حرفا هیمبل تک يدسته 

 .دندیهمه فهم.نگاه نکن عیانقدر ضا.که شیبدبخت و خورد:گوشم گفت ریز نازیکه پر کردمیم
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اصال . یگیراست م: چرخوندم و گفتم يسرم و به طرف پر عیسر. دیبه طرفم چرخ نیموقع نگاه ام همون

 بود؟ عیضا یلیخ. حواسم نبود

 .دندیخندیو بهت م کردندینگات م یهمه ه.یلیآره خ نازـیپر

 !یگیدروغ م...  يوا: و جلو دهانم گذاشتم و گفتم دستم

 .حواسش به توئه بابا یک. آره دروغ گفتم: و گفت دیخند

 .مزه یب. ـ زهرمار من

 ؟ییدایخب چه خبر سوگل جون؟کم پ:کنارمون نشست و گفت دایدختر خاله ل ساناز

 

 

 .میدار گهید هیدرس و مدرسه و هزار تا گرفتار. گهید میکن کاریچ.یـ سالمت من

 .يچه دارانگار شوهر و ب یگیم نیهمچ.اوه سانازـ

 .داشته باشم دیشا یدونیـ تو از کجا م من

هم به ما اضافه  یعمو عل يدخترا دهیو ها لدایو  ایبا پسرش پو نیمهسا خواهر ام. خنده ریو ساناز زدن ز نازیپر

 .شدند

همسن و سال  نکهیبا ا. بود يمعمار يترم اول رشته  يدانشجو دهیهنر و ها يترم آخررشته  يدانشجو لدای

 ایدست پو... سن و سال از جمعمون دور باشه شدینفرمون بود که باعث م 6هر  نیخاص ب یتیمیاما صم. مینبود

 .شدیترش م يصورتش به حالت بامزه ا زدیگاز که م. پرتقال بود

 .میماهم بخند دیبگ نیخندیم یبه چ لداـی

 .ـ به پسرا من

 ـ به پسرا؟ دهیها

 .دیاونجا رو نگاه کن... ـ آره من

نشسته  ونیدور تلوز الدیو م زیو کامب نیوسامان و ام یو فرامرز پسر عمو عل دایخاله ل يو ارسالن پسرا اوشیس

 .رفتیصداشون باال م یو هر از گاه دندیدیبودند و فوتبال م

 .ومهیـ انگار استاد مهسا

 .آره نازـیپر
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 ؟يقصد عروس شدن ندار لدای گمیـ م من

 .کرد يزیر يو خنده . دهینرس اهاشیـ هنوز به مرد رو دهیها

 .هنوز دم به تله ندادم.رینخ. يرو آب بخند... ـ هه هه هه  لدای

 .بهش زدم یچشمک. نشسته ها نجایـ تله هم من

 ه؟یـ منظورت چ لدای

 .حسن چپ نزن يـ خودت و به کوچه  من

 .دیدوباره خند. گهید گهیـ راست م دهیها

 .خندهیم یه. زنمتایاخر م دهیها لداـی

 ه؟یچ هیقضـ  مهسا

 ...ـ واال  من

 .حرفم و بزنم يدهانم و گرفت نذاشت ادامه  يجلو لدای

 .یاگه بگ يـ مرد لدای

 ؟يدار کارشیچ. گهیبابا بذار بگه د سانازـ

 .حرفم و بزنم هیرو گرفت و من تونستم بق لدای يدستا دهیها. کردم دهیبه ها يا اشاره

جون  لدای يپسر خالم خواستگار اوشیس شیواال چند ماه پ. دبود که برطرف ش ینقص فن هی.خوامیـ عذر م من

 .پسر خالم و تو آب نمک خوابونده شونمیا.اومدن

 .ـ پس مبارکه مهسا

 یلیسوگل خ. و مبارکه یچ یچ: ساناز و گرفت و گفت يدستا. سرخ شد لدای. شروع کرد به دست زدن ساناز

 .ينامرد

 تیبابا انقدر پسر خالم و اذ.شد يته دلت چجور دونمیمن که م.داایگفتم؟ حاال خوبه بدت نم یمگه چ. ـ وا من

 .بله بگو و خالص هی. نکن

 .گناه داره چارمیداداش ب.گهیراست م سانازـ

 .دنیشروع کرد به بلند بلند خند دهیها هوی

 تورو قلقلک داد؟ یـ ک نازیپر

 نوشته بود؟ یتوش چ یدونیم. دمکر دایکاغذ پ هی هوی کردمیداشتم خونه رو جمع و جور م روزیـ د دهیها
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 بود؟ یـ چ من

 .بود دهیقلب گنده هم دورش کش هی.  اوشیس=لدای: ـ نوشته بود دهیها

تو اون و از کجا : نگاه کرد و گفت دهیاز حد باز شده بود به ها شیکه ب ییبا چشما لدای. خنده ریز میزد هممون

 ؟يکرد دایپ

 ؟يافتاده بود اتیبچگ ادیـ  مهسا

 .یرو قلب بکش رمیت هی یخواستیـ م من

 .چکهیـ با چند قطره خون که ازش م مهسا

 LOVE ینوشتیم نشمییپا نازـیپر

 .دیجنبه داشته باش. گهیـ بسه د لدای

 .رهینم ادمیوقت  چیه. باحال بود یلیـ خ من

دشم به خو میخندیم میدار نطوریما هم دید. میدیخندیو م میدادینم تیما اهم یول کردیچپ نگاهمون م چپ

 .خنده افتاد

اصال فکر .يچه کاره مسخره ا د،یگیراست م. بودم کاریب. کردم نکارویچرا ا دونمیخودمم نم ما،یـ خودمون لدای

 .نکرده بودم

 .گهید هیـ عاشق دهیها

 ؟يبسوز تیآبج يبه پا يخوایم ایعروس شی؟  يخواینم دهیـ حاال خودت بگو ها ساناز

 !نکردم دایو پ خوامیکه م یهنوز اون: دش گرفت و گفترو به خو چارهیب يآدما ي افهیق

 جناب؟ يخوا یم یـ شما چجور آدم مهسا

 خورده پول داشته باشه هی... به کول داشته باشه  ينمد... باشه سوخته باشه  ایس: و با سوز گفت دیکش یآه

 .وردار ببر خونتون یکیسر چهار راه پره برو  ناینداره از یکه غم نیـ خب ا من

برده  مشونیانگار ت. نگاه ها به سمت اونا کج شد يهمه . پسرا هوا رفت غیج يصدا هوی... خنده  ریز میزد مهه

 . بود

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٧٦ 

اصرار کردند  یلیخ. رفتند لندن یتا پسر داشت که هر سه تاشون رو داماد کرده بود و اونها هم همگ 3سارا  خاله

 شهیخالم هم چارهیب. از همه جا دوست دارم شتریم رو باونجا اما خاله گفت من کشور خود ادیکه خاله هم ب

 .زنهیبهش سر م ادیمامانم ز نیهم يبرا. تنهاست

 . ساله به اسم صدف داره 4ازدواج کرد و االن دختر  شیسال پ 6عاطفه هم  عمه

نشون  هیه بقکه از مدرسه گرفته بودم و ب يو عکس خنده دار ارمیو ب میجدا شدم و رفتم تو اتاقم تا گوش هیبق از

 . گشتم نبود که نبود میتو اتاقم دنبال گوش یاما هرچ. بدم

 ؟يگردیم نیدنبال ا ـ

قدم به طرفش  کی. بود بشیدستشم تو ج هیو به طرفم دراز کرده بود و  میگوش زیکامب. سمت صدا برگشتم به

 .رفتم

 کنه؟یم کاریـ دست تو چ من

باز هم برق چشماش من . به چشماش نگاه کردم. کردمیش مهنوز داشتم نگا.کینزد یلیخ.شد کمیو نزد دیخند

و تو دستم گذاشت و انگشتام و  یدستم و گرفت و گوش...ببر بود يچشماش درست مثله چشما... کرد خکوبیوم

 .زد يلبخند مرموز هی... فشار داد

 .بود يناهارخور زیم يرو نییپا زـیکامب

 "ورش داشته؟ یچ يبرا نیال ااونجا گذاشتم؟ اص یمن ک ؟يناهارخور زیم يرو "

 .بشکن زد هیصورتم آورد و  يو جلو دستش

 حواست کجاست؟! یخانوم يها زـیکامب

 !!!یخانوم

ناخوداگاه ادم . داشت یخاص يجذبه  هیچشماش  ه؟یچشماش چه رنگ ه؟ینطوریچرا چشماش ا گه؟یم یچ نیا

 .خورهیشه از کجا آب متو چشما شهیکه هم یبرق نیهمش نگاش کنه تا بفهمه ا خواستیدلش م

 ؟یخوب... سوگل: و گرفت و گفت بازوهام

به موهام  یدست... دمیکش رونیخودم و از دستاش ب. سرجاش ادیو به چپ و راست تکون دادم تا مغزم ب سرم

 .کردینگاهم م رهیخ رهیخ زیکامب. دمیکش

 .ـ ممنون من

 .مبه طرفش برگشت. بازوم و گرفت زیکامب هویافتادم برم که  راه
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 ...يخوشکل شد یلیسوگل امشب خ زـیکامب

 .ذاشت جدا کنم یدستش گذاشتم اما محکم بازوم و گرفته بود و نم يکردم و دستم و رو اخم

 .تو؟ ولم کن یگیم یـ چ من

 .به چشماش نگاه نکنم کردمیم یسع.اخم کوچولو نگاهم کرد هیشد و با  کمینزد

 ؟يجوابم و ند یو ه یدفعه باهام مهربون باش هی شهینم: گفت آروم

 .شد شتریبازوم ب يدستش رو فشار

 .ولم کن دستم شکست. وونهیـ آخ د من

 .دادمیداشتم کنترلم و از دست م گهید... زد يو برانداز کرد و با آرامش لبخند سرتاپام

 . ولم کن گمیـ م) با داد بایتقر( من

 .تو چشمام نگاه کن تا ولت کنم زـیکامب

 !کنهیم تمیکه برق چشماش اذ دهیفهم دیشا. شماش آهنربا دارهچ دونهیخودشم م انگار

 .نگاه کن زـیکامب

. آب دهانم و قورت دادم. چشماش ثابت موند يرد شد و رو شینیلبهاش و ب يچشمام از رو. و بلند کردم سرم

 رونیتاق بو با لبخند از ا دیبلند و لختش کش يبه موها یدست. زد و بازوم و از دستش جدا کرد یقیلبخند عم

چشماش افکارم و بهم ... دمینفهم ولبخندش ر یمعن. بودم ستادهیو منگ وسط اتاق ا جیو اما من گ... رفت 

دردم .دمیبه بازوم کش یداشت؟ دست یچ شیمشک ياون چشما... یدست و پا چلفت هی شدمیکنارش م. ختیریم

 .گرفت

 .هیعجب احمق. زیدستت چالق شه کامب يـ ا من

 .ومدیکه داشت به سمت اتاقم م دمیکه ارسالن و د رونیب امیا خواستم از اتاق بکردم و ت یپوف

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا... ـ ا  من

 !رمیخاله گفت از تو بگ ؟يـ قرص سردرد دار ارسالن

 !صبر کن تو اتاقمه. ـ آره من

 درد گرفته؟ یچ يبراسرت : کشو کمدم و باز کردم و گفتم. برگشتم تو اتاقم ارسالن هم اومد تو دوباره

 !ایدن نیاز دست ا: تکون داد و گفت يسر

 کرده مگه؟ کارتیچرا؟ چ ا؟یـ دن من
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 !اونه ریسر من اومده تقص ییهر بال! نکرده کاریبپرس چ: و دادم بهش و گفت قرص

 !درست بگو بفهمم حرفتو ؟یگیم یچ: تعجب گفتم با

 .گوشه زل زد هیاکت نشست و به س. و با قرص خورد ختیآب ر وانیل هینشست و  یصندل رو

 ؟ییکجا..  يهو: و جلوش تکون دادم و گفتم دستم

 !ـ سوگل من عاشق شدم ارسالن

 شناسمش؟یهست؟ من م یحاال اون ک! گهیناقال خب زودتر بگو د يا: زدم و گفتم يلبخند

 !شیشناسیخوب م میلیخ: زد بهم و گفت زل

 ه؟یـ زود باش بگو اون ک من

 !ـ ولش کن ارسالن

 گه؟یولش کن؟ بگو د ویچ یـ چ من

 ـ بگم؟ ارسالن

 .ـ آره من

 ـ واقعا بگم؟ ارسالن

 .گهیدرد آره بگو د يـ ا من

 !ـ اصال ولش کن ارسالن

 !بگو االی! زنمتایـ م من

 بگم؟ یش یـ ناراحت نم ارسالن

 !نه... بابا  يـا من

 ؟يدیـ قول م ارسالن

 !دمیآره قول م! ـ اااااه ارسالن من

 نگم؟ يخوایم: بعد سرش و باال گرفت و گفت قهیدو دق. و رفت تو فکر نییداخت پاو ان سرش

 !گهید بگو د! يخفم کرد! ـ زهرمار من

 ...اون ...  گمیباشه باشه م: آب دهانش و قورت داد و گفت. شد رهیخ بهم

 ـ هان؟ من

 !ییتو... ـ اون  ارسالن
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 ؟یچــــــــ: و گفتم دمیکش یغیج. توپ فوتبال نیچشمام شده بود ع. وا رفتم هوی

 قند تو دلت آب شد نه؟ طونیش: خنده و گفت ریز زد

 ! کشمتیارسالن م: خطرناك نگاهش کردم و گفتم. دستم انداخته دمیفهم

 !خب يجنبه خودت اول شروع کرد یب: و گفت رونیب دیکردم سمتش که مثل برق از تو اتاق پر حمله

 .بزرگترا ولش کردم هیونیبا پادرمباالخره . دمییدویخونه دنبالش م دور

 

 

 .روبروم نشسته بودند زیو سامان و کامب نیکنارم و ام دهیو ها نازیشام پر موقع

 ؟یخون یم يسوگل چه رشته ا یراست: قاشق و تو دهانش گذاشت و گفت زیکامب

 .انداختم زیکامب به ینگاه مین. کردن گوشت شد کهیانداخت مشغول ت نییسرش و پا. بهم افتاد نیمن وام نگاه

 "به تو چه مشنگ "

 .یـ تجرب من

 .یبخون يخوایم یپس پزشک زـیکامب

 .ـ اگه خدا بخواد من

 ه؟ینظرت چ. شترهیامکانات ب. من اونجا بهتره شیپ کایآمر يایب یتونیـ م زیکامب

ض شده عضالت فکش که منقب. کردمیاما من نگاهش م. کردیبود و به من نگاه نم نییهمچنان سرش پا نیام

 .دور نماند نازیبود از چشم من و پر

 . دوست دارم شتریرو ب نجایا. بهتره نجایـ نه هم من

 .يرو دوست دار نجایا یچ يبرا زنمیحدس م: کرد و گفت ینگاه نیزد و به ام يپوزخند زیکامب

 نییرم و پاس عیسر. کرد یسرش و بلند کرد و نگاهش با نگاه من تالق هویکه  کردمینگاه م نیبه ام داشتم

 .نوشابم و برداشتم وانیانداختم و ل

 ه؟یمنظورش چ: آروم گفت  نازیپر

 .مات بهش انداختم یو نگاه دمیو سر کش نوشابم

 .برده باشه یپ نیتو به ام يفکر کنم از عالقه  نازـیپر

 ؟یدون یـ از کجا م من
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وقتام  یبعض. کردیشت نگاهت ماونم دا يکردیو نگاه م نیام یداشت یوقت یآخه همون اول مهمون نازـیپر

 .یکنیبه اون نگاه م يدار دونستیانگار م.کردیم نیبه ام ینگاه

 .دیـ به درك که فهم من

 چقدر داغ کرد؟ نیخودم ام شیپ ایبهت گفت ب زیکامب یوقت يدید نازـیپر

 .و کج کردم و سرم و تکون دادم لبام

 د؟یگیدر گوش هم م یـ شما دو تا چ دهیها

 .چقدر فوضوله دهیها میگفتیم میداشت نازـیپر

 .نیدیـ ااا؟ پس خوبه شما هم فهم دهیها

 .نگاهم نکرد گهید نیام. خورد شده بود اعصابم

 ".خونمیاصال به توچه کجا درس م. یامل و دم اسب کهیمرت "

 میبشور دهیو ها لدایقرار شد من و . میهم تلنبار کرد يظرفا رو تو آشپزخونه رو يو همه  میرو جمع کرد سفره

. بود دهیزحمت کش یلیاز صبح خ. خانم و نذاشتم که به ما کمک کنه بایفر. و ساناز ظرفا رو خشک کنند نازیو پر

 .همه ظرف و اون بشوره نیا ومدیدلم ن

 .وارد آشپزخونه شد اوشیشستن ظرفا که س يبرا میشدیآماده م میداشت

 .تاشون اومدند تو2هر . عد سامان و ارسالن و صدا زدب. میشوریظرفا رو م ونیما آقا دیخانما شما بر اوشـیس

 ه؟یـ چ سامان

 .میما بشور میایخانما خسته شدند ب گمیـ م اوشیس

 ؟یزنیصدا م یچ يمارو برا. بذار هیاز خودت ما: و گفت  دیخند ارسالن

 .داره يحد مینیریبابا خودش: و گفت اوشیس يزد رو شونه  سامان

 .زدیو لبخند م نییسرش و انداخته بود پا. نگاه کردم لدایبه . خنده ریز میمه زدسرخ شد و ما ه چارهیب اوشیس

 . دیشما بر. دیکنیم يکار فیبدتر کث. نیاریکارا سر در نم نیاز ونیـ شما آقا من

 .به کاردون سپرد دیکارو با... ـ بله  سامان

 .میو بخواب میبخور دیما فقط با. هیدخترا شست و شو ي فهیوظ...  قایـ دق ارسالن

 .ـ دمت گرم سامان

 .و به طرفش تکون دادم دیانگشت تهد. سال از من بزرگ تر بود 2 ارسالن
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 .ـ ارسالن خان دارم برات من

 .خدا به دادم برسه: زد تو سرش و گفت ارسالن

 .رونیب دینکردم بر تونیـ تا کف ساناز

 .گفتینم یچیو هساکت بود  لدای. میرفتند و ما شروع به شستن کرد رونیب ونیآقا

 .اومد رونیب ایاز رو. دمیو به صورتش پاش سمیخ يدستا

 وونه؟ید یکنیم کاریچ لداـی

 ؟یکنیفک م يدار یبه چ. رفت ارتونیـ  من

 .اریبه همون  گهیخب معلومه د: و گفت دیخند دهیها

 .مسخرتون کنم رسهیـ باشه نوبتم م لدای

 .دینکن تشیانقدر اذ گهید گهیراست م نازـیپر

 ارمیاز  رهیو راست م رهیکه که چپ م دهیها. نایاز دست ا کشمیم یچ یدونینم. يـ خدا از دهنت بشنوه پر لدای

 .گهیم

 .که زد تعجب کرد یحرف نیهم از لدای. خنده ریز میزد هممون

 .میحرف بزن ارتیاز  ومدیخوبه که بدت م سانازـ

شده؟  يزیچ. یخوشحال یلیساناز امشب خ گمیم. کنهیم يباز لمیف. ـ بابا من که گفتم تو دلش چه خبره من

 ه؟یخبر

 !ياونم چه خبر. هیخبر... آره ... اومم : ظرفا گذاشت و گفت ي هیرو که خشک کرده بود و کنار بق یبشقاب ساناز

 ؟ياریبال درم یاز خوشحال يهست که دار یاون خبر چ نازـیپر

 .دمیامروز عشقم رو د سانازـ

 هست؟ یمبارك باشه حاال ک....  میانگار ما از غافله عقب موند... داد  یداد ب يا ...من  يخدا يـ وا دهیها

 د؟یحاال نوبت من رس... کردم  یشوخ... برو بابا  سانازـ

 

 

 :دوازدهم فصل
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دستام و با حوله خشک کردم . رفتند فقط من موندم تا ظرفا رو سرجاشون بذارم رونیب یاز شستن ظرفا همگ بعد

 ...تولدت مبارك : زدند  غیج یکه همگ رونیاومدم ب و از آشپزخونه

 گفتند یپسرا تولدت مبارك م. زدن  یدخترا دست م. قلبم گذاشته بودم يدستم و رو. دمیلحظه ترس هی خودم

 .سامان آهنگ تولد گذاشت. نشوند یصندل يومن و رو دیکاله به سر دستم و کش نازیپر

 استیتو جشن تولد تموم خوب جشن

 هاستیتموم شاد يبایروع زتو ش جشن

 مبارك تولدت

 مبارك تولدت

و به کاراشون  میزدیما هم دست م. اوردندیدخترا رو در م يو ارسالن شروع به رقص کردند و ادا سامان

دستش رو به طرف سامان دراز کرد و به حالت ناز . سرش کرد و به طرف سامان رفت يفرامرز روسر. دمیخندیم

رو گرفت و  رامرزدست ف گهیگذاشت و با دست د نشیس يدستش رو رو هیان سام. باال رو نگاه کرد

 يانگشتش رو به نشانه . متوجه نگاهم شد. گرفت یم لمیف شیبا گوش یمکیافتاد که قا دهیچشمم به ها.دیبوس

 .زدم یچشمک. گذاشت شینیب يسکوت رو

به طرفم کج  نینگاه ام. زدیو دست م کردیمافتاد که با خنده به سامان و ارسالن و فرامرز نگاه  نیبه ام نگاهم

و همراه با آهنگ  ستادیسامان جلوم ا. لبخند زد و ابروهاش و باال برد. نتونستم نگاه از چشماش بردارم.شد

 .اوردیو ادا در م خوندیم

 عشقه ایدن هیمن برات  ي هیهد زمیعز

 با بودنت درست مثله بهشته میزندگ

 خکیمسرخ و  يخونه سبد سبد گل ها تو

 دوست دارم تولدت مبارك زمیعز

 مبارك، تولدت مبارك تولدت

سامان  يسامان گذاشت و سرش رو به راست و چپ شونه  يشونه  ياز پشت دو تا دستاش رو رو ارسالن

 ییو صفا یچه شور و حال نیامشب تو بب:گفت یو م دادیتکون م

 ییکه گل سر سبد محفل ما یراست

 توست يه خنده واس يرو لبا گل ها امشب
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 ما بخت بلند در طالع توست يآرزو

 .خوندند یو تولدت مبارك م زدندیهم دست م هیبق. زدند یو فرامرز سوت م اوشیس

کنارم  شهیهم يبرا نیچشمام و بستم آرزو کردم که ام. دادیرو نشون م 18شمع ها عدد . شد کیبه ک نوبت

 .شد میهمونها تقسم نیب کایشمعها رو فوت کردم و همه دست زدند و ک. باشه

 هیرو هد ییبایز زیر نهیمامان و بابام س. گفتند کیهاشون رو دادند و تولدم رو تبر هیکدوم از مهمونها هد هر

انگشتر نقره که تو دستم  نازیو پر ییمدل باال لیموبا یسامان گوش. و بغلشون کردم دمیصورتشون و بوس. دادند

 .رو به دستم داد ياشده  چیکادو پ يه ، جعب نیاما ام. دادند هیو هد دیدرخش یم

 .ناقابله... ـ تولدتون مبارك  نیام

  . ـ ممنونم من

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...صاحبش قابل داره : دلم گفتم  تو

 کیدختر و پسر با موز. دکمه اش رو فشار دادم. که به شکل قلب بود یکالیموز يجعبه . رو باز کردم کادو

قشنگ و  ي هیهد. دیبار یم ییبایدرخشان و ز يو بر سرشون ستاره ها دندیرقص یشد م یکه پخش م یآروم

وشته بود گردنبند که روش ن هی. دمجعبه رو باز کر. بود گهید کیکوچ يجعبه  هی کالیکنار جعبه موز. بود ییبایز

 سوگل : 

 .چقدر قشنگه. ممنون يـ وا من

لبخندم  نیکردم با ا یمنم لبخند زدم و سع. زد یقیلبخند عم. زدیچشماش برق م. چشماش نگاه کردم به

 .و نشونش بدم میخوشحال

 

 

هر کدوم از مهمونها  "نه بابا ولخرجم که هست ". داد هیرو هد یمتیگران ق یهم ساعت مچ زیکامب

به  ریبعد از گفتن شب بخ. مهمونها رفتند يشب که همه  مهین. گفتند کیو دادند و تولدم رو تبر کادوهاشون

 .شدم رهیگذاشتم و بهش خ زیم يرو رو نیام هیاتاقم رفتم و هد
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گردنبند و برداشتم وبه گردنم . جعبه رو نوازش کردم.اش و فشار دادم و به رقص دختر و پسر نگاه کردم دکمه

قسم خوردم . گردنبند و تو دستم فشردم... ومدیم نمیس يتا رو.بلند بود رشیزنج. دیدرخشیردنم متو گ. انداختم

 .کردم ادداشتیرو  بدفترم و برداشتم و اتفاقات امش.وقت از خودم جداش نکنم چیکه ه

سامان  دیشا یراست. عکس داشتم هیکاش ازش .داشت يا گهیرنگ د نینگاه ام. داشتم یبیو حال عج حس

انداختم  یبه گردنبند نگاه. دمیتختم دراز کش يرو دمیدستام و بهم مال.گردمیتو اتاقش م رمیفردا م. ه باشهداشت

 .هم گذاشتم و به خواب رفتم يچشمام و رو. نیام ریشب بخ:وگفتم

*** 

... اددیراستش رو تکون م يمدام پا. بود  نییسرش پا.زده بود هیتک واریکه به د دمیرو د نازیتو مدرسه پر صبح

 .کردیم ينطوریهر موقع استرس داشت ا

 ؟يستادیا نجایچرا ا: بلند گفتم يبا صدا. آروم کنارش رفتم آروم

دستش رو گذاشت رو . بچه هابه طرفمون برگشتند و نگاهمون کردند يزد که همه  یغیمن چنان ج يصدا با

 ؟یکنیچرا زجرکشم م...سوگل يریبم یاله: قلبش و چشماشو بست و گفت

 ...نگاش کن...کردم بابا یشوخ:و گذاشتم رو شونش و گفتم دستم

 .دمیبه دنبالش دو.به حالت قهر روشو برگردوندو رفت دویو پس کش دستم

 نازیپر...دفه آخرمه....دیببخش... کردم بخدا  یشوخ..يـ واسا پر من

 .رو گرفتم و به طرفم خودم چرخوندمش دستش

 ...یکنیهمه استرس دارم تو بدترش م نیا ینیبیم...یستیدوست من ن گهیـ برو تو د نازیپر

 استرس؟ یـ واسه چ من

 .میدار یمیـ االن سحر گفت امتحان ش نازیپر

 .یمیش يدرووغ؟ وا: زدم تو سرم و گفتم یدست دو

 م؟یکن کاریحاال چ. آره نازـیپر

 م؟یکنیم کارشیچ... شهیمثله هم...  الیخیب: و گفتم دمیخند

 .میکنیم لغوش: و گفت دیخند اونم

 .فهم زیآ قربون آدم چ: بشکن زدم و گفتم هی

 .تو میبر ایحاال ب: و گرفتم و گفتم دستش
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 .من هنوز باهات قهرم هااا: و پس زد و گفت دستم

رو  چارتیدوست ب...زمیمتاسفم عز اریمن بس: دهانم گذاشتم و گفتم يدستم رو به هم چسبوندم و جلو دو

 .ببخش

 يپر...من وعفو کن... کنمیخواهش م:آب دهانم رو قورت دادم و گفتم.کردینگاه م لیمن و مثل عزرائ نطوریهم

 نه؟ یتو که مهربون

 ...دمتیبخش... دفعه آخرت باشه یول...باشه: انگشتش و به طرفم تکون داد و گفت. زد تو چشمام زل

 ...من يممنون بانو...آه: و گفتم دمیدستم و به صورتم کش دو

 ...باشه:و گفت دیخند

دونستم انقدر با احساس و  یتا حاال نم... در عجبم يکه به خرج داد یهمه احساس نیمن واقعا از ا نازیـ پر من

 ...یکیرمانت

 .کردند یبچه ها سروصدا م. میوارد کالس شد. میو به سمت سالن راه افتاد دمیخند هردو

 .دارم يفکر هیمن  دیـ بچه ها بابت امتحان نگران نباش من

 .يدار يچه فکر نمیزود بگو بب. فکرت کارسازه شهیهم. سوگل ولیا: د و گفتسوت ز مهال

زنگ دارش  يبا اون صدا ییفُکُالتم جمع کن االن خانم زنگو يتا بهت بگم ، او ایـ فعال تو پاشو با من ب من

 نازیپر میبر...  گهیبهت م يزیچ هی

 

 

 نیا. تو نمازخونه بود یمیش ریدب يدیم خانم سعگذاشت ونیو من نقشه رو باهاشون در م رونیب میرفت ينفر سه

 نازیمن و پر. کنه میو قا يدیخانم سع يبه مهال گفتم بره کفشا. تو کالس متوجه شدم ومدمیداشتم م یو وقت

سرشو به صحبت  کمیو  میکمک کرد ودکه مشغول مرتب کردن چادرها ب يدیتو نمازخونه و به خانم سع میرفت

داره به  یچه ربط یمیش...کارا نیبگه تو رو چه به ا ادیب ستین یکیآخه ...  مینک یکه وقت کش میگرم کرد

بچه ها : به دوروبرش انداخت و گفت ینگاه يدیکه خانم سع رونیب میایب میخواست. دمیواال من که نفهم! چادر

 ن؟یدیشما کفشام و ند

 .نیم بگردباز. نجاستیحتما هم... نه : میو گفت میدورو برمون رو نگاه کرد ماهم

 .میکردن کفشها کرد دایخودمون رو مشغول پ یزدم و الک یچشمک. میانداخت يدار یبهم نگاه معن نازیو پر من
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 کفشاتون گم شده؟. قربونتون برم خانم یاله: و گفت کمونیاومد نزد مهال

 .ارشونیبرو ب. دونم کار توئه یمن که م: و گفت دیخند يدیسع خانم

 کار؟یچ خوامیشما رو م يمن کفشا ن؟یزنیمن؟ خانم چرا تهمت م: گذاشت و گفتدهانش  يدستش و رو مهال

 .بهم انداخت که من لبخند زدم ینگاه يدیسع خانم

 ؟يباز بچه ها رو از راه به در کرد... یانیـ ک يدیسع

 .استغفراهللا ه؟یچه حرف نیخانم ا: و گاز گرفتم و گفتم نمییپا لب

 دیبگم که موفق شد دیبا رم،یکه امتحان نگ نیکارا رو کرد نیاگه ا. راتکا نیاز دست تو و ا: و گفت دیخند

 .از وقت کالس گذشته قهیدق 45: انداخت و گفت شیبه ساعت مچ ینگاه... گهیچون د

 .وارد کالس شدم هیهمراه بق روزمندانهیپ یو من با نگاه میدیهورا کش ينفر سه

 ریدب يکه خانم محمد میدست امتحان خالص شد از گهیکه د میخوشحال بود. میداشت یاضیآخر ر زنگ

 .رمیامتحان بگ خوامیم دیبچه ها برگه بذار: وارد شد و گفت یاضیر

که زنگ خورد و  میسواالت و جواب داد. آسون بود بایتقر. سواال رو داد. نداشت يا دهیما بچه ها فا اعتراض

 .میاومد رونیب یهمگ

 .دمیدر هم د يا افهیا قرو ب نازیاومدم که پر رونیتو کالس ب از

 ؟یبهت گفته چاق یـ چته؟باز ک من

 ... کنمایسوگل حوصله ندارم خفت م: و بهم فشرد و گفت لبهاش

 ؟يشده باز؟نکنه خراب کرد ی؟چيریگیچرا پاچه م... ـ وااا  من

 ... یباز جوك گفت... ـ برو بابا  نازیپر

 چه مرگته؟ یحاال نگفت...  نیدار فیشما عالمه تشرحواسم نبود ... آه ه ه : زدم و گفتم میشونیبه پ آروم

 ... چرخهیدور سرم داره سوال م... سرم درد گرفته ... بابا  یچیـ ه نازیپر

مثه  نجایا يخوایتا شب م گمیم...  یآبج يتوهم زد...  نمیبینم يزیمن که چ: به سرش انداختم و گفتم ینگاه

 .گهید می؟بریستیمجسمه وا

 .میـ بر نازیپر

. در و باز کردم و آروم وارد اتاقش شدم. باز بود مهیدر اتاقش ن.بود ومدهیاز مدرسه اومدم سامان هنوز ن یتوق

. که کنار تخت سامان بود توجهم و جلب کرد يزیم.به دورو بر انداختم ینگاه. تعجب کردم. اتاقش مرتب بود
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 يدستم و گذاشتم رو.بود دهیفا یکردم ب تقال یهرچ. دستم و بردم که در کشو رو باز کنم اما درش قفل بود

 یبعد از کم. کنم دایرو پ دشیبتونم کل دیتخت شا ریدستم و بردم ز.بکنم تونمیم کاریچ نمیدهانم تا فکر کنم بب

باز . و داخل کشو بردم دیکل. بود دیدسته کل هی. برداشتم و نگاهش کردم. خورد نیآهن زیچ هیگشتن دستم به 

 .شد

 "یسام ولیا"

آلبوم . آلبوم عکس خورد هیچشمم به  هوی. گهید يدفتر تلفن بود و خودکار و خرت و پرتا. رو گشتم شداخل

 نازیچند تا عکس از پر. تعجب کردم دمیکه د يزیاز چ. صفحه اول و ورق زدم. تخت نشستم يبرداشتم و رو

 .بود

 .طونیش يا ؟يعکسا رو از کجا آورد نیسامان ا ـ

 هی. بود بشیتنش بود و هر دو دستش تو ج یکرم يپالتو هیکه  نیعکس از ام هی. عکس از خودش بود چند

عکس و برداشتم و چندبار . به دلم نشست.. نوع خنده اش هم رو لبش بود نیواسه ا مردمیکه م يلبخند

 .نگاهش کردم

 .رسهیبرم االن سامان سر م گهیبهتره د ـ

 .تخت برداشتم يعکس رو از رو. تخت ریرو انداختم ز دشیو گذاشتم تو کشو و درش رو قفل کردم و کل آلبوم

 .میکنیاتاق رو ترك م اتیعمل يروزیبا اعالم پ ـ

 .به اتاقم رفتم عیباز گذاشتم و سر مهیاومدم و در رو ن رونیاتاق ب از

 یدست.دفتر خاطراتم و از داخل کمد برداشتم و عکس رو داخلش پنهان کردم. به عکس انداختم ینگاه دوباره

 يصدا. به مشامم خورد نیام يبو. دمیکش قیعم ینفس. آروم چشمام و بستم. دمیکش نیام ي هیهد يروبه 

سربه سرش  یکنارش رفتم و کم ومدما رونیاز اتاقم ب. ومدیو از پله ها باال م خوندیکه آواز م دمیسامان رو شن

 .نه ایکنه  یشک م يزیبه چ نمیگذاشتم تا بب

 

 

 

 :زدهمیس فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٨٨ 

خونه .رندیبهارو جشن بگ دنیبازار ها شلوغ بود و مردم در تکاپو بودند تا رس.گرفته بود دیع يل و هواحا ابونهایخ

 یم داریب یو کم کم درختان هم از خواب زمستون شدیها شروع شده بود و همه جا از گرد و خاك پاك م یتکون

 .شدند

آقا  ادیبه  ير حال رفتنه، مامان آش نذرو بسته و د لشیکه زمستون بار و بند یبهار، موقع يسال دم دما هر

امسال هم طبق معمول آش به بار بود و مثل هرسال من . کنهیو پخش م کنهیجون و مادرجون درست م

 يبرا ستیسرد ن ادیدم هوا زیاول خواستم پالتوم و بپوشم اما د. بودم نایا نیام يمسئول بردن آش به خونه 

داشت سرم کردم و  يسورمه ا ي هیکه حاش دیسف يروسر هید و با بو يمانتوم و که سرمه ا نیبهتر نیهم

اف اف و فشار دادم . شد یطوالن یلیکه برسم به نظرم خ ینبود اما تا موقع يادیخوشبختانه راه ز... رونیاومدم ب

 .و منتظر موندم

 ه؟یخانم ـ ک ستاره

 .سوگل هستم. ـ سالم من

 .تو ایب. زمیخانم ـ سالم عز ستاره

ما نبود اما  اطیح یبه بزرگ اطیح. بکشم غیج یبود از خوشحال کیو نزد دمیو د نیام نیماش. ه شدمخون وارد

سالم . وارد سالن شدم که ستاره خانم به استقبالم اومد. گل داشتند يهمون صلح و صفا رو درختا و بوته ها

 .کردم

 .يخوش اومد. خانم ـ سالم دخترم ستاره

 دایمدت فرصت پ نیستاره خانم وارد آشپزخونه شد و من تو ا. نشستم یمبل يآش و دادم و خودم رو ظرف

 يو تابلوها بایز يما بود و با چند دست مبل و لوسترها يخونه  یخونه به بزرگ. کردم تا خونه رو برانداز کنم

 .گذاشتفنجان قهوه برگشت و مقابلم  هیستاره خانم با . شده بود نییمتنوع تز

 .دیدیکش زحمت. ممنون یلیـ خ من

 .هیمطمئنم آش خوشمزه ا! نذرتون قبول باشه. کنمیخواهش م: من نشست و گفت يمبل روبه رو يرو

 د؟یبر دیخواست یم ییجا. ممنون نظر لطفتونه یلیـ خ من

بچش از . مهسا يبرم خونه  خواستمیآره م: که تو تنش بود کرد و با لبخند گفت ییبه مانتو یخانم نگاه ستاره

 .بزنم يسر هیخواستم برم  یم. کنه یم يرقرا یب روزید

 .شم یپس من مزاحمتون نم: جام بلند شدم و گفتم از
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 .دیستیکنم شما اصال مزاحم ن یخواهش م: از پشت سرم گفت ییصدا

 یسرش و کم.. فنجون قهوه هم دستش بود هیبود و  ستادهیبا لبخند پشت سرم ا نیام. پشت سرم نگاه کردم به

 .سالم: گفت کج کرد و نییبه پا

 .ـ سالم من

 .دینیبش د؟یستادیچرا ا: گفت نهیرفت تا خودش بش یکه م نطوریاشاره کرد و هم یصندل به

 .برن خوانیمادرتون م. بهتره برم گهیـ نه د من

 .رسونه یتو رو تا خونه م نیام. رمیمن با آژانس م. نه دخترم: خانم از جاش بلند شد و گفت ستاره

 .رمیخودم م... ستین يدایـ نه آخه راه ز من

 .گهید نید بش. کنمیتعارف م ستادمیا نجایا. دنایپاش یتو دلم داشتند نقل و نبات م حاال

وقته دم  یلیفکر کنم آژانس خ. و بردارم فمیک رمیمن م. نیبش: خانم دستش و رو شونم گذاشت و گفت ستاره

 .دره

 !قهوه تون سرد شد: قهوه ام اشاره کرد و گفتبه  نیام. ناچار نشستم و ستاره خانم وارد اتاقش شد به

 زیم يداغه فنجون و گذاشت رو یلیاما فکر کنم احساس کرد خ. کرد کیفنجون و به لبش نزد يخودش لبه  و

 هیاما خوشبختانه سرد بود و من . وقت داغ باشه هیکردم که نکنه  کیقهوه ام و برداشتم و منم به لبم نزد... 

 ... کرد و رفت  یو خداحافظ دیوساومد و گونم و ب رونین ستاره خانم از اتاق بزما نیهم. قلوب خوردم

 

 

 درسا چطوره؟: مبل گذاشت و گفت يدسته  يدستش و رو نیام

 .مشیبگذرون دیاما چه بد باشه چه خوب باالخره با. ستیـ بد ن من

 .ننه به شما و نه به دوستانتو. گذرهیاما مطمئنم به شما بد نم: و گفت دیخند

 ـ چطور مگه؟ من

تونه لحظه  یقطعا م. برن یخب چون همه از مصاحبت با شما لذت م: انداخت و گفت گهید يپا يو رو پاش

 .باشه هیشما و بق يبرا یخوب يها

 .دیکنیغلو م: عقب دادم و گفتم یو کم دمیکش میبه روسر یدست

 .نمز یو نم یحرف لیدل یکه ب دیمن و شناخته باش دیـ تاحاال شا نیام
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 .ممنونم فتونیبه هر حال از تعر: هام و باال انداختم و گفتم شونه

 نیام. رمیخودش و بگ ژهیکردم پرست یانداختم و سع گهید يپا يو برداشتم و به مبل لم دادم و پام و رو فنجون

ابروهام و  دمیمنم خند. شد انینما فشیو رد دیسف يزد که دندونا یحرکتم خندش گرفت و لبخند پر رنگ نیاز ا

 .و باال انداختم

چرخوند و  یچشاش و م عیسر کردمینگاه م نیو من هر وقت به ام میدومون قهوه رو در سکوت خورد هر

 .رفتمیچشماش م يومن تو دلم قربون صدقه  کردیم گهید ينگاهش و معطوف جا

 .ارمیو ب نیماش چییسو رمیمن م: جاش بلند شد و گفت از

از . شد یکه نم فیاما ح نمیبرم اتاقش و بب خواستیدلم م یلیخ. ونم وارد اتاقش شدپله ها باال رفت و به گم از

پله رو  6 5 دیبود که من با ییتابلو هی. به تک تک تابلو ها انداختم ینگاه. شدم یجام بلند شدم و مشغول فضول

بود که متوجه  ییبایز يلواونقدر تاب. تماشا شدم شغولاز پله ها باال رفتم و م. دمشیدیرفتم تا خوب م یباال م

هوا و کنترلم و  دمیمتر پر هی نیام يصدا دنیبا شن نکهیهستم تا ا ینقاش يتابلو ينشدم چه مدت غرق تماشا

افتاده  نیبا صورت رو زم. هم نتونست مانع افتادنم بشه نیو دست ام نییاز دست دادم و از پله ها سر خوردم پا

آب قند  وانیل هیبعد با  یکرد نشستم و خودش رفت تو آشپزخونه و مدتکمکم  نیام. کرد یدرد م ستمبودم و د

دستم و رو دستش گذاشتم . کرد کینزد دیلرزیو به لبام که در اثر شوك م وانیجلوم دو زانو نشست و ل. برگشت

 .و چند جرعه از آب قند و خوردم

 کنه؟ یدرد نم تییجا ؟يبهتر: نگران نگاهم کرد و گفت نیام

. ادیازش درنم ییصدا دمیگذشت که د قهیدو دق. دادم هیچشمام و بستم و به پله ها تک. کون دادمسرم و ت فقط

لبخند زدم و . دمیدیتازه م زیچ هیتو چشماش . شده رهیهنوز با همون حالت به من خ دمیچشمام و باز کردم که د

 شده؟ یچ: گفتم

دست و پام  دیبا یتا ک! نگران تو باشم؟ دیبا یکنم که تا ک یفکر م نیدارم به ا: و گفت دیکش ییبا صدا نفس

 بلرزه و زانوهام سست بشه؟

: گفتم یفیضع يآب دهانم و قورت دادم و با صدا. زدیقلبم تند تند م. شدم رهیبسته شد و به چشماش خ شمین

 !!دست و پاتون بلرزه؟... و  دینگرانم باش دیبا...  دیچرا با

 ؟یدون یتو نم یعنی: گفت يلبخند مرموز با
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از وجودم  ییجز يچون شد: و گفت دیلبخندش پر رنگتر شد و با صدا خند. و به چپ و راست تکون دادم سرم

 !دختر خوب

و مجنون  وونهیمن و د یعنی: گفت یکنم اومد جلوتر و دستم و گرفت و با مهربون یگنگ نگاهش م دید یوقت

 اتیعاشق لوس باز یحت. هات هیاشق گرع. عاشق خنده هات. يمن و عاشق خودت کرد یعنی! يخودت کرد

 .برم یو من لذت م نهیریش یلیکه خ

دونم چم  ینم. دمیکش ینفس م یبه سخت. زد یو هم نم زدیهم م یعنی. کردم یاحساس نم گهیقلبم و د طپش

 . چشم ازش بردارم تونستمیلحظه نم هی یشده بود که حت

 شدم؟ وونهید یکنیفکر م ؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا ه؟یـ چ نیام

اما . حرفا داشتم که بزنم یلیخ. لحظه بودم نیچقدر منتظر ا. بودم رهینزدم و فقط به چشماش خ یحرف بازم

موهام و از رو صورتم کنار . بود میشونیاز سرم افتاده بودم و چند حلقه از موهام رو پ میروسر. زبونم قفل شده بود

 !تو ي وونهیاما د... وونمیآره من د. یکن یبهت بگم که درست فکر م دیبا: زد و گفت

 وونهیکه فکر کنم تو د يخوا ینم. بگو يزیچ هی... اوه سوگل : کردو گفت یکیاخم کوچ... باز هم سکوت من و

 ؟يشد

 .بگم یدونم چ ینم... من ... من : و با من من گفتم نییو انداختم پا سرم

 .چقدر سرده: گفتم اریاخت یو ب دمیکش یقیعم نفس

 .هیزیناچ زیچ نشمیهز. خوب بلدم  یلیگرمت کنم؟ خ يخوا یمـ  نیام

 .ستیخونه الزم ن میریاالن م گهینه د: توجه گفتم یکه متوجه منظورش نشده بودم و ب من

از جام بلند شدم که اونم . کنهینگام م يور هیبا لبخند  دمیبه طرفش برگشتم که د عیافتاد سر میتازه دوزار بعد

بابت آب : نگاهش کنم گفتم نکهیو سرم کردم و گره زدم صدام و صاف کردم و بدون ا يرروس. با من بلند شد

 .قند ممنون

 .و من کنارش افتادم دیبرم که دستم و گرفت و من و با قدرت به طرف خودش کش خواستم

 تونم گرمت کنم؟ یچه راحت م يدیـ د نیام

 ازین. گرمم شده يادیز کنمیاما االن احساس م. نممنون از لطفتو یلیخ: گفتم يجد یلیکنارش بلندشدم و خ از

 .به سرما دارم
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وقتا  یبه نظرم بعض. رفتار کنم يعقده ا يمثل دخترا خواستیدلم نم میرودوست داشتم اما از طرف یکینزد نیا

 .دهیم فیناز کردن ک

 کنم؟ تتیاذ خوادیدلم م یکنیاخم م یوقت یدونیم: و گفت دیخند

 .کردم یشوخ... باشه باشه : دو دستش و باال برد و گفت. دیدفعه با صدا خند نیه انگاهش کردم ک تیعصبان با

 . که نشون دادم خنده ام گرفت و با لبخند نگاهش کردم يجذبه ا نیاز ا خودم

 .فکر کنم مامانم نگرانم بشه م؟یبر شهیـ م من

 .به چشم يا: و رو هوا پرتاب کرد و گفت چییو کج کرد و سو سرش

 

 

 نیا خواستیدلم نم یما حاکم بود و من از خوشحال نیراه فقط سکوت ب هیواسم حرف زد اما بق نیام یکم تو

و باز کردم و  نیدر ماش... شه یآرزوم برآورده نم دمیفهم میدیمقابل در خونه رس یاما وقت. برسه انیزمان به پا

 !خداحافظ مجنون: گفتم یبشم به شوخ ادهیپ نکهیقبل از ا

 .کردیم کهیت کهیکه سوگل رو ت یین لبخنداازو. زد لبخند

 ...ـ خداحافظ لِ نیام

 ؟یلِ چ: کردم و گفتم کینزد نیسرم و به پنجره ماش. شدم و در و بستم ادهیپ نیماش از

 نه؟ ای یمن هست یلیل یباالخره نگفت نمیواسا بب: تر کرد و گفت کیو نزد سرش

 .خداحافظ: قب رفتم و گفتمها ع وونهیشدم اما مثل د رهیبه چشماش خ يا لحظه

 نیام. دادم و چشمام و بستم هیبه در تک. نگاهش کنم داخل شدم نکهیو برداشتم و در وباز کردم و بدون ا دیکل

هستم و  شهیتو هم یلیمن ل. آره هستم یاحمق چرا نگفت: و روشن کرد و دور شد و من با خودم گفتم نیماش

 ... يکرد تیاه دختر خر... دوست نداره، بره و ولم کنهمن و  نیحاال با خودش نگه ا. خواهم بود

 میراحت شد و خوشحال المیتونه عشق و تو چشمام بخونه خ یفکر کردم که دوستم داره و م نیبه ا یوقت اما

اومد و با بهت من  رونیاز اتاقش ب عیسر میکه آقا رح دمیکش غیهوا و چندتا ج دمیپر یمضاعف شد و از خوشحال

 .یخسته نباش میسالم آقا رح: سرم و خم کردم و گفتم .و نگاه کرد

بذار : تو دلم گفتم... خندهیحرکات بچگانم م نیداره به ا زدمیکنان به سمت خونه رفتم اما حدس م یل یل و

 . دوست دارم یلیآه خدا جونم خ... بخنده، بذار اونم مثل من خوشحال باشه 
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آسمونم . پرواز کنم خواستیدلم م. اوردمیم ادیو به  نیام يفاو من هزار بار حر ومدیخواب به چشمام نم شب

 .کنارم بود نیو من با خودم گفتم کاش ام زدندیستاره ها مدام چشمک م. انگار جشن داشت

 .و بغلش کردم نازیوارد مدرسه شدم بدو رفتم طرف پر یوقت صبح

 .قربونت برم من یاله. جونم يـ سالم پر من

 ؟يریمن و بگ قهی يباز چت شده اومد: تتعجب نگاهم کرد و گف با

 .خبر خوب بدم هیمن و بگو اومدم : زدم تو سرش و گفتم آروم

 شده؟ یبگو چ. دیخب ببخش یلیخ: دستش و به کمرش زد و گفت هی

 ...نیام...  نیام...  نیام يوا:و گفتم دمیو به هوا پر دمیدستم و به هم کوب دو

 فیدرست تعر. يشد وونهید کننیاالن بچه ها فکر م. ثل آدم رفتار کنم وونهید: دستم و گرفت و گفت نازیپر

 .نمیکن بب

 .کردم فیو دور گردنش انداختم و از اول قشنگ براش تعر دستم

 ؟ینگفت یچ يبرا وونهیخله د: محکم زد رو پام و گفت نازیپر

 .نتونستم. دونم ینم: و گفتم دمیبه مقنعم کش یدست

 ...و  هیفکر کنه که جواب تو منف دیشا. ياشتباه کرد: د و گفتو به چپ و راست تکون دا سرش

. نگاش کن. کردم بابا یشوخ. وونهیچته د يهو: متوجهم شد و گفت نازیپر. و نفسم بند اومد دیرنگم پر هوی

. کرد ینم یفرق یگفت ینم ای یگفت یم. فکرش و نکن. دونه یو م زیمن مطمئنم که همه چ. کردم بخدا یشوخ

 .برات خوشحالم یلیخ سوگل یول

 .وارد کالس شد ریکه همزمان دب دمیکش یراحت نفس

تو راه برگشت انقدر من حرف زدم که آخر . میکه فرصت حرف زدن نداشت میمدرسه اونقدر درس داشت انیپا تا

 .يکرد وونمید. گهیبابا سوگل بسه د يا: سرش و گرفت و گفت نازیپر

 ه شما دو تا با هم دعواتون شد؟اوه باالخر: و گفت دیبهمون رس لوفرین

گنجشک ...  میحاال همه باهم بگ! گنجشک ؟یمثل چ. دوره يفراموش نکن دعوا از من و پر: و گفتم دمیخند

 ....پـــَـر

 نیاز ماش.به رانندش نگاه کردم. رنگ جلومون ترمز کرد یام و مشک یب نیماش هویکه  میدیخند یم میداشت

 .بود زیکامب. دمابروهام و باال بر. شد ادهیپ
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 .ـ سالم سوگل زیکامب

 ؟یکنیم کاریچ نجایا... ـ سالم  من

 نیاز.عروسک خوشکل نگاه کنه کیبود که به  نیمثل ا.انداخت و سرتاپاش رو برانداز کرد لوفریبه ن ینگاه

 .شدم یکارش عصب

 ؟یکنینم یـ معرف زیکامب

 .لبش بود يلبخند مزخرف هم گوشه  هی

 ینگفت.نیشد یحاال معرف...خب.یشناسیکه م نازیپر نمیو ا لوفرین نمیا...زهیکامب مییپسر دا شونیا لوفریـ ن من

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

 .ـ اومدم دنبالت  زیکامب

 ـ چرا؟ من

 يفکر کنم شله پز.خانم میبا مامانم رفتن خونه مر ییزندا: گفت کردینگاه م نازیو پر لوفریکه به ن نطوریهم

 .ینها نباشکه ت شتیاومدم پ.دارن

نتونستم  چوقتیمامانم بود و من ه ياز آشناها یکیخانم  میمر.نمیانگار محتاج ا شعوریب.رو گاز گرفتم نمییپا لب

آخ که .زشیه يبا اون چشما.رو دنبال من فرستاده نیشدم که ا یاز مامان عصب.با ما داره  یبفهمم چه نسبت

 ...مشهوا بچرخون و رو چمیبلندش رو دور دستام بپ يموها خوادیدلم م

 .برسونم تونمیدوستانت رو هم م...سوار شو ایب زـیکامب

  کهینه خونشون نزد:گفتم نیهم يمعذبند برا زیکار احمقانه کامب نیاز نازیو پر لوفرین دونستمیم

 .بزنه یحرف زیاجازه ندادم کامب گهیود

 ناز؟یپر يایتوام م.ـ بچه ها خداحافظ من

 .کار دارم کمی. خونه رمینه من م نازـیپر

 .لویخداحافظ ن. ـ باشه من

 .برم ییتنها جا زیبا کامب خواستیدلم نم چیه.کردند و رفتند یدست دادم و اوناهم با من خداحافظ باهاشون

 .گهیسوار شو د ایـ ب زیکامب
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 .امیباهات ب تونمیخونه درس دارم نم رمیـ من م من

 سوار شو.نتو رو به من سپرد.بعد يـ درست و بذار برا زیکامب

 "ادیتوأم که بدت نم "

 .جلو رو برام باز کرد و منتظر شد تا من سوار بشم در

 گهیـ سوار شو د زیکامب

 .در باز کرد و کنارم نشست.و دور زد نیخودش هم ماش.و آروم بستم وسوار شدم  چشمام

 ".بخوابم کمیم خونه بر شدیخستم کاش م یلیخ.مردشور چشمات و ببره .تحمل کنم نمیوجود ا دیاه امروز با"

 .زدیو لبخند م کردیروش رو به طرف من م یهر از گاه کردیم یهمچنان که رانندگ زیکامب

 یبهتره جلوت رو نگاه کن.ایکنینم یتو صورت من رانندگ گمیـ م من

 .حواسم جمع کنم تونمینم.فرشته خوشکل پهلوم نشسته باشه هی یـ آخه وقت زیکامب

 "...کنما میفکش و دو ن گهیم طونهیش.وراج کهیمرت...درد يا"

 .نجاینگه دار هم.يبشم تا من و به کشتن نداد ادهیپ نجایپس بهتره هم: کردم و گفتم اخم

 .زهیریصورت نازت و به هم م ادیبعدشم اخم اصال بهت نم.ـ فعال عمه جان شمارو به من سپردن زیکامب

 "اصال به تو چه.تو يریحناق بگ يا"

به سمت پنجره نگاه کردم تا . ساکت شدم تا به کشتن ندادمش دستیفا یباهاش بحرف زدن  دمیکه د من

 ...نتونه من و نگاه کنه

 .دادمیاوقات به اون گوش م شتریکه من عاشقش بودم و ب یآهنگ.بود دهیچیپ نیدر ماش يدلنواز یقیموس يصدا

 دارم تاحاال بهت نگفتم ییحرفا هی من

 فتمیشات بکه از چ ایروز نباشم  هیخوام  ینم

 ياریب رونیخوام عشق تو هرگز از دلم ب ینم

 ينکنه تنهام بذار ،یفتین ادمی گهید ای

 تو يدارم، جز تو و خاطره  یچ ایدن نیاز ا من

 تو يقلب ساده  يباشم تو شهیمن هم بذار

 بتونه تو رو دورت کنه از من يزیچ چیه نذار

 ...رفتن و موندن  ونیم یروز بمون هیخوام  ینم
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 ؟يریم يکجا دار: دمیاجبار پرس ياز رو.برهیمن و کجا داره م ونستمدینم

 .میرسیاالن م.زمیعز یفهمیم زـیکامب

 .چندشم شد زمیعز يکلمه  از

 "تو باشم زیخاك تو سرم اگه من عز"

 .اتوبان هیتو  انداخت

بود که  نیاو تنها آرزوم  کردیم یبلندش اعصابم رو خط خط يصورتش خوشکل بود اما موها.طرفش برگشتم

 یعاشق چه آدم دونستنینم یکه عاشقش شده بودند ول شناختمیرو م ایلیخ.روز خودم موهاشو از ته بزنم کی

...  ایخدا...  کردمیم یچیداشتم موهاش رو ق یچیکاش االن ق يا. دونمیچه م.عاشق پولش بودند دمیشا.شدند

 ...بده  یچیق...  یچیق

 خوب شده؟ زـیکامب

 "!خوشم اومده ختشیاز ر کنهیاوخ حاال فکر م".کنمینگاهش م رهیارم خمتوجه شدم د تازه

 خوب شده؟ یـ چ من

 .گمیساعته؟ابروهام رو م کیپس  يکردینگاه م یـ تو به چ زیکامب

... واقعا که  زیخاك تو سرت کامب".چرا متوجه نشدم.ابروهاش رو دخترانه برداشته بود.ابروهاش نگاه کردم به

 یذاشتیم یمژه و ناخن مصنوع يزدیم میرژ صورت هی یبستیم یموهاتم خرگوش يزدیم شتمیخب کاش اون ر

 ".يبهتر که پسر ونمن نه هم يخدا يوا.بهتر بود يشدیتو دختر م.یگوگول.ینشستیتو دلم م شتریب

 ؟ینگفت زـیکامب

 .ستیـ نه خوب ن من

 ؟یواسه چ زـیکامب

 .ادیبه شدت بدم مکه جنسش رو عوض کنه بشه دختر  یـ من از پسرسوسول من

 "؟يخندیمگه من جک گفتم م".سر داد يبلند قهقهه

 .زبونتم که هنوز درازه. خوبه زـیکامب

بردارم بعد  زیسر خونه چندتا چ هی میریم: سکوت و شکست و گفت زیکامب قهیبعد از چند دق. پوزخند زدم فقط

 .میگردیبرم

 .نگه داشت کیش یلیآپارتمان خ هی يلوج يا قهیبعد چند دق.شدم رهیخ رونینگفتم فقط به ب يزیچ
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 .شو ادهیپ میدیخب رس زـیکامب

 .ستیکه خونه شما ن نجایـ ا من

 .گهیشو د ادهیپ.خودمه يخونه مجرد زـیکامب

 .باال امینم.شمیمنتظرم نییپا نیـ من هم من

 .دختر خوب نییپا ایب.ممکنه کارم طول بکشه ایناز نکن ب زـیکامب

رو باز  نیکنم؟ در ماش کاریچ ایخدا.لحظه ترس برم داشت هی.خلوت بود یلیاونجا خ بونایخ.شد ادهیپ نیماش از

 .کرد

 .خورمتینترس نم.گهید نییپا ایب زـیکامب

 .خوفناك که بهتره يجا نیحداقل از.شدم ادهیپ

 زیکامب.میدر باز شد و داخل شد.دکمه آسانسور رو فشار داد.میداخل شد.در آورد و در و باز کرد بشیرو از ج دیکل

 ...رو فشار داد  8شماره 

 .شانسا بده نیخدا از.یباکالس يعجب جا.دیسرم سوت کش.خونه شدم داخل

بزرگ  ادیز نکهیبا ا.راهرو هم داشت به نظرم اتاق خوابش اونجا بود هیو آشپزخونه بزرگ  کیدست مبلمان ش دو

 .من بود ي قهیسلباب .نبود ریشده بود و دلگ دهیچ لشیوسا ییبایبه طرز ز ینبود ول

 .گردمیمن برم نیبش زـیکامب

از اتاقها و بعد چند لحظه  یکیرفت تو  زیکامب.مبل نشستم و نظاره گر خونه شدم يرو تکون دادم و رو سرم

 .دوباره برگشت

 ارم؟یب يخوریم یچ زـیکامب

 .گلوم خشک شده بود.تشنم بود  یلیخ

 .ـ آب من

 است؟یه چجورخون: شد و داخل آشپزخونه شد و گفت بلند

 . قشنگه... ـ خوبه  من

 .دیرو داد من و مال خودش رو تا ته سرکش شیکی.آب پرتقال برگشت وانیچند لحظه با دو ل بعد
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 ؟یکنیچرا من و نگاه م گهیبخور د زـیکامب

 .قلوب خوردم هیکردم و  کیو به لبم نزد وانیل

 ؟يمگه تشنه نبود. بخور تا ته بخور زـیکامب

 "دیا فهممنگل از کج نیا"

 .االن امیم: بلند شد و گفت زیکامب. پرتقال و تا ته خوردم آب

کردم از نوشته هاش  یسع. مجله رو برداشتم و ورق زدم. بود توجه من و جلب کرد زیکه رو م یخارج ي مجله

 .مبهتره حتما برم کالس زبان ثبت نام کن. زیو پرتش کردم رو م اوردمیازش سر در ن يزیاما چ. بهفمم يزیچ

 "اوه چه خوابم گرفته".بود لبم پاره بشم کیکه نزد دمیکش ازهیخم هی

 

 

 

 :چهاردهم فصل

پشت  زیکامب.چشمام و بستم و بلند شدم. کرد یم تیچشمام و اذ دیتابیکه از پنجره م يو باز کردم نور چشمام

انگار آب سرد . ستیتنم ن بلند که شدم تازه متوجه شدم لباس. دیکشیم گاریبود و س ستادهیبه من کنار پنجره ا

 .دست و پام به لرزه دراومد. شتبه طرفم برگ زیکه کامب دمیکش یکوتاه غیاز ترس ج. ختنیرو من ر

 چه خبره؟ نجایا ایـ خدا من

 میشرت ن یبا ت یشلوار راحت. با لبخند نگاهم کرد نهیکنار پنجره خاموش کرد و دست به س گارویس زیکامب

 .اشکم دراومد. آب دهانم و قورت دادم. نگاهش کردم يبا ناباور. شد یم خالته دل. بود دهیپوش نیآست

 کثافت؟ يکرد کاریچ... ؟ يکرد کاریچ... ـ تو من

 نمیبیکه م یینایا يهمه . خواب باشه یهمه چ کردمیدعا م. دمیچیپتو رو به دور خودم پ. شدت گرفت میگر

 یم هیگر یوقت یشیخوشکله؟ چه ناز م هیچ: ر داد و گفتس يقهقهه ا زیکامب... کابوس زودگذر هی. کابوس باشه

 .فتادهین یاتفاق. زمینگران نباش عز. یکن

 ...من  يخدا...  يوا. ـ خفه شو آشغال من
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باال  یاونقدر که نفسم به سخت. کردم  هیشروع به گر يشتریگرفتم و با شدت ب نییسرم و پا. شده بودم شوکه

مغزم . کنم کاریچ دونستمینم. کردم یم هیخودم گر اهیبه بخت س. افتاد اتفاق نیدونستم چطور ا ینم.ومدیم

 . فکر کنم يزیبه چ تونستمینم.هنگ کرده بود

. نگاه کرد میاشک يبه چشما میچونم گذاشت و سرم و باال آورد و مستق ریبه طرفم اومد و دستش رو ز زیکامب

 . حالم از نگاهش بهم خورد

 نتونست ازت استفاده کنه؟ نیکه ام یکن یم هیگر نینکنه به خاطر ا... آهان . منداره که دلبند هیـ گر زیکامب

 .صورتش و پاك کرد نشیو با آست دیخند. صورتش تف انداختم تو

 .اریاسم اون و به زبون نجست ن. ـ آشغال کثافت من

 .بندازم با ناخنام صورتش رو خط خواستیدلم م. متنفر شدم هشیزشت و کر ياز خنده . دیخند دوباره

 .يدوسش دار یلیمعلومه خ... ـ اوه اوه  زیکامب

 گهیجونت د نیام. دهیسر رس یبدون دوران عشق و عاشق یول: چشماش و تنگ کرد و گفت. شد يجد صورتش

 .تونه بکنه ینم يکار

 .یمال خودم گهیچون تو د: نشست و موهام و نوازش کرد و گفت کنارم

 .يزیموجود نفرت انگ هیتو ... ینزن عوضبه من دست : رو پس زدم و گفتم دستش

 .آتش زد يگاریو س ستادیپنجره ا يروبرو. زد و از جاش بلند شد پوزخند

 ایخدا. کن داریاالن من و ب نیهم ایخدا... خواب باشه زیهمه چ ایخدا ".مستاصل بودم. و تو دستام گرفتم سرم

 "!طاقت ندارم گهید

 شهیهم.کردیوجودم رو پر م جانیشورو ه دمتیدیهر وقت م یاز بچگ. يکردیدخترها فرق م هیتو با بق زـیکامب

بهت  خواستمیهر وقت م... هات ، از حرفات  هی، از گر دناتیاز خند. بردمیو از کارات لذت م يپر شور بود

تا حاال . چشمات بخونم يتو ازنفرت رو  تونستمیم. يکرد یو با من تند صحبت م يکردیبشم اخم م کینزد

 .بشم کینتونستم بهت نزد يشدکه بزرگ 

. يکردیمن و مثل زباله پرت م شهیو هم: ادامه داد . زد گارشیبه س يا گهیبه پنجره زد و پک د هیو تک برگشت

 . که نفرت تو از من به چه علته کردمیفکر م نیبه ا شهیکه بودم هم کایتو امر

 جهیکمتر به نت کردمیفکر م یاما هرچ: بغلش برد و گفت ریو به چپ و راست تکون داد و دستاش و ز سرش

 يبا دخترا نکهیبا ا. ارمیبه دستت ب يروز هیبود که  نیدوست داشتم و دارم و تنها آرزوم ا یاز بچگ. دمیرسیم
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دونم چطور  ینم. يمار دار يمهره  ییجورا هی! تورو نداشتن تیکدومشون کشش و جذاب چیبودم ، اما ه يادیز

 !نشه کیبه تو نزدتا حاال طاقت آورده  نیام

 .ازونجا فرار کنم خواستیدلم م. و نداشتم زیمزخرف کامب يطاقت حرفا گهید. دگرگون شد حالم

... نه  دمیکه د یهست ایچجور نمیامتحانت کردم بب باری... يعالقه دار نیتوهم به ام دمیفهم نکهیـ تا ا زیکامب

جز  يزیاما چ گشتم،یمدم تو چشمات دنبال عشق مکه خونتون او یروز اول وقت... يدیوقت به من راه نم چیه

من که کال ... يخوشکل کرده بود نیما يخودت و برا یلیخ یاون شب تو مهمون. نکردم داینفرت از من پ

 ... محوت شده بودم

 نیو ا. زور متیبه ق یحت. اوردمیبدست م خواستمیرو که م يزیهرچ یمن از بچگ: و گفت دیکش یقیعم نفس

 . یپس تو ذهنت دنبال نقشه نگرد که از دست من خالص ش. دارم ین دست از سرت بر نمرو بدون که م

 .شلوارش کرد بیشد و دستاش و تو ج کمینزد. پرتاب کرد رونیرو از پنجره به ب گارشیس

 . نهیا: به من کرد و گفت ياشاره ا... که تنها راه بدست آوردنت  دمیرس جهینت نیبه ا... و زـیکامب

مثل خوره من و  يزیچ. و نظاره گر باشم نمیطاقت نداشتم بش... طاقت نداشتم  گهینه د. رده بودمکم آو هوا

 زیفحش و ناسزا بود نثار کامب یدهانم و باز کردم و هرچ... لرزش بدنم هر لحظه بدتر و بدتر مشد . خوردیم

دستش و . بردیمن لذت م یچارگیب دنید ازانگار . زدینم یو حرف کردیبه من نگاه م يبا خونسرد زیکامب. کردم

 .باال آورد و من و دعوت به سکوت کرد

 .شهیگلوت پاره م نکهیجز ا. یرس ینم يا جهیبه نت یکن ادیداد و فر یهرچ... عروسکم  سیـ ه زیکامب

 .يندار شتریتو دو راه ب: انگشتش رو نشونم داد و گفت دو

 .اشک آلود نگاهش کردم یبا چشمان.  دیلرزیم چونم

 ... یوقت ازدواج نکن چیتا آخر عمرت ه نکهیا ای...  یبا من ازدواج کن نکهیا ای زـیبکام

که دهان من چفت و  یبدون دیبا...  یاما اگه راه دوم رو انتخاب کن: صورتم نگاه کرد و گفت يدقت به اجزا با

اون وقت ... کردم  انیب بدست گرفتم و همه جا جار زدم و موضوع رو به نفع خودم پوریش يدید هوی. بست نداره

 .شهیازت دلزده م نتیام گهید

 .صورتم و پر کردند ياشک پهنا يقطره ها. و بستم چشمام

 "... کنم  کاریچ... کنم  کاریچ ایخدا "
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بهت  قهیپنج دق: در و باز کنه رو به من گفت نکهیاما قبل از ا. در و فشار داد ي رهیسمت در رفت و دستگ به

 .موقع فکرات و بکنتا اون . دمیفرصت م

 .رفت رونیو باز کرد و از اتاق ب در

 

 نیف يتنها صدا. بلند شدم و لباسهام و تنم کردم. مبل بود افتاد يچشمم به لباسهام که رو. سرما کردم احساس

و برام رقم زده بود و منم ناچار بودم  يا گهیانگار سرنوشت راه د. شکستیمن بود که سکوت اتاق رو م نیف

 .سرنوشت بشم يواسته خ میتسل

انگار ابرها . به آسمون نگاه کردم. شد یم کیهوا کم کم داشت تار. و تماشا کردم رونیسمت پنجره رفتم و ب به

 رفتیفرو م یکیدر تار زیهمه چ. نداشت ییبایبرام ز زیچ چیه گهید. دندیخندیکردند و م یم یبه من دهان کج

 یکنان راه م يکه شاد يبچه ا ياز خنده . نگاه آدما متنفر شدماز . شدمیغرق م یاهیمرداب س نیو منم در ا

 .رفت متنفر شدم

 .پاهام گذاشتم يسرم و رو. تخت نشستم و زانوهام و بغل گرفتم يرو. ضعف کردم احساس

من که از ترس آبروم تا آخر ... خدا ... اون وقت ... کنم؟ اگه راه دوم و انتخاب کنم کاریتو به من بگو چ ایخدا

اون وقت جواب . برهیو آبروم و م ذارهیکثافت نم زیاگه بخوامم ازدوج کنم کامب یحت. ازدواج کنم تونمیرم نمعم

دلش  ؟یچ نیاما ام...  دمیترسیم یلیخ زیاز کامب میاز طرف. دمیکش يسوز نهیبدم؟ آه س یمامان و بابارو چ

کاش وجود . ردیمیم زیاش کامبک. یگفتیکاش نم...  نیام یگفتیبهم نم يزیوقت چ چیکاش ه! شکنهیم

 !وجود نداشت یچیکاش ه... نداشت

 .داد هیدر و بست و به در تک. سرم و بلند کردم. ظاهر شد زیباز شد و کامب در

 ؟يـ فکرات رو کرد زیکامب

. با خشم نگاهش کردم. ستادمیجلوش ا.خودم و نباختم یول. رفت جیسرم گ.جام بلند شدم و به سمتش رفتم از

 .آره: مشت کردم و گفتمدستام و 

 خب؟ زـیکامب

 .صورتش گرفت يدستش رو رو. جا خورد. لرزونم و بلند کردم و تو صورتش فرود آوردم يدستا

 .جوابم نمیـ ا من
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اونقدر که فکر کردم االن که . فکش منقبض شده بود. چشماش رو تنگ کرد. دستش رو صورتش بود هنوز

 .سبک کنم تونستمیتنها خودم و م یلیس نیبا ا دیشا. تا پا خشم بودبدنم سر... ادیشکستن دندوناش درب يصدا

سرم و بلند کردم و به چشماش نگاه . شد کمینزد. صورتش قرمز شده بود. رو از رو صورتش برداشت دستش

دستش رو  هویکه . شد رهیبه چشمام خ يچند لحظه ا. نداشت یعیحالت طب. چشماش دو کاسه خون بود. کردم

پوست . آخم هوا رفت يصدا. دستام و از پشت محکم گرفت گهیبا دست د. دیموهام و از پشت کشبلند کرد و 

 .سرم جدا بشه ياز موها ییبود دسته ا کینزد. سوخت یسرم م

. خورد یصورتم م ينفسش رو يگرما. انگشت با صورتم فاصله داشت 3فقط .صورتم آورد کیرو نزد صورتش

 .داد یالکل م يدهانش بو

من تا تو ...  يکرد الیخ... ترسم؟ هه  یمثل تو م يمن از جوجه ا يهان؟ فکر کرد يفکر کرد یتو چ زـیکامب

. گوش کن سوگل. یاگه اون آدم تو باش یحت. حاضرم بابتش آدم بکشم یحت...  ستمیول کنت ن ارمیرو بدست ن

 يپافشار ادیاگه ز. نکن يباز ریدم ش اب. ممکنه ازم سر بزنه ییچه کارها یندون دیشا. یتو هنوز من و نشناخت

 ... گهید یکی دمیشا. ینیو زنده بب نیام ینتون گهیممکن د یکن يو با اعصابم باز یکن

 ...ریبرو بم... یـ آخ ولم کن عوض من

ابروهاش بهم ... داده بود نیکه ام يگردنبند. گردنبندم يرو دینگاهش لغز. دستم در حال شکستن بود استخوان

 نیزم يبه گردنبند پاره که رو. گرفت شیگردنم آت. دیول کرد و گردنبند و از گردنم کش موهامو. گره خورد

مچم گذاشتم و مالش  يدستم و رو. کرد تمتخت پر يمن و به جلو برد و رو. نگاه کردم يدیافتاده بود با نا ام

همونجور رو . دراومد میگر يدوباره صدا. کردم یم یاحساس خفگ...  نهینقطه ضعف من ام دونهیانگار م. دادم

 يقفسه . بود و نگاهم کرد ستادهیروبروم ا زیکامب. قدرت حرکت نداشتم. کردم یم هیتخت ولو بودم و گر

ده .کردم یاحساس بدبخت. به سمت پنجره رفت و مشغول تماشا شد یمدت ازبعد . رفتیم نییباال و پا نشیس

تخت  يبلند شدم و رو. ادیدر نم یاشک گهیه و داحساس کردم چشمام خشک شد گهیکردم که د هیگر يا قهیدق

 .رفت جیسرم گ. نشستم

 ه؟یجوابت چ... حاال: و گفت دیکش یقیبه طرفم برگشت و نفس عم زیکامب

 دیشا. ندارم يا گهید يچاره ...  ستیمهم ن گهید. بشه خوادیم یبذار هرچ. خسته شده بودم گهید. دیلرزیم بدنم

 . کنهیکار نم گهیمغزم د... آه خدا . کنم یزندگ تونمینم گهیکه د تیوضع نیبا ا. باشه نیراه هم نیبهتر
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به چشمام نگاه  میبا دستش چونم و باال آورد و مستق. شد و کنار پام زانو زد کمینزد دینشن یاز من جواب یوقت

 .کرد

 .به چشمام نگاه کن زـیکامب

کاش ! ارمیچشمات و از کاسه درب شدیمکاش  ".منگم کرد شیببر يبازم اون چشما. چشماش نگاه کردم به

 "نابودت کنم شدیم

 ه؟یجوابت چ زـیکامب

راه اول : گفتم ومدیکه به زور از ته گلوم در م ییبا صدا. ازش وحشت داشتم. تمام تو تمام وجودم پر بود ترس

 .کنمیانتخاب م... و

 بود؟ یو راه اول چ: گفت.صورتم نگاه کرد يزد و با دقت به اجزا يلبخند

 .با تو... ازدواج: نفرت گفتم اب

 . خودش خوشحال بود يروزیانگار از پ.پر رنگ تر شد لبخندش

 ...زیلعنت به تو و چشمات کامب. شدم میتسل... تموم شد. و بستم و دندونام و بهم فشردم چشمام

 .کنم یرو مطرح م يمن خودم موضوع خواستگار... خوبه  زـیکامب

 .اما نه به چشماش. گاهش کردمو باز کردم و با نفرت ن چشمام

 .دمیتو ند يبه اندازه  یـ تو عمرم موجود پست من

 ...سوگل یول. ینیبب یتون یخب حاال م... خوبه... خوبه:سر داد و گفت يجاش بلند شد و قهقهه ا از

 .کنمیزبونت و کوتاه م نیروز ا هیخودم : آورد و با انگشت نشونش داد و گفت رونیو ب زبونش

 .کردیم یخنده هاش اعصابم و متالش. زدم يپوزخند

 .خوام برم خونه یـ م من

 .طاقت نداشتم اونجا بمونم گهید

 .برمتیخودم م. زمیباشه عز زـیکامب

 .مانتوم گذاشتم بیبرداشتم و تو ج کردیم ییخودنما نیزم يگردنبند و که رو عیسر. رفت رونیاز اتاق ب زیکامب
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و  زدیمدام حرف م زیکامب. ختمیریفقط اشک م. دمیدینم یچیاما انگار ه کردمینگاه م رونیراه از پنجره به ب تو

 .کردیم یمغزم و متالش یصداش مثله زنگ

از سرت  گهیو د نیفکر ام. گهید زهیچ هی: گفت زیبشم که کامب ادهیپ خواستمیم. در و باز کردم میدیرس یوقت

 .یبهش فکر کن گهید ادیخوشم نم. کن رونیب

 .شدم و در و محکم بستم ادهیپ نیم رو به صورتش پرت کردم و از ماشنفرت بار نگاه

 ییزایچ هیمامان . راست به اتاقم اومدم هیگفتم و  یلب سالم ریز. بود ستادهیخونه که شدم مامان دم در ا وارد

 .دادمیفقط سرم و تکون م دمیفهم ینم زیچ چیگفت و من ه یم

. دمیتختم دراز کش يبود خوردم و رو یدونم چ یتا قرص که نمقرص و از تو کشو در آوردم و دو سه  بسته

 .نواختیمن و م یانگار آهنگ بدبخت. کردیدانگ م نگیسرم د

از  گهیاونقدر که د. کردمیم هیشب فقط گر يها مهیتا ن. شدیم دهیتو سرم کوب یمثل پتک زیکامب يو کارا حرفا

 .حال رفتم و خوابم برد

 دونمینم. کردیبدنم درد م. داد یظهر رو نشون م 12اتاقم افتاد که  يواریت دکه بلند شدم چشمم به ساع صبح

 .نکرده بود داریمدرسه ب يچرا مامان من و برا

چشمام به شدت پف کرده و . به صورتم انداختم یحموم نگاه ي نهیتو آ. حموم شدم هیرو برداشتم و راه حوله

از . دمیانگشتم و روش کش. زخم گردنم يرو دیگاهم لغزن. شک کنند يزیبه چ هیبق ذاشتمیم دینبا.قرمز بود

 ریداغ و باز کردم و انقدر ز بدوش ا. کردیم قتریبدن کبودم زخم قلبم و عم. سوزشش چشمام و محکم بستم

از حموم ... روحش مونده بود یسوگل مرده بود و فقط جسم ب گهید.بدنم برطرف شد یدوش موندم تا خستگ

کردم با  یسع. کردم هیاما هنوزم معلوم بود گر.بود دهیاز پف چشمام خواب یکم. اه کردمنگ نهیاومدم به آ رونیب

برش داشتم و . افتاده بود یعسل زیم يسمت گردنبند که رو رفتنگاهم . پف چشمام و پنهان کنم شیآرا

 .کشو گذاشتم گردنبند و داخل. رهیو ازم بگ یتنها دلخوش نیا دمیترسیم... دمیترسیم زیاز کامب. نگاهش کردم

دلم ضعف . پله ها نشستم و چشمام و بستم يرو. رهیم جیکه احساس کردم سرم داره گ ومدمیم نییپله ها پا از

 . حالم که جا اومد، دوباره بلند شدم و به طرف سالن رفتم. رفتیم

 .کردیتماشا م ونیزیداشت تلو مامان

 .ـ سالم من

 ؟يکرد هیرده؟ گرحالت خوبه؟ چرا چشمات پف ک... ـ سالم مامان
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 "لو رفت یهمه چ... تو روحت سوگل يا"

 د؟ینکرد دارمیمدرسه ب يچرا برا.... کنم؟ هیگر یچ يـ نه برا من

گذاشتم  يخسته ا یلیگفتم حتما خ.ينشد داریصدات زدم ب یاومدم تو اتاقت هرچ: مشکوك گفت ینگاه با

 .یبخواب

 .مامان دیکرد يـ خوب کار من

 .دهیع گهیهفته د. دهیکه درس نم یآخر سال کس يروزا. ينداره برهم  يا دهیـ فا مامان

 .تکون دادم دییتا يو به نشونه  سرم

 .برداشتم زیم يکتاب و از رو. کردیمزخرف پخش م يلمایف شهیمثل هم ونیزیتلو

. حوصلش رو نداشتم گهید.وقت موفق نشدم چیداشتم تا آخر بخونمش و ه یبود که سع یهمون رمان.زدم ورق

 .دمیشنیاونقدر تو فکر بودم که صدا مامان رو نم. زیتاب و گذاشتم رو مک

 .ـ سوگل با توام مامان

 شده؟ یچ: به مامان نگاه کردم و گفتم یو بلند کردم وبا گنگ سرم

 .زنمیساعت دارم صدات م هیـ حالت خوبه؟  مامان

 .حواسم نبود دیـ ببخش من

 ؟یکجا رفت زیبا کامب روزیـ گفتم د مامان

 .هم براش آماده نکرده بودم یو نداشتم و جواب یسوال نیانتظار چن. خوردم اج

 "بگم؟ یحاال چ.... اوه خدا  "

 .میگشت کمی... بعدش من و برد پارك.... بعدش میناهار خورد میرفت... ـ ا من

 ن؟یـ تا اون وقت شب تو پارك بود مامان

 .بگم یچ گهیبودم د مونده

 .رسونمتیگفت کارم و انجام بدم م... گفت که... کار داشت کمیخب خودش ... ـ نه خب من

 .شک نکرده يزیخوشحال شدم که مامان به چ. و آروم تکون داد سرش

 .شمال میریمهردادت زنگ زد گفت جمعه م ییدا یـ راست مامان

 م؟یریـ ما هم م من

 .میبر ستین یـ به بابات زنگ زدم گفت مشکل مامان
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 "اه چه وقت مسافرته "

 .خبر بده نمیبه سامانم گفتم به ام. انیاگه دوست دارن ب.خبر بده نازمیـ به پر انمام

. بلند شدم و به اتاقم رفتم نیهم يبرا. ختمیریمامان اشک م يجلو دینبا.. قلبم فشرده شد نینام ام دنیشن با

 .تماس گرفتم يو برداشتم و با پر میگوش

 .يـ سالم پر من

 ؟يومدیتو دختر؟ چرا مدرسه ن ییکجا. ..ـ به به سالااااام  نازیپر

 .کردیفرق م میلیـ نه که برات خ من

 هپروت؟ يایتو دن یو حواست نبود و رفت يکردیفکر م نیبه ام ینکنه داشت ؟يـ حاال کجا بود نازیپر

 بگو نایبه مامانت ا. شمال میبر میخوایم التیتعط يزنگ زدم بگم برا... اصال حوصله ندارم  يـ پر من

 .مدرسه يبر ستیالزم ن گهید. کردند لیتعط رایچند روز و دب نیا یراست. دمیتا شب خبر م. ـ باشه زنایپر

 ؟يندار يفعال کار. ـ بهتر من

 ـ نه خداحافظ نازیپر

 ـ خداحافظ من

 

 

خودم و به دست  گهید. ادیسرم ب ییقراره چه بال گهیدونستم د ینم. شدم رهیبدون فکر به روبرو خ یمدت

 .ستادمیدفترم برداشتم و کنار پنجره ا يو از ال نیبلند شدم و عکس ام.ردمسرنوشت سپ

 زشیاصال همه چ... خوشفرمش ینیب... شیمشک يچشم و ابرو. به عکس نگاه کردم يبا بغض خفه ا یمدت

 که شبها با یتونم فراموشش کنم؟ من یچطور م... اما نه ... فراموشت کنم دیبا گهید...اما .... خوش فرم بود

لحظه هام با عشقش پر  ککه تک ت یمن. شدمیم داریعشقش از خواب ب دیو صبحها به ام دمیخوابیم ادشی

 نمیس يعکس و رو... تونم ینم... تونم  ینم. مهیعشق بچگ نیام. تونمینم... نه . شدیم زیو از عشق لبر شدیم

 .شدم رهیخ رونیبه ب يسوز نهیبا آه س. چسبوندم

 هیگر ياونقدر صدا. زجه زدم و ناله کردم و از خدا گله مند بودم یکل حیکنار ضر. و حرم رفتم ییاز ظهر تنها بعد

 ...!دلم واسه خودم سوخت . داد میمن و تو بغلش گرفت و دلدار میبغل دست رزنیهام دلخراش بود که پ
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خوددار باشم  هیبق يجلو کردمیم یسع. بردمیبه سر م يا گهید يایو من در دن... چند روز به سرعت گذشت  نیا

بردم و خودم و  یپناه م هیبه گر کردمیم دایتا فرصت پ. تو دلم چه خبره دونستیاما خدا م... شاد شهیو مثل هم

 ...پرنده هی ياحساس بال شکسته . رو داشتم ياحساس آدم گناهکار. کردمیسبک م

. حواسم سرجاش نبود. میجا بمونبدر اون زدهیقرار بود تا س. میرو جمع کرد لمونیوسا یجمعه بود که همگ ظهر

موفق شدم  دونمینم. شکشون رو برطرف کنم یبا شوخ کردمیم یاونقدر که همه بهم شک کرده بودند و من سع

 .که هنوز شکش برطرف نشده دادیاما نگاه سامان به من نشون م. نه ای

اصرار کرد که با اونها  نازیپر. میدبه راه افتا نازیپر يو بابا نیام نیو همراه ماش میبابا شد نیسوار ماش یهمگ

نداره چون همش  دهیفا امیباهاتم ب.بخوابم نیتو ماش کمی خوامیم: اما من خواب رو بهانه کردم و گفتم. برم

 .خوابم

 کردمیم یسع. کردمیخودم رو سرگرم م. کردمیجاده ها نگاه م يبایز عتیتو راه به طب. مینگفت و راه افتاد يزیچ

انگار . ذاشتیسامان کمتر سربه سرم م. از غصه خوردن خسته بودم گهید. ز خودم دور کنمافکار مزاحم رو ا

و خاله سارا و عمو  دایخاله ل. مهرداد ییدا يالیو میدیباالخره بعد از چندساعت رس.حوصله ندارم ادیز دونستیم

شوهرش  يخانواده  دنیه دعمه عاطفه ب. کردند میخودشون تقس نیبودند و اتاقها رو ب دهیزودتر از ما رس یعل

رو اونجا  لمونیو وسا میبه سمت اتاقمون رفت.میاتاق بود کیتو  دهیو ها نازیمن و پر.به مشهد رفته بودند

. بودم دهیرو ند زیهنوز کامب. تو قاب پنجره بود يبایز يمنظره  ایدر. اما قشنگ... بود یکیاتاق کوچ. میگذاشت

 ییزندا ي قهیبه سل نیهفت س يسفره . میرفت ییرایلباس به سمت پذ ضیبعد از تعو... دلم پر از آشوب بود

چشمم به  کردمیم یسع. میدور سفره نشست یهمگ. سال نمونده بود لیبه تحو يزیچ. شده بود دهیسوسن چ

 دایپ زیکامب يکه سر و کله  دادمیگوش م کردیم فیکه سانازتعر يمزه ا یداشتم به جوك ب...  فتهین نیام

رو به من کرد  یکنار فرامرز نشست و بعد از سالم و احوال پرس زیکامب. برق زد زیکامب دنیاناز با دس يچشما.شد

رو که از  یبیقرآن ج. کردیداشت با سامان صحبت م.منگاه کرد نیصورتم و برگردوندم و به ام. و چشمک زد

قرآن رو باز  يخوندم و ال يفاتحه امامان بزرگ و بابابزرگم  ادیاول به . اتاق با خودم آورده بودم رو باز کرد

 .کردیسال م لیبلند شد که اعالم تحو ونیزیتلو يصدا. کردم و شروع به خوندن کردم

 احسن الحال یمحول الحول واالحوال، حول حالنا ال ایوالنهار ،  لیمدبر الل ایمقَلب القلوب واالبصار ،  ای

و در آخر ... که دل شکسته اند ییاونا يشکل دارن براکه م ییهمه اونا يبرا. دعا کردم ضهایمر يهمه  يبرا

 ...عاقبت خودم  يبرا... خودم دعا کردم يبرا
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از بزرگترا . میگفت کیو تبر دیو سال جد میکرد یو روبوس میهممون بلند شد. بلند شد يهمهمه و شاد يصدا

 شنهادیپ نازیبه پر هیگفتگو با بق یبعد از کم. و به همه تعارف کرد ینیریساناز بلند شد و ظرف ش. میگرفت يدیع

 .میاتاق شد هیموافقت کرد و هر دو راه. میکردم به اتاقمون بر

 

 اومده؟ شیپ یسوگل مشکل: و گفت ستادیجلوم ا نازیپر. شدم رهیخ نیمبل دو نفره نشستم و به زم يرو

 چطور؟... نه: کردم و گفت نگاهش

سربه  گهیکه د نهیا بترشیعج. يحال و حوصله ندار. یستیآخه چند وقته اصال سرحال ن: نشست و گفت کنارم

 .يذاریسرم نم

 کنم؟ تتیاذ یه ادیخوشت م. سربه راه شدم گهید. خب خوش به حال تو شد: و گفتم دمیخند

 .ـ آره نازیپر

 آره؟: تعجب گفتم با

 .ادیخوشم م. کردنت بامزست تی، اذ یدون یم... آره: رو تکون داد و گفت سرش

 نه؟. هیقشنگ يالیچه و گمیم... وونهید يـ دختره  من

 شده؟ یسوگل بهم بگو چ. ـ حرف و عوض نکن نازیپر

 ست؟ین يزیچ یکنم که باور کن کاریچ... کردم ها يریعجب گ. ستین یچیه وونهید: رو دستش و گفتم زدم

 .شدیتر م قیبدتر زخم دلم عم. نداشت يا دهیفا گفتممیاگه م. بگم نازیتونستم به پر ینم

 طنتیاز ش شهیکه هم ییچشما. حالت چشمات عوض شده ؟يشد ينطوریپس چرا ا: شد و گفت يجد ورتشص

سوگل من از ... یکنیو بحث و عوض م شهیحالت چهرت عوض م گمیم نیاز ام یوقت. ستین گهید زدیموج م

 ؟یگیچرا بهم نم... خورم که یم واریجرز د يمن اگه نشناسمت به درد ال.... باهاتم یبچگ

 يزیاگه چ. باور کن يپر... ستین يزیچون چ: زهرخند بود گفتم هیشب شتریکه ب يرو گرفتم و با لبخند تشدس

 .باور کن. گفتمیبود بهت م یم

 .باشه: و گفت دیکش قیعم ینفس

 .ظاهر شدند لدایو ساناز و  دهیدر اتاق باز شد و ها هوی

 ن؟ینشست نجایشما دو تا مرغ عشق هنوز ا لداـی

 . ایکنار در میبر نیپاش: رو گرفت و گفت نازیدست من و پر اومد دهیها
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ماهم به جمعشون .کردندیشنها دور هم نشسته بودن و صحبت م يپسرها رو. میراه افتاد ایبه سمت در باهم

نگاه . از قصد اونجا نشسته بودم. نمشیتونستم بب ینم. کنارش بود نیام. من کنار سامان نشستم. میاضافه شد

 .شک کنند يزیبه چ هیدوست نداشتم بق. ادیو ممکن بود اشکم در ب دادیماش عذابم مکردن به چش

 

 

سامان ارسالن رو دنبال کاغذ و خودکار . موافقت کردند یهمگ. میکن يباز لیداد اسم فام شنهادیپ فرامرز

 .فرستاد

 الدگروهیو م زیناز و کامبسا ک،یو سامان گروه  نازیمن و پر. میگروه گروه شد نیهم يبرا. بود ادیز تعدادمون

 . نوبت گروه ما بود. میفرامرز گروه چهار بود نیگروه سه و ارسالن و ام اوشیو س لدایو  دهیدو، ها

 ... "پ"از ... ـ خب  سامان

 یبعد از مدت. کردمیمن فقط نگاهشون م. نوشتیو سامان تند م گفتیم نازیپر. میمشغول نوشتن شد یهمگ

 .سایپر... اسم ... استپ ... بچه ها استپ : د و گفتارسالن دستش رو بلند کر

 .نازیـ پر سامان

 .مانیپ زـیکامب

 .ـ پرستو اوشیس

 .يپرگار... لیـ فام ارسالن

 .خنده ریز میزد هممون

 بهتر نبود؟ نیاز ا لیفام الدـیم

 .لهیفام. گهید کنهیم یبا خنده ـ چه فرق نیام

 .انیـ پرپر سامان

 .یپرهام زـیکامب

 .ییـ پرستو اوشیس

لعنت به . فتادهین یاتفاق چیاصال انگار ه. دیخندیو م گفتیچقدر راحت م. الیخ یب الیخ یب. نگاه کردم زیکامب به

 !لعنت. زیتو کامب

 .پرتقال...  وهیـ م ارسالن
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 .ـ پرتقال سامان

 .پرتقال زـیکامب

 .میریگیبچه ها ما ده م. ـ پوست پرتقال اوشیس

 .ستین وهیپرتقال که م پوست. ستیـ قبول ن ساناز

 .گهیداره د تیکنه؟ باالخره که خاص یم یـ چه فرق اوشیس

 .میدیخند یهمگ دوباره

 .یکیپرتقال پالست... ایـ اش ارسالن

 .ریـ پاکت ش سامان

 .شهیـ پشم ش زیکامب

 .یکیپالست کانیـ پ اوشیس

 .گرفت ینده ام نممثه قبل خ گهید. زدمیالبته من فقط لبخند م. میرفت سهیاز خنده ر هممون

  ه؟یچرت و پرتا چ نیا. دیبچه ها واقعا شاهکار فرامرزـ

 . برنده شدند اوشیگروه س نباریا. میکرد ياز اول باز گهیبار د هی

 

 

 :شانزدهم فصل

و ساناز تو  لدای. کردندیشام درست م دایسوسن و خاله ل ییمامان و زندا. میبرگشت الیبه و یهمگ.شده بود غروب

که تو دانشگاه  یداشت داستان جالب دهیها. میزدیو حرف م میهر پنج نفرمون نشسته بود. ومده بودناتاق ما ا

 . کردیم فیاتفاق افتاده بود رو تعر

 .من که عاشقش شدم شییاستادمون انقدر باحاله خدا نیـ آره ا دهیها

 .بلند شد و دستش رو به کمرش زد لدای

 ؟يبدون اجازه خواهرت عاشق شد یکشیخجالت نم دهیورپر يدختره ... ـ خُبه خُبه لدای

 گهید هیاستاد شاگرد يازون عشقا... الیخیـ بابا ب من

 .رو از کمرش برداشت و دوباره نشست دستش

 ؟یگفتیخب م... ـ آها حواسم نبود لدای
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 .خنده ریز میزد همه

 .روایبزنم به د رمیبرم خواهرم و گل بگ.... دارم من یرتیـ چه خواهر با غ دهیها

 .واریبه د زننیم رنیگیبا خنده ـ اون مدرکه که گل م نازیپر

 .و خاروند شینیبا انگشتش ب دهیها

 .کردم یاصال امروز قاط... ایگیـ راست م دهیها

 .يکه داد یسوت نیسوم نیا سانازـ

 ...دهیم یتا آخر شب بازم سوت نیا. نیرینگ يـ جد لدای

 از خواهرت چه خبر؟ دهیها گمیـ م من

 خواهرم؟: کرد و با تعجب به من گفت هیبه بق ینگاه دهیها

 .گمیخانم رو م یمهست. گهیـ آره د من

 .رفتن سهیاز خنده ر یهمگ

 .مرد امرزتشیـ خدا ب دهیها

 جون من؟: و گفتم دهیها يرو ران پا زدم

 .کنسروشم لغو شد. ـ به جون تو دهیها

 .ـ خاك بر سرت اون کنسرته لدای

 ـ جون من؟  دهیها

 .دونهیم يهر ننه قمر گهیو د نیا... ـ واال  لدای

 .خنده ریز میزد هممون

 .خنده ـ خدا نکشه شما دو تارو نازبایپر

 .هیسوت يخدا. دهیم یگفتم بازم سوت نیدیـ د لدای

 .پاشو. معروفت و بخون يازون آهنگا یکیپاشو پاشو : و گفتم دهیزدم به پشت ها چندبار

 .به چشم يـ ا دهیها

 .چندتا سرفه کرد تا صداش صاف بشه. دو دستش رو بهم چسبوند. مبل چهار زانو نشست يروشد و  بلند

 نگید نگید نگید.... سالمه کروفنمینه م... میکنیدو سه امتحان م کیـ  دهیها

 میهمه با هم بخون زانیعز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١١٢ 

 امشب شب عشقه که امشب شب عشقه که

 میو بدون میو بخون میبخند

 ب عشقهامشب شب عشقه که امشب ش که

 تموم غصه هام مال فردا ا،یدرد دن نیدل به ا دمیو ساناز باهم گفتند ـ نم لدای

 خونش تو بهشته یاهل جهنم ک هیـ ک دهیها

 نوشته یتو فرداش چ ریکه تقد دونهیم یک

 نداره یامروز واسش فرق يدرمونده  هی

 ذارهیم یفردا سر راهش زمونه چ که

گذاشته  نشیس يدستش رو رو یکیدامنش رو باال برد و اون  يگوشه دستش  هیبا  دهیها. میدست زد هممون

 .بود

 .نوکترتونم به خدا. میمخلص م،یـ چاکر دهیها

 .لوس نکن خودت و. نیبش ایب گهیـ بسه د لدای

*** 

 

 نازیمن و پر.شنا کردند ایو سامان لباسهاشون رو درآوردن و تو در اوشیس.میرفت ایروز بعد به سمت در صبح

 .شده بود سیزانوم خ يتا رو. مین رو تو آب کردپاهامو

 .شد که سیخ. باال يدادیشلوارت و م نازـیپر

 .بهتره ينطوریا... ـ اشکال نداره من

 .نیایشماهم ب...  لدایساناز،  نازـیپر

 .دیدست ساناز رو کش لدای

 .میبر ایـ ب لدای

 .شمیم سیخ. امینم سانازـ

 .بچه ننه. بابا ایـ ب لدای

 .شلوارشون و باال دادند و پاهاشون و تو آب فرو بردند يپاچه ها هردوشون

 کو؟ دهیـ ها من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١١٣ 

 اونجاس... ـ اوناهاش لدای

. دادیدستاش و رو هوا تکون م یگاه. کردیبا فرامرز جر و بحث م دهیها. اشاره کرد نگاه کردم لدایکه  یسمت به

 یاز کوره در رفته و فرامرز سع دهیم بود هامعلو. کردیفرامرز هم دستش تو موهاش بود و با خنده نگاهش م

 .فرامرز دو دستش رو باال آورد و به سمت ما اشاره کرد. تا آرومش کنه کنهیم

 دو تا چشونه؟ نیـ ا ساناز

 .رهیاز کوره درم دهیها.گهیم یبه شوخ يزیچ هیفرامرز .عادتشونه... بابا یچیه: و گفت دیخند لدای

تکون داد و به سمت  يفرامرزبا خنده سر.امرز برگردوند و به طرف ما اومدبه حالت قهر روش و از فر دهیها

 .شد کمونینزد دهیها. که در حال صحبت بودند رفت نیو ام الدیم

 .کنهیم تمیدر حقش کردم انقدر اذ يچه بد دونمیـ من نم دهیها

 شده؟ یـ باز چ لدای

گفت کجا  ه؟یبرگشتم طرفش گفتم چ. زدشما صدام  شیپ ومدمیداشتم م: لباش و بهم فشرد و گفت دهیها

 .یش ایممکنه پخش در کلتیکه با اون ه يگفت باشه فقط تو آب نر نایو سوگل ا لدای شیگفتم پ ؟يریم

بود و با حرص  ستادهیدست به کمر ا دهیها. دیخندیدستش رو گذاشته بود رو شکمش م لدای. دمیخند هممون

 .کردیمارو نگاه م

 .گهید گهیـ خب راست م ساناز

 .گهیخودته د ریـ بابا چند دفعه گفتم اون دنبه هات و آب کن؟ تقص لدای

 .شروع کرد به شعر خوندن و ادا درآوردن بعد

 : اشاره کرد و خنده دار گفت دهیبه اندام ها لدای

 و دنبه ازیگوشت و پ تلنبه

 خوامیزن گنده م کی خوامیدنبه م خوامینم گوشت

 دنیخندیکه م نطوریهم هم لدایساناز و . دیپر آب کرد و به طرف هممون پاش تر اومد و دستاش و کینزد دهیها

 .کرد یبود خم شد و صورتم رو آب پاش ستادهیکه کنار ا نازیپر. دندیپاشیآب م دهیبه طرف ها

 ـ تو رو چرا ماتم زده؟ نازیپر

 رونیاز تو آب ب .میشده بود سیخ سیخ. دمیصورتم گرفتم و خم شدم و به سمت همه آب پاش يو رو دستم

 .بودن یهنوز مشغول آب پاش. اومدم و بهشون نگاه کردم
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 ...گهید رونیب نیایـ بسه ب من

 ؟یکن يباهاشون باز يریتو چرا نم ـ

 .کردیروبرو رو نگاه م بیبود که دست به ج زیکامب.به طرف صدا برگشتم

وجودم رو پر  زیکامب دنیبا د هشیکه هم یاحساس. داشتم ياحساس بد.منم به روبرو نگاه کردم. کردم اخم

 .کردیم

 .کرد نگاهم

 ؟یزنیچرا حرف نم زـیکامب

 بگم؟ یـ چ من

 .شد يو با پاهاش با شنها مشغول باز رونیو داد ب نفسش

 ...یشیمال خودم م گهیامشب د زـیکامب

 ...سوگل نوشته بود یسیشنها به انگل يرو. و نگاه کردم نییمنم پا. شده بود رهیخ نیبه زم. کردم نگاهش

با خوندن اسمم . شد رهیخ نیزم يما که شد به رو کینزد.جدا شد و به سمت ما اومد هیما از بق دنیبا د ساناز

 .نگاه به من هیانداخت و  زینگاه به کامب هی.اخماش توهم رفت

 رون؟یب يچرا اومد سانازـ

 

 .ـ حوصله نداشتم من

 .زد يپوزخند

 !يکم حوصله شد یلیخ ایتازگ سانازـ

 .ساناز بدون حرف از ما جدا شد. شد رهیبهش خ زیکامب.انداخت زیبه کامب یاهنگ

 .زد يلبخند زیکامب

 ...هیساناز دختر خوشکل زـیکامب

 .کردمینگاهش نم. دستم و گرفت زیاما کامب. سوق دادم الیچشمام و بستم و راهم و به سمت و یناراحت با

 .يخور یسرما م... نبرو تو اتاقت عوضشون ک... سنیلباسات خ زـیکامب

 .ختیریبود و اشکام م نییسرم پا. راه افتادم. دستم و از دستش جدا کردم. کردم و پوزخند زدم نگاش
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برسم که  شیتا به در ورود زدمیرو دور م الیداشتم و. دنیشروع کردم به دو. بدوم الیدفعه هوس کردم تا و هی

چند . تعادلم و از دست دادم و کنارش افتادم. بود نیام چشمام و باز کردم. جسم سخت هیبرخورد کردم با  هوی

بود و  نییسرم پا. حلقه زده بود جدا کردم مخودم و از دستاش که به دور کمر. ... میبدون حرکت بود يلحظه ا

 .گونم گذاشتم يدستم و رو. دمیخجالت کش. کردمینگاهش نم

 .حواسم نبود...  دیـ ببخش من

 وگل حالت خوبه؟س: برم اما صدام زد خواستم

 .آره: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 م؟یقدم بزن کمی میبر يایم ؟یکن یـ چرا نگاهم نم نیام

 .کنهیسرم درد م کمی... بعد  يـ نه باشه برا من

 .کردمیخودم حس م يو رو نیاما نگاه ام. ازونجا دور شدم يا گهیبدون حرف د و

 یبه ک دونستمینم یحت. اونقدر که دستم درد گرفت. زدم مبل مشت يمبل نشستم و با حرص به دسته ها يرو

تو خودم حس  یبیاما آرامش عج. دمیاتفاق چند لحظه قبل دوباره خجالت کش يادآوریبا . ... بگم راهیبد و ب

 . کردم

 .اومدن تو اتاق دهیو ها نازیپر

 .يخوریسرما م ؟يچرا لباسات و عوض نکرد نازـیپر

 .اصال حواسم نبود: و گفتمشدم و ساکم و برداشتم  بلند

 .میو عوض کرد لباسامون

هم . و طاقت نگاهش رو نداشتم دمیکشیخجالت م نیهم از ام. نرفتم و خواب رو بهانه کردم رونیناهار ب يبرا

 .نمیرو بب زیدوست نداشتم کامب

 .وارد اتاق شد هوینفس زنان  دهیساعت از وقت ناهار گذشته بود که ها دو

 .حداقل در بزنچته؟  يـ هو لدای

 .نییپا نیایب...  نییایصداتون کنم ب... سوسن گفت که ییزندا: گذاشت و گفت نشیس يدستش رو رو دهیها

 ؟یزنینفس نفس م ينطوریدنبالت کرده بود ا یک نازـیپر

 .دمییاز پله ها دو: تخت کنارم نشست و گفت يرو دهیها
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بهت  یه... وزنت و کم کن گمیم یه. يه نفس افتادب ينطوریتا پلست ا 10همش ... اوه: و گفت دیخند لدای

 .خورهیبرم

 .دلم آشوب شد ته

 .شده بود رهیپا انداخته بود و با لبخند به من خ يپا رو زیکامب. تو سالن نشسته بودند یهمگ. میرفت نییپا

 .ستمبودن، نش نیزم يکس روش ننشسته بود و به جاش رو چیه یچ يبرا دونمیکه نم يمبل تک نفره ا يرو

 

 .مهرداد همه رو دعوت به سکوت کرد ییدا يا قهیاز چند دق بعد

 .دیلطفا چند لحظه به حرف بنده گوش کن ونیمهرداد ـ خانما آقا ییدا

 .چشم دوختند ییساکت شدند و به دهان دا یهمگ

که  يروز شتیواقع. دیشناسیکه همتون م زهیپسر دارم و اونم کامب هیکه من تنها  دیمهرداد ـ واقف هست ییدا

 .برگرده رانیبخواد به ا گهیکه د میشده بود دیچون نا ام. میتعجب کرد یلیخ میدیخبر برگشتنش رو شن

دونم  یراستش نم: ادامه داد ییدا. کردمیرو نگاه م نیبود و تنها زم نییمدت سرم پا نیتو ا. کرد یمکث ییدا

 یوقت... سر اصل مطلب  رمیراست م هیپس . مکن ینیمقدمه چ ستمیدر واقع بلد ن یعنی... شروع کنم  يچجور

 رانیاگرم نخواد ا ينطوریا دیاش. میزنش بد یعنی. میسروسامونش بد میگرفت میبرگشت من و مادرش تصم

و صد البته که وقت زن گرفتنش ... میایدرم یو ما هم از دلتنگ ادیم نجایبمونه حداقل به خاطر زنش زود به زود ا

اون دختر . میاستقبال کرد شنهادیپ نیدختر و داد که من و مادرش از هی شنهادیپ خودش زیکامب... هم هست 

 نجاینه اما من هم ایهست  یدونم وقت مناسب ینم... خب ...  الیل زمیعز اهردختر خو... نبود جز سوگل  یکس

 ياستگارپسرم خو يو دوسش دارم از پدر و مادرش برا زهیجمع سوگل رو که مثه دختر خودم برام عز يجلو

 .کنمیم

. کردیو نگاه م نیبود و زم دهیپر یرنگش کم. که روبروم نشسته بود چشم دوختم نیو بلند کردم و به ام سرم

ساناز . صورتش قرمز بود. سامان و نگاه کردم. همه ساکت بودند.رفتیم نییبه وضوح باال و پا نشیس يقفسه 

مامان  يبه لبها. کردیبه من نگاه م یراحتبا نا نازیپر. دکریم يابروهاش بهم گره خورده بود و با انگشتاش باز

 .مامان سکوت رو شکست. خندون بود. نگاه کردم

رو مثله پسر خودم  زیکه من کامب یدونیداداش خودت م... قتشیحق. میشوکه شد کمیراستش ... ـ واال  مامان

 ...دوسش دارم
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 .دادلبخند  هیبابا جواب نگاه و با . به بابا نگاه کرد بعد

 .نظرش رو بگه دیاونه که با. با خوده سوگله یینها میتصم تشیواقع. خانمه الیـ حق با ل بابا

 .شدند تا جوابم رو بدونند رهیبه لبهام خ همه

 "جوابت آره ست يچه نخوا يچه تو بخوا ن؟یخوایازم جواب م عیسر نقدریا یعنی "

 .باال انداخت ییابرو تک. کردیبا لبخند به من نگاه م. نگاه کردم زیکامب به

 .بگو يبه فکر دار ازیدخترم اگه ن: گفت دیاز من نشن یجواب ییدا یوقت. گذشت يا قهیدق پنج

 دیکه جوابم با یوقت.خورهیفکر کردن به چه دردم م.همه عذاب نیخسته شدم از.بسه گهینه د. و بستم چشمام

 .اون فکر کردن بخوره تو سرم. مثبت باشه

و نگاه  نییو پا رونینفسم و دادم ب. منم نگاهش کردم.شده بود رهیبه من خ یبا نگران نیما.و باز کردم چشمام

 .کردم

 ...مامان و بابام بگن ... یهرچ... ندارم یمن حرف... من .. خب ... خب: من کنان گفتم من

لباش . رده بودصورتش و پر ک یاخم دیلرزیبود دستاش به وضوح م رهیبه دستاش خ. نگاه کردم نیبه ام دوباره

 . کردیبه من نگاه م يبا ناباور نازیپر... بگه  خوادیم يزیحس کردم چ. خوردیآروم تکون م

 "خب حق داره... هه ... دختر یکنینگام م يچرا اونطور "

 .میهمه رفتنش رو تماشا کرد. بلند شد و از جمع جدا شد. درهم نگاهم کرد يبا ابروها ساناز

 جواب مثبته؟ یعنی... خب: گفت یسوسن با خوشحال ییزندا

 .و بابام بهم نگاه کردن و لبخند زدند مامان

 .بگو بابا یبازم فکر کن يخوا یـ سوگل جان اگه م بابا

 .میمنم راض... نیباش یشما راض... ـ نه  من

 .مهرداد نگاه کرد ییبا خنده به دا بابا

 .رو بکش ینیریپاشو زحمت ش ییارسالن، دا. مهرداد ـ خب پس مبارکه ییدا

 ...گفتنا بلند شد کیتبر يصدا.برداشت و به همه تعارف کرد زیم يرو از رو ینیریش. بلند شد ارسالن

 یهمه چ. تموم شد گهید. دمیشنیاما من نم. زدندیحرف م یمشغول صحبت شدند و از مراسم عقد و عروس همه

طاقت نگاه . و نداشتم یازدواج لعنت نیطاقت ا. کشتمیحتما خودم م دمیترسیاگه از عذاب خدا نم...تموم شد

 .رو نداشتم زینگاه نفرت بار کامب... نیام
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.... میجشن راه بنداز هیو  مینیبب یتدارك عروس دیع التینداشت قرار شد بعد از تعط يادیوقت ز زیکامب چون

 ...ه رفتن منم جور کن يتا کارا کایبرگرده آمر زیو کامب.... میالبته راه بندازند نه راه بنداز

 

 :هفدهم فصل

سر درگم . فکر کنم یدونستم اصال به چ ینم. شده بودم رهیخ ینامعلوم يبودم و به نقطه  ستادهیپنجره ا کنار

 .بودم

 .رو کنار خودم حس کردم نازیپر حضور

 همش دروغ بود؟ نازـیپر

 ؟یـ چ من

 دروغ بود؟ نیام دوست داشتن: من و به طرف خودش چرخوند و گفت. به طرفم و نگاهم کرد برگشت

 .نه دروغ نبود: شدم و گفتم رهیچشماش خ به

مگه خوشحال  ومد؟یبدت نم زیمگه تو از کامب ؟يچرا جواب مثبت داد ه؟یچ يمسخره باز نیپس ا: داد زد نازیپر

بره و هر چه زودتر کنار  شیخوب پ زیکه همه چ يکرد یو بهت گفته؟ مگه آرزو نم زیهمه چ نیکه ام ينبود

 هان؟ ؟یباش نیام

 .عالقه دارم زیمن به کامب. کردمیاشتباه م... نه: مبل نشستم و گفتم يزدم و رو پوزخند

 .گمیم يجد ای کنمیم یشوخ نهیبب خواستیم. نگاهم کرد قیو دق ستادیا روبروم

 دوست ندارم و دیو شا دیکه با يرو اونطور نیتازه من ام. و دوست دارم زیمن کامب. نگام نکن يـ اونطور من

. عشق بچگانه بود هیکه دوست داشتنم  دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیچند روز خ نیا. ستمیعاشقش ن

تا حاال هم داشتم به خودم . من عاشقشم. دوست دارم شتریرو ب زیمن کامب. کردمیاشتباه م... شهیزودم فراموش م

 .مو دوست دار زیآره کامب.... و دوست دارم زیمن کامب. گفتمیدروغ م

چرا به من . خودت باشه يحرفا نایا شهیباورم نم... سوگل شهیباورم نم: نگاهم کرد و گفت يبا ناباور نازیپر

 ... نیام ؟یزنیچرا حرف مفت م ؟يدیم لمیمسخره رو تحو يحرفا نیشده که ا یچ یگینم

. رو نیام نیا اول کن تو رو خد. نیام. نیام. نیام: دمیحرفش پر ونیو م ستادمیشدم و پشت بهش ا بلند

 زیکامب. خوامیرو نم نیمن ام. یدر کاره و نه مشکل ینه دروغ. نهیحرفم هم. تمومش کن... يپر کنمیخواهش م
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به من  زایچ نیاز گهید... يداراگه هنوزم من و به عنوان دوستت قبول . يپر کنمیازت خواهش م. خوامیو م

 .نهیجوابم هم. نگو

شونم  ياومد کنارم و دستش رو رو نازیپر.کرده بود پاك کردم سیبردم و اشکام و که صورتم و خ دست

 . گذاشت

کردم اونقدر بهم  یفکر م... پرسم  ینم يزیچ گهید... باشه یول... یگیبهم دروغ م يدار دونمیم نکهیبا ا نازـیپر

 ...  کردمیاما خب اشتباه م....  يبذار ونیرو باهام درم زهایچ نیساده تر یکه حت یکینزد

و خراب نکرده  تیزندگ متیتصم نیبا ا دوارمیام. مبارکت باشه... و  یخوشبخت بش: داد و گفت رونیو ب شنفس

 ... یباش

 . رفت رونیشونم برداشت و از اتاق ب يرو از رو دستش

 .بسته شدن در منم چشمام و آروم بستم با

 ".تونستم بهت بگم یکاش م... وقته یلیخ... وقته خراب شده یلیخ میزندگ... يپر يخبر ندار "

... بودم رهیخ نیمبل نشسته بودم و به زم يرو.نگذشته بود که سامان وارد اتاق شد نازیاز رفتن پر يا قهیدق چند

 .دمیکشیعذاب م دیبا قهیانگار امروز ازون روزا بود که دم به دق

 .رو شکست سامان بود سکوت نیا قهیبعد چند دق. شد رهیبدون حرف روبروم نشست و بهم خ سامان

 .ـ سوگل من و نگاه کن سامان

 .کردم نگاهش

 ؟یگرفت یدرست میتصم یـ سوگل تو مطمئن سامان

 .ـ آره من

به  هوی. دیبه موهاش کش یدستش و با کالفگ. شروع کرد به قدم زدن. و از جا بلند شد دیبه صورتش کش یدست

 .طرفم برگشت

... شدیحالت بد م زیکامب دنیچطور از د دمیدیمن م .ستین یپشت گوشام مخمل. ستمیـ سوگل من خر ن سامان

 ؟یو گرفت میتصم نیا هویچطور شد .تو چشمات پر نفرت بود

 .و نگاه کردم نییپا. تونستم بگم یم یچ. کردم سکوت

 .ـ سوگل با توام سامان

 .و دوست دارم زیمن کامب.... سامان یکنیـ اشتباه م من
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 بود؟ یون همه نفرتت چپس ا: داد و گفت رونیرو با حرص ب نفسش

که  یدر حال. ازش نفرت دارم کردمیفکر م. کردمیمن اشتباه م. کندیکه عشق و نفرت بهم نزد یدون یـ م من

 .حس حسادت بود هی

اما حاال : سامان دوختم و گفتم يچشما يسرم و بلند کردم و چشمام و تو!! داشت قتیحرفا حق نیا کاش

 .دمیرس جهینت نیوقته به ا یلیخ. گهید زیگرفتم و نه چ میتصم یاتسامان نه احساس. دوسش دارم نمیبیم

 ...اما تو که : شد و گفت رهیخ بهم

 .بگه خوادیم یچ دونستمیم. و حرفش و ادامه نداد دیصورتش کش يو رو دستش

 .شمیخوشبخت م زیمن مطمئنم کنار کامب. کنمیـ سامان خواهش م من

 "بود نطوریکاش واقعا ا"

 ... سوگل یاشتباه نگرفته باش میتصم دوارمیام: زانو زد دستام و گرفت و گفت کنار پام اومد

 .قابل جبران نباشه دیشا... که اگه اشتباه باشه: رو به چپ و راست تکون داد و ادامه داد سرش

 و نیینگاه از چشماش برداشتم و پا... زنهیحرف م یدونستم داره از چ ینم... میشد رهیبه هم خ يلحظه ا چند

 .رفت رونیبلند شد و با سرعت از اتاق ب... و از چشمام بخونه زیهمه چ دمیترس. نگاه کردم

 

 

 نیبه ام. مینشسته بود شیدور آت ایکنار در. سوختیکه توش م دمیدیخودم و م ریتصو. شدم رهیخ شینور آت به

 یم یش و دوست داشتنصورتش نور افتاده بود که چهر.شده بود رهیخ شیآت ياونم به شعله ها. نگاه کردم

  ؟يرو اورد تارتیگ نیام گمیم: شونش گذاشت و گفت يفرامرز دستش و رو.کرد

 .اومد رونیب گهیعالم د هیانگار از . بار بست و باز کرد هیچشماش و  نیام

 .ـ آره نیام

 .هیو مبارک مونیامشب شب م یناسالمت ؟یکنیآهنگ مهمونمون م هی فرامرزـ

 .ارهیو از اتاقش ب نیام تاریارسالن بلند شد تا گ. فرامرز موافقت کردند حرف همه با نیگفتن ا با

 .و آورد و به دستش داد تاریگ
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و سامان سربه سرم  نیآهنگ زدم ام هی یوقت. گرفته بودم ادیزدن و  تاریاومد که من تازه گ يازون روز ادمی

چون خودم از . گنیدروغ م نستمدویم. یزنیکردن که چقدر خوب م فیشروع کردن به تعر یگذاشتن و الک

 .سرم درد گرفته بود تاریگوش خراش گ يصدا

 .اون روز ناخودآگاه لبخند زدم يادآوری با

 بزنم؟ یـ چ نیام

 .يدوست دار یهرچ الدـیم

 تاریگ يمهایس يانگشتاش و رو. شد رهیبعد چند لحظه چشماش و باز کرد و به من خ. چشماش و بست نیام

 .دیکش

 را کن، که من مجنونم و مستمبا من مدا ایب

 بدان دلتنگ آن هستم ،یپرس یاز عاشق اگر

 و جان خسته ست نیبا من مدارا کن، که دل غمگ ایب

 بدان لب را فرو بستم ،یاز درد من پرس اگر

 کن، که من همدرد آن هستم تیاز غم شکا ایب

 آه و شکوه از دل کن، که من نازك دل خستم ایب

 آن هستم یمن زخمکن، که  تیرا حکا ییجدا

 هستم یمرحم شیبرا ،یاز زخم دل پرس اگر

 عیسر. افتاد نییاز گوشه چشمش پا یقطره اشک. بود رهیخ نیبه زم. متوجه نگاه من نبود. کردم نگاهش

. افتاد زینگاهم به کامب. بودند رهیخ شیبه آت ایبود  نییهمه سرشون پا. دیکس ند چیه. چشماش و پاك کرد

 "خوش خنده... زنهیهمش لبخند م یکه زپرت نمیا ". لبخند زد

 .شروع به دست زدن کرد ارسالن

 .بود یعال.. براوو... ـ براوو ارسالن

 .از ارسالن دست زدند دیبه تقل یهمگ

 ؟یبرامون بزن یآهنگ هیشما هم  يخوا یعروس خانم نم: رو به من گفت اوشیس

 .بزن یکیجون من . ـ آخ جون سوگل دهیها

 .اوردمیو ن تارمیگ من... ـ اما من
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 .که هست نیمال ام فرامرزـ

و ازش گرفتم و دوباره  تاریبلند شدم گ.به من نگاه کنه نکهیبدون ا. و به طرفم دراز کرد تاریگ. نگاه کردم نیام به

 .نگاهشو ازم گرفت عیکه کنارم نشسته بود سر نازیپر. نشستم

 بزنم؟ یمن چ... ـ خب من

 .بزن يدوست دار یـ توام هرچ لدای

 تاریهمزمان با گ. رو حرکت دادم مهایس... آهنگ تو ذهنم گشتم هیتمرکز کردم و دنبال .دمیکش یقیعم نفس

 .بود نییکه سرش پا کردمینگاه م نیو هم به ام خوندمیزدنم هم م

 بهانه ست هیمن  خوندن

 سرود عاشقانه ست هی

 که باهاتم یتا بدون گمیبرات ترانه م من

 شهیتو شب سحر نم یبودنم ب لیخود دل تو

 ...تو یب رمیمیم

 دم ینم ایعشقت رو به همه دن من

 دم ینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

 ...شهیواسه هم مونمیتو م با

 میبخواد من و تو تنها بمون ایدن اگه

 دمیرو م ایجواب دن رمیمیم واست

 ...شهیواسه هم مونمیتو م با

 کنمیتورو چه خوب چه بد حک م خاطرات

 کنمیفقط به تو فک م امییهاتن يتو

 ...شهیواسه هم مونمیتو م با
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 هیدست زدن بق يکه صدا.میشد رهیبهم خ نیمن و ام. نکنم هیگر هیبق يکردم جلو یاما سع.کرده بودم بغض

به سامان . نگاه ازش برداشتم. کردیافتاد که با خشم نگاهم م زیچشمم به کامب.نگاهش ذوب بشم ينذاشت تو

 .نبود نجایانگار اصال ا. کردیو بعدشم پاك م دیکشیشنها شکلک م يرو یچوب کهیتبا .نگاه کردم

بلند  یهمگ. میبرگرد الیشام به و يبرا یسوسن بود که خبر داد همگ ییزندا. به صدا در اومد زیکامب لیموبا

 نیام يشونه  يدستش و رو الدیم. کردینگاه م شیهنوز نشسته بود و به آت نیشدند و به راه افتادند ، اما ام

 ؟یشیچرا بلند نم: گذاشت و گفت

 .شد رهیخ شیآت يو دوباره به شعله ها. امیمنم م دیشما بر: سرش و بلند کرد و گفت نیام

 نهیبود و دست به س ستادهیکه چند قدم دور تر ا زیهمه رفته بودند به جز کامب. رفت و منم از جا بلند شدم الدیم

سرش . متوجهم شد. ستادمیا نیام يپشتم و تکون دادم و روبه رو. انداختم زیامببه ک ینگاه مین. منتظر من بود

و به  تاریگ. در هم قفلشون کرده بود معطوف کرد هنگاهش رو به دستاش ک عیاما سر. و بلند کرد و نگاهم کرد

 .ممنون: لرزون گفتم ينگاهش کنم، با صدا نکهیسمتش دراز کردم و بدون ا

راه  الیو آروم به سمت و دمیکش یآه کوتاه. و ازم گرفت و کنارش گذاشت تاریرف گح یب. و تکون داد سرش

خودم و . اما کنارم اومد و دستش و دور شونه هام حلقه کرد. از کنارش رد شدم زیبدون توجه به کامب... افتادم 

دستم و از  میکه شد داخل خونه. نکردم ییاچشمام و آروم بستم و اعتن. اما به جاش دستم و گرفت. دمیکنار کش

همون . بود یشام ماکارون.... دادم يجا لدایو  نازیدستش جدا کردم و به سمت سفره رفتم و خودم و کنار پر

مامانم و خاله  يها یمن عاشق ماکارون. زدیم یاما طعمش تو دهانم به تلخ. دوسش داشتم یلیکه من خ ییغذا

 .... واسم شده بود زهر غذا نیاما حاال ا. بودم دایل

 .به پهلوم زد به خودم اومدم نازیکه پر يسقلمه ا با

 ه؟یـ هان؟چ من

 .کردندیهمه به من نگاه م. سرم و برگردوندم. و گاز گرفت نشییپا لب

 گفتن غذا خوشمزست؟ دایخاله ل نازـیپر

 یلیخ. د نکنهدستتون در... شده یعال یلیخاله خ يوا: نگاه کردم و گفتم دایبه خاله ل.حواسم سرجاش اومد تازه

 .خوشمزست

 "آره جون خودت "

 زم؟یعز یکنیم يپس چرا با غذات باز: زد و گفت يلبخند خاله
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 .بخورم تونمینم ادیز. کنهیدلم درد م کمیآخه : لبخند زدم و گفتم منم

 ارم؟یب يزیچ یواست قرص يخوا یم زـیکامب

 .نه ممنون: کردم و گفتم نگاهش

 .ومدهیهنوز ن دمینه که د ایاومده  نیام نمیرم و بلند کردم تا ببس. با غذا شدم يمشغول باز دوباره

 ومده؟یهنوز ن نیام: گفتم نازیبه پر آروم

 مگه برات مهمه؟: زد و گفت يپوزخند

 .ـ آره من

 .يدار کاریچ نیتو به ام. گهیشوهرت که روبروت نشسته د... جالبه یلیا؟ خ: تمسخر نگاهم کرد و گفت با

 .زنش شیاونم رفته پ دیشا: ادامه داد زد و یپر رنگ لبخند

: آب دهانم و قورت دادم و گفتم... هنوز لبخند رو لباش بود. درهم به چشماش نگاه کردم يبا ابروها.دیلرز دلم

 .نگو يخوا ینم. دمیفقط سوال پرس....نگو يادیچرت و پرت ز

 .و برگردوندم و با حرص قاشق و تو دهانم گذاشتم صورتم

 .دینگران نش امیتر م ریزنگ زد گفت د دالیبه م نازـیپر

 .آب و برداشت و خورد وانیراحت ل الیبا خ. نگاهش کردم دوباره

 .دمیفهم یو از چشماش و رفتارش م نیا. ازم دلخور بود. ومدیبا من ن نازیپر یول. از شام به اتاق رفتم بعد

 نیاز زم. از خودم بدم اومد... بودم نیران امدل نگ. همه خواب بودن و چراغها خاموش بود. بود ومدهین نیام هنوز

 .بدم اومد ایدن نیا يو زمان و تمام آدما

 .رفتم رونیآروم در و باز کردم و ب. اومدم و به سمت در رفتم رونیرختخواب ب از

به موهام که با وزش باد  یدست.بود یخنک و دلچسب يهوا. چشم دوختم اینشستم و به امواج در يصخره ا يرو

 .نداشتم یترس چیه رونیکه وقت شب اومدم ب نیبود از ا بیعج. دمیشده بودن کش نشویپر

گونه هام  يرو اریاخت یاشکام ب.... چشمک زد يستاره ا... به آسمون نگاه کردم... کردیداشت خفم م بغض

 .زانوهام و بغل گرفتم... داشتم اجیاشکها احت نیبه ا. دندیلغز

که  يکجا بود دختر... شدیم شونینبود و همه به شاد بودنش حسود نیلحظه غمگ هیکه  يبود دختر کجا

... سوگل تنگ شده يمن دلم برا ست؟ین داشیکو؟ کجاست؟ چرا پ.... در امان نبود طنتاشیاز ش چکسیه

خدا جون ... کنمن تیو اذ یکس دمیعوضش قول م ؟یرو بهم برگردون یشه همون سوگل قبل ینم یعنی.... خدا
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 نیوقت ام چیکاش ه.... برگردون... فقط سوگل رو بهم برگردون... کنمیم یکه تو بگ ي هرکاراصال... دمیقول م

 ...داد یعذاب نم نیاز ا شتریگفت و من و ب یکاش نم. گفت یاز احساسش نم

 .کردم هیگر يها يپاهام گذاشتم و ها يو رو سرم

 یاما توجه... احساس سرما کردم... ادینماشکم در دونستمیم گهید یول کردم،یم هیدونم چه مدت بود که گر ینم

نگاه  ایو به در ستادهیا بیدست به ج نیام دمیو سرم و به سمت راست برگردوندم که د دمیکش يآه بلند. نکردم

 نجایا یاز ک یعنی... تند  یلیخ...  زدیتند م... دستم رفت طرف قلبم اریاخت یب... نییپا ختیر يدلم هر. کنهیم

بهش  یو شلوار ل دیسف رهنیپ نیچقدر ا... تر شده  یچقدر امشب دوست داشتن. من متوجه نشدمچرا ... ستاده؟یا

 ...  نمشیبیانگار بار اول که م... قشنگ و حالت دارش  يموها... بود  شونیموهاش پر...  ادیم

 

 

 يتم براطاقت نگاهش و نداش. شد رهیکه سرش و به طرفم برگردوند و به من خ کردمیداشتم نگاهش م هنوز

 .دیچیصداش تو گوشم پ... به روبرو نگاه کردم نیهم

 ...دیخوریسرما م... تو دیـ بهتره بر نیام

 نیا یول... گفتم حداقل دل خودم آروم شه یم دیبا... گفتم یم دیبا... گفتم یم يزیچ هی دیبا... و بستم چشمام

 .ادیانگار تاحاال حرف نزده که صداش درنم یزبون لعنت

که تو  هیزیچ هیهر لحظه دنبال ... که هر لحظه خروشانه زارهیو آدماش ب ایدن نیهم از ایدر نیا... رـ انگا من

 ...مثه ما آدما ...  شهیکدرتر م...  شهیتر م اهیس...  گذرهیم یهرچ...  یول... اون و ببلعه ... خودش غرق کنه

 اهیس...  یباش فیکث دیبا...  یباش ایدن نیتو ا ياونم متوجه شده که اگه بخوا دیشا: پوزخند زدم و ادامه دادم هی

 ...  یباش

 .بشه فیسکوت کردم تا کلمات تو ذهنم رد يا هیثان چند

... دونن  یحداقل راهشون و م... همدست شدن  ایهستن و با در ایکه تو در یـ خوش به حال اون موجودات من

 ...  ستادنیتا آخرشم پاش ا... راهشون و انتخاب کردن 

راهمون و  میتونینم میدار اریکه اگه قدرت اخت میپست تر ووناهمیح نیاز یحت... ؟یما آدما چ یـ ول نیام

رو  گهید يجاده  هیو  میکنیو عوض م رمونیمس ومدیاگه خوشمون ن... میریراه م هیهر دفعه به ... میانتخاب کن

 ... میکنیانتخاب م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١٢٦ 

 .سکوت کردم يلحظه ا چند

 .میمون و عوض کنراه میمجبور دیـ شا من

. میحرف دلمون و بزن میتونست یکاش راحت م. و اماها و اگرها وجود نداشت دهایو با دهایشا نیـ کاش ا نیام

 ...میکرد ینم يکاش راحت با دل آدما باز

. يو خراب کرد زیکه همه چ زیلعنت به تو کامب. لعنت به تو سوگل. حرفش مطمئن شدم دلش و شکستم نیا با

 ...کاش يا میبگ يروز هی میکاش بلد نبود: گفتم یبغض پر يبا صدا

 ...میگیهر لحظه م... میگیم هیهر ثان... میگیهر روز م... میگیـ اما م نیام

قطر ه .خم شدم و دستهام و پر آب کردم. رفتم و پاهام و تو آب گذاشتم ایشدم و آهسته به سمت آب در بلند

من و ببخش ". رفته بود نیام. بلند شدم و به عقب برگشتم... دندیخز رونیانگشتام به ب يآب از البه ال يها

 ".اما مجبور بودم. بهت بد کردم. نیام

 .راه افتادم الیسمت و به

 است یمن کاف يپنجره برا کیـ  من

 ...و نگاه و سکوت  یآگاه يپنجره به لحظه  کی

 

 :هجدهم فصل

 مویشدم و گوش داریهنوز زوده از خواب ب نکهیا يصبح به هوا. بودم يداریصبح همش تو حالت خواب و ب تا

 ...قهیدق 10و 12. برداشتم و ساعت و نگاه کردم

و مامان تو سالن  دایفقط خاله ل.رفتم رونیو لباسام و عوض کردم و حولم و برداشتم و ب دمیکش يا ازهیخم

 .سالم کردم. کردنینشسته بودن و صحبت م

 .وس خانمعر ریظهرت بخ. زمیـ سالم عز دایل خاله

 .زدم لبخند

 ؟يخوریم يزیچ زمیـ عز مامان

 کجان؟ هیبق. رمیدوش بگ کمی خوامیم... ـ نه مامان جون من

 ... و دوروبران نیهم گشونمیـ نصفه شون رفتن بازار نصفه د مامان

 .خورد دهیاومدم که چشمم به ها رونیساعت از حموم ب میبعد از ن... حموم شدم هیو تکون دادم و راه سرم
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 ...باشه تیعاف.. يترگل ورگل کرد... عروس خانم... ـ به دهیها

 خوش گذشت؟ ن؟یکجا بود... یسالمت باش... ممنون: زدم و گفتم لبخند

جات ... داشت ییزایچه چ... یدون ینم يوا... یدست عیبازار صنا میرفت: گفت میرفتیکه باهم باال م نطوریهم

 .یخال

 که جام پر باشه؟ میاهم برب نینکرد داریـ خب چرا من و ب من

 .میدو وارد اتاق شد هر

 .يکه نشد ينشد داریب یتونستم مشت و لگد زدم بهت ول یتو؟ تا م يکار يکجا... ـ اوه دهیها

 دمیبوده که من خواب د نیجدا؟ پس هم:رو از دور سرم باز کردم و باهاش موهام و خشک کردم و گفتم حوله

 .بوده یبوده واقعنگو خواب ن. زننیدارن من و کتک م

 .يهم دار ینیماشااهللا چه خواب سنگ... آره: مبل نشست و گفت يرو

 .نگفتم و شونه رو برداشتم و موهام و شونه زدم يزیچ

 !!!ـ چه موهات بلند شده دهیها

 ...وقته کوتاهشون نکردم یلیآره خ: صورتم کنار زدم و گفتم يو از جلو موهام

 .کوتاشون نکن یشنفیاز من م. ..ادیبهت م یلیـ اتفاقا خ دهیها

 کو؟ يپر یراست... ـ چشم  من

 .دمشید ایبار با سامان کنار در نیـ آخر دهیها

 ـ با سامان؟ من

 .ـ اوهوم دهیها

 کردن؟یم کاریـ چ من

 .دمیدونم از دور د یـ چه م دهیها

بود با  يبد تیدروضعهم که  دهیها... وارد شد زیبگه کامب يزیچ یکس نکهیضربه به در خورد و بدون ا چند

 .صاف نشست زیکامب بتیه دنید

 ؟يحموم بود... زمیسالم عز زـیکامب

 .آره: نگاهش کنم گفتم نکهیو گاز گرفتم و بدون ا نمییپا لب

 .میقدم بزن کمی ؟يهوا خور میباهم بر يایم: جلوتر و دستم و گرفت اومد
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 .نه باشه بعدا: و گفتم دمیکش رونیاز دستش ب دستم و... کردیانداختم که با خنده نگاهم م دهیبه ها ینگاه

 .رفت رونیو از اتاق ب میریبعد ناهار م... دلم زیباشه عز: و گفت دیبه موهاش کش یدست

 .... و درآوردم زیکامب يادا زیمتوجه بشه پشت سر کامب دهیها نکهیا بدون

 ...هنوز در نزده اومد تو. ..اومده ایماهه به دن 6شوهرت  نیا گمیم: از جاش بلند شد و گفت دهیها

 .بودم یمن و بگو توچه وضع: و گفت دیخند بعد

کنارم نشسته بود و با خنده  زیموقع ناهار کامب. موهام و با گل سر از پشت بستم.نگفتم يزیو چ دمیخند منم

 زیکه کامب یگاه.لقمه غذا رو هم زهرمارم کرد هیو همون  ختیهاش و قربون صدقه هاش اعصابم وبهم ر

 .بودم یدست خودم عصبان زا. لحظه هم برنگشت نگاهم کنه هی یحت... کردمینگاه م نیحواسش نبود به ام

 

شلوار . میشد یموافقت کردند و راه یهمگ. میداد به جنگل بر شنهادیپ زیاز ناهار گذشته بود که کامب یساعت دو

جلوتر از ما با فرامرز و سامان  نیام. فته بودو دستام و گر رفتیکنارم راه م زیکامب. دمیپوش يبلوز بهار هیو  یل

وقت  یلیخ. ذاشتیم یسامان کمتر سربه سر کس. تهم به من ننداخ ینگاه خشک و خال هیمدت  نیتو ا. بود

... نشستم يو دوره ا میاز جنگل رو انتخاب کرد ی، قسمت دنج يرو ادهیپ یبعد از مدت... بود باهاش حرف نزدم

 یزد و شوخ یبه بعد کمتر حرف م يخواستگار ياز ماجرا.زدیحرف نم یود و با کسگوشه نشسته ب هیساناز 

و صحبت  نداختیم تیپاراز زیکامب میگاه. کرد فیاتفاقات صبح و تعر. شدم نازیپر اسرگرم صحبت ب...  کردیم

ست از د نکهیا يمنم برا.دیخندیم یگفت و خودش کل یدم گوشم م يمسخره ا زیچ هیو  کردیو قطع م نازیپر

 .کردمیمعطوف م نازیو دوباره نگاهم به سمت پر زدمیم يسرم برداره لبخند

 .خندوند یهمه مدت کل نیکرد که من و بعد از ا فیتعر یدست اول يصحبت ارسالن جوکا یاز کم بعد

 .میقدم بزن کمی ییدوتا زمیپاشو عز: و گفت دیبلند شد و دستم و کش زیکه کامب دمیخندیهنوز م داشتم

 .گهیپاشو برو د: لب گفت ریآروم ز نازیپر.به ما نگاه کردند یهمگ

 .کردینگاهمون م رهیخ رهیساناز خ. اکراه بلند شدم و پشتم و تکون دادم با

 .میایخودمون م دیشما بر میکرد ریاگه د میریبچه ها ما م زـیکامب

 .با خنده ـ خوش بگذره ارسالن

 .گذرهیخوش که م... صد البته  زـیکامب
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با  میرفتیکه راه م نطوریهم. دمیکش رونیدستم و از دستش ب... و من رو دنبال خودش کشوند دیو کش دستم

 .دستش گذاشتم و از دور گردنم باز کردم يدستم و رو.تمام دستش و دورگردنم انداخت ییپررو

 ؟یکنیم نیـ چرا همچ من

 رم؟یبده دست زنم و بگ زـیکامب

 .ستمیـ من هنوز زنت ن من

 .یشیباالخره که م. کنهیم یه فرقچ زـیکامب

 .زور زدم نتونستم دستم و جدا کنم یهرچ. تر و دستم و محکمتر تو دستش گرفت کیاومد نزد دوباره

 ...يدیپر یکنارت بود بغلشم م نیمن اون ام يبندم االن اگه به جا یشرط م... اوه... زور نزن یالک زـیکامب

 .کردیم میکم کم داشت عصب گهید

 .همه مثل خودتن يفکر کرد... شو ـ ساکت من

 .شد شتریدستش ب فشار

 يادیزرزر ز یعنی... ياریدرن يمن قهرمان باز يو جلو یباش یکن دختر خوب یسع... خوشگلم  نیبب زـیکامب

 .کنمیم یوگرنه قات گم؟یم یچ يدیفهم... ینکن

بود اشکم در  کینزد. م فشردمچشمام و بستم و دندونام و به. فشار دستش در حال له شدن بود ریز انگشتام

 .ادیب

 نه؟ ای يدیفهم زـیکامب

 .دستم شکست ولم کن. دمیآره فهم... ـ آره من

 .دستش کم شد اما دستم و ول نکرد فشار

گلبرگ از  هیرنگ بود و هر لحظه  دیسف يکه درختاش پر از شکوفه ها ییجا هیبه  میدیسکوت رس یاز مدت بعد

 .بود یقشنگ یلیخ يجا. ختیریم نیزم يشکوفه هاشون رو

بود که  نجایا. دسته گل قشنگ درست کرد هیو  دیرفت و چند شاخه از شکوفه هارو چ یکنار درخت زیکامب

 ...هم هست  قهیبا سل بشیاز معا ریغ دمیفهم

 ...  میبه عشق زندگ میتقد زـیکامب

منم نگاهش . چشمام نگاه کرد به... شونه هام گذاشت  يشد و دستاش و رو کمیگل و به دستم داد و نزد دست

 دمیخودم و کنار کش عیاما من سر. زد و صورتش و جلو آورد يلبخند... چشمام و به گلها دوختم  عیکردم اما سر
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 نجایتو ا: نگاهم کرد و بعد گفت رهیطور خ نیهم يا قهیدق 5. دادم و شکوفه ها رو پرپر کردم هیتک یو به درخت

 .گردم یمن برم نیبش

 .م و اونم رفتنگفت يزیچ

 . دمیکش ینقاش نیزم يرو برداشتم و رو یتکه چوب. نشستم و دسته گل و کنارم گذاشتم نیزم يرو

و با نوار چسب  دمیکشیم ینقاش هی عیبودم سر کاریکه ب یتو کالس موقع. عالقه دارم یلیخ مینقاش به

 یمنم اون وسط کل... کردنیم فیم تعراز یکل ینقاش دنیو با د شدنیبچه ها اونجا جمع م. واریبه د چسبوندمیم

 .شدمیذوق مرگ م

اون روز به . چقدر خوش گذشت. میکردیم نیکالسمون و تزئ میبود که داشت یدونم چ یجشن نم... بود پارسال

. کردنیمارو نگاه م نشستنیماست م نیتو کالس و ع ومدنیم رایدب. مینداشت یدرس چیکالس ه نیتزئ يبهانه 

من رفتم . ادیدر ن گهیکردم تا صداش د نشیدر آورد که آخرش خودم با شرشره ها تزئ يبازمهال انقدر مسخره 

اونم . دیمن و کش کاتوریو کار اوردیمهال هم کم ن. میدیخند یهمگ یکل. دمیمهال رو کش کاتوریتخته و کار يپا

باحال بود و  رمونمیببود که د نیا شیخوب. میداد یوقتا با هم مسابقه م یکه بعض يدر حد... خوبه شینقاش

 ...کردیم يباهامون همکار

. کردم یم یچه غلط نجایمن ا. دفعه به خودم اومدم هی. کس نبود چیه. پر بود از درخت. دورو برم نگاه کردم به

چند بار بلند ... رفته يکدوم گور زیکامب نیا... بلند شدم. ترس وجودم و پر کرد. شدیم کیکم کم داشت هوا تار

 .صداش کردم

  ؟ییکجا زیکامب.... زیکامب... زیکامب ـ

 ؟ییکجا ترسمیمن م... زیکامب: قدم جلوتر رفتم و گفتم چند

 .بودم که حداقل بهش زنگ بزنم اوردهین ممیبود که گوش نیا یبدبخت

 .بهش زنگ بزنم چون شمارش و نداشتم تونستمیباهام بود بازم نم ممیاگه گوش یاومد که حت ادمیدفعه  هی

 . تگرف میگر

کرد به  ریحواسم نبود که پام گ... زدمیبار صداش م هیهر چند لحظه . رفت منم رفتم زیکه کامب یهمون راه به

از دستم خون . بلند شدم و دو زانو نشستم... کف دستم احساس سوزش کردم. و پرت شدم یسنگ کهیت هی

 .دیچکیم

 ...یلعنت...ـ اه  من
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کف دستم جا خوش  يرو یسانت 5خراش  هی... آبشار خون راه افتاد خورد که از دستم  یدونم دستم به چ ینم

عقب عقب رفتم و به ... بود ادیسوزشش ز... و از سرم باز کردم و باهاش کف دستم و بستم يروسر... کرده بود

 . دادم هیتک یدرخت

اطر سوزش هم به خ... کردمیم هیداشتم گر نایع گهید. خورد یبه گوشم م یو وحشتناک بیعج يصداها هی

بهم حمله کنه و  ادیب يزیچ یخرس يببر یگرگ هی لمایف نیا نیبا خودم فکر کردم نکنه ع... دستم و هم ترسم

 ...بخوردنآبگوشت خوشمزه درست کنه و بده بچه هاش  هیبعدشم باهاش ... کنه کمیت کهیت

 

 

 .یگیچرت و پرت م... يدیترسناك د لمیباز تو دو تا ف... بر سرت سوگل خاك

... ارمیب ادیو به  میو که اومد یکردم راه یسع. و با پشت دستم پاك کردم و از جام بلند شدم و راه افتادم شکاما

 هویدرخت رد بشم که  يشاخه ها ریسرم و خم کردم تا از ز. ومدیبرام نا آشنا م ذاشتمیکه م ییاما پا به هرجا

... رد شدم عیسرم گذاشتم و سر يو رو ستمدزدم و  غیاز ترس ج. شد دهیمحکم کش يزیچ هیموهام توسط 

گل  ریاز خ. زدیقلبم تند م.شده دهیکرده بوده و موهام کش رینگو گل سرم به شاخه گ. شدند شونیموهام دورم پر

 يآسمون و ابر. شدیم دهیدرختا انقدر بلند بودند که آسمون به زحمت د. به آسمون نگاه کردم... سر گذشتم 

 ...ادیم نحتم داشتم بارو. دمید

سر راهم  اوردمیم یبسته شکالت رنگ هی میومدیم میداشت یکاش وقت... دوباره به دورو برم نگاه کردم... 

 ...داغ داغ بود. زدم میشونیپ يدستم و رو... کنم دایتا بتونم راهم و پ ختمیریم

... و نگاه کردم میساعت مچ... کنم کاریدونستم چ یواقعا نم گهید...  گمیپرت و پال م یواقعا تب دارم که ه نه

هر لحظه هم .... داشت يبود و کور سو نور کیهوا تار... گشتمیشد که داشتم دنبال راه م یم یساعت کی

صداها رو  نیاز تب و ترسم ا ایبود  داهادونم واقعا اون ص یحاال نم... شتریشد و ترس منم ب یم شتریصداها ب

و  دمیکش یغیکه با غرش بلند آسمون ج زمیو تو سرم بر یاککه چه جنس خ کردمیداشتم فکر م... دمیشنیم

... کرد سیبارون تموم لباسام و خ.... زدمیم غیو هم ج دمییدویهم م... بدو یحاال ندو ک... دنییشروع کردم به دو

 هویامن برسونم که  يجا هیبلکه بتونم ازونجا دور شم و خودم و به  دمییدویفقط م... دمیدیراهم و نم يجلو

به  زیکامب يآشنا يو چشمام و بستم که صدا دمیبلندتر کش یغیدوباره ج. سخت زیچ هیحکم برخورد کردم به م

 .گوشم خورد
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 .آروم باش... نترس... زیمنم کامب... نجامیمن ا زمینترس عز زـیکامب

مثل  ییجا هی ...دونم کجا بود ینم. چشمام و باز کردم. خوشحال شدم  زیکامب يصدا دنیبار از شن نیاول يبرا

دستاش و دور کمرم حلقه  زیکامب... معلوم نبود  يزیچ یکیتو اون تار... يزیچ نیهمچ هی... گندمزار... مزرعه 

 .میزدیهر دومون نفس نفس م... کردم  هیگر يشتریبا شدت ب... زده بود 

 ...نکن هیگر... نکن عشقم  هیگر زـیکامب

بارون با اشکام  يشده بود و قطره ها شتریبارش بارون ب... د سرم گذاشت و موهام و نوازش کر يو رو دستش

 .شدیم یقاط

 .بند اومد خودم و ازش جدا کردم میگر نکهیاز ا بعد

 ؟يـ کجا رفته بود من

 دمیبرگشتم د یوقت...  دیطول کش کمی...  يزیچ هیرفته بودم دنبال :صورتم کنار زد و گفت يو از جلو موهام

 یشمیاالنم که پ... طرفت دمییکردم و دو داتیپ غتیج يکه با صدا گشتمیشتم دنبالت مازون موقع دا...  یستین

 زمیعز

 .میبر ایب...خونه میبر ایب: و گفتم دمیبغلم کنه که خودم و کنار کش خواستیم دیو کش دستم

. شد رهیچند لحظه بهم خ... دیچکیباز شده بود و از ال به الشون آب م زیکامب يموها... میبود سیخ سیخ

 .به دور و برش نگاه کرد یبعدکم

 .ستیمعلوم ن يزیکه چ میکیتار نیتو ا... من خودمم راه و گم کردم... زمیمتاسفم عز زـیکامب

 .کرد سمونیبارون خ...  ییجا هی میبهتره بر: به طرفم برگشت و گفت دوباره

 .کمکمون ادیب یکیزنگ بزن . که هست لتیموبا... لتیـ موبا من

 .زده بودم به شارژ... شارژ نداشت. اوردمیو با خودم ن لمیموبا... بابت اونم متاسفم: و گفتشد  کمینزد

 م؟یبکن یو وحشتناك چه غلط کیجنگل تار نیخب االن تو ا: بستم و گفتم یو با ناراحت چشمام

دلم ... یلیخ...بودم دهیترس یلیخ... هیصورتم گرفتم و شروع کردم به گر يدستام و رو. اشکام در اومد دوباره

 ...خسته... خسته بودم...آغوش امن هیبه ... امن يجا هیبرم  خواستیم

 يجا هیبه  میفعال بر ایب... دلم زینکن عز هیگر: صورتم برداشت و گفت يشد و دستام و از رو کمینزد زیکامب

 .میبکن میتونیم کاریچ مینیامن تا بعد بب

 .و محکم گرفت که آخم هوا رفت دستم
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 شد؟ یچ زـیکامب

دوباره دستم و گرفت . سوختیم يزخم کف دستم بدجور يجا.... و مالش دادم دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 ؟یشده؟ چرا دستت و بست یچ: و گفت

 ...شد یدستم زخم نیـ خوردم زم من

  ؟یاالن خوب... يوا يا زـیکامب

 .ـ آره من

 قه؟یزخمش عم زـیکامب

 ...ـ نه من

 .شده دستت یچ نمیتا بب ییجا هی میخب بر زـیکامب

درخت  هی ریجا ز هی... مطلق هیخاموش... بود کیتار کیآخه داخلش تار... میدور نشد ادیز... طرف جنگل میرفت

 .درخت نشستم هیکنار .داشت یکاف يکه نور به اندازه 

 ...شهیم دایپ يزیدورو بر چ نیا نمیمن برم بب نیتو بش زـیکامب

... سردم بود... دیباریاما هنوزم م... بارش بارون کمتر شده بود...رفت زیون دادم و کامبباشه تک يو به نشونه  سرم

فقط دلم ... فکر کنم يزیخواست به چ یدلم نم. شونه هام و بغل گرفتم و با ترس به دور و برم نگاه کردم

ازش  ییجورا هی... تنها باشم زیبا کامب خواستیراستش دلم نم... مخمصه زودتر خالص شم نیاز خواستیم

 ...هیخودش نعمت تیموقع نیکنارم اونم تو ا زیبودن کامب شییخدا یول... دمیترسیم

 

 

 ینم... ومدیقطره بارونم نم هی گهیاالن د... عالمه چوبم دستش بود هیبرگشت و  زیکامب يا قهیاز چند دق بعد

فندك  بشیبلند شد و از تو ج. کردچوبا رو جلوم جمع  يهمه .کرده بود دایهمه چوب خشک از کجا پ نیدونم ا

 سردته؟: تکرد و گف ینظر داشتم نگاه ریو درآورد وبعد به من که حرکاتش و ز

 .و تکون دادم سرم

 .کنمیاالن گرمت م زـیکامب

به چند  لیتبد کیکوچ يشعله  هیگرفت و  شیچوب آت کهیت هینشست و چندبار فندك و زد تا باالخره  دوباره

لباسامون ... میزد ینم یکدوممون حرف چیه... شد رهیداد و بهم خ هینشست و به درخت تکروبروم ....شعله شد
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هم  زیکامب ي رهیاز نگاه خ نکهیا گهیخودم و مچاله کردم و د نیهم يبرا... سردم بود یلیخ... هنوز نم داشت

 .دمیکشیخجالت م

زوم کرده رو  یمثه چ یهمچ. پلک بزنه هی یانگار آقا قصد نداره حت! نه دمیکه گذشت د يا قهیدق ستیربع ب هی

 .من

 م؟یکن کاریحاال چ... گمیـ م من

 کمیهوا  میکنیصبر م... میکن دایراهمون و پ میتونینم یکیتار نیاالن که تو ا: کرد گفت یکه نگاهم م نطوریهم

 .میفتیبعد راه م... روشن شه

بود  10ساعت . کردیتوش رفته بود بازم کار مهمه آب  نیا نکهیبا ا. جالب بود یلیخ. و نگاه کردم میمچ ساعت

چند ساعت و تحمل کنم که  نیا يکه چجور کردمیداشتم فکر م. مونده بود تا هوا روشن شه یلیهنوز خ... 

کنارم نشسته و با لبخند نگاهم  زیامبک دمیسرم و بلند کردم که د... دور شونه هام حلقه شده  یحس کردم دست

 .کنهیم

 "مونهیجن م نیع...  دم؟یکه من نفهم نوریاومد ا یک نیا "

 ؟يو انجام بد يکار هیبدون اجازه  يعادت دار شهیتو هم: گرفتم و گفتم نییو پا سرم

 .و که دلم بخواد انجام بدم يمن عادت دارم هر کار زـیکامب

 .دمینمونشم د... که مطمئنم یکی نیاز ا... آره: زدم و گفتم پوزخند

 .و به شدت گاز گرفتم نمییشمام و بستم و لب پاچ... اون روز افتادم ادی

درش و باز کرد . و در آورد یجعبه قرمز رنگ هیکرد و  بشیشونه هام برداشت و دستش و تو ج يو از رو دستش

 .دستش و به طرفم دراز کرد. حلقه از توش در آورد هیو 

 ...دستت و بده من زـیکامب

 .کردم نگاهش

 "...انگار نه انگار... دمیند نیپررو تر از ا ه؟یک گهید نیا"

 ...گهیبده د: رو تکون داد و گفت دستش

 .خودش دستم و که باهاش زانوهام و بغل گرفته بودم و گرفت و حلقه رو دستم کرد دیند یاز من حرکت یوقت

 ...قشنگم  يمن به تو فرشته  ينشون نامزد نمیا زـیکامب

 .شدم رهیخ نیگرفتم و به زم نییسرم و پا... بندازم  یخواست به حلقه نگاه یدلم نم یحت
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شب قشنگ و داشته  نیباعث شد من و تو ا... و  دیخرده طول کش هیکه ...  نیاون موقع رفتم دنبال ا زـیکامب

 .میباش

 .زدم پوزخند

به قول مهال !!!! قشنگ...  درخشهیم یاصال از قشنگ... چقدرم قشنگه ... آره ارواح عمم !!!!! ... شب قشنگ "

 "لنگ چشم قشنگستپ

کرد  خکوبمیباز برق چشماش م. به چشمام نگاه کرد میچونم گذاشت و سرم و باال گرفت و مستق ریرو ز دستش

 .گرفتیفاز من و م 3چشماش مثل برق ... پلک بزنم  یتونستم حت ینم... 

 .تم کنار زدبا انگشت شصتش صورتم و نوازش داد و موهام و از رو صور. گوشه لبش جا خوش کرد يلبخند

 ... باالخره بدستت آوردم  يدید زـیکامب

 ... نیام...  یحت...  رهیکسم نتونست جلوم و بگ چیه: بود و تو دستش گرفت و گفت یو که زخم دستم

 .از درد چشمام و بستم. گرفت و دستم و محکم فشار داد تیصورتش رنگ عصبان هوی

 مگه نه؟ ؟ياومد رونیسوگل از فکرش که ب...  نیام زـیکامب

آخم  هی یبود اما حت دهیدرد امونم و بر. داد یهنوز دستم و فشار م. نگاهش کردم. ختیریپشت سرهم م اشکام

 .دمیترس یلیخ... دمیازش ترس... بود یعصبان. صورتش سرخ شد... نگفتم

 ؟ياومد رونیـ ب زیکامب

و که دورش  میانداخت و روسر یهبه دستم نگا. داد رونینفسش و ب. تکون دادم دییتا يو به نشونه  سرم

دفعه نتونستم طاقت  نیکه ا دیزخم کش يانگشتش و رو. ومدیدوباره داشت ازش خون م.بودم و باز کرد دهیچیپ

 .دمیکش رونیو دستم و از دستش به شدت ب ارمیب

 ادیبدم مکردم؟ازت  کارتیمگه من چ ؟یکنیم تمیچرا انقدر اذ ؟يخوایاز جونم م یچ...  وونهیـ ولم کن د من

 ...بخدا خسته شدم ... تورو خدا ولم کن ... ولم کن ... ازت متنفرم ... زیکامب

 خواستمیم. امینم رونیب نیوقت از فکر ام چیبگم من ه خواستمیم. حرفام و بزنم هینذاشت بق میهق گر هق

 . ..تونمیو نه م خوامینه م... رونیب امیتونم از فکرش ب ینم يریاگه جونم و بگ یبگم حت

اما . نکردم یتوجه... شلوارم يرو دیچکیخون از دستم م. کردم هیگر يها يزانوهام گذاشتم و ها يو رو سرم

ترم اومد  کینزد زیکامب. احساس ضعف کردم. کردمیم هیهنوز داشتم گر. بست میدستم و دوباره با روسر زیکامب

 .زد و بدون حرف من و بغل گرفت سمیخ يموها يرو يو بوسه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 

 

 

 :نوزدهم لفص

 ... دیپر یشاخه به اون شاخه م نیدرخت از ا يخورد که رو يچشمم به پرنده ا. و آروم باز کردم چشمام

. سردم شده بود. شد یکم کم هوا داشت روشن م. سرش بود ریبود و دستش ز دهیکنارم خواب زیکامب. زدم یغلت

 . صدا زدمو  زیچندبار کامب.... همونجا نشستم... خاموش شده بود  شمیآت

 ... زیکامب...  زیـ کامب من

 ...هوا روشن شده... شو  داریب... زیکامب: دستم و به طرفش دراز کردم و آروم تکونش دادم و گفتم. نشد داریب اما

 ؟يشد داریب یک: و گفت دیکش يا ازهیخم. و باز کرد و نشست چشماش

 ...میرو نگران نکن هیبق نیاز شتریب گهید...  میفتیبهتره راه ب... ـ االن  من

لباسام و . بود ختهیسرو وضعش بهم ر زمیوکامب یو گل یلباسام خون. میتکون داد و از جامون بلند شد سرشو

 .راه افتادم زیتکون دادم و به دنبال کامب یکم

 ؟يریـ کجا م من

 .کنم دایراه و پ رمیم زـیکامب

 ؟يبلد گمیم...  دونمیـ م من

 .میریگیم ادیخب  ینه ول زـیکامب

وار نشسته  رهیدا یهمگ روزیکه د ییاولمون تا باالخره اون جا يجا میو بر گشت میدیبار دور خودمون چرخ چند

 .میکرد دایو پ میبود

 ست؟ین مینشسته بود روزیکه د ییهمونجا نجایا يـ وا من

 .میازون طرف بر دیحساب با نیپس با ا...  نجاستیآره هم: به دورو برش انداخت و گفت ینگاه

 .به دوروبرم نگاه کردم یخوشحال با

 "شکرت ایخدا"

 .کردیطلوع کرده بود و آفتابش و همه جا پخش م دیخورش گهید االن
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از من تندتر  دیهم به تقل زیکامب. کردم ادیسرعتم و ز. اوردمیداشتم بال در م دمیرو از دور د الیو یوقت گهید

و در و  الیبه و میدیرس. چقدر نگرانمون شده بودند هیبق ونستدیخدا م... مامانم تنگ شده بود يدلم برا. اومد

همه اونجا نشسته بودند و داشتند صحبت . میشد ییرایذو وارد پ میاز راهرو گذشت... میآروم باز کردم و داخل شد

 خورد نیاول از همه چشمم به ام... ما همشون ساکت شدند و با تعجب به ما نگاه کردند  دنیکه با د کردندیم

 شهیاز هم شتریاحساس کردم ب. نگاهش تنگ شده بود يچقدر دلم برا. کردیسر تاپام و نگاه م یکه با نگران

به طرفش . به مامانم نگاه کردم که آروم از جاش بلند شد. زدیکس حرف نم چیه. کردم بغض... دوسش دارم 

 .رفتم

 ...ـ مامان  من

کردم و  جهیکردم که احساس سرگ هیکست و بلند بلند گربغضم ش. طرفش رفتم و خودم و تو بغلش انداختم به

 .زدیمامانم که بلند اسمم و صدا م يبه جز صدا دمینفهم يزیچ

دستم باند . دستاش گذاشته بود يکه سرش و رو دمیشدم که سامان و کنار تخت د داریاز چند ساعت ب بعد

وازش کردم که متوجهم شد و سرش و دستم و بردم به طرف سامان و سرشو ن... شده و سرم وصل بود یچیپ

 .بلند کرد

 کردم؟ دارتیـ ب من

 حالت خوبه؟. بودم داریب... نه : و گرفت و گفت دستم

 .کردمیبه قول خودت داشتم خودم و لوس م... آره : زدم و گفتم لبخند

 !جوجو زبون دراز. باز تو حالت خوب شد، زبونت به کار افتاد: و گفت دیخند

 کجان؟ هیبق... رفتم زمیـ به داداش عز من

 مامان دق کرد از دست تو چارهیب... يشد داریبرم خبر بدم ب...  نییـ پا سامان

 .دوست دارم یلیسامان خ: گفتم رونیشد و تا خواست بره ب بلند

 .دارم ازیبه وجودت ن شهیهم یو گفتم که بدون نیا: و گفتم دمیخند. شد رهیتعجب به من خ با

 .تخت نشستم يرو... شد  یداشت تموم م گهیسرمم د. رفت رونیبزد و از اتاق  یچشمک

 .وارد شد الدیاز چند لحظه مامان به همراه م بعد

 عروس خانم ما چطوره؟... به  الدـیم

 .دهیدخترم؟ چقدر رنگت پر یخوب: مامان کنارم نشست و دستام و گرفت و گفت. زدم لبخند
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 .که نگرانتون کردم دیببخش.. .خوبم مامان جون: و فشار دادم و گفتم دستش

 ...شده  یکرد که چ فیتعر زیکامب. خونه نیدیـ خدا رو شکر سالم رس مامان

 .دیبهتره از جاتون بلند ش گهید... حالتونم که خوب شده : هم کنارم نشست و نبضم و گرفت و گفت الدیم

 !نازیخوش به حال پر: و گفتم دمیخند

 چطور؟ الدـیم

 

 

 .دم دستش هست شهیهمدکتر  هیـ آخه  من

 ساده هم نکردمش؟ نهیمعا هی یتا حاال حت شهیباورتون م: و گفت دیخند اونم

 ؟يـ جد من

 .یکن یداشته باشم رو نم میاگه مرض. یتو باهام لج گهیم. خواد یخودش نم... آره الدـیم

 .دسرم و از دستم باز کرد و از جاش بلند ش الدیم. خنده ریز میدفعه هر سه مون زد نیا

 ...ـ خب با اجازتون الدیم

 د؟یو صدا بزن نازیپر شهیـ م من

 بهش بگم ؟ یخب صدا بزنم چ الدـیم

 .من شیپ ادیب دیبگ: زدم و گفتم لبخند

 .رفت رونیفعال و از اتاق ب... باشه الدـیم

 ـ مامان؟ من

 ـ جانم؟ مامان

 م؟یریم یـ ک من

 ؟يـ خسته شد مامان

 .و تکون دادم سرم

 .میریم گهیروز د ـ تا دو مامان

 ...من آغوش مادره يجا برا نیامن تر... کردم  بغلش

 .دوست دارم یلیـ مامان خ من
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 ...زمیعز: موهام زد و گفت يرو يا بوسه

 .کردیبود و ما رو نگاه م ستادهیدم در ا نازیپر. خودم و از آغوش مامان جدا کردم.به در خورد يا ضربه

 ... زمیداخل عز ایـ ب مامان

 .مامان از جاش بلند شد.اومد داخل و کنارم نشست زنایپر

 .صدام کن یکارم داشت... نییپا رمیـ من م مامان

 .ـ باشه مامان من

 .تو چشماش نبود یحس چیه. اونم نگاهم کرد.نگاه کردم نازیرفت و من به پر مامان

 سربه سر گذاشتنت تنگ شده؟ يچقدر دلم برا نازیپر یدون یـ م من

 یکنیباور م يپر. يآخ چقدر کم حرف شد: جلوتر رفتم و بغلش کردم و گفتم. و تکون داد زد و سرش لبخند

 بنده؟یراه گلوم و م يزیچ هی یزن یحرف نم یوقت

: دستم و به کمرم زدم و گفتم هی.کردینگام م یبا لبخند کمرنگ نطوریهم.خودم و ازش جدا کردم. نزد یحرف بازم

 ؟یروزه سکوت گرفت

 .و تکون داد سرش

 .زود باش افطار کن. يکرد خودیـ تو ب من

 .و به چپ و راست تکون داد سرش

 نه؟ خوادیـ دلت کتک م من

حساسه هجوم بردم به سمت شکمش و  یلیبه قلقلک خ دونستمیم. تکون داد دییتا يو به نشونه  سرش

 .دادش هوا رفت. قلقلکش داد

 .کن... ولم ....لعنتت کنه سوگل... خدا... يـ آ نازیپر

 .باالخره اون زبون مار مانندت باز شد. شیاخ: کردم و گفتم لشو

 .و رو شکمش گذاشت و صاف نشست دستش

 ... ـ خاك تو سرت سوگل نازیپر

 .ـ خاك تو سر خودت من

 .نکن نیبه زن داداشت توه... يهو: زد تو سرم و گفت محکم

 .گشاد شد چشام
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 ـ جاااانم؟ من

 .يدیکه شن نیهم: ر زد و گفتمموهاش و از رو صورتش کنا يخونسرد با

 هان؟ ه؟ینکنه خبر... نه بابا : و کج کردم و گفتم لبام

 .یالک ياریحرف در م... توام  ينه چه خبر: و گفت دیخند

 خوش گذشت نه؟ یلیخ شبید: و ازرو صورتش کنار زد و گفت موهاش

 .بودم دهیترسن نقدریتو عمرم ا. بود یوحشتناک یلیشب خ... لحظه  هیـ خوش؟ تو بگو  من

 ؟یبترس یچ يبرا گهیچرا؟ شوهرت که کنارت بود د: داد و گفت هیدستش رو به تخت تک دو

 ؟یزن یـ زخم زبون م من

 زخم زبون بزنم؟ یچ يبرا... نه  نازـیپر

 !یزن یم هیو کنا شیبهم ن يکنم دار یهمش احساس م... دونم  یـ نم من

 .يدیترس یاز چ نمیکن بب فیخب تعر. یکن یم اشتباه فکر... ابله : زد تو سرم و گفت آروم

 !ازون شب ترسناك يادگاری هی نمیا: به پانسمان دستم نگاه کردم و گفتم. کردم فیماجرا رو براش تعر ي همه

انگشتر  يدستم و گرفت و انگشتش و رو نازیپر. دستم و مشت کردم.انگشتر دستم يرو دیهردومون لغز نگاه

 .دیکش

 .قشنگم داشته يصحنه ... اك نبوده ترسن ادمیز نازـیپر

 ن؟یچه خبر بود؟ نگران بود نجایا شبید: و از جام بلند شدم و گفتم دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 2و فرامرز  نیسامان و ام. همه نگران. بود تو خونه يچه ولوله ا یدون ینم. آره بابا: و تکون داد و گفت سرش

که خب خدا ...  میخبر بد يکالنتر میبر نیومدیتا صبح اگه ن میگفت. بار هی اوشمیو س الدیم. بار رفتن دنبالتون

 ! ...شه؟یم یچ نیاگه برنگرد کردمیفکر م نیهمش به ا. نگرانت بودم یلیخ یدونیم. نشد اجیرو شکر احت

 .تموم تنم چرك آلوده. رمیدوش بگ هیمن برم . بوده یشمام شب سخت يپس برا...  نطوریـ که ا من

 .باشه ـنازیپر

دست لباس برداشتم و به سمت حموم  هیمنم به سمت لباسام رفتم و حوله و . رفت رونیشد و از اتاق ب بلند

خوشبختانه حموم . حموم بودم یساعت مین... خراش برداشته بود  يکف دستم بدجور.باند دستم و باز کردم. رفتم

که به  نجوریحوله رو از دور سرم باز کردم و هم .کرد یاونجا رفت و آمد نم یکس ادیاز خونه بود که ز یقسمت
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موهام و خشک کردم و با گل سر موهام . نمیو بب نیام خواستیدلم م یلیخ. موهامم خشک کردم رفتمیاتاقم م

 . سوختیم یدستم کم. بستم یو دم اسب

 

 

 .سالم کردم. دمیکه همه رو دور هم د نییپا رفتم

 .ون کم بودجمعمون جمع بود، گلم! ـ به به ارسالن

 ـ حالت خوبه بابا جون؟ بابا

 .ـ خوبم بابا من

 .روز از تو مراقبت کنه هیآقا پسر ما نتونست  نیمهرداد ـ ا ییدا

 . به دور و برم انداختم ینگاه. نشستم لدایو  نازیزدم و کنار پر لبخند

 .نیخدا رو شکر که حداقل سالم... بابا  يسارا ـ ا خاله

هم  هیساناز با فرامرز گرم صحبت بود و بق. کردینگاهم م رهیخ زیکامب... کردند  قیدخاله رو تص يگفته  یهمگ

 ...نبودند  نیاما سامان و ام. مشغول بودند يجور هی

 ن؟یباند دستتون و باز کرد الدـیم

 .ـ آره من

 .ببندم دیبذار. ها کنهیچرك م الدـیم

 .خوبه ينطوریـ نه هم من

 من؟ ای يشما دکتر: زد و گفت لبخند

 !ـ معلومه شما من

 .برو ببند. بتهیکنه باز بعدا مص یچرك م. ـ آره مامان جون مامان

 .تو سالنه. ياریب زیاون باندا رو از رو م يریم يپر الدـیم

 .جور تورو بکشم دیمن همه جا با... تو رو خدا  نیبب: بلند شد و آروم گفت نازیپر

 .کنمیجبران م. نداره بیـ ع من

 .نهخدا ک نازـیپر
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اخماش توهم بود و صورتش . افتاد زینگاهم به کامب. داد الدیبرگشت و باندا رو به م قهیو بعد از چند دق رفت

 الدیدستم و به طرف م یساختگ يمبل نشستم و با لبخند يحرص دادنش بلند شدم و رو دسته  يبرا. قرمز

 . کردمیو منم کمکش م دیچیپ یبا دقت باند و دور دستم م الدیم. دراز کردم

 خورده بود؟ یدستتون به چ الدـیم

 !هیدستم خون دمیبلند شدم د یوقت نیخوردم زم...  دمیـ خودمم نفهم من

هم  نیع نازیشما و پر يکارا...  گمایم!!! کرده یزخم یبوده که دستتون حساب یچ ستیمعلوم ن... اوه  الدـیم

 ...مونه  یم

 .دستم و مالش دادم. دستم تموم شد پانسمان

 ـ چطور؟ نم

 !نیآخه هردوتون کله شق و حواس پرت الدـیم

 .باشم نطوریممکنه ا ریاما من غ...  دیشا يـ پر من

 .منتها برعکسشو. زدیحرف و م نیهم يپر شبیاتفاقا د الدـیم

 يحرفاش خنده دار نبود، اما برا دیحاال شا. دمیخندیم الدیبا هر حرف م. کنهیداره نگاهمون م زیکامب دونستمیم

 .رهیحرصش بگ یلیتا خ دمیخندیم زیرص دادن کامبح

روز  هیمن که . میسوسن ناهار و آماده کرد و همه سر سفره نشست ییزندا الدیصحبت و خنده با م یاز کم بعد

اگه  گمیم: که کنارم نشسته بود گفت دهیها... شکم بدبختم و پر کردم نینخورده بودم، تا تونستم ا یچیبود ه

 ل منم هستااا؟ما ينشد ریهنوز س

 .پس مال خودت و بده... ـ چه بهتر  من

 .من خودم از تو گشنه ترم. بابا مینیب نیشیـ ب دهیها

 .ام گرفت خنده

 .مدال برنز بهت بدم هیبگو تا  يبود ریهر وقت س. يگشنه ا شهیـ تو که هم من

 ـ حاال چرا برنز؟ دهیها

 .آب شه اتیبتموم چر. یذوق مرگ ش ترسمیـ آخه اگه طال بدم، م من

 .ـ خب خوبه که دهیها

 .یشیزشت م یـ آخه الغر ش من
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 ـ واقعا؟ دهیها

 .ـ اوهوم من

 .شدم دواریـ ام دهیها

 .یشیبانمک م. ادیبهت م یتپل. گمیم يـ جد من

 .بگو لدایرو برو به  نایـ ا دهیها

 .گمیحتما م. ـ باشه من

 . بودند ومدهیهنوز ن نیو ام سامان

 کجاست؟ یدون ینم سامان...  گمیـ م من

 .انیناهار نم يگفت برا. رونیرفت ب نیبا ام شیساعت پ هیـ ) با دهان پر( دهیها

 کجا رفتن؟ یدون یـ نم من

 .ـ من چه بدونم دهیها

دونم کجا رفته بودن که تا حاال  ینم نیسامان و ام. میروانه بازارها شد دیبه قصد خر یاز ناهار همگ بعد

 ... نمیو بب نیخواست ام یدلم م میاز طرف. مردم یم یداشتم از فضول. برنگشتن

 

 

 :ستمیب فصل

 یمغازه عروسک فروش هیکنار . رفتیمن راه م يپا به پا زیکامب. دمیاتاقم خر يبرا ینییتز یمجسمه چوب هی

 دیخرس سف هیبا  قهیداخل مغازه رفت و بعد از چند دق زیکامب. نگاه کردم نیتریو يتو يو به خرس ها ستادمیا

 . اومد رونیگنده که هم قد خودم بود ب

 ...من به تو  هیهد نمیا...  ایب زـیکامب

 .خرس و ازش گرفتم. ذوق کردم یعروسک کل یکل دنید از

 .هم قده خودمه... چه نازه ...  يـ واااا من

با و  رونیدودش و داد ب. روشنش کرد ییلبش گذاشت و با فندك طال يدرآورد و رو بشیاز تو ج گاریس هی

 .انداختم یخودم و جمع و جور کردم و به دور و برم نگاه. دمیاز نگاهش ترس. شد رهیبهم خ يور هیلبخند 

 .کدوم از بچه ها نبودند چیه
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 .میو برگرد میکن دایبچه ها رو پ میبر ایب گمیم... ـ اه  من

 .بود رهیهنوز به من خ. زد گارشیبه س يا گهید پک

 .نشونت بدم يزیچ هی خوامیم. ییجا هی میبر ایب. رونیب میتازه اومد م؟یکجا بر زـیکامب

 ؟یـ چ من

 .دیپرت کرد و دستم و محکم تو دستش گرفت و ذنبال خودش کش يو به گوشه ا گاریس. پررنگ شد لبخندش

 گفتمیو به سواالم که م دیکشیمن و مثل کش شلوار م نجوریهم. عادت کرده بودم اشیباز وونهید نیبه ا گهید

 هیآدم کر، مثل  هیخسته از سر و کله زدن با . کر هم شده بود ایتازگ. داد ینم یجواب يبر یکجا م يرمن و دا

 .خوب ساکت شدم و مثل عروسک تو بغلم پا به پاش راه رفتم يبچه 

 

. نبود ياز اون مغازه ها و پاساژ و آدماش خبر گهید... کوه  هیبه  میدیمن و دنبال خودش کشوند تا رس یربع هی

باال رفتنش . نبود يکوه بلند... وجودم و پر کرد  یترس هی... ییتنها...  زیمن و کامب...  زینها من بودم و کامبت

 .کردیرفتن و آسونتر م االداشت که ب کهیراه بار هی. دیکشیطول م قهیدق 20دیشا

 ؟يآورد نجایا یچ يـ من و برا من

 .اون باال میبر میخوایم زـیکامب

 .امیـ من نم من

 .يایم زـیامبک

 باال؟  امیب يخرس گنده چطور نیـ با ا من

 .میبریخب اونم م زـیکامب

 ؟يـ چجور من

 .برم یبده خودم م. نباشه تیتو کار زـیکامب

 .اول تو برو: کمرم گذاشت و گفت يو ازم گرفت و دستش و رو خرس

 .شهیم کیهوا تار گهیساعت د کی. میبرگرد ایـ ب من

 .گفتم برو: فتبه کمرم آورد و گ يفشار

. ومدیپشت سرم م زمیو کامب رفتمیباال م نجوریهم. راهم و به سمت باال سوق دادم يمجبور. رونیو دادم ب نفسم

معلوم بود کوهنورد حرفه . ومدیباال م یمعمول یلیدستش بود، خ یبزرگ نیکه خرس به ا نیجالب بود با ا
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. دمیکش قیگذاشتم و چند تا نفس عم مقلب يدستم و رو. ستادمیسرجام ا. میدیرسیم میکم کم داشت گهید...هیا

 . دستش و به کمرش زد هی زیکامب

 .گهید هیکاف نجایـ تا هم من

 .برو. قشنگش مونده يهنوز جا... برو باالتر زـیکامب

 انجیاز... مثل بهشت بود . بود یقشنگ يمنظره . شدیم دهید زیازون باال همه چ. میدیبعد رس قهیدق 5. افتادم راه

 . يببر یو جنگل پ ایدر ییبایبه ز یتونست یم

 قشنگه نه؟: از پشت دستاش و دور کمرم حلقه زد و گفت زیکه کامب کردمیو نگاه م نییپا نطوریهم داشتم

 .دستش گذاشتم تا از خودم دورش کنم يو رو دستم

 ... ـ آره  من

 ؟يگ ترمنظره قشن نیتو از یدونست یم چیه: کرد و گفت شتریدستاش و ب فشار

 .بود شتریب یلیزورش از من خ. نداشت يا دهیفا

 کنار؟ يبر شهیـ م من

 .نه زـیکامب

 چرا؟: و گفتم رونیو با حرص دادم ب نفسم

. نگاهش کردم. شد رهیبه چشمام خ میمستق. و به طرف خودش برگردوند و بازوهام و با دو تا دستش گرفت من

ازش وحشت ... کابوسه  هیچشماش مثل ...  بهیعج یلیش خنگاه...  بهیعج. بود یببر زخم هینگاهش مثل 

. رهیگیوجودت و فرا م یمبهم سهتر هی... لرزهیناخودآگاه دست و پات م ،یکنیبه چشماش نگاه م یوقت...  يدار

 ...مونه یآمپول ترس م هی قیمثل تزر

 

 

 .شدم رهیخ رهنشیپ يو از چشماش برداشتم و به دکمه  نگاهم

 ؟یکن ینم چرا نگاهم زـیکامب

 .به بازوهام آورد يفشار. کردم سکوت

 با توام؟ زـیکامب
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 نیشدم از مونیپش. و گاز گرفتم نمییلب پا. صورتش مثل لبو سرخ بود. دهانم و قورت دادم و نگاهش کردم آب

شته کارم ندا کردمیفقط دعا م...  نییپا ختیر يدلم هر...  ییاونم تنها... که به حرفش گوش کردم و اومدم باال

 ...باشه 

 .کردینگام م رهیخ زیکامب. نگرانمون شدند میستین دنید یوقت هیانگار بق. دراومد میگوش يصدا

 جواب بدم؟ تونمیـ م من

 .بزن رو بلندگو زـیکامب

 .دکمه سبز و فشار دادم. بود الدیم. به صفحه نگاه کردم. بازوهام و ول نکرد زیکامب. درآوردم بمیو از تو ج یگوش

 ه؟ـ بل من

 شما؟ نییکجا.زد که بتونیباز غ... سالم  الدـیم

 .کوه میـ اومد من

 موقع؟ نیکوه؟ ا الدـیم

 .ـ آره من

 دستت خوبه؟... خب  یلیخ الدـیم

 .عضالت صورتش منقبض شده بود. نگاه کردم زیکامب به

 .ـ آره خوبه من

 ؟يندار يفعال کار... خب خوبه  الدـیم

 .ـ نه من

 خداحافظ. مواظب خودت باش الدـیم

 .ـ خداحافظ من

 .کردیداشت غروب م دیخورش... بمیو گذاشتم تو ج یگوش

 .میبرگرد...  ایب... زیـ کامب من

 هی یحت. بود رهیبه من خ. شدیم شتریو ب شتریفشار دستش رو بازوهام هر لحظه ب. دمیترسیداشتم م گهید واقعا

کردم دستاش و از بازوهام  یسع. دمیچیرد به خودم پاز د.ناخناش درحال فرو رفتن تو گوشتم بود. زد یپلکم نم

 .باشهبود که به بازوهام جوش خورده  یانگار دستاش آهن یول. جدا کنم

 بهت عالقه داره؟ الدیم زـیکامب
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 .ولم کن ؟یگیم يدار یچ ؟یـ چ من

 .ومدیپشت سرهم م اشکام

 ... يلبخندم به من نزد هیتو تا حاال ... سوگل ...  يدیخندیظهر چقدر راحت باهاش م زـیکامب

 نیاز ا. چکهیاشکاش مثل بارون داره از صورتش م دمید هوی. شد رهیو جلوتر آورد و به چشمام خ صورتش

 .حالتش تعجب کردم

 ...تورو خدا ولم کن ...  زیـ کامب من

 .گردنت و بشکنم خواستیاون موقع دلم م زـیکامب

 .لبهام ثابت موند يرو چشماش

 ؟يدیفهم. نخند یبا کس ينطوریوقت ا چیه گهید زـیکامب

 ؟یکنیم فیتکل نییواسم تع یهست یـ تو مگه ک من

. دمیترس یلیخ. دمیترس. دییسا یو دندوناش و بهم م رفتیم نییباال و پا نشیس يقفسه . دفعه داغ کرد هی

و من به  ومدیجلوتر م داد،یکه بازوهام و به شدت فشار م نجوریهم.کنم سیبود خودم و خ کیاونقدر که نزد

... بسه : داد زد. وون درنده بودیح هیبس که نگاهش مثل . آخ بگم هیجرئت نداشتم  یحت. شدم یم تیعقب هدا

... بخدا من عاشقتم . دوست دارم یبفهم يخوا یچرا نم. نکن يبا اعصابم باز. نکن وونمیبسه سوگل انقدر د

 هان؟. یباور کن يخوایچرا نم

 

 

و فقط دارم  گمینم یچیه دید یوقت. بودم دهیتا حاال اشکاش و ند. م بند اومده بودزبون. نگاهش کردم متعجب

 خب؟... کوتاه کن سوگل  گهیزبونت و د: گفت تیاشکاش و پاك کرد و با عصبان کنمینگاهش م

داشت  تیاز شدت عصبان. نگاهش کردم. آب دهانم و قورت دادم. پرتگاه بودم يلبه . پشت سرم نگاه کردم به

 خب؟: گفت ادیبا فر دیسکوت من و د یوقت.... دیرزل یم

 وفتمین نکهیا ياونقدر که من برا... جلوتر اومد ... تونستم لب از لب باز کنم ینم. ومدیپشت سرهم م اشکام

 .فتمیبود ب گینزد گهید. و نگاه کردم نییپا. روم خم بود زیخودم و کج کرده بود و کامب

 .تورو خدا ولم کن... م غلط کرد... باشه ... ـ باشه  من
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. قدم عقب رفت هیعقب و دستاش و آروم از بازوهام جدا کرد و  دیمن و کش. به غلط کردن افتاده بودم واقعا

 .دیکش یقینفس عم

 ...شدم  یمطمئن باش اون وقت خودم دست به کار م... خوبه  زـیکامب

 کردمیچه بسا دعا م. نداشتم یهراس چیبودم ه ادهستیپرتگاه ا يکه لبه  نیاز ا یحت. ناله زدنم نداشتم ينا گهید

. گفتمیاما چرت م...  شدمیراحت م تاشیحداقل از دست آزار و اذ. نییپا امیبخوره و با مغز ب زیهمونجا پام ل

 .ختمیریو من فقط اشک م کردیفقط نگاهم م زیکامب

 "... يا وونهید...  يا وونهیبه خدا تو د...  یروان کهیمرت "

اما خسته . بارش کنم چاریچند تا ل خواستیدلم م... نکرده بود  تمیاذ زیکامب يبه اندازه  یتو عمرم کسحاال  تا

بفهمم تو اون  تونستمیاصال نم. بود ینیب شیقابله پ ریغ زیکامب يکارا شهیهم. حوصله نداشتم گهید. بودم

 ... هیکال روان ... رومهدفعه آرومه آ هی...  هیدفعه مثل ببر زخم هی. گذرهیم یمغزش چ

تو دلم همش بهش فحش . شد رهیبه من خ. روشن کرد و دودش و هوا داد يگاریگوشه نشست و س هی رفت

بلند شد و به طرفم  دیکش گاریدو تا س نکهیبعد از ا. گرفتم نییمنم همونجا گرفتم نشستم و سرم و پا. دادمیم

 .اومد

 .نییپا میبر ایب زـیکامب

. کردیدرد م یلیبازوم خ. منتظر موند اول من برم، بعد خودش پشت سرم راه افتاد. دادمشدم و خودم و تکون  بلند

. کوه رسوندم نییبود خودم و به پا یو رنج یاما به هر بدبخت ام،یب نییسخت بود پا یلیبرام خ تیوضع نیبا ا

 .کردم یدرد و احساس نم گهید. حس شده بود یدستم ب گهیحاال د

 خرسه کو؟: گفت زیکامب میدیکه رس الیدم در و. میدیاه افتادم تا به خونه رسر زیحرف دنبال کامب یب

 .کوه جا مونده ياومد باال ادمی تازه

 .ـ دست من نبود من

 .برو تو. نداره بیع. مشیجا گذاشت زـیکامب

. کردیسوخت وبه شدت درد م یچپم م يبازو. نبود یکس. تو اتاقم رفتم میمستق. شده بود کیهوا تار گهید االن

. انگشتم و آروم به بازوم زدم... چند رد ناخن مونده بود  يشده بود و جا اهیگنده س رهیدا هی. و دادم باال نمیآست

 يو رو روهاشیانگار تموم ن. کرد یدرد نم ادمیز. اون فقط قرمز بود. و باال دادم نمیآست یکیاون . دردم گرفت
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از شدت دردش دلم . درد داشت یلیخ. دمیدرآوردم و به بازوم مال فمیپماد از تو ک هی. کرده بود یدست چپم خال

 .ضعف رفت

 ... یله بش ونیکام ریز یاله. يریبم یاله...  زیـ خدا لعنتت کنه کامب من

و  نمیآست عیسر. اومد تو نازیوسط اتاق ولو بودم که در اتاق باز شد و پر نجوریهم. ختیریم نجوریهم اشکام

 .دادم نییپا

 .یینجایتو ا... ا  نازـیپر

 ؟يکرد هیگر: کنارم نشست و گفت اومد

 .ـ نه من

 پس چرا چشمات قرمزه؟ نازـیپر

 .هیاز خستگ. ستین يزیـ چ من

 .اما ادامه نداد. و باور نکرد حرفم

 ؟يایتو هم م. میقدم بزن کمی میبر میخوایاومدم بگم م. نیمامانم گفت برگشت نازـیپر

 ـ سامان اومده؟ من

 .دنبالت امیسامان من و فرستاد ب .آره نازـیپر

 .امیـ باشه م من

 .گهیخب پاشو د نازـیپر

... دور هم نشسته بودند  یهمگ. سالم کردم. میرفت نییپا نازیمنم از جام بلند شدم و با پر. اول بلند شد خودش

 اوشیامان وسس... نبود  زیکامب. ومدیچقدر بهش م. داشت شیته ر.نگاهش کردم رهیخ يچند لحظه ا. نیام یحت

 .از جاشون بلند شدند دهیو ها لدایو 

 ـ حالت بهتره سوگل؟ سامان

 .ـ آره خوبم من

 .میبر نیپاشو ام... ـ خب خدا رو شکر  سامان

 ـ کجا؟ نیام

 .هیخوب يهوا. باد به کلمون بخوره کمی. رونیـ ب سامان

 .میزدیکنار ساحل قدم م. میرفت رونیب یبلند شد و همگ نمیام
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 کوه خوش گذشت؟ـ  دهیها

 .یموندن ادیبه  يخاطره  هی...  یلیآره خ: زهرخند زدم و گفتم. از ماجلوتر بودند ونیآقا

 .نیکرد کاریچ ستیمعلوم ن... ـ اوه  دهیها

 چه طرز حرف زدنه؟ نیـ ا لدای

 .معلم درس اخالق...  دیـ اوه ببخش دهیها

 .ااااه يریرو اعصابم رژه م نطوریهم ياز صبح دار نیـ بب لدای

 د؟یپر یامروز چتون شده همش بهم م. گهید دیـ بس کن نازیپر

 .ییلدایاعصاب تر از  یتو که ب: و گفت دیخند دهیها

 .گرفت دهیاز دست ها یشگونین لدای

 .شب چله خانم... اوه نه ...  لدای یش لیذل... ـ آخ  دهیها

 .هم به دنبالش لدایحرف پا به فرار گذاشت و  نیبا گفتن ا دهیها

 .از من و تو بدترن. تورو خدا ینیبیم نازـیپر

 .ژنشون مشکل داره. ستیخودشون ن ریـ تقص من

 .خنده ریز زد

 .نیاخالق و دار نیهمتون هم. آره واقعا نازـیپر

 .ـ به خودت بخند من

تا و  نیشدم بس که به جر و بحث ا وونهیاز صبح د. شروع نکن گهید یکیترو خدا تو ... باشه باشه  نازـیپر

 .گوش دادم

 کجا رفت؟ زیـ کامب من

 .امیم ریگفت د. خورد بعد بلند شد رفت ییچا هی. دونم ینم نازـیپر

 "ادین گهیاصال د.... چه بهتر  "

 شده؟ یبازوت چ نازـیپر

 بازوم؟: کردم و گفتم نگاهش

 .یهمش بازوت و گرفت. آره نازـیپر

 .ينطوریهم یچیه... ـ آه  من
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 .کردممانتوم  بیو تو ج دستام

 زخم دستت خوبه؟ نازـیپر

 .کنهیدرد نم گهید... آره : به پانسمان دستم انداختم و گفتم ینگاه

 .میشد رهیخ ایحرف به در یو ب میستادیاونجا ا یهمگ. به اسکله میدیرس

 

سکوت و  قهیبعد از چند دق... اوشیو س نیطرف چپم، سامان و ام. دهیو ها لدایبود و  نازیراستم پر طرف

 .مشکست

 ز خلوتگاه من دیخز یـ دود م من

 ام؟ رانهیاز و ابدی یخبر ک کس

 درون سوخته دارم سخن با

 رسد افسانه ام؟ یم انیبه پا یک

 از دامان شب برداشتم دست

 ...سحر يسویبه گ زمیاویب تا

 .سکوت رو شکست نیبار ام نیبعد از چند لحظه ا. سکوت برقرار شد دوباره

 فکندم در آبرا از ساحل ا شیـ خو نیام

 خبر یب ایدر ياز ژرفا کیل

 شکست وارهایتن د بر

 دیسامان ند نیدر ا یدگر رنگ کس

 روز و شب الیدوزد خ یم چشم

 ...دیام ریدرون دل به تصو از

 . روحم خسته بود. حالم گرفته بود. دردم گرفت. دمیبه بازوم کش یدست. افتاد نییاز گوشه چشمم پا یاشک قطره

فقط من و . رفتند یهمگ. دور نبود الیاز و ادیز میکه ما بود ییجا. رفتن شروع شد يزمزمه  هقیدق ستیاز ب بعد

 .مونده بود یچ يبرا نیام دونمیاما نم. بمونم نجایا کمی خوامیگفتم م نازیبه پر. میموند نیام

 ...قدربود نیاما کاش واقعا فاصلمون هم.دیرس یبه دو مترم نم نیمن و ام ي فاصله
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اونم مثل من  دم،یشا. سکوت و بشکنه و برام حرف بزنه خواستیدلم م. رهیخ ایو به در میساکت بود دومون هر

 ... زیاز کامب یحت. نداشتم یهراس چیاز بودن باهاش ه. منتظر بود

 .گوشهام و نوازش داد نیام نیدلنش يکه صدا میبود رهیخ ایهر دو به در یمدت

 ـ دستتون چطوره؟ نیام

 .کنهیرد نمد... ـ خوبه  من

 ـ قشنگه نه؟ نیام

 ؟یـ چ من

 ...انتها  یخروشان ب يایدر نیـ ا نیام

 ... قشنگه  یلیآره قشنگه، خ... ـ شاعرانه بود من

و بزرگ آب که خودشون و  کیکوچ يکه داشتم به موجها نطوریچند لحظه بعد هم. سکوت برقرار شد دوباره

کنار صخره ها و موجها رو نگاه  ومدمیم شهیچه که بودم همب: گفتم کردمینگاه م دند،یکوب یمحکم به صخره م

 نیا کردمیفکر م یعالم بچگ ونتو ا. برام جالب بود...  کوبندیکه چطور خودشون و محکم به صخره م کردمیم

 ...تا خودش و کنار بکشه و بذاره آزاد بشن کننیدارن به صخره التماس م یموجها ه

 ينطوریما آدمام ا یگاه! دیکوب یهرگز سربه صخره نم ره،یگیو نم ساحل دستش دونستیـ موج اگه م نیام

اما ...  ییتنها ،یتباه ،یاهیاز مرداب س. میتا خودمون و نجات بد میچنگ بزن زیبه همه چ میخوایم. میشیم

به  يازین. ستیبه چنگ زدن ن يازین گهیکه د دهیبهمون م یاون ساحل جواب. ستیکارا ن نیبه ا يازین میگاه

! یارزش یب بایتقر یعنی. کمتره يکردیکه فکر م یارزشت ازون یفهمیاون موقع ست که م. ستیماس کردن نالت

 !یپوچ

. دلم فشرده شد. نگاهم کرد رهیبرگشت و خ. بود ختهیر شیشونیاز موهاش رو پ يدسته ا. کردم نگاهش

 ؟يدوسش دار یلیخ: کرد و گفت یتلخ يخنده . داشتم ياحساس بد

 و؟ یک: کردم و گفتم تعجب نگاهش با

 .زویکامب: به چشمام گفت رهیقدم جلو اومد و خ هی

تابلو  یلینه خ گفتمیاما خب اگه م. بگم آره خواستیپرسه؟ دلم نم یسوال و م نیا یچ يبرا. کردم زیو ر چشام

 !"بله"نبودم به اون سرعت بگم  وونهیاگه دوسش نداشتم د. بود

 .آره: گفتم یآروم يو با صدا نییو انداختم پا سرم
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تو چشماش بود که عذابم  یرنج هی. سرم و بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم دمیازش نشن ییصدا یوقت

 .دیخوشبخت بش دوارمیام: گفت يگرفته ا يسرش و آروم تکون داد و با صدا. دادیم

 ن؟یا امآق: چند قدم ازم دور نشده بود که صداش کردم. و راه افتاد که بره نییو انداخت پا سرش

 .اما برنگشت. ستادیا

. رهیدست موج و بگ خواستیساحل دلش م: که بغض نکنم گفتم کردمیکه به زور خودم و کنترل م ییصدا با

 گهید يصخره، سخت تر از صخره ها هیاما ... از جونش  یحت. براش ارزشمند بود یلیخ. خواستیدلش م میلیخ

. شد پاش و پس بکشه جبورساحل م نیهم يبرا.بره شیپ نیااز  شینذاشت ساحل ب... بود که نذاشت  نشونیب

 !دونستیکاش م ياما ا. دونهینم. غافله نیاما موج از

بعد از مدتها . بگم از کنارش رد شدم يزیچ نکهیبدون ا نییسرم و انداختم پا. و با تعجب نگاهم کرد برگشت

 ... يزیچه عطردل انگ. ادکلنش و حس کردم يبو

ارسالن بلند شد . نشستم نازیکنار پر. نبود زیکامب. دندیخندیدور هم نشسته بودند و م یم همگشد الیوارد و یوقت

 . دیکن یلطفا همراه ونیخانما آقا: اومد وسط نشست گفت

 .زدندیم یکردن و دو انگشت شیهم همراه هیبق. زدیدو انگشتش و به کف دستش م بعد

رفتم بخرم ...  میقاشق نداشت میبخور میرفت...  میداشت اشکنه شبیپر شبید: گفت يبه طرز خنده دار ارسالن

... نگفتم  یچیبرداشت ه يدو هزار... نگفتم  یچیبرداشت ه يهزار هی... کرد  بمیدست تو ج... پسره اومد  هی

... آب پرتقال داد ... دکتر دوا داد  ،بردمش دکتر... گوشش خون اومد ... برداشت زدم تو گوشش  يسه هزار

 ...تو خونمون سرگردون بود  دمیروحش د... اومد جنازش و برد  یآشغال... مرد  دمیشبش د

: کرد و گفت میارسالن بلند شد و تعظ! دارن یفکر کردم که چه دل خوش نیو من به ا میدیخند یهمگ

 .کنمیخواهش م. مردمم يمن متعلق به همه . دیشرمندم نکن. خواهشمندم

 .بود شونیموهاش پر. اومد تو و بغل فرامرز نشست نیام

 !یشنگول یلیامشب خ ه؟ینکنه خبر: ها که تموم شد بابا گفت خنده

 ...منگولم هست ،یچیشنگوله که ه نیا. ستین ينه بابا خبر: و گفت دیخند اوشیس

 نییبه راست کج کرده بود و پا یمبل گذاشته بود و سرش و کم يبود که دستش و رو نیفقط حواسم به ام من

لحظه سرش و بلند  هی... گرفتیوجودم و م يدیو نا ام شدیهر لحظه قلبم فشرده تر م دنشیبا د .کردیو نگاه م
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بود، اما تموم روح و جسمم و  لحظه هی. کرد لیمتما يا گهینگاهش و به سمت د عیسر یول. کرد و نگاهم کرد

 ...با خودش برد

 !میگشنه بخواب دیامشب با نکهیـ مثل ا فرامرز

 چرا گشنه؟... وا : و رو دهانش گذاشت و گفت دستش حهیعمو مل زن

 .شهیکم کم داره صبح م. گهیخب حق داره د: به ساعت انداخت و گفت ینگاه دایبهروز شوهر خاله ل آقا

 يا: گفت الدیو م دنیهمه خند. شام رو فراهم کنند لیحرف بلند شدند تا وسا نیو خاله ها با ا ییو زن دا مامان

 !دیگفتیکاش زودتر م

 نیمجبور نبودم ا گهیخدا رو شکر کردم که د. میصبح شمال رو ترك کن یشب تموم شد و قرار شد همگ ناو

 ...همه عذاب بکشم

 

 :کمیو  ستیب فصل

. خدا پر بود از تنقالت ي شهیمدرسه که هم کیکوچ يدوستام، بوفه  يبرا. مدرسه تنگ شده بود يبرا دلم

 زیچ هی. بود يا گهید يزیچ هیمدرسه، عطر مدرسه  يادم، اما فضاد یبه درس عالقه نشون نم ادیحاال درسته ز

که تو مدرسه اتفاق  یقشنگ يااون خاطرات و داستان ه... حس خوب  هیخوب،  يخاطره  هی ،یفراموش نشدن

 .کردم دایباالخره بعد از مدت ها تو مدرسه آرامش پ...  یکن دایپ یتون ینم ایدن يکجا چیو ه رشینظ فته،یم

 .الم بچه هاـ س من

 .دور هم جمع بودند اطیح يگوشه  هیبچه ها  ي همه

 .نجاستیا یک نیبب! ـ به به مهال

 .کردم یتک تک بچه ها روبوس با

 ومده؟یهنوز ن يـ پر من

 ومد؟یمگه با تو نم. مشیدیما که ند! نه لوفرـین

 .امیدنبالم خودم م ایگفت ن شبید. ـ چرا من

 .ادیاوناهاش داره م سحرـ

 .و گرفته بود فشیدستشم بند ک هیبا . ومدیبود و آروم آروم به طرفمون م نییسرش پا. طرف در برگشتم

 .ـ چه خواب آلودم هست مهال
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 .شد کمونینزد

 ...سال نازـیپر

 .زدم پس گردنش واشی. نذاشت حرفش کامل شه ازهیخم

 ؟یکشیـ خجالت نم من

 .ریخب زیصبح دل انگ.... سالم بچه ها.... نه واال  نازـیپر

زنگ دوم ... اصال  یچیه... زنگ اول که ول .میخنده کنان وارد کالس شد یکرد و همگ یبچه ها روبوس با

 يشعر. الش و باز کردم و ورق زدم. برداشتم فمیو از تو ک اوردمیو که هر جلسه م يکتاب شعر. میداشت اتیادب

 .خوندم نازیپر يبرا. توجهم و جلب کرد

 ییوفـا ینباشـد ب ياگـر با و ییروز جدابود  يـ چه خوش روز من

 خوبه؟ ییروز جدا يکجا. و باش نیا... 

  ـدارید دیبود ام نیریدر او ش ــاریاگرچـه تلـخ باشـد فُرقـت  نازـیپر

 .تلخه ییو جدا يدور گهیبعدش م... خوبه  ییجدا گهیاولش م. با هم ضهیضد و نق تیدو تا ب نیا... 

 دهیاز خار او دستش خل یگه ـدهیابش رماز بهـر او خـو یـ گه من

 !کردهیتحملش م يچجور نیرام چارهیگفته؟ ب هیچ ایور يدر نیا...  سیبوده وِ تیترب یب چه

 .دیخندیداشت م. نگاه کردم نازیپر به

 ؟يخندیم سیو یتیترب یبه ب ؟يخندیـ تو چرا م من

 .دیزتو گور لر یتن گرگان. تو شعر يگند زد... خاك تو سرت  نازـیپر

 .دمیخند خودمم

 .و بستم کتاب

باال  انیب یالخصوص گرگان یو موالنا و عل يترسم شبونه حافظ و سعد یم. میشعر خوند یـ بسه هر چ من

 .سرم و خفم کنند

که رفتم مامانم خبر داد که قرار جشن  نییپا. دمیخواب یدو ساعت یکیو کوفته از مدرسه خونه اومدم  خسته

 یکیالبته به خواست خودم قرار شد مجلس کوچ. (خودمون گذاشته شده يعد تو خونه دو هفته ب يبرا یعروس

از .) میسوسن و دعوت کن ییداخودمون و زن کینزد يالیچند تا از فام. نباشه ادیو پاش ز ختیو ر میریبگ

 نیریش ...شهیزندگ يروزا نیبهتر يهر دختر يبرا یعقد و عروس دیخر. میرفت دیخر يبرا زیفرداش من و کامب
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 هیثان...  میزندگ يروزا نیتلخ تر... عمرم بود  يروزا نیمن بدتر يبرا. من نبود ياما برا... شهیزندگ يروزا نیتر

 ...روز  هیساعتاش .... ساعت  هیهاش  قهیدق. دیکشیطول م قهیدق هیهاش برام 

 ینم یبرام فرق... بود  یشکللباسم چه  ادینم ادمیاصال . دادم ینظر هم نم. زدمینم یحرف خاص د،یطول خر تو

اونقدر . صداش، حرفاش، اداهاش همه و همه برام آزاردهنده بود ز،ینگاه کامب. میدیخر ایچ ادینم ادمی یحت. کرد

بود که دعا  نیتونستم بکنم ا یکه م يکار هاتن. اعصابم بود يرو. زدیکه حالم و بهم م رفتیقربون صدقم م

 نیام زیکامب يکاش االن به جا خوردمیهمش حسرت م. مراسم تموم بشه رفتنا و دیخر نیکنم هرچه زودتر ا

بار  هیتا حاال  میبرگشت الیکه از و ياز روز. ومدینم بایتقر یعنی... خونمون  ومدیکمتر م گهید نیام... کنارم بود

 ...  دمشید

دو سال طول  ياندازه  که برام يدوهفته ا. باشه یقشنگ يبرام روزا تونستیکه م يدو هفته ا. هفته گذشت دو

 ... زجرآور بود . دیکش

دست  ریز. ارمیچند ساعت و طاقت ب نیتنها وجود اون بود که تونستم ا دیشا. اومد شگاهیهمراهم به آرا نازیپر

 یاصال برام مهم نبود که چه شکل. بود گهید يفکرم جا. نبودم نجایاما انگار ا شگاه،یبودم و تو سالن آرا شگریآرا

 شمیکه در مورد آرا شگریآرا يبه سواال. نداشتم هدلشور. برگزار بشه يم مهم نبود که مراسم چطوربرا. بشم

چند ساعت گذشت و باالخره ... گفتیبود و نظرش و م ستادهیباال سرم ا نازیبه جاش پر. دادمینم یجواب دیپرسیم

... تماشا کردم  نهیو خودم و تو آبلند شدم ... به خودم لعنت فرستادم . کردیسرم درد م. من تموم شد شیآرا

 رییکال تغ... صورتم  میمال شیکه رو سرم زده بود و آرا ینیو پر از نگ کیو تاج بار دیتور بلند سف اب دیلباس سف

 .کرده بودم

 ...ـ سوگل  نازیپر

 .اشک تو چشماش جمع شده بود. طرفش برگشتم

 .يخوشکل شد یلیخ نازـیپر

 .ختیر اریاخت یاشکام ب. و به طرفش رفتم و بغلش کردم ارمیقت بنتونستم طا. گلوم و گرفت بغض

 ...خراب شد که  شتیعروس خانم تموم آرا شگرـیآرا

 .من و از خودش جدا کرد و تو صورتم نگاه کرد نازیپر

 .شد اهیصورتت س...  يوا يا نازـیپر

 .کرد دوباره صورتم و درست شگرینشوند و آرا یصندل يو پاك کرد و من و رو اشکاش
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انگار داشتن من و به . جالب بود. باهاش روبه رو بشم خواستیاصال دلم نم. دنبالم اومد زیساعت بعد کامب مین

 ... گهیبود د يخب زور. دادندیزور شوهر م

 نییسرم و پا. موهاش و کوتاه تر کرده بود و از پشت بسته بود... دیسف راهنیبود با پ دهیپوش یو شلوار مشک کت

. شد کمینزد...  گرفتیم لمیاز عقب جلو و چپ و راست ف یه لمبردارمیو ف گرفتیاس مرتب عکس معک. گرفتم

 يرو يسرش و جلو آورد و بوسه ا. بود رهیبه چشمام خ. لبخند زد. نگاهش کردم. با دستش چونم و باال آورد

 .دست گل و به طرفم دراز کرد... گونه هام زد 

 .شد بمیموهبت نص نیکردم که ا یچه کار خوب ایخدا. زمیعز يچقدر قشنگ شد زـیکامب

در و . گل زده اش برد نیدستم و گرفت و من و به سمت ماش. انداختم نییگل و گرفتم و دوباره سرم و پا دست

 .برام باز کرد و سوار شدم

 . شد ساکت ادیدر نم ییاز من صدا دید یوقت.کردمینگاه م رونیو من فقط به ب کردیم فیراه همش ازم تعر تو

. ختیریبود که رو صورت ما م يپرپر شده ا يگلها. و سوت و هلهله بلند شد غیج يبعد تو خونه صدا یساعت

اشک تو . دمید يمامان و بابا و سامان و کنار. ومدیگفتنا از هر طرف م کیتبر يصدا. دستم و گرفته بود زیکامب

 يبوسه ا خواستمیدست بابا رو گرفتم م. دلو اوماول از همه بابا ج. بغض گلوم و گرفت. چشماشون جمع شده بود

 ریبابا ز. رمیاشکام و بگ زشیر يکردم جلو یسع. پر مهرش بزنم اما نذاشت و با تمام قوا بغلم کرد يبه دستا

 .دخترم یخوشبخت بش: گوشم زمزمه کرد

من و تو  عیسر منیمن اشکاش و نب نکهیا يبرا. رهیاشکاش و بگ يمامان نتونست جلو. دیبه مامان رس نوبت

 .یبخت ش دیکه سف یاله. زمیعز يچقدر ماه شد: گفت یلرزون يآغوشش گرفت و با صدا

 .رهینگ میگر هیبق يچقدر سخت بود که خوددار باشم تا جلو. رمیخودم و بگ يسخت بود جلو چقدر

تو دلش چه  دونستمیاما م. و سر به سرم گذاشت دیخند شهیمثل هم. چقدر دوسش داشتم. و بغل کردم سامان

 .خبره

من ... ییدا نیآرزو کرد رید....  ییچه آرزو. کردند یخوشبخت يمهرداد هم بغلم کردند و برام آرزو ییو دا ییزندا

 .پسر شما هستم ونیو مد نیا... بخت شدم اهیوقته س یلیخ

 

 ...ومدهین دیشا... دونم  ینم. بود دهیفا یاما تالشم ب نمیو بب نیدور و برم نگاه کردم تا ام به
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و دستم و  ستادهیکه کنارم ا ینیکردم که ا یفکر م نیبه ا. کنارمه زیفکر کنم که کامب نیبه ا خواستینم دلم

خودم و آروم کنم و کاسه کوزه رو به هم نزنم و بلند  تونستمیحداقل م دیشا. نهیام کنه،یم یگرفته و خوشحال

خوام  یمسخره رو نم هیعروس نیا... بشم  زنش خوامینم نم،یو بب زیکامب خوامیبگم نم ینشم بگم آقا جون به ک

 ...خوامینم... 

 "؟يدیفهم... بسه ... بسه  گهید. نیسوگل خفه شو و مثه آدم بش"

... شده بود  دهیچ لدایو  دهیها ي قهیعقد به سل يسفره . میو داد سر سفره عقد نشست غیعالمه سوت و ج هی با

سوسن با  ییمهرداد و زندا ییدا. بودند ستادهیو سامان کنار هم ا نازیپر. ودنددورو برم ب یهمگ. سرم و بلند کردم

 یچشمک. کرد یتلق زینگاهم با نگاه کامب نهیاز آ. کردندیاشک آلود نگاهمون م يلبخند و مامان و بابا با چشما

و چند خانمه  لدایو  دهیها. کردم یتو بغلم گذاشته بود نگاه لدایگرفتم و به قرآن تو دستم که  نییسرم و پا. زد

سکوت همه جا رو پر کرده . الرحمن و خوندم يقرآن و باز کردم و سوره  يال. دندییسایرو سرمون قند م گهید

...  ایسوگل بار اول بله نگ: خم شد و آروم تو گوشم گفت دهیها. لب دعا کردم ریو آروم بستم و ز چشمام. بود

 هول نکن خب؟

 یامروز همگ: عاقد که منتظر نشسته بود شروع به صحبت کرد. رش و بلند کردو س دیخند. نگاهش کردم فقط

که هر  دوارمیام. ماست يآنها آرزو يو آرامش هر دو یکه خوشبخت میباش يزیدو عز وندیتا شاهد پ میجمع شد

 يوفادارجز عشق و  یرو کس تونیزندگسبز  يو درِ کلبه  دیبساز يجاودانه ا یدر کنار هم زندگ دیشما بتون يدو

 .دیداشته باش يابد یعشق دستیام. نکوبه یو مهربان

 .عقد کرد يشروع به خوندن خطبه  و

: اومد و خم شد و آروم گفت کمیمامان نزد. صورتم و پر کرد ياشک پهنا... خوددار باشم  تونستمینم گهید نه

 ؟یکنیم هیچرا گر زم؟یشده عز یچ

 زیکه به دستم وارد شد نگاهم به سمت کامب ینم با فشار محکمتا خواستم لب از لب باز ک. و بلند کردم سرم

دوباره به مامان نگاه . و تو چشماش بخونم تیعصبان تونستمیم. کردینگاهم م نهییداشت از تو آ. شد دهیکش

 .ستین يزینه مامان جون چ: کردم و گفتم

صورتم و آروم اشکام و پاك  دستم و بردم به طرف. عقب تر رفت  یکم زدیموج م یکه توش نگران ینگاه با

 .خوادیم یلفظ ریعروس ز: بلند گفت دهیتموم شد که ها یعقد ک يخطبه  دمینفهم. کردم
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درآورد و  دیسف زیر ينایانگشتر با نگ هی. برداشت و درش و باز کرد نهییرو از کنار آ يخم شد و جعبه ا زیکامب

و  يسکه بهار آزاد 5طال، مامان و بابا  سیسرو ییدامهرداد و زن ییدا. دستم و گرفت وانگشتر و تو دستم کرد

 .دادند هیو هد یفیدستبند ظر هیسامان 

و سوت  غیدست و ج يصدا. بله رو گفتم یآروم يبار دوم و سوم خونده شد و من با صدا يعقد برا ي خطبه

 .)ته بودگف شیوقته پ یلیالبته اون بله اش و خ. ( خودش و اعالم کرد يهم بله  زیکامب. بلند شد

 نیا يحوصله . گفته شده بود لمیفام يگفتنا و چرت و پرتا کیبعد عکس ها گرفته شده بود و تبر یساعت

 یبدبخت ن؟یریگیجشن م نیو دار یچ. شدیهرچه زودتر تموم م ییجشن کذا نیکاش ا. رو نداشتم ایمسخره باز

 منو؟

 يحواسم به در ورود. واسم فقط به دوروبرم بوداما من ح. زدیو حرف م کردیکه مدام تو گوشم پچ پچ م زمیکامب

 .دمیرسینم يا جهینت چیاما به ه. رسهیاز راه م نیام یبود که ک

 .نبود نیاما ام.ومدندیکه به طرف ما م دمیفر و د نیشاه يگذشت که مهسا و ستاره خانم و آقا یمدت

 .کردم یو ستاره خانم روبوسبا مهسا . هم به طبع از من از جاش بلند شد زیکامب. جام بلند شدم از

 .یخوشبخت ش شاالیا. دخترم گمیم کیتبر: تر اومد و گفت کیفر نزد نیشاه يآقا

 .نیخوش اومد یلیخ. ـ ممنون من

 .کنارم بود زیکامب نکهیمخصوصا ا. بپرسم نیاز ام شدیروم نم. دست داد زیبا کامب بعد

کرد که نتونست تو  یعذر خواه. رفت تهران اومد و شیبراش پ يکار هی نیام. سوگل جون یـ راست مهسا

 .جشنتون شرکت کنه

 "وسط بابا کرم برقصه ادیبا اون کارت ب ینکنه انتظار داشت ه؟یچ". دست و پام شل شد. گرفت دلم

 .کنمیـ خواهش م من

 .خانم ـ خب با اجازه دخترم ستاره

 نیشد ام فیح: گوشم آورد و گفت کیسرش و نزد زیدوباره نشستم که کامب. حرکت کردند زهایبه سمت م و

 .نهیتورو تو لباس عروس بب خواستیدلم م یلیخ. ومدین

 .شدم رهیخ ینا معلوم يکردم و صورتم و برگردوندم و به نقطه  اخم

اونقدر دخترا و . کنم هیو زار زار گر نمیجا بش هیمثه بچه ها  خواستیدلم م نکهیجز ا. ادینم ادمیجشن و  یباق

 .اونا خسته شدم يمن به جا که دندیپسرا رقص
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اونجا عقده  گهید کمیو مهمونها هم  میمهرداد رفت ییدا يبه خونه  کینزد يالیاز عروس کشون فام بعد

 .و خونواده هامون میبود زیحاال فقط من و کامب. و رفتند دندیکردن و رقص یهاشون و خال

 زیکامب. دیخوشبخت بش نکهیارم بگم جز اند يزیچ: و گرفت و گفت زیدست من و کامب. اومد کمونینزد بابا

 .مواظبش باش. دخترم و دست تو سپردم

 .نکن دخترم هیگر: گفت یپر بغض ییبا صدا. کردم هیگر يها يخودم و تو بغلش انداختم و ها. دیترک بغضم

بعد بدون  يلحظه ا. کردیبود و با بغض من و نگاه م ستادهیگوشه ا هیسامانم . کرد هیمن گر يهم پا به پا مامان

هم من و به آرامش  هیحالت سکسکه به من دست داد و بق هیکردم که  هیاونقدر گر. رونیحرف از خونه زد ب

مرگ  هی... شروع تلخ  هی...تلخ  تیواقع هیبعد مامان و بابا هم رفتند و من موندم  یساعت. کردندیدعوت م

 ...دوباره  یجیتدر

 

 

 :و دوم ستیب فصل

. بودم دهیو زمان بر نیاز زم... بود پشت سر گذاشتم یترم و با هر بدبخت انیامتحانات پا. رفت زیروز بعد کامب دو

هم که فکر  هیبق. دیرسیبه نظر م دهیالغر شده بودم و صورتم رنگ پر. بهم دست داده بود یحالت افسردگ هی

 نیتو ا! نمشیلحظه بب هی یکه چشم ندارم حت دخبر ندارن یول. شدم ينطوریا زیکامب يمن از غم دور کردندیم

. امیبتونم از پس خودم بر ب. نباشم زیکه اونجا رفتم کارم راحت باشه و محتاج کامب کردمیزبانم کار م يمدت رو

چرت و پرت  یو کل زدیزنگ م زیکامب میگاه... حرف بزنم تونستمیم يکه خوشبختانه موفق شدم و تا حد

 .حرف بزنم باهاشمنم مجبور بودم . گفتیم

 2شنبه ساعت  5. دادیدستم ساعت پروازم و نشون م يتو طیکه بل دیرس يماه به سرعت گذشت و روز سه

 ...!شب

 .مونده گهیروز د 3! يشد یباالخره رفتن: بهش انداخت و گفت یو ازم گرفت و نگاه طیبل نازیپر

 !کنما؟ یم هینم گرم یکن هیگر: لبخند زدم و گفتم. خودمم بغض کردم. چشاش پر اشک شد. و بلند کرد سرش

 هیمنم داشتم گر گهیحاال د. محکم به خودم فشردمش. اومد جلو و بغلم کرد. دیگونه هاش لغز يرو اشکاش

 .کردمیم

 .کنمیمن بدون تو از غصه دق م... سوگل  شهیدلم برات تنگ م نازـیپر
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 .سر به سرت بذاره ستین یکس گهیکه د یخوشحال باش دیتازه با. يـ غلط کرد من

 .اصال حواسم نبود...  یگیآره راست م: و گفت دیخند هیگر نویم

 ...  يزهرمار پر: کردم و گفتم نیف

 خوبه؟. يکه جوابم و بد يقول بد دیتو هم با یول دمیبهت نامه م یاونجا که رفت گمیم...  نیهمچن نازـیپر

 . ـ آره من

 ...خودم دعا کردم ياکردم و بر هیگر. روز رفتم حرم و چند ساعت نشستم و دعا کردم اون

چنان . کنمیهامون و فراموش نم هیدلخراش گر يوقت اون صحنه ها چیه. روز عمرم بود نیپرواز بدتر روز

رو تو  هیچنان و بق. نداره یبرنگشت چیبود که ه يانگار سفر. کردیرو آب م يا نندهیکه دل هر ب کردمیم هیگر

 شتریب. ومدین نیهم ام نباریا...  شهیغوش گرفتنشون تنگ مآ نیا يدلم برا دونستمیانگار که م گرفتمیآغوش م

 هیو از خودش  ومدیکاش م. کنهیاونجا برم دلم هواش و م دونستمیم. کردمیم هیاز دست دادن اون گر يبرا

 ...ببخش... نیمن و ببخش ام. من دلش و شکستم اد؟یاما چرا ب. ذاشتیم یتو ذهنم باق گهید يخاطره 

 خب؟...  ریباهام تماس بگ... بود  یهر مشکل... سوگل مواظب خودت باش : گفت هیبا گر .و بغل گرفتم سامان

بسه : لبخند زد و گفت. من و ازخودش جدا کرد و اشکام و از رو صورتم پاك کرد. جوابش و بدم ذاشتینم هیگر

 ! من ونیجوجو گر. گهید

نگاهم  شهیهمه داشتن از پشت ش. ب برگشتمبه عق گهیبار د هی. دل کندم و داخل سالن شدم هیاز بق باالخره

 .دستم و تکون دادم و لبم و به دندون گرفتم و راه افتادم. کردندیم

 گهیبار د هیداخل برم  نکهیباال رفتم و قبل از ا مایهواپ ياز پله ها. تموم شد میخروج يکارا یساعت کیاز  بعد

. بردارم و داخل بشم يتم و از آسمونِ گرفته و ابرمهماندار باعث شد صور يصدا... به دور و برم نگاه کردم 

فکر  يزیبه چ خواستمینم. و چشمام و بستم ادمد هیتک یسرم و به پشت. کردم و نشستم دایو پ میشماره صندل

مسافران : دیچیمهماندار تو گوشم پ يصدا. هام درد گرفته بود هیچشمام به خاطر گر. خسته بودم گهید. کنم

 ...لطفا . دیخوش آمد یگرام

 ...راه گلوم و بست یبغض بزرگ هیکنده شد و  نیاز زم مایهواپ
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. احساس غربت کردم. تا پام و تو سالن فرودگاه گذاشتم دلم گرفت. دمیرو تو آسمونا بودم تا باالخره رس یساعات

رو  یحل گمرکمرا یبعد وقت یساعت. ... شد یاما کاش م! که اومدم دوباره برگردم یاز همون راه خواستیدلم م

 يا قهیدق 10. بود يدونم کدوم گور یاما نم. نمک دایو پ زیچشم گردوندم تا کامب یانجام دادم، تو سالن داخل

 يخوش اومد: که آروم گفت زیکامب يدورم حلقه شده و بعد صدا یگذشت تا احساس کردم دست نطوریهم

 .کردم ریببخش که د. نفسم

صورتش و جلو آورد و آروم صورتش روبه صورتم . شد رهیبه چشمام خمن و به طرف خودش برگردوند و  عیسر

خودم وازش جدا کردم و به دسته .شدم یعصب زیحرکت شرم آور کامب نیاز. دییخون به صورتم دو.کرد کینزد

 .ادیمطمئنم خوشت م. رو نشونت بدم نجایا خوامیم. زمیعز میبر: دستم و گرفت و گفت. شدم رهیخ فمیک

 يهمه . در پارك شده بود يدونستم، جلو یاسمش رو نم یکه حت ییو مدل باال کیش نیماش هی. میرفت رونیب

  .میچمدونا رو صندوق عقب گذاشت و هردومون سوار شد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

تا  نیکه زم بیو غر بیعج يو ساختمون ها یهمه آدم خارج نیا دنیبودم از د گهید تیعموق هیتو  اگه

 یلیخ. برام نبود زایچ نیاما االن ا. کردمیذوق م دایبد دیند نیفرق داشتند مثه ا رانیا يآسمون با ساختمونا

آسمون صاف ...  کایآمر باشه، چه رانیحاال چه تو ا. گوشه سرم و بذارم و بخوابم هی خواستیدلم م. خسته بودم

 .داشت يزیدل انگ يسرما هیبود اما 

 !م؟یتو شهر بزن يدور هی میبر يخوایم زـیکامب

 .خونه میبر! خستم. نه: گفتم. داشت شیته ر. بود دهیپوش یبا شلوار ل يشرت سورمه ا یت. کردم نگاهش

 .یهرطور راحت. باشه: هاش و باال انداخت و گفت شونه

دهانم از . و بزرگ متوقف شد کیش يخونه  هی يجلو زیکامب لیکه باالخره اتومب میودتو راه ب یساعت کی

دور تا دور . شم و به دورو برم نگاه کردم ادهیپ نیاز ماش. و داخل برد نیماش زیدر باز شد و کامب. تعجب باز موند

. شدیم یخل خونه منتهداشت که به دا کهیراه بار هی. دیرسیدرخت بود چمن هاش صاف و نرم به نظر م اطیح

 مال خودته؟ نجایا: گفت يبا ذوق بچه گونه ا. کردیداشت با لبخند نگاهم م. برگشتم زیبه طرف کامب

 خوشت اومد؟: شلوارش کرد و گفت بیو تو ج دستش
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 .قشنگه یلیخ... ـ آره  من

  "!همه ثروتمنده؟ نیا زیکامب یعنی "

 .يندپسیاونجا رو هم م نمیبب. تو میبر ایب زـیکامب

 .و گرفت و به دنبال خودش به داخل برد دستم

اصال تموم ...  دیو سف یراه راه به رنگ مشک يها يواریو کاغذ د کیش یلیخ دیسف یدست مبلمان مشک دو

 یعکس بزرگ از من و خودش که روز عروس هی...  وارید يقاب عکس رو یحت. بود دیوسف یخونه مشک لیوسا

 زیخونه به طرف کامب یبعد وارس... من بود  ي قهیخونه باب سل دمانیدر کل چ. بود زده واریو به د میگرفته بود

 شهیم: و گفتم دمیبه موهام کش یدست. کردیدستش رو به کمرش زده بود و با لبخند من و نگاه م هی. برگشتم

 .بخوابم خوامیخستم، م یلیخ ؟ياتاق و نشونم بد

 .ایب. زمیآره عز: و تکون داد و گفت سرش

کنار  یراحت یصندل هی ،یعسل زیم وتر،یکامپ زیم هیتخت خواب دونفره،  هی. وارد اتاق شدم. دنبالش راه افتادم به

 .به طرف تخت رفتم و نشستم. اتاقش دو برابر اتاق خودم بود... نهیشوم

 .و رفت دیو خند. استراحت کن زـیکامب

 ...خوابم برد  کردمیکه فکر م يزیتر از اون چ عیسر. و چشمام و بستم دمیتخت دراز کش يرو

بوده  الیخ هیفقط  دمیبه دور و برم نگاه کردم د یاما وقت. و که باز کردم، انتظار داشتم تو اتاق خودم باشم چشام

 ونیزیتلو يروبه رو زیکامب. رفتم رونیبلند شدم و از اتاق ب. و کرد رانیا يدلم هوا... شده بود  کیهوا تار... 

: لبخند زد و گفت. خاموش کرد يگاریو تو جا س گاریستا چشمش به من افتاد . دیکشیم گارینشسته بود و س

 برطرف شد؟ تیخستگ

 ؟یزنگ به مشهد بزن هی شهیم: و تکون دادم و روبه روش نشستم و گفتم سرم

باط ارت یدر پ یبعد از چند بوق پ. و به دستم داد یبرداشت و خودش شماره رو گرفت و گوش زیم يو از رو تلفن

 ـ بله؟. برقرار شد

 .سوگل... سامان منم ... الو : گفتم یپر بغض يبا صدا. کردم یاحساس دلتنگ. سامان بود يصدا

کنه؟ هان؟ چرا جواب  ینم تتیاذ زیاونجا؟ کامب یراحت ؟يدیرس یک! چه عجب ؟یخوب ؟ییـ سوگل تو سامان

 ؟يدینم

 .دمیمن حرف بزنم؟ صبح رس يذاریخب تو م: و گفتم دمیخند
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 .آروم و قرار نداره شبیاز د. مخصوصا مامان. برات تنگ شده مونیـ دل همگ سامان

 .کردیبرو بر و من و نگاه م زیکامب. بغض کردم دوباره

 مامان؟ يو بد یگوش شهیم. ـ دل منم براتون تنگ شده من

 خداحافظ. مواظب خودت باش. بذار برم صداش کنم... ـ آره آره  سامان

 .ـ خداحافظ من

 یصحبت خداحافظ یبعد از کم. اما خودم و کنترل کردم. هیگر ریبود بزنم ز کینزد دمیمامان و شن يصدا یتوق

 .کردم و تماس و قطع کردم

 .نییو سرم و انداختم پا زیو گذاشتم رو م یگوش

 

 ؟يدیخونه رو پسند: گفت زیسکوت، کامب قهیاز چند دق بعد

 . ـ آره من

 .ادیفردا م. رفته خونه خواهرش يچند روز. کنهیم یزندگ نجایهم ا نایسم تخدمتکار به ا هی یراست زـیکامب

 .و تکون دادم سرم

 .دوستام و همکارام و دعوت کنم، با تو آشنا بشن رم،یبگ یمهمون هی خوامیاومد م یوقت زـیکامب

 ؟يریچند روز بعد بگ شهیم: درهم گفتم يا افهیق با

 .يتو بخوا یهر چ زم،یباشه عز: کرد و گفتکنارم و دستش و به دور شونم حلقه  اومد

انقدر . ازش خوشم اومد. مهربون و خونگرم بود یلیخ. دیرسیساله به نظر م45 40 یخانم. اهل فرانسه بود نایت

منم بهش . دادیخونه رو انجام م يتموم کارا. سپردم یو به فراموش زیواسم حرف زد و من و خندوند که کامب

در  یهودگیاز ب ينطوریا. بدم انجام يکار هیاما خودم دوست داشتم  کردیبول نمق نکهیبا ا. کردمیکمک م

 .ومدمیم

تموم . نفر بودند 20حدود . دوستاش و همکاراش و دعوت کرد يهمه  زیگذشت که کامب یروز از اومدنم م 5

 .دیمهمون سر رس نیکارا انجام شده بود که اول

 .بودند زیکامب يدوستا نیتر کیاز نزد کنمیکه فکر م نیو کاتر هومن

جمع بودند  نیا يو هلن و ژانت تنها مجردا نایتا دختربه اسم مل 3... بودند  یرانینفر ا 4مهمونا فقط  نیا نیب از

 یو ب یخودمان یلیخ زیرفتارش با کامب. بود دهیلباس قرمز کوتاه پوش. مورد توجهم بود یاز اول مهمون نایکه مل
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 یگاه کردویم کیخودش و بهش نزد. شرمانه بود یب یلیکه از نظر من خ کردیم ییایباهاش شوخ. پروا بود

اما نه به خاطر . دمیرسیصحنه ها به مرز جنون م نیا دنیاز د. کردیاوقات دستش و به دور بازوش حلقه م

 گوشه هیعروسک که فقط  هی... آدم پوچ  هیاحساس . کردم یاحساس حقارت م نکهیبه خاطر ا... نه ...  يحسود

 ... چشم دوخته  بهیآدم غر يسر هیساکت نشسته و به 

 هیو  ختمیآب ر وانیل هی. سرم درد گرفته بود. و نشستم دمیکش رونیب یصندل هی. شدم و رفتم تو آشپزخونه بلند

 .بلند شدم و خودم و مشغول شستن دستام کردم. اومد تو و با لبخند روبروم نشست یجان. قلوپ خوردم

 د؟یارالزم د يزیـ چ من

 ... نه : گفت کردینگاهم م رهیکه خ نطوریهم

 ایگفت خوشکله  شدیبود و نم دیسف يادیز. بود دهیرنگم پوش یبلوز آب هی...  یبور بود و چشماش آب موهاش

 وانیل هیکه  زیکامب. هم بعد از من وارد شد یجان. رونیحوله خشک کردم و اومدم ب هیدستام و با . زشت

 نایبه هردومون انداخت و بعد خط نگاهش و امتداد داد به مل ینگاه نیخشمگ يچشمها دستش بود با یدنینوش

 .و مشغول خنده با اون شد

 "!ارهیدرم ياون وقت واسه من قلدر باز کنهیم يخودش هزار کثافت کار... چندش  ي کهیمرت "

 گذره؟یخوش م ؟يخب سوگل خوشکله چطور: کنارم نشست و گفت نیکاتر

 .تا چند کلمه حرف بزنم کندمیجون م یکل زدیم لنگ مزبان کمیکه  من

 .ـ آره خوبه من

 .پرتقال برداشت و مشغول پوست کندن شد هی

 ؟یکشیاز ما خجالت م. یکم حرف یلیـ خ نیکاتر

در مجموع با نمک  یول. رو صورتش و گردنش کک و مک داشت. بسته بود یموهاشو دم اسب. کردم نگاهش

 .حلقه پرتقال دستم داد هیبرگشت طرفم و . نگاهش کنه همش خواستیآدم دلش م. بود

 .کنهیسرم درد م کمیآخه . نه. یـ مرس من

 قرص بدم؟ هی يخوایم: زد و گفت لبخند

 .متشکر. ـ نه من

 هیواسه درد و مرضشون  رهیکه شناختمش هرجا م ينجوریا. داشت یمطب خصوص هیپزشک بود و  نیکاتر

 .میدر ارتباط باش شترین داد تا باهم بکارتش و به م. کنهیم زیتجو يزیچ
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 .خوشحالم که با شما آشنا شدم یلیمن خ: نشست و دستش و گرفت و رو به من گفت نیاومد کنار کاتر هومن

 .نطوریمنم هم: زدم و گفتم لبخند

 ؟یرو گفت یمهمون هیقض نیـ کاتر هومن

 گهید يسوگل جون هفته . رفته بود مادی ینه خوب شد گفت: روش و به طرف من کرد و با خنده گفت نیکاتر

 نه؟ گهید يایم. دیاونجا باش زمیدوست دارم تو و کامب یلیخ. شرکت پاپاست ي هیجشن افتتاح

 .شمیجدا ناراحت م يایاگه ن: دستم گذاشت و گفت يدستش و رو. بگم یدودل بودم که چ. کردم نگاهش

 .امیباشه م: و فشردم و با لبخند گفتم دستش

 .زمیعز یمرس: گفتکرد و  بغلم

بودم  بهیمن که تو اون جمع غر يبرا نیشد و ا یزود باهام خودمون یلیخ. خونگرم بود و زود جوش نیکاتر

 زمیکامب...  کردمیم تیتو اون جشن اونم هست احساس رضا نکهیخوشم اومد و از ا نیاز کاتر. خوب بود یلیخ

 یبچه ها به سالمت: و گفت دادپر کرد و به همه  رو السایگ. هم دستش بود یدنینوش ي شهیش. کنارم نشست

 .میعشق زندگ

و  دمیخودم و عقب تر کش. کارش معذب شدم نیاز ا. و دور شونه هام حلقه کرد و من و به خودش فشرد دستش

 .کردم کیآب و به لبم نزد وانیگرفتم و ل نییسرم و پا

 .رفتن کردندخوردند و حرف زدند قصد  یدنینوش یکل نکهیبعد از ا باالخره

 

 : و سوم ستیب فصل

 .دنبالت امیآماده باش م: بره گفت نکهیقبل از ا زیصبح کامب. دیهفته گذشت و روز جشن رس کی

تک تک لباسام و نگاه کرد و . بدرخشم دیتو اون جشن با گفتیم. کردیو لباسام و نگاه م دیچرخیدورو برم م نایت

 ينهایچ قشیرو . دیرسیتا رو زانوهام م بایبود که تقر یرنگ يریکوتاه ش راهنیپ. و انتخاب کرد یکیباالخره 

 هیو لباس  رفتیگوشه کج به سمت باال م هی ازنوار . بود نیداشت که روش پر نگ یرنگ یبود و نوار مشک يزیر

 .قشنگه یلیخ. يماه شد نیع زمیعز يوا: با بهت گفت نایلباس و تنم کرد که ت. شدیم يبند

 يمن و رو نایت. هم پام کردم یبلند مشک يکفشا. داشت و پام کرد یکیکوچ يگلهاکه روش  یمشک جوراب

 .کنمیم شتیخودم آرا: نشوند و گفت یصندل
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هام و تو  يکرد و چتر شونیو دورم پر دیرسیبلند و فرخوردم که تا کمرم م يتموم شد موها شمیآرا نکهیاز ا بعد

 نیکه صورتم داشت و در ع یحیمل شیبا آرا. نگاه کردمخودم و  نهیاز جام بلند شدم و تو آ. ختیصورتم ر

 .نایت یمرس: نگاه کردم و گفت نایت هب تیبا رضا. دمیدرخشیمثل مهتاب تو شب م نایلباسم به قول ت یسادگ

 .یکنم بازم ماه يهرکار. زمیعز یتو خودت قشنگ: کردم و گفت بغلش

 .بدو که وقت رفتنه: لبخند زد و گفت نایت. و صدام زد دیاز راه رس زیکامب

نگاهش  نکهیگرم بدون ا لیمن که سرم به جمع کردن وسا. وارد شد زیرفت و به جاش کامب رونیاز اتاق ب نایت

 .شده ریزود باش آماده شو که د: کنم گفتم

گرفتم که راهم و  نییسرم و پا. کنهینگاهم م رهیخ زیکامب دمیکه د رونیو بلند کردم که از اتاق برم ب سرم

 دمیسرم و عقب کش عیسر. لبهام گذاشت يبرم اما بازوم و گرفت و من و به خودش چسبوند و لباش و رو بکشم

 .منتظرم نییمن پا: و با اخم گفتم

 .شمیآماده م عیسر. باشه عشقم زـیکامب

 قیتو صورتم دق نایت. آب خوردم کمیتو آشپزخونه رفتم و . رونیاز اتاق اومدم ب عینگاهش کنم سر نکهیا بدون

 شده؟ يزیچ: شد و گفت

 ـ نه چطور؟ من

 .يایبه نظر م یـ آخه عصب نایت

 .نه خوبم: گفتم. کنم دایتا آرامش پ دمیکش ییپر صدا نفس

 زم؟یعز يآماده ا: و گفت نییبعد از پله ها اومد پا قهیدق 20

و کج  کیبار يکه کراواتش همرنگ لباسش بود و خطها یهمرنگ لباسم و با کت و شلوار مشک یراهنیپ

 نکهیهمرنگ لباسم بود و برداشتم و بدون ا نمیکه ا یکوچک فیو ک دمیکتمو پوش... بود دهیداشت، پوش یمشک

 . میآره بر: نگاهش کنم گفتم

 .جون نایخداحافظ ت: و گفتم دمشیبوس. رفتم نایطرف ت به

 .خوش بگذره. خداحافظ: و گفت دیمن و بوس اونم

بود  رهیکه به من خ نطوریهم زیگذشت که کامب یمدت. باد از خونه دور شد به سرعت زیو کامب میشد نیماش سوار

 يصورتم و به سمت پنجره کردم و مشغول تماشا. حوصله نداشتم جواب بدم... گلم  يخوشگل شد یلیخ: گفت

م باز. باشه ندیو خوشا نیریکه ش درمحرفاش و کاراش هرچق. تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم یاصال نم...شدم
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دوست ندارم امشب جلوم اخم و . هیامشب برام شب مهم: گفت زنمینم یحرف دید یوقت. ستیمن جذاب ن يبرا

 ؟يدیفهم...  يدیکه گفتم و انجام م يو هرکار يریگیخانم خوب دستم و م هیمثل . یتخم کن

 به تو داره؟ یچه ربط نیکاتر يشرکت بابا ه؟یتو شب مهم يچرا امشب برا: پاسخ گذاشتم و گفتم یو ب حرفش

 .اخماش توهم بود. به صورتش نگاه کردم. شدم اما جوابم و نداد منتظر

 .يـ جوابم و نداد من

. نکن وونمید. و که گفتم و انجام بده يفقط کار. ستیاونش به تو مربوط ن: توهم رفت و گفت شتریب اخماش

 .و تکرار کنم يزیدوست ندارم چ گهید ؟يدیفهم

 !به درك: لب گفتم ریز

 ؟یگفت يزیچ زـیکامب

 .گفتم باشه: روم و طرف پنجره کردم و گفتم دوباره

. بازوشو به طرفم گرفت زیکامب. از خدمتکارا داد یکیو به  چییسو زیکامب. میشد ادهیپ نیاز ماش. میدیرس باالخره

قدم تا  نیامن با . نگاهش کردم. دستم و گرفت و به دور بازوش حلقه کرد دیمن و د یجیگ یوقت. متوجه نشدم

بود که در کنار سوسک قرار  يا ورچهم هیداشت و من جلوش مثل  يا دهیورز کلیه. دمیرسیسر شونش م

دو تا مشعل روشن بود که  يدر ورود يجلو. میشد ییالیخونه و هیوارد ... خنده ام گرفت  هیتشب نیاز ا. رهیبگ

فضا رو  يادیز تیجمع. میوارد ساختمون شد .افتادم کیالمپ ادیچرا  دونمینم. گلدون بزرگ بود هیکنارشون 

هم  يعده ا. باهم بحث داشتند ای خوردندیم یدنینوش ایبودند  ستادهیهم ا ورگروه گروه د. اشغال کرده بود

 یبا مرد مسن نیورودمون کاتر يدر لحظه . شده بود نییهمه جا از گل تز. بود یبزرگ يخونه . نشسته بودند

 .يسالم گلم خوش اومد: بغلم کرد و گفت نیکاتر. جلومون ظاهر شدند

 .زمیممنون عز. سالم: لبخند زدم و گفتم. بود دهیپوش يریبلند حر لباس

با هم احوال . رفت یلحظه هم لبخند از صورتش نم کیو  کردینگاهم م رهیبود خ نیکه کنار کاتر یمسن مرد

 . پاپاست نیا: من گفت رو به کردیکه به مرد مسن اشاره م نطوریهم نیکه کاتر میکرد یپرس

 .هستم دیوید: دستش و به طرفم دراز کرد و گفت. باشه نیکاتر يکه بابا دیرسیتر از اون به نظر م جوون

 .خوشبختم: و فشردم و گفتم دستش

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ دییبفرما. دیخوش اومد: لبخند زد و گفت دوباره
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... اومد و کتم و گرفت و رفت يخدمتکار. مینشست میو رفتبا هم صحبت کردند و هرد یکم زیو کامب دیوید

 ؟يبازم که اخم کرد: گوشم آورد و گفت کیسرش و نزد زیکه کامب خوردمیو م میدنیداشتم نوش

شدند تا من اخم  رهیآدم و عالم به من خ ياخم کردم؟ مگه همه  یمن ک: خشم به طرفش برگشتم و گفتم با

 کنم و بپرن طرف تو؟

. و انجام بده سوگل گمیکه بهت م يکار: خونسرد باشه گفت کردیم یکه سع یبهم فشرد و درحالو  دندوناش

دوست دارم همه بفهمند که تو من و دوست  ؟يدیفهم يو خودت و عاشق من نشون بد یباش کمینزد دیبا

 ؟یگرفت ؟يدار

نه من عاشقشم؟ اصال به بفهمو خواستیبودند که م یک نجایداشت؟ مگه ا یچه ربط. اوردمیحرفاش سردرنم از

باشه که بهت  يبار اخر دوارمیام: گفت کنمیگنگ نگاهش م دید یداره؟وقت زیبه کامب یچه نفع ؟یچه ربط هیبق

 .دمیتذکر م

 نایمل. از جاش بلند شد زیکامب. ومدیم زیبود که به طرف کامب نایمل. و قطع کرد زیحرف کامب يدختر يصدا

لباسش انقدر کوتاه بود که تمام . بود دهیپوش یدفعه هم لباس کوتاه مشک نیا. چندشم شد. بغل کرد زویکامب

دستش و که به طرفم دراز کرده بود  راهاز جام بلند شدم و با اک. به من انداخت ینگاه.دادیاندامش رونشون م

 .فشردم

 .حالتون خوب باشه دوارمیام. ـ سالم نایمل

 .ممنون. ـ سالم من

حلقه کرد و با عشوه  زیکامب يدستش و دور بازو. به من انداخت ینگاه مین نایمل. ستماما من نش. از ادب بود دور

 .کنم یو معرف یکی خوامیم میبر یکام: گفت

: تو دلم گفتم. شباهت به اسب نبود یب یدم اسب يهرچند با اون موها. شد دهیمثل اسب دنبالش کش زیکامب

 .نیایهردوتون بهم م. جلف يدختره 

 ينفرت داشتم برا زیاز کامب. رفتند و باهم خوش و بش کردند گهیدختر د هیبه سمت دو مرد و  انیو مل زیکامب

بود و تو  نییسرم پا. تنهام گذاشت يا قهیچند دق يخوشحالم شدم که برا یچینشد که ه میحسود چیه نیهم

دوباره باهمون لبخند که  دمیو د دیوید. سرم و بلند کردم. کنارم نشست یحال خودم بودم که احساس کردم کس

 . کنارم نشسته بود

 "خنده؟یم یچرا ه نیا "
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 د؟یـ خسته که نشد دیوید

 .ـ نه من

چند : ختیدوباره صداش افکارم و بهم ر. شدم يمشغول باز فمیک يانداختم و با دسته  نییسرم وپا دوباره

 سالتونه؟

 .19: و بلند کردم و گفتم سرم

 . چند بار آروم سرش و تکون داد دییات يو باال برد و به نشونه  ابروهاش

 د؟یازدواج کرد زیـ چند وقته با کامب دیوید

 .ستین شتریب یـ چند ماه من

 .دهیسرش و تکون م یداره ه یعصب کینکنه ت: لحظه با خودم گفتم هی. همونطور سرش و تکون داد دوباره

 طیمح د؟یکم حرف یلیخ: دیچیگوشم پ دوباره صداش تو. کردیمن و معذب م. بود يجور هی رشیو نگاه خ لبخند

 کنه؟یمعذبتون م نجایا

 .من راحتم. نه: زدم و گفتم یلبخند کمرنگ. انگار رفته بود تو فاز سوال. رینخ

 !دیهست بایز یلیـ شما خ دیوید

 .ممنون: زدم و گفتم يلبخند کج و کوله ا "!ما ییبایدادند به ز ریخدا چرا همه گ يا"

 .که با شما آشنا شدمخوشحالم  یلیـ خ دیوید

 .نطوریـ منم هم من

به  یدست. نداشت یتوجه زایچ نیاما انگار به ا. صحبت کنم ستمین لیکه بفهمه ما دادمیکوتاه م يقصد جوابا از

 .شد داشیاز دور پ زیکامب. کراواتش زد و شُل تَرش کرد

 .ستندیبه صحبت ن لیاما انگار ما. نایدرب ییاومدم صحبت کنم تا از تنها. یهمسرت و تنها گذاشت یـ کام دیوید

 ".شهیحال ییزایچ هیانگار ... نه  "

 .کنهیم یبیاحساس غر کمیآخه . نه:به من انداخت و گفت يا رهیکنارم نشست و نگاه خ زیکامب

 .هشدار بود هیاش  رهینگاه خ. انداختم نییو پا سرم

 .خوشحال شدم یلیبا همسرت خ ییـ به هر حال از آشنا دیوید

چرا باهاش صحبت : تر شد و گفت کینزد زیکامب...آوردم نییاحترام سرم و پا يبه نشانه . جاش بلند شد از

 ؟ينکرد
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امروز چش  نیا". دوختم يا گهیپاسخ گذاشتم و نگاهم و به سمت د یسوالش و ب. بهش انداختم ینگاه مین

 "کنه؟یم بیعج يشده؟ چرا انقدرکارا

بعد از خوش آمد . توجه مهمانها رو به خودش جلب کرد شیت و با سخنرانرف ییسکو يباال دیویبعد د يا لحظه

سرم و . حوصله نداشتم به حرفاش گوش کنم. بود یغاتیشرکت تبل هیانگار . درمورد شرکتش داد یاطالعات ییگو

 .انداخته بودم و تو حال خودم بود نییپا

 

 یکیجشن کوچ هی. شرکت سامان افتادم هیاحافتت ادیدفعه  هی.خسته شدم شه؟یتموم م یلعنت یمهمون نیا یک

مجبور  نیهم يبرا میسرود داشت نیاونروز مدرسه تمر. داده بود و دوستاش و اقوام و دعوت کرده بود بیترت

با  نکهیبدون ا. اومده بودند ونااز مهم یتک و توک دمیخونه رس یوقت. غروب اونجا بمونم يکایبودم تا نزد

اما . به طرف لباسم رفتم تا بپوشم. رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی. به اتاقم رفتم عیمهمانها روبه رو بشم سر

پشتم به در بود و داشتم با لباسم ور . ومدیلباس تنگ بود که باال نم ایتو اون لحظه من چاق شده بودم  دونمینم

. نازهیمن فکر کردم که پر .دیکوبیداشت به در م یکی. کرده بود ریباال اما گ ادیمونده بود ب گهید کمی. رفتمیم

من که . دوباره در زد دمیاما د... تو  ایبدون توجه گفتم ب نیهم يبرا. بود که اومدم دهیآخه فقط اون من و د

 .گهیتو د ایمگه گفتم ب يکر: اعصابم از دست لباسم خورد بود داد زدم

بود و همونطور که داشتم  نییاسرم پ. و بستم پیز. احساس کردم در باز شد. موقع لباسم اومد باال همون

سرم و با خنده ...  ومدیحساسش باال نم يفکر کنم چاق شدم آخه لباسم از جاها يپر: سمت در گفتم گشتمیبرم

از خجالت قرمز . دستش بود لونمیه نایبود و  ستادهیمات دم در ا نیام. بلند کردم اما خنده رو لبام خشک شد

 يدار یگرفت و با لبخند معن نییسرش و پا. بشم و نداشتم بیچشمش غو که از جلو  نیا ییشدم اما توانا

 يو گوشه ا لونینا... ارمیرو برات ب نایبه من گفت ا ادیب تونستیدستش بند بود نم. يگفت اومد نازیپر: گفت

م و به خود میشونیمحکم زدم تو پ یکی. من تازه به خودم اومدم. رفت رونیباز اتاق  گهیگذاشت و بدون حرف د

بود من گفتم؟ خب تو اگه حرف  یچ نیا. يکردیبه موقع عطا م یالل مون هیخدا کاش  يا. لعنت فرستادم

 رامازم کش رفته بود واالن ب نازیکمربند لباسم بود که پر. و برداشتم لونینا! ... یگن الل یکه بهت نم ینزن

 يتو چشما تونستمیتا شب از خجالت نم. دادمیو خودم م واریتو دلم فحش و لعنت به در و د. پسش آورده بود

 .نگاه کنم نیام
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. سرم و بلند کردم. بازوم و گرفت یکه احساس کردم دست کردمیاون شب و تو ذهنم مرور م يلحظه ها داشتم

 زیبه دنبال کامب. خوردیبود که تو صورتم م یرنگ يبود و فقط نورها کیو همه جا تار کردیبود که بلندم م زیکامب

چند . نواخته شد کیموز. داغ شدم ردمچه خبره فقط احساس ک دمینفهم.من و به وسط سالن برد .شدم دهیکش

من که هنوز . و رو کمرم گذاشت گشیدست د هیدستم و گرفت و  هی زیکامب. هم وسط سالن بودند گهینفر د

 چت شده؟: تتو چشمام نگاه کرد و گف زیکامب. کردمیم دیو تقل زیکامب يکارا یبودم مثل عروس کوک جیگ

 .یچیـ ه من

: گوشم آورد و گفت کیسرش و نزد. من و تو بغلش گرفت. دمیو باال سرش گرفت و من چندبار چرخ دستم

 .يناناز شد یلیامشب خ

دوست دارم  یلیخ: اما دستام و محکم تو دستاش گرفت و گفت نمیخواستم برم بش. اما من حرصم گرفت. دیخند

 .يدیفهمیو م نیکاش ا. یلیخ. سوگل

 .مینیبش میمن خسته شدم بر: گرفتم و با اخم گفتم نییو پا سرم

 ؟يمن ودوست دار یتوام بگ يخواینم: بدون توجه به حرفم گفت اما

 دیسکوتم و د یوقت. کرده یاصال قاط. مهربون ایبود  یعصب ای. حالت داشت هیامشب چش بود؟ هر دفعه  نیا

 هان؟: دستم و محکمتر فشرد و گفت

که  ییاون چشما یعنی. بودمش دهیداشت که تاحاال ند یحالت هی. زدیچشماش داشت برق م. کردم نگاهش

قطع  کیکه برقا روشن شد و موز کردمیم یداشتم برق چشماش و بررس.نبود گهید دمیترسیازشون م شهیهم

ماش حالت چش امبر. کردینگاهم م یفقط گه گاه. وقت شام ساکت بود. مینشست میهمه دست زدن و رفت. شد

غرور  ایخشم توش بود  ای شهیهم. بودم دهیند ينطوریتا حاال چشماش و ا. توش بود یتیمعصوم هی. بود بیعج

 .دفعه فرق داشت نیاما ا. ییو پررو

سپردم و خودم و به  یو به فراموش زیکامب بیعج يانقدر خسته بودم که چشما. خونه میشب برگشت يها مهین

 .دست خواب دادم

*** 

 

 کردکهیاصرارم یلیناخیت.ومدمین رونیدرواقع ازروز جشن ازخونه ب. بودم ومدهین رونیبود که ازخونه ب يروز چند

 . نداشتم یاقیاشت چیه یول, بخورم ییهوا هیبگردم و رونیبرم ب
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. هم طبق معمول خونه نبود زیرفته بود و کامب رونیب دیخر يبرا نایت. و کرده بود نیام يدلم هوا یلیروز خ هی

به سمت . سرتاپام و گرفت بیعج يو دلشوره ا زدیقلبم تند تند م... به سرم زد  نیکر زنگ زدن به امف هوی

خودش برداره که آرزوم برآورده شد و  کردمیم داخدا خ. و گرفتم نیام لیلرزان شماره موبا يتلفن رفتم و با دستا

 لو؟ا...  د؟ییبفرما... الو؟... الو؟ : دیچیتو گوشم پ نیقشنگ ام يصدا

انگار ...  دمیشنینفسهاش و م يفقط صدا گهیحاال د... هق هقم و خفه کنم يدهانم و گرفته بودم تا صدا يجلو

 قیعم ینفس. زمان و به عقب برگردوند شدیکاش م!صدا بودم نیچقدر محتاج ا...  خوندیم ییداشت برام الال

دردناکم تو خونه پر  يها هیگر يام صددهانم برداشتم و گذاشت يدستم و از جلو. و تماس و قطع کرد دیکش

 ..بشه 

 :و چهارم ستیب فصل

 ستمیرو بلد ن ییجا دونستیاونم چون م. ادیهم اصرارکردم تا حاضر بشه و بامن ب نایوآماده کردم و به ت خودم

 کنمیخرت وپرت که فکر نم یفروشگاه بزرگ وکل هی میاول رفت. میاومد رونیقبول کرد و با هم از خونه ب

و دو تا  کیپارك کوچ هی میو رفت تگرف ییمواد غذا یهم کم نایت. دمیو بتونم استفاده کنم و خر کدومچیه

که  میشده بود یمیمدت اونقدر با هم صم نیتو ا. میو گرم صحبت شد مینشست مکتین هی يرو. میگرفت یبستن

 .دونستمیاون و دوست خودم م

 ؟ییتو چرا تنها نایت یراست -  من

پر  يخانواده  هیمن تو . کنهیم يبا آدما باز گهید هیزندگ: و گفت دیکوتاهش کش يه موهاب یبالبخنددست

. میکردیم یده زندگ هیتو... خونه بودم  نیآخر ا يمن بچه . برادر 2تا خواهر داشتم و  3. بزرگ شدم تیجمع

 هی. یرفتیم دیراه و با یده کلتو  يبر یخواستیاگه م یعنی... خونه ها  هیکوه بلندبود وبه دورازبق هی يخونمون پا

 !میچرخوندیم مونویزندگ یخالصه با بدبخت... اما قشنگ , و تنها بود کیکلبه کوچ

چندشب قبل برف اومده بود و . شدیبرنامه خاص اجرا م هیبارتو دهمون  نیاول ياون سال برا. بود سمسیکر

 نیتو ا خواستیدلم م یلیاماخ. مینرفت نیهم يبرا. خوب نبود ادیاون شب حال مادرم ز. دبودیسف دیهمه جاسف

دوساعت بعدجشن تموم . برم منو همراه خواهربزرگم فرستادتوده خوادیدلم م دیپدرم د یوقت. مراسم شرکت کنم

 !يدرکاربودونه خانواده ا ينه خونه ا میدیرس یاماوقت. میگرفت شیشدوماهمراه خونه روپ

 يده وبرا یاهال... بود  مونوخرابکردهیبهمن اومده بودتموم زندگ :داد ستادوادامهیبلندشد وپشت به من ا ازجاش

اون موقع ... فقط من مونده بودم وخواهرم ... خانوادم مرده بودند  يهمه . بود رشدهیاماد. میکمک خبر کرد
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 مونیبه زندگ ينجوریخالصه ا. داکردیکار پ کتشر هیشهر و خواهرم تو  میبعد اون اتفاق اومد. سالم بود15من

 . میادامه داد

 

بعد . ... کردمیو م میتوهمون خوابگاه زندگ رفتمیازهمکاراش ازدواج کرد و منم که دانشگاه م یکیخواهرم با . 

که از بخت بدم  نیاونجا کار کردم تا ا یچند سال... دمیخوابیاکردم وشبا همونجا م دیشرکت کار پ هیدانشگاه 

 !خونه یشدم هم ب کاریا بود با ورشکسته شدن شرکت هم باونج میمنم که زندگ. اون شرکتم ورشکست شد

 .درآوردم زیکامب يکه سر از خونه  االنم

 خواهرت؟ يخونه  یچرا نرفت -  من

اما من دلم ... کنم  یزندگ ششیبهم اصرار کرد که برم پ یلیخ: نشست وگفت مکتین يو دوباره رو برگشت

 !نه سربار, مستقل باشم خواستیم

 ؟يخب چرا ازدواج نکرد: مزدم و گفت لبخند

 .نبود تشیموقع...  دونمینم: و گفت دیخند

 شخصش؟ اینبود  تشیموقغ: وگرفتم وبا خنده گفتم دستش

 .خب هردوش: و فشار داد و گفت دستم

 .میدیخند هردومون

بود و تا ظهرخواب . خونه و اکثر وقتا توحال خودش نبود ومدیوقت م ریزدیکامب... میغروب بود که برگشت کینزد

 .اهللا واعلم, کردیکارمیوچ رفتیحاال کجا م. رفتیو م شدیبعدش بلند م

جواب  اوشیباالخره به س لدای. بدونم و توش نوشته بود خواستمیکه م ییزایچ ينامه فرستاد و همه  هی نازیپر

وشحال خ یلیخبرخ نیاز. قبول شد یعلوم پزشک يهم که تو کنکور شرکت کرده بود تو رشته  يپر. مثبت داد

ازسحرگفت که با . زدمیم نجایا يبه دانشگاه ها يسر  دیندارم وگرنه منم با یحس وحال چیکه ه فیح. شدم

نامه  هیحرف زده بودکه جوابش  یکل! هیبددرد یواقعا خرخون. بهداشت قبول شد يتو رشته  یهمه خرخون نیا

 .نداشتم بگم يادیز زیچ. شد يصفحه ا کی ي

به ظاهرخودم وخوشحال وخوشبخت نشون . بامامان وباباوسامان صحبت کرده بودم ياراومده بودم چندب یازوقت

... رفته بود  نیکه توخونه بودهم از ب ییاون ذره گرما گهیحاال د... بود  نیجزا يزیکه چ فیاماح.دادمیم

. گرفتیم یالک يابهونه ه... زسابق نبود یاون کامب گهیزدیکامب. اکثرشبهابساط دعوا وبحث وجدل توخونه برپابود
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ارزش همونم  گهیاماحاالد يتف بنداز دتوصورتشیارزیم. قابل تحمل بود زسابقیاماکامب. خشن تروسردترشده بود

که حالش  یوقت. ارهیباالم گهیکه د خورهیاونقدرم. دستشه یدنینوش يها شهیش رهیراست م رهیچپ م... نداره 

 . کردن با من بحثبه  کنهیشروع م شهیخوب م

پاشو برو . دوست دارم آبمم سرد باشه. خورمیمن آب گرم نم یدونیآب انقدر گرمه؟ مگه تو نم نیچرا ا زـیکامب

 .عوضش کن

 .ارمیآب سرد ب یتا واسه جنابعال نییهمه پله رو برم پا نیـ حوصله ندارم ا من

 .تشنمه. اریپاشو برو آب سرد ب گمیم زـیکامب

 .آب و بخور نیـ هم من

 .نکردم یتا قاتپاشو برو  زـیکامب

بعد  يچشماش و بست اما لحظه ا. ختیخودش ر يبرا وانیل هی. پارچ آب سرد آوردم و گذاشتم پهلوش هی

 بوده؟ ییخونه خبرا نیتو ا کنمیحس م: چشماش و باز کرد و گفت

 بوده مثال؟ ییبه چرت و پرت گفتن؟ آخه تو چته؟ چه خبرا يشروع کرد يـ باز تو مست کرد من

 ؟يحرف زد نیتو با ام: و تو چشمام انداخت و گفت شیوحش سرخ و يچشما

 ذارمیخونه م نیاز ا ای کشمیخودم و م ای یمزخرف بگ گهیبار د هیخدا اگه  يبه خداوند: شدم و گفتم يکفر

 .نمیو نب ختتیر گهیتا د رمیم

 هی. بره نییلوم پاآب خوش ازگ هی ذارهینم. کنه یمثل آدم زندگ قهیدق هی ذارهیتووجودشه که نم یچ دونمینم

 دمیترسیم. ادیخودم ازش خواستم که جلون یعنی. کردیما دخالت نم يتو دعواها  نایت. لحظه آرامش تو خونه باشه

داشت  شیآت يشعله ها یکاف يمن به اندازه  ي نجاواسهیا. اونم زهرکنه یهم بپره وزندگ چارهیاون ب زبهیکامب

اشکم در  یکیبا هرمسئله کوچ. حوصله یدل نازك و ب... د رنجور موجو هیشدم . الزم نبود اونم بسوزه گهید

 هیکه  شمیزده ومتنفرم یوقتااونقدرازخودم وزندگ یگاه. کردن دایپ یفیشدم و دستام لرزش خف یعصب. ادیم

د .  کنهیم تیداره بهم سرا زهمیکامب یوونگیانگارد... هه . زوبکشمشیاالسرکامببرم ب زنهیلحظه به سرم م

بود  نیکوه دستم تو دست ام يکاش اون موقع که رو گمیهمش باخودم م. کنمیکه دارم تحملش م وونمید

 نیامداشتن  يآرزو ينطوریا. مردمیوم نییپا ومدمیازون باال با مخ م شدیمنونجات بده دستام شل م خواستیوم

 .زبرامساختهیکه کامب یتوجهنم برم،نهیو به گورم
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رو مبل نشسته بودم و . میاون روز تو خونه تنها بود زیفته بود و من و کامبخونه خواهرش ر سمسیکر يبرا نایت

کنارم نشست و دستش و دورم  زیکامب. کردمیبود نگاه م یموضوعش چ دونمیبرنامه که نم هیکه  ونیزیبه تلو

 !مبارك سمسیکر زمیعز: حلقه کرد و گفت

و به  شیکیو  ختیر السیو برداشت و دو گ یدنینوش شهیش زیاز رو م. نگفتم يزیبهش انداختم و چ ینگاه مین

 !بخور: طرفم دراز کرد و گفت

 .تکون دادم یو به عالمت منف سرم

 !گفتم بخور زـیکامب

 !خورمینم زایچ نیـ من از ا من

 !يبخور دیبا گمیمن م یوقت زـیکامب

و تا ته خورد و  سشالیگ. و از دستش گرفتم اما نخوردم السیگ. دمیاز نگاهش ترس. به چشماش افتاد چشمم

 ؟يخوریپس چرا نم: و گفت ختیخودش ر يبرا گهید یکی

 ؟يخوریم هیچ نای؟ایستیـ مگه تو مسلمون ن من

 !بخور گفتم ه؟یمسلمون چ: کرد و گفت يبلند يحرفم خنده  نیا با

: و گفت دیو از دستم کش السیگ. شدیخارج م يکم کم داشت از حالت عاد. هم خورد گهید السیسه تا گ دو

 نه؟ ای يخوریم

 !گهید يخوریم يخودت که دار ؟يدار کاریتو به من چ... تو : دهانم و قورت دادم و با ترس گفتم آب

 !میبساز یموندن ادیشب به  هی خوامیآخه م: و گفت دیخند

جرعش و خوردم که مزه  هیفقط . ختیو به طرف دهانم برد و همرو ر وانیو ل دیچیموهام و دور دستاش پ هوی

کرد و  يوار وانهید يخنده . بود دهیفا یدست و پا زدنم ب. رو لباسام ختیر شیبق. داشت مثل زهر بود یلخت ي

 چه راحت بود؟ يدید: گفت

ولم کن : به زور خودم و ازش جدا کردم و گفتم. دیمنو بوس يا انهیو به خودش فشار داد و به طرز وحش من

 !یعوض

 یبگو عاشقم... زود باش عروسک ...  االی... بگو ! يداربگو که دوسم : من و گرفت و گفت دوباره

زدم تو کلش که  یکیاز رو اجبار با کلم . کردیالکل حالم داشت بد م يبو. شدیفشارش داشت له م ریز دستام

که  کردمیاز جام بلند شدم و نفس نفس زنان نگاهش م. رفت بعد اون آخ گفت و ولم کرد جیاول سر خودم گ
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شدم صورتم انقدر  داریب یوقت. رفت و افتادم جیزد که سرم گ یلیله کردو اونقدر بهم سبه سمتم حم دمید

! ببخش عشقم: گفت یبغلم کرد و با مست زیکامب.حس شده بود یب. دوبرابر شده کردیکه احساس م سوختیم

 دلم، نفسم،  زیعز دمیبهت قول م! زنمتینم گهید! يدادیآخه تو به حرفم گوش نم

 ...به حال خودم  ختم،یریمنم آروم اشک م. دیبوسیو گرنم و م گفتیرو م نایا

 

 !دمیسال زجر کش 20 يکه به اندازه  یدو سال. گذرهیزمیکامب يمن تو خونه  ینکبت هیساله که از زندگ دو

 .دهینشون م شترازسنمیب يزیقدم بلندتر شده وچهرم چ... سالم  31زن  هی يسالمه اما اندازه  21

تو دلم دعا و . پاك نفس بکشم يبا هوا يچند روز تونستمیو من تازه م ومدیخونه نم زیکامببود که  يروز چند

به طرف تلفن رفتم . رفته بود رونیب نایت. و کرده بود نازیاز صبح دلم هوا پر. برنگرده گهیکه د کردمیم ازینذر و ن

 الو؟: و برداشت یگوش نازیبعد از چند بوق پر. و شماره گرفتم

 ؟یجونم خوب نازيسالم  – من

چقدر دلم برات  یدونینم! ؟يافتاد تیمیدوست قد ادیچه عجب  ؟ییسوگل تو يوا: و گفت دیکش یکوتاه غیج

 . تنگ شده بود

 .ادتمیبه  شهیمن هم... گمشو  -  من

 !آره از جواب نامه هام معلومه -نازیپر

 ذاشتیفالن فالن شده م زیکامب نیگه اا یعنی. فرستاده بود و من نتونستم جوابش و بدم گمیدو سه تا نامه د(

 .)که خوب بود

 ؟یکجا رفت يهو -نازیپر

 خب چه خبرا؟...  نجامهمی – من

 ؟يحرف زد نایبا مامانت ا...  زهیچ... ا ...  یخبر که سالمت -نازیپر

 .بعد از تو بهشون زنگ بزنم خواستمیم. وقته باهاشون تماس نگرفتم یلنه خی – من

 !يندارپس خبر : گفت آروم

 و؟چی – من

 !و؟یچ یچ -نازیپر

 !؟يخبر ندار یگمی – من
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 .آره... آهان  -نازیپر

 شده؟ يزچی... زهرمار  – من

 "افتاده؟ یبابا اتفاق اینکنه واسه مامان  ".خرده دلشور گرفتم هی

 !دادواسه سه روز بعد  یکارت عروس هیمامانت ... خونتون  میصبح با مامانم رفت... بابا  یچیه -نازیپر

 ؟یک یعروس: دهانم و قورت دادم و گفتم آب

 !نیام: لحظه مکث کرد و آروم گفت چند

رو سرم آوار  لشیتموم خونه با وسا. لب زمزمه کردم ریکلمه رو ز نیچند بار ا...  ختنیآب سرد رو من ر انگار

 رفت،یچشمم رژه مجلو  لمیکه مثه ف يزیتنها چ. حرف بزنم داشتیبغض راه گلوم و سد کرده بود و نم. شد

 شیآت يکوره  هیکه مثه  میشونیپ ودستم و ر. رفت جیسرم گ. بود میشونیرو پ يعرق سرد. بود نیام يچهره 

 ...داغ بود گذاشتم 

 ؟ییکجا ؟یالو؟ سوگل؟ خوب -نازیپر

 یک حاال... مبارك باشه ... خب ...  نجامیهم: تا چه حد موفق بودم دونمیباشه اما نم يکردم لحنم عاد یسع

 عروس خوشبخت؟ نیا... هست 

 .از موکالشه یکی گفتیاما مامانت م...  دمشیمن که ند: و گفت رونیو داد ب نفسش

 .آهان – من

نقطه زل  هیرو مبل نشستم و به . از درس و دانشگاش گفت و بعد قطع کردم کمی. مینگفت يادیز زیچ گهید

خبر جا  نیا دنیچرا انقدر با شن دونمیاما نم. کردمیم و نجاشیجواب مثبت دادم فکر ا زیبه کامب یوقت... زدم

 .بخواد ازدواج کنه يزود نیانتظار نداشتم به ا. خوردم

 

کنارم نشست و  کنمینم یحرکت دید یشد وقت رهیاومد و به من که رو مبل نشسته بودم خ نایساعت بعد ت هی

 شده؟ يزیچ ؟یسوگل خوب: گفت

: شونم گذاشت و گفت يدستش و رو. دونه بزرگ شده بود نگاهش کردمهن هی يکه حاال به اندازه  یبغض با

 ده؟یاومده؟ چرا انقدر رنگت پر شیپ یمشکل

 يدستش و رو. کردم هیبلند گر يو خودم و تو بغلش انداختم و با صدا دیباالخره بغضم ترک. دمیدیرو تار م نایت

بند اومده من و از  میگر دید یبعد وقت قهیچند دق. هام گوش داد هیگر يسرم گذاشت و بدون حرف به صدا
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 ي هیگر یک یبه من بگ شهیم: گفتموهام و از رو صورتم کنار زد و . خودش جدا کرد و اشکام و پاك کرد

 خونه رو درآورده؟ نیا يملکه 

 !چه برسه به ملکه ستمیپشه هم ن نجایمن ا! ملکه: زدم و گفتم یتلخ لبخند

 گ شده؟خونوادت تن يدلت برا: و گفت دیخند

کوله  نیا. تحمل کنم تونستمینم گهید. رازم و بگم. دردم و بگم یکی يبرا. حرف بزنم یکیواسه  خواستیم دلم

همه حرف و تو  نیدلم شکننده تر از اون بود که بخواد ا. رو شونه هام نگه دارم تونستمینم گهیبار غم و د

 نایت يو برا زیهمه چ... نمونده  رامب یتوان گهید, بسه گهیهمه مدت تحمل کردم ، د نیا. خودش نگه داره

هام،  هیگر ام،یاز غصه خوردنام، دق کردنام، از ناراحت ز،یکامب فیاز کار کث ن،یاز دوست داشتن ام. کردم فیتعر

اما من . میساعتها با هم حرف زد. داد میکرد و دلدار هیمن گر يهم پابه پا نایت. غمهام ، همه و همه رو گفتم

 زدمیمدام با خودم حرف م. و دل شکسته بودم یهنوزم عصب. زخم دلم تازه سر باز کرده بود رانگا. مشدیآروم نم

 هی. ساخته بود گهیموجود د هیازم ... بود ختهیروح و روانم و بهم ر زیبا کامب یزندگ. شدمیم رهینقطه خ هیبه  ای

 .بسته بود خیاحساساتم . موجود کم رو و زودرنج

. برام آورده بود و دست نزدم نایرو که ت ییغذاها یحت. همون مبل نشسته بودم ينوز روشده بود و من ه شب

 ...انگار با خودم قهر بودم

 دنیبا د. من انداخت و چشماش و بست يمبل روبرو يخودش و رو. اومد زیشب بود که که کامب يها مهین

 خوش گذشت؟: گفتم يگرفته  يبا صدا. مستش گر گرفتم ي افهیق

 .و دوباره چشماش و بست یلیآره خ: لبخند زد و گفت. شد رهیو باز کرد و به من خ چشماش

 .بشه یاز حرصم خال یچشمام و بستم تا کم دمیترکیداشتم م تیکه از عصبان من

 !زیکامب ادیـ ازت بدم م من

... دید خندبود و بعد بلند بلن رهیبهم خ يچند لحظه ا. شد رهیو باز کرد و صاف نشست و به چشمام خ چشماش

: گفتم يو جد دمیخودم و عقب کش عیاما من سر. دستش و به سمت موهام برد. بلند شد و اومد کنارم نشست

 ؟يبود یچند روز کدوم قبرستون نیا

 ...من  یسوگل يشد یامشب چقدر خواستن: لباش و تر کرد و گفت. و نگاه کرد سرتاپام

صورتش گرفت و چشماش و  يدستش و رو. دیچشماش پرکوبندم برق از  یلیبرداشت که با س زیطرفم خ به

....  شناختیخودش و نم بندمیهرچند اونقدر خورده بود که شرط م. دیدیو م تمیانگار تازه داشت عصبان. کرد زیر
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 یازش نفرت داشتم زندگ ایدن هی يکه به اندازه  یکنار آدم تونستمینم گهید. بود لیتکم تمیظرف گهیراستش د

 .کنم

 نیا. خونه خستم نیاز تو و ا... زیخسته شدم کامب گهید...  یزنیبهم م يدار گهیحالم و د: ند شدم و گفتمبل ازجام

از توِ . متنفرم افتیو ق ختیاز ر... يریم ینه معلومه هر روز کدوم قبرستون...  هینه معلومه کارت چ. و بفهم

. رمیبزار برم به درد خودم بم. زیو رها کن کامبمن . کنمدستام خفت  نیبا ا خوادیدلم م. زارمیندار ب یچیمست ه

 زیآزادم کن کامب. يریبخور تا بم خوادیبعدش هرچقدر دلت م. تو اونجا نباشه ادیگوشه که اسم تو و  هیبزار برم 

 ...يو خراب کرد میکه زندگ يریبم یاله ؟يخوایاز جونم م یچ. ولم کن ینفهم عوض... 

 

 

که تا حاال داشت به حرفام گوش  زیکامب. دمیلرزینفسام تند شده بود و م. بود سرتاپام و گرفته تیو عصبان بغض

دندوناش و . رفتیم نییباال و پا نشیس يصورتش سرخ بود و قفسه . ستادیاز جاش بلند شد و روبروم ا. کردیم

شدم و  ریگحرکتش غافل نیاز ا. دیچیپ ستاشبودند و دور د شونیحرکت موهام و که دورم پر هیبهم فشرد و با 

 يدو سال خفه بود...  یکنیم یبلبل زبون يهنوزم که دار: تو چشمام زل زد و گفت میمستق... آخم هوا رفت 

 .يهار تر شد نمیبیاما االن م...  يفکر کردم آدم شد

: سرش و به چپ کج کرد و آروم و شمرده گفت. تا رهام کنه اما از سنگم سخت تر بود زدمیمشت م نشیس به

 .يریگوشه بم هیواسه خودت  زارمینه م کنم،یمن نه تورو ول م. فرو کن... عمق گوشتتو  نویا

 هان؟ ؟یناراحت کنهیداره ازدواج م نینکنه چون آقا ام ه؟یچ: سر داد و گفت يبلند ي خنده

 "نابودم کنه خوادیم ایخدا ". افتاد نییشونه هاش پا يدستام شل شد و از رو. تعجب نگاهش کردم با

به جاش  يدار...  يکن گوش نکرد رونیبار بهت گفتم فکرش و از کلت ب هی: شد و با خشم گفت يدج دوباره

 ...مردن توست .... تو با دست من  يمطمئن باش آزاد. یزنیواسم حرف م ياز آزاد

 .دیکشیاما هنوزم داشت موهام و م. و دور کمرم حلقه زد دستش

دختره ! کثافت یچ یعنی يبمونه آزاد ادتی ينم که تا عمر دارک تیحال يجور يـ اما حاال مجبورم کرد زیکامب

 !ناپاك ي
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به  یوقت. دیباریازش م تیخشم و عصبان. صورتش وحشت کردم دنیاز د. سرخ بود و چشماش پر خون صورتش

گرگ  هی يکه تو تله  چارهیخرگوش ب هی شدمیم...  رفتیتمام اعتماد به نفسم از دست م کردمیچشماش نگاه م

 .دمیترسیم یلیراستش ازش خ. کردمیم هیصدا گر یب... افتاده  ریگ گرسنه

. رهام کرد و عقب تر رفت. به شکمش زدم یبا پام لگد محکم. ارمینتونستم طاقت ب گهید.و جلو آورد صورتش

زد و به طرفم اومد و  یچشماش برق. شد رهیسرش و بلند کرد و به چشمام خ. شکمش گذاشت يدستش و رو

. که پشت سرم بود یبلم يپرت شدم رو... تو گوشم زد که نتونستم تعادلم و حفظ کنم  یحکمم یلیچنان س

به طرفم حمله ور شد و با مشت و لگد و  زیکامب. کردم هیبلند گر يصورتم گذاشتم و با صدا يدستم و رو

 ...که بود به جونم افتاد  یهرچ

آبت کمه . کمه تیچ. یکنیم یخانم يدار نجایت ادلت؟ واسه خود ریزده ز یسرت بلند شده؟ خوش ریز زـیکامب

باشه االن  ؟یآزاد باش يخوایم ؟ياریمن زبون در م يحاال واسه . کنمیآدمت م. دیچشم سف ينونت؟ دختره  ای

 .کنمیآزادت م

که با سر و  نایت...  شهیم یتمام بدنم داره از هم متالش کردمیحس م. و باز کرد و با شدت به بدنم زد کمربندش

شونه هاش و گرفت تا از من . رفت زیاومد و به طرف کامب نییشده بود با لباس خواب از پله ها پا داریما ب يداص

منتظر بودم که از جاش بلند . خورد زیو سرش به م دپرت ش نایت. اون و به شدت هل داد زیاما کامب. جداش کنه

از خودم  کردمینم یسع گهینگاه کردم و د زیکامب مات به. و وا رفتم دیلحظه دلم لرز هی. خوردیشه اما تکون نم

 ...مرده ... اون مرده : آروم گفتم. دفاع کنم

 ...کثافت  یرو کشت نایت.... مرده  نایت....  یاون و کشت...  شیکشت: داد زدم بعد

 گهیرفت و د جیکمربند و محکم به سرم زد که سرم گ زیکامب. زدمیمشت م زیگفتم و به کامب یرو بلند بلند م نایا

 .دمینفهم يزیچ

 

 :و پنجم ستیب فصل

. زدیبه صورتم و بدنم چنگ م زیدستام بسته بود و کامب. دیچکیاز دندوناش خون م. پر خون بود زیکامب صورت

هر . لبخند زد و ازم دور شد. بلند صداش کردم اما جوابم و نداد. کردیمن و نگاه م نهیکه دست به س دمیو د نیام

 ... دمیکش غیج... کنه گاهمن یکه کمکم کنه، برنگشت حت کردمیو التماسش م زدمیصداش م یچ
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خواستم از جام بلند . افتاده بودم نیبا صورت رو زم. قدرت حرکت نداشتم. سوختیو صورتم م کردیدرد م بدنم

لند شم اما کردم ب یسع! ... افتاده یکجام و چه اتفاق دمینفهم يتا چند لحظه ا...  دیچیتو سرم پ يشم که درد

. تو اتاق بودم.... زدم و دو زانو نشستم  یغلت... افتاده بودم هوشیبود که ب یچند ساعت. کردیتمام بدنم درد م

 يو پا شونیموهام پر. نهییآ ياز جام بلند شدم و رفتم جلو یبه سخت... خون رو تو دهانم حس کردم يشور

. کردیدرد م یلیدلم خ...بود ختهیسر و وضعم بهم ر... نچشم چپم کبود بود و دور دهانم و تمام لباسام پر خو

رسوندم و  ییلنگان لنگان خودم و به دستشو. خوردیحالم داشت بهم م. کبود شده بود یحساب. لباسم و باال زدم

 يدفعه صحنه  هی...  ادیگوشه نشستم تا حالم جا ب هیصورتم و شستم و . ... معدم و باال آوردم اتیتمام محتو

 .جلو چشمم اومد نایت افتادن

 ... نایت...  نایت ـ

با آه و ناله خودم و به سالن . دادیاجازه رو بهم نم نیاما درد بدنم ا نییخواستم با سرعت برم پا. جام بلند شدم از

. کنم کاریچ دونستمینم. در اومد میدوباره گر. پر خون بود زیفقط کنار م...  نایبود و نه ت زینه کامب... رسوندم 

 یهرکار خطرناک. شناختمشیکردم خوب م یزندگ باهاشکه  یدو سال نیتو ا. بود یآدم خطرناک زیامبک

گفتم  یم... فکر کنم  ییبه جدا ذاشتیو نم شدیم شتریب زیاونقدر که ترسم از کامب.... ازش سر بزنه  تونستیم

شد  زیصبرم لبر گهیاما امروز د... شدیکه بهتر نم شدیبدتر م. باطل الیخ یاما زه... کنه  رییتغ تیوضع نیا دیشا

. 

و با آه و ناله  میخون يلباسا... نکنه واقعا مرده باشه  دمیترسیم. بود نایت شیفکرم پ! کنم کاریچ دونمینم هنوزم

بود و هر  يآسمون ابر. زدیم یلیسرد به صورتم س يهوا. رونیپالتوم و تنم کردم و از خونه زدم ب. عوض کردم

از اون کلبه  خواستیفقط دلم م رمیدارم کجا م دونستمینم...  رفتیم یکیهوا رو به تار! دنیربا يلحظه آماده 

پارك رسوندم و  هیخودم و به . شدیداشت تموم م گهیدل دردم بدتر شد و طاقت منم د... وحشت دور بشم  ي

راحت  الیو من با خاونجا نبود  یکس. سرم و تو دستام گرفتم و با تمام قوا زار زدم. نشستم یمکتین يرو

 .دادیدرد روحم بود که آزارم م نیا. درد جسمم و فراموش کردم...  ارمیدوسال و درب نیا يعقده  تونستمیم

رو که  یکس یاما وقت کنم،یدارم ناله م يادیو ز ستمیبدبخت ن میلیبا خودش فکر کنه خ نهیمن و بب یکس دیشا

که  یکس زنه،یبهم دست م یوقت خورهیکه حالم بهم م یعمر حضرت نوح ازش نفرت دارم، کس يبه اندازه 

کردم  یزندگ ي زهیشوق و انگ...  رفتو ازم گ میعشق و دلخوش... و خراب کرد  اهامیرو... و به باد داد  میزندگ

زخم کهنه که هر  هی...  نیدرد سنگ هی...  هیبزرگ يشکنجه  هیخودش  یدو سال تحمل کن... و ازم گرفت 
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راه و اشتباه  يکجا... کارم اشتباه بود  يکجا دونمینم...  رهیگیو دردش روح و جسمم و م کنهیلحظه سر باز م

 ... شهیو شوم رو سرم هر لحظه بزرگتر م اهیس ي هیسا هی... رفتم 

که مربوط به  يزیو هرچ نیو صدا و نگاه ام ادی... دست خودم نبود... بود رو سرم  یمثل پتک نیازدواج ام خبر

من با .  شهینم دهیبر يتبر و اره ا چیعشقش محکمه محکمه که با ه ي شهیر... وجودم و پر کرده  شهیاون م

 !امیکنار ب تونمینم تیواقع

 ؟يکه عذابم بد ؟يکه زجرم بد يآورد ایخدا من و به دن یعنی! اومدم ایو دعا به دن ازینذر و ن یمن با کل گنیم

 ...خستم گهید ایخدا ؟يببر اتیدن نیا دعا کنم که من و از نمیبش نجایکه حاال من ا

بارون به شدت . کردیسرم فضا رو روشن م يچراغ باال هیبود و  کیهمه جا تار. دمیرعد و برق از جا پر يصدا با

از جام بلند شدم ... بودم  سیخ سیخ. راه افتاده بود مینیو آب ب دمیلرزیاز شدت سرما م. خوردیبه سر و صورتم م

 : لب زمزمه کردم ریز آرومو  يچشمام و بستم و شعر... شدم  رهیخ چراغ برق ریو به ت

 نم نم بارون نیدلم گرفته تو ا بازم

 ابونیبه نوره چراغ تو خ رهیخ چشام

 آسون کشهیگذشته من و م خاطرات

 ...بارون  ریتو ز ادیدارم امشب به  یحال چه

 نیشد و زم شتریکه لرزش بدنم ب رفتمیدت راه مدونم چه م ینم... هدف به راه افتادم یگرفتم و ب نییو پا سرم

 یبیو غر بیعج يصدا... شدیم کتریو نزد کینزد یفینور ضع هیتار بود و  زیهمه چ. دمیدیو آسمون و جابه جا م

! اما انگار رو هوا معلق بودم فتمیکه ن رمیبگ ییاج هیخواستم دستم و به ... بودم  ابونیوسط خ... تو گوشم بود 

 ...شد یچ دمینفهم گهیو تو سرم احساس کردم و د یفیدرد خف

 

 

 يناله ا... کار شد  نیخواستم چشمام و باز کنم اما درد سرم مانع ا...  گرفتیدستم و گرفته بود و نبضم و م یکی

 !يدید يادیز بیآس... تکون نخور ... آروم باش : دمیرو شن يمرد يکردم که صدا

 ... روزیف...  روزیف: زدیو صدا م یکیداشت  انگار مرد... مرد نا آشنا بود  يصدا

 .اتاق باز شد در

  ؟يکردیم کاریچ ـ
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 !آقا یچیه ـ

 ش؟یزد يچجور نمیبگو بب گهیبار د هی ـ

 ادیو ز ومدیبارونم تند م... خلوت بود ...  رفتمیداشتم تو بزرگراه م...  میداد حیدفعه توض 10آقا ما ازون موقع  ـ

سرعتم ... بوق زدم و چراغ دادم متوجه نشد  یهر چ... شد  داشیانوم وسط بزرگراه پخ نیا هوی. دمیدیجلوم و نم

 .گمیبه جون خودم راست م... بشه  هوشینزدم که ب ياونطور ااما آقا بخد... بود تا ترمز کردم خوردم بهش  ادیز

 .يبر یتونیم... خب  یلیخ ـ

دردم کمتر شده بود  گهیحاال د...اما صداها برام نا آشنا بود...  نیرانیاز حرفاشون متوجه شدم ا... اتاق بسته شد در

دفعه بهتر  نیا. چشمام و فشار دادم و دوباره باز کردم. دمیدیهمه جار وتار م... چشمام و باز کنم  تونستمیو م

تخت نشسته بود و داشت سرنگ و پر  يکنارم رو بودسالش  55 ای 50 کنمیکه فکر م یمرد مسن. دمیدیم

 ...بود یو سلطنت کیاتاق ش لیتمام وسا...  ومدیم ییانگار از جا. کت و شلوار تنش بود. کردیم

 ؟يکردیم کاریچ ابونیوقته شب تو خ نیا ـ

 کجاس؟ نجایا: گفتم يگرفته ا يبا صدا. سوخت یدستم کم. و تو دستم فرو کرد سرنگ

 !من يخونه : گذاشت و گفت زیم يآمپول و رو. صحبت کردم تعجب کرد یفارس نکهیاز ا. تعجب نگاهم کرد با

 !کنم؟یم کاریشما چ يـ خونه  من

 .يتصادف کرد: بهم انداخت و گفت ینگاه

 .از شدت درد دستم و پس زدم. شکمم گذاشتم يو رو دستم

 کنه؟یشده؟ درد م يزیچ: به شکمم انداخت و گفت ینگاه

 .آره: کردم و گفتم یکوتاه ي سرفه

که بدنت داره و  يهمه کبود نیبا ا...  کنمیاما فکر م... ندارم  یرد تخصصمو نیمن در ا: گفت يحالت جد با

 !که به شکمت خورده بچت سقط شده باشه ییضربه ها

 !بچه؟... ب  ؟یچ: نگاهش کردم و گفتم يبا ناباور. رو سرم آوار شد ایدن

 ؟يباردار یخبر نداشت... آره : و تکون داد و گفت سرش

 .و گنگ تکون دادم سرم

 اومده؟ شیپ ینت چرا انقدر کبوده؟ مشکلبد ـ

 .آره کتک خوردم: که هنوز تو بهت بودم ناخودآگاه پوزخند زدم و گفتم من
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 صدات کنم؟ یمن چ ـ

 ...سوگل : نگاهش کردم و گفتم جیگ

 ... منم فرخم : و در آورد و گفت کتش

 آخه من و بچه؟. هنوزم تو بهت بودم. نگاهش کردم یجیگ با

 ...نه ایحدسم درسته  نهیکنه بب نتیمعا ادیکه ب زنمیاز دوستانم زنگ م یکیبه : و گفت جاش بلند شد از

 .عالمه سوال تنها گذاشت هیرفت و من و با  رونیاتاق ب از

 "!من حامله بودم؟!!!!!! ... بچه؟... بچه؟ ...  شهیمن باورم نم يخدا "

 .لعنت...  زیلعنت به تو کامب ...نداشتم  یحس چیه... ناراحت  ایخوشحال باشم  دونستمینم

فرخ . فرخ بودم تا تونستم از جام بلند شم يدو روز خونه . هم افتاد يشد و رو نیچشمام سنگ...  ومدیم خوابم

 .ماهه باردار بودم هیمن ... حدسش درست بود . فرستاد نهیمعا ياز دوستاش و برا یکیبه قولش عمل کرد و 

در . فوضول نبود یبه عبارت ایو مثل من کنجکاو و  دیپرس یسوال نم یکساز  ادیز. و خشک بود يآدم جد فرخ

و چرا تن  کردمیم کاریکه اون وقت شب تنها چ دیاز من نپرس یحت. کردینم یکه الزم نبود اصال صحبت یمواقع

 ياوقات فرخ هم تو صحبتها و بحثا یخوش صحبت بود که گاه يبه حد روزیاما بر عکس، ف... و بدنم کبود بود

 کردیما شرکت م

 

 .شدم روزیف يصحبت ها يادامه  دنیشن يو برداشتم و آماده  يخنده فنجان چا با

 !گهیو بگو د شیبق نیبش روزیـ زود باش ف من

آخه ... تازه کنه یآدم نفس نیدیماشااهللا خانم اصال فرصت نم: من و کنار فرخ نشست و گفت يروبه رو روزیف

اصال حرف زدن  کنمیاوقات احساس م یکه گاه نهیمن گوش بده، ا يرفاتو خونه به ح ستین یکس نیدونیم

 !ستمیبلد ن

حساب کار دستش  روزیفرخ چپ چپ نگاهش کرد که ف... منظورش به فرخه دمیفهم... دنیشروع کرد به خند و

 د؟یشما تا حاال ازدواج نکرد روزیآقا ف: لبخند زدم و گفتم... خندش و قورت داد هیاومد و بق

 !متاسفانه زنم مرد... اما ... چرا: زد و گفت یجون یب لبخند

 .ناراحتتون کنم خواستمینم... من واقعا متاسفم... اوه: دادم و گفتم هیمبل تک به

 ...شهیوقته پ یلیموضوع مال خ نیا... نه اشکال نداره: و گفت دیخند
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و  نییفقط پا. نگه داشته بودو  يفنجان چا گهیمبل گذاشته بود و با دست د يدسته  يدستش و رو هی فرخ

بگه خب حالت که خوب  خوادیم نکهیا ایبا بودن من معذبه  دیاحساس کردم شا. گفتینم يزیو چ کردینگاه م

 يخونه ... اما کجا؟؟... برم دیبا... روزه تو خونش پالسم 3 بایتقر... خب حقم داره... کارت یبرو پ گهیشد د

و  روزیناخودآگاه با سرعت از جام بلند شدم که نگاه ف... جلو چشمم اومد انیافتادن ت يدوباره صحنه ... زیکامب

 .شد دهیفرخ باهم به سمتم کش

 شد؟ یچ روزـیف

 !برم دیبا گهیمن د: گذاشتم و به طرف فرخ گفتم زیم يو رو يچا فنجان

 کجا؟: جاش بلند شد و گفت از

 ...خونم: زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 ...وحشت يه کلب... يچه خونه ا اونم

 میبابا کجا سوگل خانم؟ تازه داشت يا: هم از جاش بلند شد و گفت روزیف. نگفت فقط سرش و تکون داد يزیچ

 !میکردیبه شما عادت م

... متشکرم یلیخ یلیاز شما هم خ... انجام بدم دیکارا هست که با یلیخ... برم دیبا گهید... ممنون یلیـ خ من

 !روز بتونم محبتاتون رو جبران کنم هی دوارمیام...  دیواقعا در حقم لطف کرد

 ...برسونتت روزیبذار ف: گفت... منم لبخند زدم... بار لبخند زد نیاول يسرش و بلند کردو برا فرخ

 ... شدم ادهیتر از خونه پ نییکوچه پا هی. شدم نیکردم و سوار ماش یفرخ خداحافظ با

 ...ممنون ازتون یلیـ خ من

 ...دیانقدر با من تعارف نکن... کنمیخواهش م: گفت دیکشیم رونیرو ب يکه کاغذ یباز کرد و در حال داشبورد و در

 ...و آقا گفتن بدم به شما نیا: و به سمتم دراز کرد و گفت کاغذ

 هی... دستم نگاه کردم يبه کاغذ تو... به طرفش دست تکون دادم... بوق زد و دور شد روزیف.. و گرفتم کاغذ

 فرخ... ریاومد باهام تماس بگ شیپ یشمارمه اگه مشکل نیا: نوشته بود نشمییلفن بود و پاشماره ت

تر  کیهر لحظه به خونه نزد... گذاشتم و به سمت خونه به راه افتادم بمیو کاغذ و تو ج دمیکش یقیعم آه

دست داد و مجبور لحظه حالت تهوع بهم  هیاونقدر که ... کردیرخنه م شتریترس و استرس تو وجودم ب شدمیم

معده و روده و  گهید... شده  یخال ممچند روز بس که باال آوردم شک نیا گهید... ارمیباال ب ابونیشدم کنار خ

 ...برام نمونده يا هیکل
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هنوز  نکهیبا ا... زدیقلبم مثه خرگوش م... فکرم و متمرکز کنم تونستمینم... خونه رو باز کردم و داخل شدم در

خونه  زیفضا مطمئن شدم که کامب نیاز ا... قرار داشت یمبهم یکیهوا مونده بود اما خونه تو تار یکیتا تار یلیخ

سرم . کردیبدنم بهتر شده بود اما هنوزم جاش درد م يزخما... زل زدم ينشستم و به نقطه ا یمبل يرو... ستین

بود که بدونم چه  نیتر از همه امهم... و جمع و جورش کنم  ختمیکردم افکار بهم ر یو تو دستام گرفتم و سع

 روزید... بغض گلوم و فشرد ... خودم و معلوم کنم  فیتکل دیبعدش با... اومده و االن کجاست نایسر ت ییبال

صداش و ... تا آروم بشه واریسرم و بکوبم به د خواستیاونقدر که دلم م دیکش ریسرم ت...  بود نیام یعروس

... بلند زجه زدم يتو خودم مچاله شدم و با صدا شتریب... گرفتیارم و مافک يحرفاش و صورتش هر لحظه جلو

 ...کردینم تركبود که من و  یاهیس ي هیچه سا نیا دونمینم... خودم  یچارگیبه خاطر ب ییزجه ها

 نیا دیکردم که حقم با يچه کار بد... کدوم اشتباه؟ ... به خاطر کدوم گناه؟ ... خدا : زدم ادیبلند فر يصدا با

... کم آوردم  گهید ایخدا... طاقت ندارم  گهید... تمومش کن  ایخدا...  دمیبر گهید... خستم  گهیباشه؟ خدا د

... خوش بودم  یالک...  دمیخند یالک یهرچ... کردم  هیگر یبسه هرچ...  دمیزجر کش یبسه هرچ... بسمه  گهید

  ؟یخودم چ ایخدا

 ... دم خور يو دو سه تا مسکن قو خچالیسر  رفتم

 .هام ادامه دادم هیبسته به گر يتو مبل فرو رفتم و با چشما شتریب

 نیبدنم سنگ... کردیسرم به شدت درد م... چشمام و بستم و دوباره باز کردم. دمیباز شدن در از جا پر يصدا با

که  ییبا چشما... شده  رهیو به من خ ستادهیکه با تعجب دم در ا دمیو د زیکامب...  رفتیم جیگ یبود سرم ه

 ...من نشست  يروبه رو لمب يآروم جلواومد و رو. چقدر توش نفرته نگاهش کردم دونستمیم

 ؟ياومد یک: و گفت دیو به گردنش کش دستش

 کجاست؟ نایت: گفتم يحالت جد با

 !یباهام مهربون تر باش کردمیفکر م: زد و گفت يلبخند

 ـ گفتم کجاست؟ من

 !جاش امنه امنه... راحت باشه  التیخ: گفت زد و يمبل لم داد و پوزخند به

 !درست جوابم و بده پرسمیم یازت سوال یوقت: دندونام و بهم فشردم و گفتم. حرص بستم يو از رو چشمام

 !يهنوزم دل و جرات دار... اوه خوبه : و گفت دیخند

 ؟هان؟يسه روز کجا بود نیا نمیخودت بگو بب: کرد و گفت زیشد و چشاش و ر يجد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

 !نداره یـ به تو ربط من

 .و آروم از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن دیکش یکوتاه آه

. ترسمیازش م مییجورا هی... کجاست  نایگه ت یوقت به من نم چیباهاش بد حرف بزنم ه گهیاگه د دونستمیم

 ...کردم خودم و آروم نشون بدم و مهربون باشم یسع

 کجاست؟ نایـ بهم بگو ت من

دستش و باال آورد و با ... نشون دادم عشیکردم و خودم و مط ییمظلوم نما... و اومد کنارم نشست کرد نگاهم

 .پشت دستش گونم و لمس کرد

 .راحت شد گهید...  زمینگرانش نباش عز زـیکامب

 .بند اومد نفسم

 ه؟یـ منظورت چ من

 ... یعنی: تمآب دهانم و قورت دادم و گف...تر اومد کیهاش و باال انداخت و نزد شونه

 ...انگار اصال واسش مهم نبود . تکون داد يدیق یو با ب سرش

 ...یچقدر پست. .. یهست يچه جور جونور گهیتو د: نگاهش کردم و گفتم يناباور با

نه نشد : صورتم برداشت و گفت يدستم و از رو...  هیدهانم گذاشتم دوباره شروع کردم به گر يو جلو دستم

 ... یازشون کار بکش يخود یب ستیخوشکلت ن يچشما نیا فیح...  یکن هیگر قرار نبود...  گهید

تو ... آدمکش  ،یجان... قاتل ...  نمتیبب خوامینم گهیبرو د... برو گمشو پست فطرت : و پس زدم و گفتم دستش

 ؟یونتیخود ؟ هان چطور م یب یبگ فتیو به کار کث ینیراحت بش نطوریا یتونیچطور م...  یهست يچه موجود

 گهید... اوه بسه بسه : و دستام و گرفت و گفت دیخند. کردم نفرتم و نشون بدم یو سع زدمیمشت م نشیس به

 ؟يسه روز کجا بود نیا یبهم نگفت...  یآها راست... انقدر شلوغش نکن 

صا بود قر ریتاث دونمینم... قدرت حرکت نداشتم  یخودم ازش جدا کنم و از دستش فرار کنم اما حت خواستمیم

 ...بود نتونست من و سرپا نگه داره  یاما هرچ... دونم  ینم...  یخستگ ایبودم  جیکه هنوز گ

 

 

 

 :و ششم ستیب فصل
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اومدم و لباسهام و تنم  نییاز تخت پا... و ازجام بلند شدم  دمیکش ازهیخم... زدم  یو باز کردم و غلت چشمام

بکنم  يکار هی دیبا... و گرفته بودم  میتصم گهیمن د...نشستم تخت  يبه صورتم زدم و دوباره رو یآب... کردم 

تو دلم روشن  ينور...هرچه زودتر... آره ... کنم  يکار هی دیبا... کنم  یزندگ یآدم روان هیبا  تونمینم گهید... 

تلفن  یگوش... و برداشتم و تو چمدون گذاشتم  ازمیمورد ن لیبه سمت کمدم رفتم و چند دست لباس و وسا. شد

 یتاکس... رفتم  رونیچمدون و برداشتم و ب... کردم  نیماش هیو گرفتم و درخواست  یو برداشتم و شماره تاکس

عجله دارم  یلیخ دیراننده هم فهم... ببره  سیپل ياداره  هیمن و به  عیازش خواستم سر... شدم  واراومد و س

 ...برگردمبهش گفتم منتظرم بمونه تا ... من و رسوند  قهیدق 10سر 

 نوشتیداشت م یچ دونمیکه نشسته بود و نم یخانم هی. شدم یم سیپل يبار بود که وارد اداره  نیاول نیا

 !قتل بدم هیگزارش  خواستمیم دیببخش... سالم : گفتم

 قتل؟: گفت يو بلند کرد و با خونسرد سرش

 ... تیهم شکا... هم قتل ... ـ بله  من

 .کنمیصداتون م دیباشمنتظر : و تکون داد و گفت سرش

کار و دارم  نیبهتر دونستمیم... نبود  ياز استرسا خبر گهید... نشستم  یصندل يرو... از اتاقا شد  یکیوارد  و

 ...  کنمیم

که پخته به نظر  يمرد... کردم ییکه خودش رفت راهنما یبرگشت و من و تو همون اتاق يا قهیدق 10 بعد

 .سالم کردم. زدیو ورق م يت پرونده انشسته بود داش یصندل يرو دیرسیم

 د؟یگزارش قتل بد دیخواستیخب م... سالم : کج کرد و گفت نییبه پا یو کم سرش

من و  ياز دعواها... گذاشتم کایکه پام و تو آمر یاز وقت. کردم فیو تمام ماجرا رو تعر دمیکش یقیعم نفس

اما ... کنند  رشیدستگ عتریتم و ازش خواستم هرچه سرهمه رو گف... شد و  دیناپد نایکه ت یازون شب...  زیکامب

ازش نداشتم  یآدرس چیمن ه... فکر نکرده بودم  نجاشیبه ا... وا رفتم  د،یازم آدرس محل کارش و پرس یوقت

 ...واضحه چون ازش نفرت دارم  لشیدل نم؟یمدت نخواستم محل کارش و بب نیچرا تو ا... 

 ... میکن داشیتا پ میکنیم یونجا رو بررسبهم گفت ا... خونه رو دادم  آدرس

شماره تماس  نیشد به ا يشمارش و بهش دادم و ازش خواستم اگه خبر... بود  بمیفرخ تو ج يشماره  هنوز

آدرس خونه ...منتظرم مونده  یلیاز کالفگش معلوم بود خ... شدم  یاومدم و سوار تاکس رونیب یاز آگاه...  رهیبگ

 ...دهید مبرا یچه خواب گهید ایدن نیا نمیشدم تا ببفرخ و دادم و منتظر  ي
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 ...چشمش به من افتاد قدمهاش و تند تر کرد روزیتا ف... در باز شد و داخل شدم . در و فشار دادم زنگ

 د؟ییـ سوگل خانم شما روزیف

 !که دینیب یم: زدم و گفتم لبخند

 مسافرت؟ دیریم دیدار: به چمدون تو دستم افتاد و گفت چشمش

 د؟یکن ییازم بازجو نجایهم نیخوایم: و گفتم دمیندخ

 !گهیشدم د ریپ... بابا  يا... تو  ایب... اصال حواسم نبود  دیببخش: و گفت دیخند

 !هیچه حرف نیا...  کنمیخواهش م: افتادم و گفتم راه

کت و  شهیداشت همانگار عادت ... مرتب شهیسر و وضعش مثله هم.. اومد نییفرخ از پله ها پا. میخونه شد وارد

اغلب اوقات ...  یکن دایپ یتونستیم اهیبود اما هنوزم البه الش چندتار س دیسف قشیشق يموها... شلوار بپوشه 

 ... کردیداشت که صورتش و مهربونتر م شیته ر

 !دوباره مزاحمتون شدم دیبخش یم... سالم : زدم و گفتم يمحو لبخند

 ؟یچ يمزاحم برا... سالم : و گفت دیخند

 !اومده؟ شیپ یمشکل: دستم نگاه کرد و گفت يچمدون تو به

 دواریام! بهش گفت مشکل دیشا... آره : و گفتم دمیکش ییصدا یآه ب. کرد ییمن و به سمت سالن راهنما و

 .بودم بازم بتونم رو کمک شما حساب کنم

 .میهم نشست يمبل روبه رو يرو

 .ـ البته فرخ

نتونن  ایلیخ دیکه شا ییها يباز. داره یبیعج يها يباز ایدن نیا...  دیدونیم :و بهم گره دادم و گفتم انگشتام

 .موفق پشت سرشون جا بذارند

 ...درسته : تکون داد و گفت دییتا يو به نشونه  سرش

گذاشت  زیم يو رو يچا ینیس روزیف. مینکرد یکدوممون صحبت چیآورد ه ییبرامون چا روزیکه ف یموقع تا

و  یمدت ستین یاگه مشکل خواستمیم: رفت و گفتم جیلحظه سرم گ هیگرفتم که  نییو پاسرم . خودشم نشست

 .بمونم نجایا

 .دهیپر یلیافتاده؟ رنگ و روتون خ یـ سوگل خانم اتفاق روزیف

 ؟ییلحظه برم دستشو هی شهیم: صورتم گذاشتم و گفتم يدستم و رو... نشسته بود  میشونیرو پ يسرد عرق
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کجا بود که احساس کردم  ییکه دستشو ارمیب ادمیبلند شدم و خواستم . رش و تکون دادجاش بلند شد و س از

 .ارمیب ادمیو  ییدستشو ينشد جا يازین گهیخورد و د يزیچ هیسرم به 

 

 

شدن  يجار يسرم و تو بالش فرو بردم به اشکام اجازه ... هنوز لباسام تنم بود. تو اتاق بودم. و باز کردم چشمام

 ... شهیاما دال سبک م... دوا نشه  يدرد دیشا...  میکن هیگر میفکر کردم چقدر خوبه ما آدما بلد نیادادم و به 

 خوندیفرخ تو سالن نشسته بود و کتاب م...  رونیجام بلند شدم و سر و وضعم و مرتب کردم و از اتاق اومدم ب از

 .کتاب و بست و از جاش بلند شد دیتا من و د

 ؟يتربه ؟يشد داریـ ب فرخ

 .کنمیمن همش دردسر درست م دیببخش. ممنون یلیخ... بله : نشستم و گفتم کنارش

 !یمراقب خودت باش یلیخ دیبا...  فهیضع یلیبدنت خ: نگاهم کرد و گفت تیجد با

 کجاست؟ روزیف: و تکون دادم و گفتم سرم

 .ـ تو آشپزخونه فرخ

 !اومده؟ شیبرام پ یچه مشکل دیبدون نیخوایـ نم من

 !یخودت بگ خواستمیـ م فرخ

هاش و لحظه هاش فقط  نهیکه ثا ییخوشم بگم؟ از روزا يماجرا شروع کنم؟ از روزا يدونستم از کجا ینم

 هیکه هر لحظه سا یتلخ ياز اون روزا ایعوض شد؟  زیکه سرنوشتم بدست کامب ياز روز ای ن؟یبود و ام نیام

... نه  ایداشت و نه شب؟ یکه نه روز برام معن ییروزا ایازم دورتر؟ نیو ام شدیم شتریرو سرم ب زیکامب ي

 دینا پد نایکه ت ياز روز زد؟یکه توش نفرت موج م ییخاطراتم و ترك کردم؟ از روزا مایکه سوار بر هواپ ياونروز

 شد؟ از کجاش بگم؟

و  دادمیبغضم و قورت م یو من ه دادیفرخ فقط گوش م. گفتم زویاما همه چ... شروع کردم  يچطور دونمینم

 !بود و بس یجیمرگ تدر... تلخ  يبرام سخت بود تکرار روزا.زدمیحرف م

 ... دستام گرفتم  ونیاز اتمام حرفام، سرم و م بعد

 با توام؟ روزیف...  روزیف...  روزیـ ف فرخ

 .کردیبود و اشکاش و پاك م ستادهیتو چارچوب در ا روزیف. و بلند کردم و به طرف آشپزخونه برگشتم سرم
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 ـ بله آقا؟ روزیف

 !اریآب ب وانیل هیـ  فرخ

خودش . ختیخودش ر يبرا میکیمن و  يبرا وانیل هی. آب برگشت وانیل2تو و بعد چند لحظه با پارچ و  رفت

وحشتناك فرخ  يمتوجه نگاه ها روزیف. فرخ چپ چپ نگاهش کرد. شد رهیخ نیو به زم دیو تا ته سر کش وانیل

و  ختیآب ر وانیل هیبگه  يزیچ نکهینگاه به فرخ انداخت و بدون ا هیه به من و نگا هیسرش و بلند کرد و . شد

 .داد دست فرخ

قرار شد اگه گرفتنش . و گفتم زیو همه چ سیصبح هم رفتم پل: و رو به فرخ گفتم زیم يآب و گذاشتم رو وانیل

 .رندیتماس بگ نجایبا ا

اما ... اتفاقات متاسفم نیمن واقعا بابت ا.يکرد یکار درست: و گفت دیبه صورتش کش یدست. و تکون داد سرش

 ؟ینگفت يزیبه اونا چ ؟یخانوادت چ! تلخ تیواقع! تهیواقع هی

 .وقته ازشون خبر ندارم یلیاومد خ ادمیدفعه  هی

 رم؟یتماس بگ هی تونمیم. وقته باهاشون تماس نگرفتم یلیمن خ...  یا راست.. ـ نه نگفتم  من

 .برات بهتره ينطوریا. يبذار انیخانوادت و در جر دیاما به نظرم با... البته : و تکون داد و گفت سرش

 .و تلفن و دستم داد یگوش روزیف

 .کنمیـ بهش فکر م من

 الو؟... الو؟ : دیچیمامان تو گوشم پ يبوق صدا هیبا . گرفتم شماره

 .سالم... ـ الو مامان  من

 ؟يفراموش کرد گهیمارو د دم؟یچند وقته صدات و نشن یدونیم ؟یخوب. ماهت دخترم يـ سالم به رو مامان

 مامان؟ بابا خوبه؟ سامان؟ نیشما خوب.. کنمیوقت شما رو فراموش نم چیـ من ه من

 .دستت باشه یگوش... باهات صحبت کنه  خوادیم نجاستیبابات هم ا... زمیـ همه خوبن عز مامان

 بابا؟ دیخوب. ـ سالم بابا جون من

 ؟یخوبم باباجون خودت خوب.. . زمیسالم عز باباـ

... زدمیبود و باهاش حرف م خواستیدلم م یلیخ... سامان خونه نبود . دادیصداشون بهم آرامش م دنیشن چقدر

 ...و کرده  نیام يآخ که چقدر دلم هوا... نگفتن  يزیمامان و بابا که چ. گفتیم يزیچ هی نیاز ام دیشا

 کجاست؟ زیکامب یـ راست بابا
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 هی... رفته مسافرت ...  زیکامب... ا : کردم خودم و کنترل کنم و گفتم یسع... شدم  یعصب زیسم کامبا دنیشن با

 ... از دوستامم  یکی يمنم االن خونه ... اومده بود  شیپ يمسافرت کار

 گرده؟یبرم یخب ک... ـ اهان  بابا

 .ستیمعلوم ن...  دونمیـ نم من

لقمه . وسط خونه افتاد انویچشمم به پ. میبود زیماده کرد و هرسه سر مناهارو آ روزیساعت صحبت ف میاز ن بعد

 .دمیخونه رو نشن نیهنرمند ا يمن تا حاال صدا: رو قورت دادم و گفتم

 کدوم هنرمند؟: گفت روزیف. با آرامش نگاهم کرد فرخ

 .دوست دارم صداش و بشنوم یلیخ:اشاره کردم و گفتم انویپ به

 !وقته بهش دست نزده یلیآقا خ... آها  روزـیف

 .انوامیعاشق پ یلیـ چرا؟ من که خ من

 .بهش بزنه یدست هیـ پس واجب شد آقا  روزیف

 .فرخ خان من بعد ناهار منتظرم ها. موافقم شنهادتونیـ با پ من

 !ستیسازش کوك ن: و با متانت برش داد و گفت گوشت

 .میکنیکوکش م...  ستیمهم ن: هام و باال انداختم و گفتم شونه

 .زدم روزیبه ف یچشمک و

 بزنم؟ یچ: نشست و گفت انویموافق نبود اما بعد ناهار با اصرار من پشت پ نکاریبا ا ادیز

 .دیدوست دار یهر چ. دونمینم: ها نشستم و گفتم یاز صندل یکی يرو

 ریتاث که تحت زدیبا مهارت م يبه قدر...  دیکش انویپ يدکمه ها يو به چپ کج کرد و انگشتاش و رو سرش

 .نداشت هیبا گر یهرچند حالت صورتم چندان فرق... هیگر ریبود بزنم ز کیقرار گرفتم و نزد

 .ازتون یمرس... بود  یواقعا عال: و گفتم میدست زد روزیو ف من

 .دیاستراحت کن کمیبهتره : زد و از جاش بلندشد و گفت لبخند

 

 

خدا  خواستیدلم م. دمیتخت دراز کش يم و عوض کردم و روبرام آماده کرده بود و لباس روزیکه ف یتو اتاق رفتم

خدا رو با ...سجاده رو پهن کردم و نشستم. رفتم وضو گرفتم و چادر نماز و از تو چمدون برداشتم. رو صدا بزنم
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دو !یراحتم کن...  یماجرا رو تموم کن نیخوام ایم گهیبهش گفتم د. ازش کمک خواستم... تمام وجودم صدا زدم 

در . میما خونه رو محاصره کرد: که گفت شوکه شدم يزیاز چ. میسر زد سیپل يعد همراه فرخ به اداره روز ب

 !ازش نبود ينشونه ا چیاما ه میداخل خونه رو هم گشت. انجام نگرفت يرفت و آمد چیواقع ه

 .شهیدرست م زیهمه چکه  دادیم يفرخ من و دلدار. میبرگشت يدیبا نا ام...  موندمیمنتظر م یتا ک گهید دونمینم

به فرخ . همش تو خونه حبس بودم. رفتیداشت سر م گهیحوصلمم د. نبود زیاز کامب يخبر. هفته گذشت 1

 . سخت نبود ادیز انویگرفتن پ ادیداشتم  ادی تاریهرچند چون من گ. بده ادیزدن بهم  انویدادم که پ شنهادیپ

اوقات با  یو گاه زدیباهام حرف م شتریاالن ب گهید. دادمیو انجام م گفتیکه م يفرخ نشستم و هرکار کنار

فرخ برام مرحم درد . رفتمیم سهیو از خنده ر دمیکشیاونقدر که دست از کار م. نداختیحرفاش من و به خنده م

و  کردیم انیراحت منظورش و ب یلیخ. صحبتاش و پند و اندرزاش بودم دنیاوقات منتظر شن شتریشده بود و ب

 .کردیخوب درك م یلیخ

 

 :و هفتم ستیب فصب

 !ياستعداد دار یلیخ... ـ خوبه  فرخ

 د؟یازدواج نکرد... شما  یراست... ـ ممنون  من

 ...ـ چرا  فرخ

 .سکوت کرد و

 .ستین یمشکل د،یبگ دیـ اگه دوست ندار من

و قبول  تیواقع گهیمن د...  گمیم ستین یمشکل. نه: لبخند زد و گفت. شد رهیو بلند کرد و به چشمام خ سرش

 .کردم

 .منم بلند شدم و روبه روش نشستم و خودم منتظر نشون دادم. مبل نشست يشد و رو بلند

 !يندازیبچه ها م ادیمن و  یگاه: زد و گفت يلبخند

: مبل گذاشت و گفت يدسته  يدستش و رو. و به مبل لم داد دیکش یقیآه عم. انداختم نییو سرم و پا دمیخند

 کجاست؟ یکشیم که يزجر نیبدتر یدونیم

 يدانشجو.من تک فرزندخانواده بودم: گاه سرش قراردادوگفت هیدستشوتک. پرسشگرانه نگاهش کردم یبانگاه

پدرم که مدام در . دمیدیروز به زور م هی يپدر و مادرم و هفته ا... بود م و ثروتمند  یعلوم پزشک سانسیفوق ل
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از  یکیتو ! در حال گردش بود اشدرم هم با دوستما.شدیم داشیپ ایحال سفر کردن بود و فقط تو مهمون

 نیتر یمیو صم نیتر کیپدرام نزد... آشنا شدم دیبا مهش کردیبار برگزار م هی يکه پدرام هفته ا ییها یمهمون

. کم کم عاشق اداهاش و عشوه هاش شدم. زدیبا ناز حرف م. بود یدختر طناز و خوشکل دیمهش. دوستم بود

من و ناراحت  نیراحت بود و ا يادیبود و ز یمیبا همه صم.نداشت یتمومو پارك و کوه  قرارهامون تو رستوران

پدر و مادرش و تو تصادف از دست داده و االن تنها  گفتیم... اما خب عشق جلو چشمام و گرفته بود. کردیم

 رو هیقض نیمنم ا و. باهام ازدواج کنه خوادیعاشم شده و م گفتیم... و نداره  یکس چیه گفتیم. کنهیم یزندگ

فقط اسمشو به  يچون از پدر و مادر. نداشت یتیگذاشتم هرچند نظرشون واسم اهم انیبا پدر و مادرم در جر

انگار ... جالبه  یلیخ! دربارش بدونن ای ننشیبخوان بب نکهیبدون ا... راحت قبول کردن  یلیخ. ارث برده بودند

 هیخوب بود و فقط  زیهمه چ. ازدواج کردم شباها دیبا مهش ییسال آشنا کیبعد از ! فقط دنبال بهانه بودن

وضع خوشم  نیمن از ا. ومدیوقت م ریو شبا د رفتیم رونیب ادیز دیبود که مهش نیاونم ا. وجود داشت یمشکل

آروم شد و  دیاما مهش. کردمیدر و از روش قفل م گهیکه د ییو تا جا میچند بار باهم جر و بحث داشت. ومدینم

رابطه  خوادیدوست داره و نم یلیمن و خ گفتیم. رهیمن م يو فقط با اجازه  رهینم رونیب گهیداد که د بهم قول

 .کرد دایادامه پ مونیمنم قبول کردم و زندگ. از هم بپاشه خودیب يزایخوبمون واسه چ ي

. کردیم تیمن و اذ یکم دیپدرام هنوز ازدواج نکرده بود و رفتارش با مهش. کردمیکار م مارستانیب هیپدرام تو  با

 دیکه مهش گذشتیسال از ازدواجمون م 3... دادمینم یشک چیه يبه خودم اجازه  مونیاما خب به خاطر دوست

وقتا خونه  شتریشدم و ب دیعاشق مهش شیاز پ شتریب. چکار کنم یاز خوشحال دونستمینم. خبر باردار شدنش و داد

حالش خوبه و  گفتیم. مارستانیب فرستادیمن و به زور م دیهشکه م ییتا اونجا. کردمیبودم و ازش مواظبت م

خوشبخبت  کردمیو احساس م دادمیبه کارم ادامه م ادیز يمنم با عشق و عالقه .از خودش مراقبت کنه تونهیم

دوست خوب مثل پدرام و  هیچقدر خوبه که  گفتمیو با خودم م گفتمیحرفام و به پدرام م متمو...  امیمرد دن نیتر

 .دارم دیمثل مهش یهمسر خوب هی

 

 هیشب شتریب. پرواز کنم یاز خوشحال خواستمیتو بغلم گرفتمش م یوقت. اومد ایو باالخره پسرم به دن گذشت

عالمه واسش  هی. ومدمیپارسا خونه م دنیهر روز به عشق د گهید... اسمش و گذاشتم پارسا ... بود تا من  دیمهش

 . رشبه من وابسته شده بود تا ماد شتریپارسا ب. گرفتمیم ياسباب باز
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سال  5: انگشتاش و بهم گره داد و ادامه داد. که گوشه چشمش جا خوش کرده بود و پاك کرد یاشک قطره

پرستو دختر ناز و ...  دیمهش هیبار هم شب نیدختر بود و ا هیدفعه  نیا. دوباره حامله شد دیگذشت و که مهش

 تشونیباشم و بتونم درست ترب امبچه ه يبرا یپدر خوب نکهیجز ا ستمخوایاز خدا نم يزیچ گهید. بود یقشنگ

 . کنم

برق بود و  یمهندس يپارسا دانشجو. رفتندیهردوشون دانشگاه م گهید. گذشت و بچه هام بزرگ شدند سالها

 ... یپزشک يپرستو دانشجو

ش رو بهم نشون داده خوب يرو یزندگ. عاشق همسرم و بچه هام بودم. کردمیو کامل حس م یخوشبخت گهید

 !بود

تو بزرگراه بودم که . گشتمیبرم مارستانیشب بود که خسته از ب يها مهین. داشتم فتیش مارستانیشب تو ب هی

. شدم و گفتم بذار کمکش کنم کشینزد. دمیبچه بغلش و د هیکه چادر سرش بود و  یخانم هی ابونیکنار خ

 هیمن و تا  شهیآقا م: و گفت دآور کیبگم سرش و نزد يزیچمن  نکهیو قبل از ا دمیکش نییو پا نیماش شهیش

. گمیبهتون م دیبر میمستق: کجا برم؟ گفت: بهش گفتم. در عقب و براش باز کردم و سوار شد د؟یبرسون ییجا

خانم من : نگاهش کردم و گفتم نهیاز تو آ. دهینم یآدرس دمیرفتم د میمستق يا قهیدق 20. بچه بغلش خواب بود

: کجا برم؟ گفتم: چادرش و از سرش اندخت و گفت د؟یبد یآدرس دیخواینم. رمیم نجوریاست هم قهیدق ستیب

 .خونتون

 .توست يمن خونه  يخونه : و سفت گرفت و گفت بچش

 ؟یگیم یچ ؟یچ یعنی: پارك کردم و با تعجب به طرفش برگشتم و گفتم يو گوشه ا نیماش

 ؟يمن و ببر يخوایکجا م. ن تواممن ز. يدیکه شن نیهم: نگاهم کرد و گفت رهیخ

در عقب و باز . شدم ادهیپ نیاز ماش یبا کالفگ. خوادیم یزن ازم چ نیا دونستمینم. دیکشیداشت سوت م سرم

 !خانم نییپا ایب: کردم گفتم

 !من زنتم. خونت يمن و ببر دیبا. نییپا امیمن نم: من و نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 .زود باش. گفتم نییپا ایتو؟ ب یگیم يردا یچ: شدم و داد زدم یعصبان

 .من و ببر خونت. من زنتم: گفت

 نییپا ياینم: گفتم زیدآمیبه حالت تهد. کنم کاریزن چ نیبا ا دونستمینم. دمیدستم و به موهام کش یکالفگ با

 نه؟ گهید
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 .کنمیم دتایبه زور پ... باشه : گفتم. در و محکم بستم و سوار شدم. و به چپ و راست تکون داد سرش

 يهمه  سیکردم و بردمش داخل و به پل ادشیپ نیبه زور از ماش. رسوندم يزدم و خودم و به کالنتر دور

 گفتمیمن م یهر چ. کفش کرده بود که من شوهرشم و اونم بچمه هیخانمه پاش و تو . کردم فیو تعر انیجر

 .خانم نینه ا دهیزن من مهش: تمدادم و گف شناسنامم و نشون. ومدیو نه اون خانم کوتاه م کردیقبول م سینه پل

 .عقدناممونو تو راه پاره کرد. درست کرده یشناسنامه جعل هی. گهینه دروغ م: گفت

 يدم دما...  شگاهیآزما میرفت. با سر قبول کردم. میبد شیداد آزما شنهادیپ سیپل. کرده بودم ریگ یبد اوضاع تو

کجام  نهیاصال زنگ نزد بب دیمهش. ازمون گرفتن گهیو زهرمار د کوفت شیخون و هزار آزما شیآزما. صبح بود

 .بدمبهش  یچه جواب دونستمیکه زنگ نزنه وگرنه نم کردمیو من دعا م

بهم گفتن . شد رونیرو سرم و ایدن دمیکه شن يزیاز چ. آماده شد شهایاز آزما یکیظهر بود که جواب  يکاینزد

 هیکردم که آخر  دادیاونقدر داد و ب. غلطه من دو تا بچه دارم شیآزمازدم جواب  ادیفر. یشیتو اصال بچه دار نم

غلط بوده  شیجواب آزما کردمیبشه خدا خدا م هدوم آماد شیکه جواب آزما یتا موقع. ازم گرفتن گهید شیآزما

 شیاجواب آزم. که اشتباه کردن دادمیم دیبه خودم ام. گذشتیاز ذهنم م الیتا اون زمان هزار فکر و خ. باشه

 يفقط چهره . دمیفهمینم يزیچ چیمنگ بودم و ه يا قهیتا چند دق!و باز هم همون جواب... دوم هم آماده شد 

 به دروغ؟ به اشتباه؟ به کدومشون؟ انت؟یبه خ! فکر کنم یبه چ دونستمینم. دچشمام بو يجلو دیمهش

سرم به . دمیشنینم يزیاما من چ... کسه و یب. نکنم تیکه ازش شکا کردیم هیبود و گر ستادهیخانم جلوم ا اون

 شیبرگه آزما. شب شده بود. رونیاومدم ب ياز کالنتر. ندارم یتیگفتم ازش شکا سیبه پل. شدت درد گرفته بود

و بهم بگه که همه  دیمهش شیبرم پ خواستیفقط دلم م. دوباره بهش نگاه بندازم یحت دمیترسیم. تو مشتم بود

بعد  قهیده دق... شدم و با سرعت به طرف خونه راه افتادم  نیسوار ماش... بوده دروغ  دمیو شن دمیکه د ییزایچ

و  دیبرم مهش خواستیداشتم اما فقط دلم م جهیسرگ. شدم ادهیپ نیلرزون از ماش يبا پاها. در خونه بودم يجلو

آروم . خونه بودتو  دیمهش يخنده  يصدا. در و باز کردم و داخل شدم...و جواب درست و از خودش بشنوم نمیبب

 ...داخل شدم و بدون سر و صدا وارد سالن شدم

 

 

از خودم  دمیاون و با سر و وضع افتضاح تو بغل پدرام د یاما وقت. خوش بود دیحاال فقط دلم به جواب مهش تا

وجه و پدرام هنوز مت دیمهش. نشون بدم یچه عکس العمل دونستمینم... نفسام به شماره افتاده بود ... متنفر شدم
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 دنیاز جا پر دنیهردوشون تا من و د...  رفتمآروم جلوتر . چشمام فقط خون بود يجلو. حضور من نشده بودند

 .نگو یچیخفه شو و ه! خفه شو: بزنه داد زدم یتا خواست حرف دیمهش. کردیبغض داشت خفم م... 

 ياشک پهنا. دم لعنت فرستادمخو هیلحظه به سادگ هی. کردیبا لبخند نگاهم م. نفرت به پدرام نگاه کردم با

. پرت کردم دیکه تو مشتم بود و تو صورت مهش شیبرگه آزما. از تاسف تکون دادم يسر. صورتم و پر کرده بود

 .دمیم حیبرات توض رفرخ بذا: نگاهم کرد و گفت يبا ناباور. برگه رو برداشت و نگاه کرد

سال بهم  30تو  دیمهش... يداد میباز یبسه هرچ... و نگ یچیه...  دینگو مهش یچیه: و بلند کردم و گفتم دستم

 يقشنگ تر یزندگ میتونستیم دیمهش ؟یچ یعنی یفهمیم...دیمن بچه هام و دوست داشتم مهش... یدروغ گفت

تر  کیمن تو رو از برادر به خودم نزد چرا؟پدرام تو . چقدر احمق بودم به شما دو اعتماد داشتم...  میداشته باش

کدومتون و  چیه...  گذرمیپدرام ازت نم...  بخشمتیوقت نم چیه دیمهش... يو نابود کرد میندگز. دونستمیم

 .بخشمینم

 يتو خونه ا تونستمینم گهید. دمیم حیتوض سایوا گفتیم یدنبالم اومد و ه هیبا گر دیمهش. رونیخونه زدم ب از

تا خواست لب  دیبه طرف خودش کشبازوم و گرفت و من و دیمهش... کنم یمال من نبود زندگ زشیچ چیکه ه

 يهزارم کار کیجواب  یلیس نیا: با نفرت گفتم. که به صورتش زدم تو بهت نگهش داشت یلیاز لب باز کنه س

 ...  ریبرو تو بغل اون پدرام کثافت بم... برو ...  دیمهش خورهیحالم ازت بهم م...  ستین يکه تو با من کرد

داشتم و  یبعد از اون چه حال گهید... با دروغ بوده تیعمر زندگ هی یمکه بفه یکشیم یو وقت يزجر نیبدتر

که  هیضربه ا نیبدتر انتیخ... ومدیو آسمون بدم م نیاز زم. ومدیبدم م گهیدور و برم د يفقط از آدما. گمینم

 .زو رها کردمیشدم و همه چ کایآمر هیهفته بعد راه 2...شکنهیانسان و م هیروح 

اشکام و از رو . دیرسیبه نظر م نیچهرش گرفته و غمگ... مبل لم داد و چشماش و بست  وبه دیکش یقینفس عم

 !دییبفرما: و گفتم ختمیآب ر وانیل هیصورتم پاك کردم و پارچ و برداشتم و 

 .ممنونم: و ازم گرفت و گفت وانیو باز کرد و ل چشماش

 .جرعه از آب وخورد هی

 !سخته یلیخ... بگم  یچ دونمیمن واقعا نم _ من

 .بشم میسه یکیبعد از سالها دردم و با  تونمیفقط احساس کردم م...  یبگ يزیچ خوامینم _ فرخ

 .من جدا متاسفم _ من
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شونه هاش خم شده و  دیرسیبه نظر م. از جاش بلند شد و بدون حرف به طرف اتاقش رفت. زد یتلخ لبخند

 .ست دهیتک

. چشمام و بستم يلحظه ا يو برا دمیتخت دراز کش يرو... رفتم بلند شدم و تو اتاقم ... همونجا نشستم  یمدت

 ...گاهش و دونستم  یگاه و ب يو آه ها نیغمگ يحاال راز نگاه ها

هنوز بوق دوم تموم نشده بود ... تلفن و برداشتم و شماره گرفتم  یبلند شدم وگوش. بغض گلوم و فشرد دوباره

 الو؟... الو؟ : که تماس برقرار شد

 ن؟یام هیک: گفتیکه م ومدیم یزن يصدا ازونطرف

 الو؟...  دهیدونم جواب نم ینم ـ

 .تونم ببرم ینم نهیرو بردار سنگ نایا ایولش کن ب ـ

بار  نیهزارم يبغضم و برا. کردیمغزم و نابود م يقطع شد و بوق ممتد تلفن تو گوشم تک تک سلول ها تماس

وقت بود که خودم و  یلیخ. دهید و صورتم پژمرده و رنگ پرچشمام قرمز بو. ستادمیا نهییآ يقورت دادم و جلو

 !زارمیب نهییخودم تو آ ریاز تصو گهید. تماشا نکرده بودم نهییتو آ

 

 نیتو ا... هفته گذشته  2! از خودش به جا نذاشته يرد چیکجا رفته که ه دونمینم... نبود  زیاز کامب يخبر هنوز

و تا صبح از ترس کابوسها جرات نداشتم دوباره  دمیدیشبها کابوس م.. .هفته حال و روزم بهتر از قبل نبود  2

 يبه آهنگا روزیو فرخ و ف نشستمیم انویپ يپا اوقت شتریب. حوصله بودم یروزا کسل و ب نیهم يبرا. بخوابم

شاد بزن  کمیسوگل خانم : صداش دراومد و گفت روزیکه ف زدمیاونقدر سوزناك م. دادندیمن گوش م نیغمگ

 .ون غمباد گرفتدلم

 !زنمیآهنگ شاد م هی. اما به خاطر شما باشه. زنمیم ادیم رونیاز دلم ب یمن هر چ: زدم و گفتم لبخند

فرخ هم نتونست اون و  يچشم غره ها یحت. از جاش بلند شد و چندتا قــر اومد روزیزدم که ف يآهنگ شاد هی

 .برقصه شتریتر کردم تا ب ینکه من آهنگ و طوال دیرقص یاونقدر قشنگ م. سرجاش بنشونه

 یکه گاه ییتا جا. میزدیو قدم م میکردیو مدتها صحبت م میرفتیقدم زدن به پارك م يو فرخ صبحها برا من

تو لحن صداش و  یآرامش خاص. فرخ و دوست داشتم يصحبت ها. میسپرد یم یاوقات زمان و به فراموش

 .یحرفاش فکر کنکه به  کردیحرفاش بود که ناخودآگاه آدم و مجبور م
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من و تو رو فراموش  دیبا یگاه... سپرد  یرو به فراموش یزمان و مکان و زندگ يکلمه  دیاوقات با یـ گاه فرخ

و از دست  دتیکن ام یسع. باشه زهیانگ. باشه دیزندست که تو وجودش ام یانسان تا موقع. کرد و به ما فکر کرد

هرچه قدرم که بزرگ  ندازه،یجلو پات م ینگس هی یخودش وقت .و به خودش بسپر زیبا خدا باش و همه چ. يند

ما . ما فکر نکن کیبه عقل کوچ. ستیحکمت ن یکار خدا ب چیکه ه گنیم شهیهم. رهیگیباشه دستت و م

عشق بورز و  یبه زندگ...  میشیو هوس م يهو میکه تسل نیهم يبرا. میرو ندار زهایچ یلیدرك خ ییتوانا

. يشاد ي هیگر. کن هیگر یحت. کن یمهربون. مونهیجوون م شهیمه ورزهیکه عشق م یقلب. دوست داشته باش

که تو  هیزیساده تر از اون چ ایدن. رسهیهات به گوش خدا م هیگر دنیچک يمطمئن باش صدا. ییتنها ي هیگر

حل  یممشکالت و به آرا یتون یپس م. میکنیو خم و انتخاب م چیراه پر پ میخودمون دار. گرفته يفکرمون جا

 .یکن

 

 

 

 :و هشتم ستیب فصل

فرخ نشستم و مشغول پوست  يتو سالن روبه رو. سرحال تر بودم گهید يخونه نبود و امروز برعکس روزا روزیف

سرم و بلند کردم که با نگاه . شدم بیکردن س زیو من مشغول ر میگفتینم يزیکدوم چ چیه. شدم وهیکندن م

نگاهش کنم مشغول  نکهیبدون ا ولبخند کوچولو زدم  هیمنم . زد یگلبخند پر رن. شدم ریفرخ غافلگ ي رهیخ

 ن؟یبگ نیخوایم يزیشده؟ چ یچ: موهام و از رو صورتم کنار زدم و گفتم. بود رهیهنوز به من خ... خوردن شدم

 نه چطور مگه؟: شد و گفت نهیبه س دست

 !افتاده یفکر کردم اتفاق یچیـ ه من

 .بودم و قورت دادم دهییو که هنوز خوب نجو بیسته سگرفتم و آه نییسرم و پا دوباره

 !بود؟ یچند سال خوشحالم کرد چ نیکه تو ا يزیتنها چ یدونیـ م فرخ

 .کردم و سرم و به چپ و راست تکون دادم نگاهش

 !دهیچیخونه پ نیعطر وجود تو تو ا نکهیا: زد و گفت یحیمل لبخند

هام کمتر  یکه بد خلق یدقت کرده باش دیشا: داخت و گفتان نییسرش و پا. باز نگاهش کردم مهیدهان ن با

 ...و نیبهشون ندارم و من ا يازین گهید یعنی. کنم یمصرف نم گهیو د یلعنت يشده و اون قرصا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

 !تو هستم سوگل ونیمد: و بلند کرد و به من که هاج و واج مونده بودم نگاه کرد و ادامه داد سرش

شدم اما سوگل  وونهید یکنیفکر م يبا خودت دار دیشا دونمیم: د و گفتدا هیو به مبل تک دیکش یقیعم نفس

و حس کنم و به  گرانید یکه خوشحال يباعث شد. برگردم یمن به زندگ يو بدون که تو باعث شد نیا... 

 ...بچه خوشحال بشم هی يخاطر خنده 

درد گرفته بود و احساس  يرسرم بدجو. دمیشنیو هم نم دمیشنیهم م یعنی. گهیم یداره چ دمیفهمینم گهید

 ایخدا: دستم به طرف قلبم رفت و با خودم گفتم اریاخت یب. کوبهیتو سرم داره م ییطبل پر سر و صدا هی کردمیم

 !نه نباریا... نه 

اما دلم ... اما ! یبش کیو خرفت نزد ریبه من پ ادیبدت ب دیشا دونمیم.ازت ندارم يانتظار چیـ سوگل من ه فرخ

 !میو بفهم گریهمد میتونیمن و تو خوب م. یرفام خوب فکر کنبه ح خوادیم

به صورتم  یدست. درست فکر کنم تونستمیبود و نم ختهیتمرکزم بهم ر... نفسم بند اومده بود . جام بلند شدم از

 نهییخودم و از تو آ. دادم هیدر و پشت سرم بستم و به در تک. و آروم و بدون حرف به طرفم اتاقم رفتم دمیکش

دستام گرفتم و  ونیسرم و م. افتاد نییخورد و پا سر نهییاز تو آ رمیتصو. که روبه روم قرار داشت نگاه کردم يا

 ...چرا ... چرا من؟ آخه چرا ... چرا؟ ... چرا خدا؟ : آروم گفتم هیگر ونیم. بغضم و رها کردم

 يجا نجایا گهید. رفتمیم دیبا گهید. بود تموم بدنم گرفته و خسته. از جام بلند شدم. سر کردم هیرو با گر یساعت

 !بود رزنیپ هیفرخ  يکاش به جا...  ذاشتمیخونه نم نیوقت پام و تو ا چیکاش ه. يمن نبود

لباسام و جمع کردم و آماده  هیبق. توش بود لمیاز وسا یلیهنوز خ. طرف کمدم رفتم و چمدونم رو برداشتم به

تا منو چمدون به  روزیف. و فرخ هر دو تو سالن نشسته بودند روزیف. رونیبه اتاق انداختم و اومدم ب ینگاه. شدم

 د؟یبر دیخوایم ییجا: از جاش بلند شد و گفت دیدست د

 

 

آره : گفتم روزیکردم لبخند بزنم و رو به ف یسع. احساس کردم اونم از جاش بلند شد. کردمیفرخ نگاه نم به

 .برم دیبا گهید. زحمتتون دادم یلیخ. گهید

 !نشده دایپ زیهنوز که کامب ؟يبر يخوایکجا م: تر اومد و گفت کینزد روزیف

 !موندم نجایا يادیز کنمیاحساس م. برم دیبا گهید. شهیم داشیـ باالخره پ من
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فرخ خان تو  دیببخش: انداختم و گفتم ینگاه مین. شد رهیجملم فرخ سرش و بلند کرد و به من خ نیگفتن ا با

 !از تمام کمکاتونم ممنونم.بتونم جبران کنم دوارمیام .مدت مزاحمتون شدم نیا

 .هم معلوم بشه زیکامب فیتا تکل دیبمون ن؟خبیبر نیخوایبابا سوگل خانم کجا م يا روزـیف

تا  یهتل هیتو  رمیفعال م. که من زودتر رفع زحمت کنم نهیصالح بر ا. ممنون یلیخ: زدم و گفتم یکوتاه لبخند

 !ر انتظارمهد یچه سرنوشت گهید نمیبب

شما در . باز هم ازتون ممنونم. خداحافظ فرخ خان: بود گفتم رهیو برداشتم به فرخ که هنوز به من خ چمدونم

 .کنم یوقت فراموش نم چیه! دیکرد يحقم پدر

 .رونیکردم و اومدم ب یهم خداحافظ روزیف با

 .گرفتم نییبرگشتم و سرم و پا. هم پشت سرم اومد و صدام زد فرخ

. دونم چرا اصال اون حرفا رو زدم ینم. بشه ينطوریا خواستمیباور کن نم. نداشتم يمن منظور... من ـ  فرخ

 .سوگل من و ببخش. مونمیخودم از گفتم پش

قدم جلوتر اومدم و  هی. لبخند زدم. نمشیبب نیغمگ يروز آخر ومدیدلم ن. و بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 .نسبت به شما ندارم يا نهیک چیه دیخان مطمئن باش فرخ. که نخوام ببخشم میمن ک: گفتم

 گه؟ید یمونیپس م: زد و گفت یپر رنگ لبخند

 .تونم دست رو دست بذارم ینم. بکنم يکار هیخودم  دیبا. برم دیمن با. داره يا گهید لیرفتنم دل... ـ نه نه  من

 . با من در تماس باش... فقط ...  یـ باشه هر جور راحت فرخ

 .اـ حتم من

 .خداحافظ: و تکون دادم و گفتم دستم

 .ـ خداحافظ فرخ

و هوا  دمیکش نییرو پا شهیش. کردمیم یاحساس خفگ. چسبوندم و چشمام و بستم نیراه سرم و به پنجره ماش تو

که سرم و رو شونه هاش  یکس هی. خواستیگاه م هیتک هیدلم . هام کشوندم هیرو با تموم وجودم به داخل ر

دلم . کنمیگذره اما هنوزم احساس غربت میم کایسال از اومدنم به آمر 2 نکهیبا ا. کنم هیگر تونمیبذارم و تا م

 میکه آقا رح ییگلها يبرا... خونمون  يباغچه  يبرا...  نایدود ماش يبرا... آسمون مشهد تنگ شده  يبرا

 ...تنگ شده ذاشتیو تو گلدون م دیچیم

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٠٣ 

 

سرم درد . خودم و رو تخت رها کردم... بمونم  نجایا دیبا یم که تا کفکر کرد نیاتاق هتل شدم و به ا وارد

احساس کردم سر دردم بهتر شده از رو  یبعد وقت یمدت. هام گذاشتم و مالش دادم قهیشق يانگشتام و رو. کردیم

و تو  انگشتام. شد شونیفر خوردم دورم پر وبلند  يموها. تخت بلند شدم و موهام و که بسته بودم و باز کردم

 یبودم نشستم و بغضم و خال ستادهیکه ا ییو همونجا دیدفعه بغضم ترک هیموهام فرو بردم تا مرتبشون کنم که 

 .کردم

نکردم چراغ  یسع ینشسته بودم و حت کیتو اتاق تار. دادیشب رو نشون م مهین 12شده بود و ساعت  کیتار هوا

 رانیتلفن و برداشتم و شماره ا یگوش. ژور و روشن کردمآبا. تخت نشستم ياز جام بلند شدم و رو. و روشن کنم

و  یگوش. شدمیم دیداشتم ناام. داشتیو برنم یگوش یبوق چهارم و پنجم تو هم زده شد اما کس.و گرفتم

 الو؟: دیچیسامان تو گوشم پ ينفس نفس زدنا يبذارم که صدا خواستمیم

 ؟يکردیم يفوتبال باز یداشت: زدم و گفتم یکیکوچ لبخند

 شما؟: شد و گفت جادیسکوت ا يا لحظه

 ؟یشناسیخواهرت و نم يصدا گهیـ حاال د من

 ؟یخوب ؟يچطور. شهیباورم نم يوا ؟ییـ سوگل تو سامان

 خوبند؟ یمامان و بابا ؟ همگ ؟یتو خوب... ـ خوبم سامان  من

 ...  زمیـ همه خوبند عز سامان

 !دارم اجیکه من به کمکت احت دونمیو م نیفقط ا. تونم صحبت کنم ینم ادیـ سامان من ز من

 لرزه؟یشده؟ چرا صدات م يزیـ چ سامان

 .نجایا يایهرچه زودتر ب دیـ سامان تو با من

 .دست من نبود یچیاما انگار ه. دوباره بغضم خودش و نشون بده خواستینم دلم

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یـ تو رو بخدا بگو چ سامان

 .ودم مسلط بشمتا بتونم به خ دمیکش یقیعم نفس

هرچه زودتر  دیتو با. کنم فیپشت تلفن برات تعر تونمیافتاده که نم يندیاتفاقات نا خوشا نجایـ سامان ا من

 .دارم سامان اجیاحت یلیمن به کمکت خ. نجایا يایب

 نه؟ ایشده  یچ یگیـ قلبم اومد تو حلقم م سامان
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 .کردم فیخالصه تعر یلیبه طور خ نایکشته شدن ت از

 ؟یچرا زودتر نگفت: به حالت متفکر گفت نساما

 ؟يایم یـ سامان ک من

 رمیامروز م نیهم. نکردم هیته طیگرفته بودم که خوشبختانه هنوز بل زایسفر به فرانسه و يـ من برا سامان

 ؟ییتو االن کجا. طیدنبال بل

 .و شماره هتل و دادم... ـ من تو هتلم من

 .نگو يزیچ یمورد به کس نیـ سامان در ا من

 راحت باشه؟ المیتو جات امنه سوگل؟ من خ. ـ باشه سامان

 گه؟ید يندار يکار. يایکن زودتر ب یفقط سع. آره داداش: کنه جام راحته و گفتم دایپ نانیتا اطم دمیخند

 .خداحافظ. زنمیدوباره بهت زنگ م. ـ نه مواظب خودت باش سامان

 .خداحافظ. ـ به مامان و بابا سالم برسون من

آباژورو خاموش کردم و دراز . ادیخوشحال بودم که سامان داره م یلیخ. کردمیم یآرامش و سبک اساحس

 .آسوده به سراغم اومد یبعد از مدتها خواب. دمیکش

 

 

 الو؟: و برداشتم یپتو دراز کردم و گوش ریدستم و از ز.کرد داریزنگ تلفن من و از خواب ب یدر پ یپ يصدا

 .سامانمنم . ـ سالم سوگل سامان

 شد؟ یچ ؟یسالم خوب: تخت نشستم و گفتم رو

 الو؟ ؟يـ خواب بود سامان

 اد؟یصدام نم. نه گهیـ االن د من

 .کردم هیته طیبل گهیهفته د کی يزنگ زدم بگم برا. ادیـ صدات واضح نم سامان

 !!هفته؟ کی: هفته دلم گرفت و گفتم کی دنیشن از

 .ستیصدات واضح ن. دمینفهم ؟یـ چ سامان

 .يممنون که خبرم کرد. یچیـ ه من

 ؟يندار يـ فعال کار سامان
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 .ـ نه خداحافظ من

اما هشدار . برم خونه و همه جا رو بگردم خواستیدلم م.رونیو گذاشتم و آماده شدم و از اتاق اومدم ب یگوش

ا به صورتم سوز سرم. رونیاز هتل اومدم ب. کار منع کرد نینشم من و از ا کیکه گفته بود به خونه نزد سیپل

دستام و تو . داد ینم ییگرما چیه دیکشیابرها سرك م ياز سوگل ال یکه گاه دینور خورش یحت. زدیم یلیس

 . میکن دایو پ زیکامب میتونیفکر کردم که چطور م نیپالتوم کردم و به ا بیج

 دایو پ زیکن کامباما حاال تو کمک . کمکت کنم تونستمیکاش م. نایمن و ببخش ت. سوزه یم نایت يدلم برا ـ

 .از خواهرت داشتم ینشون هیکاش  يا. دمیو بهت قول م نیا. رمیگیاونوقت خودم انتقامت و ازش م. کنم

 ادیشکمم من و  يسر و صدا. دمیرسیم يا جهیاما کمتر به نت. قدم زدم و فکر کردم ابونایها تو خ ساعت

 میومدیم رونیب نایبا ت یرستوران و وقت نیا. شدم داشت، یرانیا يرستوران که غذاها هیوارد . انداخت میگرسنگ

 .کردم دایپ

رستوران . چونم گذاشتم و حالت متفکرانه به خودم گرفتم ریدستم و ز.دادم و منتظر موندم يقورمه سبز سفارش

 يو گرما بردیسرما رو به فراموش م یمدت يبرا شدیکه پخش م یآرامش بخش کیشلوغ بود و موز يتا حدود

آرامشم و  يمردانه ا يصدا هک دادمیگوش م کیچشمام و بسته بودم و به موز... گرفتیجاش و م يزیدل انگ

 !سالم: بهم زد

مرد سبزه رو اتو  نیفکر کردم که ا نیبه ا يلحظه ا. ثابت موند يو به صورت مرد دیبه طرف باال چرخ چشمام

 .سالم... آه : م بلند شدم و گفتماز جا. سرچ کرد و به خاطرم آورد عیکه مغزم سر دمیرو کجا د دهیکش

 نم؟یبش تونمیم: من اشاره کرد و گفت يروبه رو یصندل به

 .کنمیخواهش م. البته: آوردم و گفتم نییو پا سرم

 !شما تعجب کردم دنیمن واقعا از د: دستاش و بهم گره داد و گفت. مینشست هردومون

 د؟یمگه شما تو لندن اقامت نداشت. نطوریـ منم هم من

بزنم که خوشبختانه با شما روبه رو  نجایبه ا ياما به خاطر قرارداد شرکت مجبور شدم سر. چرا: زد و گفت خندلب

 درسته؟ دیکن یم یزندگ نجایشما ا. شدم

 د؟یدونیشما از کجا م. درسته. بله: لبخند زدم و گفتم منم

 و ندونم؟ يزیچ شهیم مگه نازیمثل پر يبا وجود داشتن دختر خاله ا: داد و گفت هیتک یصندل به

 .بگه يزیمن به احسان چ يدرباره  نازیپر دیفکر کردم که چرا با نیو من به ا دمیدومون خند هر
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و ساالد و دسر و مخلفاتش هم  يکه دو پرس قورمه سبز دمیغذاها رو آورد و من با کمال تعجب د گارسن

 يو با اجازه  دمیمن شن دیدادیذا رو مسفارش غ دیداشت یوقت: احسان متوجه تعجب من شد و گفت. همراهشه

 .شما منم همون سفارش شما رو دادم

 .میچند لقمه از غذا رو در سکوت خورد. نگفتم يزیو چ دمیخند

 د؟یخونیدرس م نجایشما ا یـ راست احسان

 .نه متاسفانه: زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 !چرا؟: تعجب نگاهم کرد و گفت با

 .گهینشد د یلیبه دال: گفتمهام و باال انداختم و  شونه

 .و گرفتم سانسمیمن امسال فوق ل... آهان : که هنوز متقاعد نشده بود گفت یحال در

 د؟یدیبازم ادامه م. خوبه یلیخ: شده رو قورت دادم و گفتم دهیجو لقمه

 .قطعا: گفت یهینگاه عاقل اندر سف با

 !دیپس موفق باش: و گفتم دمیخند

 د؟یکن ینم لیمچرا . ممنون یلیـ خ احسان

 .شدم ریـ س من

 !گنجشکه يکه غذا نیا: گفت يلبخند مرموز با

لبخند زدم و . از غذا دست نخورده مونده بود یلیخ. به بشقاب غذام انداختم و متوجه شدم حق با احسانه ینگاه

 .نگفتم يزیچ

 

 

 نیا: فم دراز کرد و گفتکارت و به طر. کرد ادداشتی يزیدرآورد و پشت کارت چ فشیو از تو ک یکارت احسان

 3من تا . آدرس و شماره تلفن هتل که ساکنش هستم و شماره تلفن همراهم نمیو ا. کارت شرکتم تو لندنه

 .بازم باهاتون در ارتباط باشم شمیخوشحال م.هستم نجایا گهیهفته د

تکون دادم و کارت  سرم و. که خودم اونجا هستم هیآدرس همون هتل دمیانداختم و با تعجب د یکارت نگاه به

 .انداختم فمیو تو ک

 .دیامروز و مهمون من باش دیاجازه بد: جاش بلند شد و گفت از
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 !باشه: که هنوز تو فکر هتل بودم بدون توجه گفتم من

 .دیممنون که خوشحالم کرد: و گفت دیصدا خند با

حساب کرد و هردو از  و زینگاهش کردم و احسان پول م یبا شرمندگ. من تازه متوجه حرف خودم شدم و

 .میرستوران خارج شد

 هتل؟ دیگرد یـ شما برم من

 چطور مگه؟. بله: گفت داشتیکه در کنارم قدم برم یحال در

 .طرف برم نیاز ا دیآخه من با. دمیپرس ينطوریهم. یچیـ ه من

 .به سمت راستم اشاره کردم و

 .شهیراهمون جدا م نجایپس ا: و تکون داد و گفت سرش

 .خداحافظ. من منتظر تماس شما هستم: ه طرفم دراز کرد و گفتو ب دستش

 .میو از هم جدا شد میکرد یو فشردم و خداحافظ دستش

 

 :و نهم ستیب فصل

به  یپرسه زدم و وقت ابونایرو تو خ یساعت.رو قدم بزنم تا تو هتل با احسان مواجه نشم یگرفتم مدت میتصم

اما نبود و  نمیانداختم تا احسان و بب یوارد شدم و به دورو بر نگاه. در هتلم يخودم اومدم که متوجه شدم جلو

 .گرفته بودم از آسانسور استفاده نکنم میتصم. من خوشحال به طرف پله ها رفتم

تا صبح . آرام به سراغم اومد یشد و خواب نیچشمام سنگ. تخت رها کردم ياتاق شدم و خسته خودم و رو وارد

تلفن و برداشتم  یگوش. امیب رونیکمتر ب ادیکه سامان م یگرفتم تا وقت میشدم تصم ردایب یو وقت دمیراحت خواب

 .مداد کردم هیو سفارش چند ورق کاغذ و 

همه مداد  نیا دنیمن که از د. بسته کاغذ و انواع مداد وارد شد هیبا  يرو منتظر موندم تا خدمتکار یساعت مین

 .به خدمتکار دادم یخوشحال شده بودم انعام

 .بکشم یو ساعت ها نقاش نمیتونستم بش یبود و م یخوب یسرگرم ینقاش

تماس گرفتم اما  سیبار با اداره پل 3مدت  نیتو ا. دمیکشیم یو فقط نقاش ومدمیم رونیکمتر از خونه ب روزها

احوالم بود و من فقط دلم به  يایو جو گرفتیسامان هر روز تماس م. کردمیتماس و قطع م دیهربار نا ام

 .کردیو پر م مییاش خوش بود و تنهاصد
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 یو شمارم و بدونه اما من م میمحل زندگ کردیم یو اون سع مینزد یحرف بخصوص. احسان تماس گرفتم با

 .کردمیو بحث و عوض م چوندمشیپ

. بود ییاز غم و درد و تنها يریتصو هایتو تموم نقاش. شده بود کیو مدادها هم کوچ شدیداشت تموم م کاغذها

 .کرده ریرو اس ییبایوحشتناك که دختر ز وید هی. دختر شکست خورده هیاز  ریوتص هی

 . دیهفته گذشت و روز اومدن سامان رس 1

ساعت تا نشستن  کی. آماده شدم و به فرودگاه رفتم عیرو تخت بلند شدم و خودم و تو حموم انداختم و سر از

ساعت  2داخل شدم متوجه شدم پرواز  یشدم و وقت ادهیپدر فرودگاه  يساعت جلو میبعد از ن. مونده بود مایهواپ

 .داره ریتاخ

از تمام . دو ساعت سرگرم کنم نیحفظ آرامش به طرف فروشگاه رفتم تا خودم و تو ا يخورد شد و برا اعصابم

که  ییبایز ینقاش يبودم و به تابلوها ستادهیا نیتریپشت و. مغازه شدم هیکردم و فقط مجذوب  دنیمغازه ها د

 ادمی يزیچ کردمیفکر م یدم اما هرچید ییجا هیتابلو رو  نیا کردمیکردم حس م ینگاه م کردیم ییخودنما

پشت .سپرد یرو بدست آب م یبود و گل ستادهیکنار چشمه ا میاز گل مر یبود با تاج يدختر يتابلو... ومدینم

بود و دخترك رو  ستادهیکج و کوله ا يا افهیساحر با ق یاز پنجره هاش زن یکیبود که از  یبیقصر عج هیسرش 

منم لبخند زدم و خواستم با انگشتم دخترك و . زنهیبه صورتم لبخند م ارهاحساس کردم دخترك د. زدیصدا م

که  دمینگاه کردم و با تعجب د میبه ساعت مچ. رو لمس کرد و من و به خودم آورد شهیلمس کنم اما دستم ش

تو قلبم به پا  ییشور و غوغا کردیکه اعالم نشستن پرواز رو م یزن ییاصد. تابلوام يساعت در حال تماشا کی

 فیقابل توص ریغ یاحساس گذشتیکه م يا قهیهر دق. بودم ستادهیبودم که پشت در منتظر ا ينفر نیاول. کرد

 شدیتر م کیهر لحظه که نزد. دمیسامان و از دور د يساعت گذشت که چهره  مین. گرفت یوجودم و فرا م

و موهاش بلندتر بود اشکم  بوددر اومده  لشیبیو س شیصورتش که ر دنیبا د. بود دنینم در حال ترکبغض م

اشکام . و متوجه من نبود کردیچند قدم با من فاصله داشت اما دور و بر و نگاه م. کرده بود رییچقدر تغ. شد يجار

 !سامان: و پاك کردم و صداش زدم
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. هیگر ریبغلش کردم و زدم ز عیوسر میشد کیهر دومون نزد. شد رهین خمتوجه من شد و با بهت به م نگاهش

تو همون  یعنی. يچقدر بزرگ شد! سوگل يچقدر عوض شد: سامان سرم و نوازش کرد و با بغض گفت

 !یمن يجوجو

 .خوشحالم یلیخ. سامان نمتیب یخوشحالم که م یلیخ: و گفتم دمشیبار بوس چند

 .قرار داده بود ریه رو تحت تاثهم میختیریکه هردومون م ییاشکا

. مینزد يادیتو راه حرف ز. میهتل بود هیراه یها و ماچ و بوسه هامون تموم شده بود و هر دو سوار تاکس هیگر

به  اجینفره بود و خوشبختانه احت 2اتاق من . میبمون یخودمون باق ییتو تناه خواستیانگار هردومون دلمون م

که سامان با خودش آورده بود و داخل  یدونچم 2 يو خدمتکار میوارد اتاق شدهردومون . نبود يا گهیاتاق د

 .اتاق گذاشت و رفت

 ؟يهمه بار با خودت آورد نیچرا ا: تخت نشستم و به چمدونا اشاره کردم و گفتم رو

خرت  عالمه هیروزه رفت بازار و  هیزنم  یبه تو م يسر هیبه مامان گفتم از سفر فرانسه : نشست و گفت کنارم

من  يالیچمدون هم وسا هیباور کن نصف : و ادامه داد دیخند... گرفت، چپوند تو چمدون  یو پرت و خوراک

 .ستین

: رو به سامان گفتم... چقدر دلم براش تنگ شده. قربون مامانم برم یاله: بغض گلوم و گرفت و گفتم دوباره

 !يداد یمامان و م يبو شهیبغلت کنم؟ تو هم شهیم

 !سرم مردم ریخ. بابا رو بدم يبو دیمن با... فکر نکن ها : غلش گرفت و گفتو تو ب من

 ؟یکن فیتعر يخوا ینم: من و از خودش جدا کرد و گفت. و به شونه هاش مشت زدم دمیخند هیگر ونیم

 .يـ االن تو خسته ا من

 .بگو. منتظر نذار نیاز ا شیمن و ب. ستمیوقت واسه تو خسته ن چیمن ه: و گرفت و گفت دستم

 !دلم براش تنگ شده یلیحالش خوبه؟ خ نیام: و فشردم و گفتم دستش

 ...اتفاقا ... آره خوبه : و آروم تکون داد و گفت سرش

 ...تو ... تو :به طرفم برگشت و با تعجب گفت. کرد مکث

 ؟یتو چ-من

 ه؟یمنظورت چ-سامان

 .واضحه یلیـ منظورم خ من
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من بهت ... آره سامان من دوسش دارم و دلم براش تنگ شده : گفتم و ستادمیجام بلند شدم و پشت بهش ا از

خودم  خوادیکردم دلم م داشیپ یکه وقت ياونقدر... بر عکس ازش متنفرم. ادیخوشم م زیدروغ گفتم که از کامب

اما من دلش و شکستم ! ... از اون موقع دوست دارم شتریب یو مثل قبل حت نیسامان من ام. با دستام خفش کنم

هر . گذشت یبه من چ نجایا یدون یتو نم. بود فتادهیاتفاقات ن نیسامان کاش ا. پناه آورد گهید یکیو اونم به 

 ینکبت یزندگ نیاز ا یکه ک. رسه یم انیعمرم به پا یک نمیها بود که بب قهیها و دق هیروز کارم شمردن ثان

 ...شمیخالص م

سوگل من از : دستش و رو شونم گذاشت و گفت...  دادیگفتم و سامان فقط گوش م یم هیگر ونیرو م نایا

 !ارمیحرفات سردر نم

کرد که  يکرد که من و مجبور کنه باهاش ازدواج کنم، کار يبا من کار زیکامب! سامان: و گفتم دمیکش يبلند آه

 ....نتونم تو صورت خودم نگاه کنم یحت

م مدرسمون و من و با خودش برد آپارتمانش، تا اومد د زیکه کامب یاز موقع. کردم فیماجرا رو تعر يهمه  و

همه و همه رو گفتم و ... نایو آزاراش، کتکاش، حرفاش، کشتن ت تیشمال، اذ يتو يو عذاب دادنا دایاون تهد

 یشد و من خشم و نفرت و میسامان عوض م يلحظه به لحظه چهره  اوردمیکه به زبون م يهر جمله ا

 .کنم داشیپ یکمکم کن دیو االن سامان تو با: حرفام گفتمتونستم تو چشماش بخونم، در آخر 

 کردمیم یاحساس سبک... رهیبگ يتا گفتم تو ذهنش جا دیاز دو ساعت طول کش شتریشدم تا حرفام که ب ساکت

بعد  یمدت... شدم میسه گهید یکیخوشحال بودم که غمم و با . از رو دوشم برداشته شده ینیبار سنگ هیانگار . 

سوگل : شد و گفت رهیچشمام خ به... سرخ  تیچشماش پر خون بود و صورتش از عصبان... د کردسرش و بلن

 !رمیرو، و بعد خودم و بگ نایو ت نیکنم و انتقام تو رو،ام داشیخودم پ خورمیقسم م شتیپ نجایمن هم

باشه؟ !یزن ینم یسامان به من قول بده که دست به کار خطرناک: و گفتم دمیحالت صورتش و حرفاش ترس از

 .به من قول بده

دستش و ...کرد یم یتخت که تو دستاش مچاله شده بود خال يمنقبض شده بود و حرصش و تو ملحفه  فکش

 ؟يدیقول م ره؟آرهیخشم و انتقام جلو چشمات و بگ يکه نذار يدیقول م ؟يدیسامان قول م: گرفتم و گفتم
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... بشم  مونیگفتم پش يزیبهت چ نکهیسامان نذار از ا: شد و گفتم ياشکم جار. نگفت يزینگاهم کرد و چ فقط

 .کنم یخواهش م یسام... ست  گهید یکی هینذار فکر کنم که سعادت من در قبال بد بخت

 ياما ا. دمیباشه بهت قول م. من ينکن جوجو هیگر: و به طرف صورتم برد و اشکام و پاك کرد و گفت دستش

 .شدیعوض م زایچ یلیخ دیاش. يبهم گفته بود نایکاش زودتر از ا

به  یاون حت شیشناسیتو نم... هیآدم خطرناک زیکامب. نه سامان: و به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم

 !میبکن میتون یم کاریچ مینیتا بب سیاداره پل میریفردا م. یبهتره بخواب ياالنم تو خسته ا... خودشم رحم نداره 

ساعت  مین. حوله ش و برداشت و رفت حموم. رفت الشیبه سمت وسااز جاش بلند شد و . و تکون داد سرش

 .که خوابش برد دینکش یو طول دیاومد و رو تخت دراز کش رونیبعد ب

شد  یکه رسم م یهر خط... دنیآروم کاغذ و مداد و برداشتم وشروع کردم به کش یلیجام بلند شدم و خ از

دلم . خوشم تنگ شده بود يروزا يو دلم برا ختیریم اریتاخ یاشکام ب... رفت  یجلو چشمام رژه م يخاطره ا

 ...چقدر دلم تنگ شده برات يآخ پر. تنگ بود نازیکردن پر تیاذ يبرا

و  ستادمیتو سالن ا...رونیتلفن و برداشتم و از اتاق اومدم ب یو گوش زیگذاشتمش رو م... تموم شده بود  مینقاش

 الو؟ :بعد ارتباط برقرار شد یمدت. شماره گرفتم

 .منم سوگل...  يـ سالم پر من

 ؟یخوب زمیسالم عز...  يوا: و گفت دیکش یکوتاه غیج

 .دلم برات تنگ شده بود ؟یتو خوب. ـ خوبم من

 !شتیپ ادیم گهیسامان تا چند روز د یچه خبر؟ راست ؟یخوب... منم دلم برات تنگ شده. آره نازـیپر

 .ـ آره بهم خبر داد من

 نه؟ یشحالخو گهیخوبه د نازـیپر

 .تنگ شده یسام يـ آره دلم برا من

 .دل هممون برات تنگ شده. گهیبا سامان برگرد د ران؟یا يایچرا نم یراست نازـیپر

 .اومدم دیشا يدیـ خدا رو چه د من

 ؟يایب يخوایم يجد يجد يوا نازـیپر

 .ادیب خوادیکف دست همه که سوگل م يبذار يباز نر. ستیهنوز معلوم ن دیـ گفتم شا من

 کارا بلدم؟ نیبرو گمشو مگه من از ا نازـیپر
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 گذره؟یدرسا چطوره؟ دانشگاه خوش م یراست. ـ نه اصال من

 يهمه . هیچه دختر ماه یدونینم... کردم اسمش فرنوشه  دایدوست پ هی. سوگل يکاش باهام بود. آره نازـیپر

 .دانشگاه عاشقشن يبچه ها

 !رسه یمن که نم یدونم به خوب یـ البته م من

 !کرد ياتفاقا انقدر خوبه که واسه برادرش ازم خواستگار... اوه اعتماد به نفسشو  نازـیپر

 نه؟ يردش کرد... نه يوا: سامان افتادم و گفتم ادیدفعه  هی

 .ـ آره نازیپر

 !يدونستم تو هنوزم سامان و دوست دار یم: زدم و گفتم لبخند

 !ـ سوگل نازیپر

 گه؟ید يدیمثال خجالت کش نکهیا یعنی نیا: وگفتم دمیخند بلند

 ...گهیـ آره د نازیپر

در و آروم باز . ستادمیپشت بهش ا عیهول شدم و سر. ومدیبه ته سالن افتاد که احسان داشت به سمتم م چشمم

 يتا خواستم داخل بشم صدا. گهیداره م یچ دمیفهمیو من نم زدیهنوز داشت تو گوشم حرف م نازیپر. کردم

 د؟یکن یم کاریچ نجاید؟اییسوگل خانم شما: گفتیکه م دمیاحسان و شن

 . و آروم بستم و به طرفش برگشتم چشمام

 ...ـ سالم  من

 ؟يشد وونهید ؟یکن یچند بار سالم م نازـیپر

 د؟یخوب. ـ سالم احسان

 الو؟ سوگل؟ نازـیپر

 .برم دیمن با ؟يندار يکار گهیبا من د يـ پر من

 .دت باشـ نه قربونت برم مواظب خو نازیپر

 خداحافظ. سالم برسون هیبه نسترن خانم و بق. نطوریـ توام هم من

 .خداحافظ. باشه نازـیپر

 .دیبخش یم: و قطع کردم و رو به احسان گفتم یگوش
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 بود؟ نازیپر. کنم یخواهش م: کت رو دستش رو جابه جا کرد و گفت احسان

 .ـ بله من

 د؟یکن یم کاریچ نجایا دیـ نگفت احسان

 .دنشیاومدم د... از دوستام اومده  یکی...  ـ ا من

 .نطوریکه ا... آهان : نگاهم کرد و بعد گفت رهیخ يا لحظه

 آخه؟ یدروغ بود تو گفت نمیا. دادم یسوت يوا... فکر کنم باورش نشد : و گاز گرفتم و با خودم گفتم نمییپا لب

 مهمونتون کنم؟ ییچا هی شهیم... ـ خب  احسان

 ...اما  ممنون یلیـ خ من

 .از شما سخته يتنها بمونه، هر چند طاقت دور يتونه لحظه ا یـ مطمئنم دوستتون م احسان

 .باشه: زدم و گفتم لبخند

 .دییپس بفرما: جلو اشاره کرد و گفت به

 یکس. میسوار آسانسور شد. در و بستم و دنبالش به طرف آسانسور به راه افتادم. و پرت کردم رو مبل یگوش

 ي رهیگذشت، سرم و بلند کردم که با نگاه خ يلحظه ا. شدم رهیو به کفشام خ ستادمیا يگوشه ا. دداخلش نبو

. داد یشب رو نشون م 8.نگاه کردم مبه لبخندش پاسخ دادم و به ساعت. زد یلبخند پررنگ. احسان مواجه شدم

 د؟یکرد دنید نجایاز ا یراست: رو به احسان گفتم

 .ده ینم فیگشتن ک ییاعتراف کنم که تنها دیاما با... آره : گفت شلوارش کرد و بیو تو ج دستاش

 .میداد ییهر دو سفارش چا. میشد ایو وارد تر رونیب میآسانسور اومد از

 ندارند؟ فیتشر نم،یمن سعادت نداشتم همسرتون رو بب یـ راست احسان

 .ندازهیم یو از زندگآدم  يکار يسفرا نیا: ادامه دادم یو با خنده تصنع... ـ نه مسافرته  من

 د؟یشما ازدواج نکرد: دمیپرس اریاخت یب. کرد دییو حرفم و تا دیخند

 چطور؟... نه : داد و گفت هیتک شیصندل به

 .ينطوریهم: هام و باال انداختم و گفتم شونه

االن اما خب به نظرم . داد شنهادیچند دختر و بهم پ یحت. اصرار داره که ازدواج کنم یلیـ مامان خ احسان

 .زوده هنوز یلیخ. ستیوقتش ن
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 تونم بپرسم چند سالتونه؟ یـ م من

 .سال 27ـ  احسان

 یمشک راهنیپ. رو پر کرده بود شیشونیحالت دارش پ يموها. و کامل زده بود شاشیر. صورتش نگاه کردم به

 .و تا داده بود ناشیتنش بود که آست

 .ستیزود ن میلیبه نظرم خاما خب ! ادیبهتون بگم که اصال بهتون نم دیـ با من

 تا من باهاش آشنا بشم؟ دیرو سراغ دار یـ کس احسان

 .نه متاسفانه: کردم و گفتم کیرو به لبم نزد يچا فنجون

 .دیکرد رییتغ یلیتا االن خ دمتونیکه د یاز موقع: رو گذاشتم که گفت يفنجون چا. خوردم يقلوب چا هی

 نه؟شدم  ریپ: چونم گذاشتم و گفتم ریو ز دستم

 .دیشد باتریاتفاقا ز... نه اصال : و گفت دیخند

داد چه  صیشه تشخ یاصال نم. مخصوصا رنگ چشماتون: ادامه داد.زدم یکیو لبخند کوچ نییو انداختم پا سرم

 .هیرنگ

 .ششیبرم پ دیبا. دوستم باال تنهاست...  دیبخش یم: کردم حرف و عوض کنم یسع

 .دیراحت باش. کنم یخواهش م: تاونم بلند شد و گف. جام بلند شدم از

 .خداحافظ. ممنون ییـ بابت چا من

 نمتونیبیم. ـ خداحافظ احسان

 .کردینگاه م میسامان رو تخت نشسته بود و به نقاش. باال و وارد اتاق شدم اومدم

 ؟يشد داریب: نشستم و گفتم کنارش

 !ههیچقدر شب: گفت کردینگاه م یکه به نقاش نطوریهم

 هه؟یشب یـ چ من

 .زده بود یمدل نیهم قایموهاش و دق شیشب عروس نیـ ام سامان

مدل موهاش و عوض . دیخند یبهم م نیصورت ام. نگاه کردم یبه نقاش. و لبام به لرزش در اومد دیپر رنگم

 رییسامان متوجه تغ. اومد سراغم یدوباره اون بغض لعنت. شهیخوشکلتر م ينطوریا کردمیچون فکر م. کرده بودم

 .ناراحتت کنم خواستمینم. حالت خوبه؟ من و ببخش: د و گفتحالتم ش

 . آره خوبم: گفتم يگرفته ا يو قورت دادم و با صدا بغضم
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 .گرسنمه يمن که بدجور ست؟یتو گرسنت ن: زدم و گفتم یتلخ لبخند

 شام هیهم . میبخور ییهوا هیهم  رونیب میبهتره بر. آره منم گرسنمه: و رو شونم گذاشت و گفت دستش

 .میخوشمزه بخور

 .ـ باشه پس پاشو آماده شو من

که دوباره با احسان روبه رو نشم که خوشبختانه نشدم، هر  کردمیو من دعا م رونیب میو از اتاق اومد میشد آماده

 .میتا رستوران قدم بزن میگرفت میدومون تصم

 

 

 چه خبر؟ نازیاز پر یـ راست من

 .دسالم رسون یلیخ دمشید يـ روز آخر سامان

 .ـ آهان من

 ـ چطور؟ سامان

 .دمیپرس ينطوریـ هم من

 ؟يکرد یم کاریچ نجایسال ا 2 نیـ تو ا سامان

 یمصاحب خوب نایت. رونیب میرفتیم نایوقتا هم با ت یگاه... کردم و شبم و صبح  یصبحم و شب م. چیـ ه من

و  زیکامب ای شدمیم وونهید اینبود  نایاگه ت. ارمیدوسال و دووم ب نیبود و دلم فقط به اون خوش بود که تونستم ا

و  اتیو ازت گرفت، دل خوش تیزندگ يکه همه  یو تحمل کن یدو سال کس هیچه زجر یدون ینم! کشتمیم

 یدون یتو اتاق خودم باشم، م شمیبلند م یصبح وقت کردمیآرزو م ذاشتمیسرم و رو بالش م یشبها وقت... گرفت 

 !بار با چاقو رفتم باال سرش هی یرو پاك کنم، حت یاهیس ينقطه  نیو ا و بکشم زیچند دفعه به سرم زد کامب

اما ! شده وونهیسوگل د یکنیبا خودت فکر م يدار دونمیم: و گفتم دمیخند. و با تعجب به طرفم برگشت ستادیا

تنها  یلیا خسامان من اونروز...  میوونگید يراه مونده تا مرحله  یلینشدم، خ وونهینگران نباش من هنوز کامال د

 يحوصله ... نداشتم  دنیکش ینقاش يحوصله ... کرد  یاوقات من و دلگرم نم یهم گاه نایوجود ت یحت. بودم

 !نزدم تارمیاالن دو سال دست به گ یدون یم... زدن و نداشتم  تاریگ

 کف دستش؟ ذاشتمیو م زیتا خودم حساب کامب یکردم؟ چرا نگفت یم تتیتا حما یـ چرا همون اول نگفت سامان
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... انگار جنون داشت . کرد یم تمیاذ یلیخ. ازش وحشت داشتم! آدم نما وید هی ه،یآدم روان هی زیـ کامب من

موش  هیجلئش ! کنمتیم ياونجور ینکن ينجوریاگه ا کنمت،یم ينطوریا یاگه فالن کارو کن کردیم دمیتهد

رفتم، نابود شدم،  نیمن از ب: گفتم مبا خود نیمه يبرا اره،یب یسر کس ییبال هی دمیترسیدست و پا بودم، م یب

 اوردم،یطاقت ن گهید نایبازم خودم باشم، اما با کشته شدن ت يباز نیا یبرم، قربان يبذار تا تهش برم، تا ته نابود

 .هم خواهد داشت يا گهید هیقربان ه،یک دایادامه پ يباز نیکه اگه ا دمیفهم

 

 :میس فصل

سامان آه . کردمیبود و داشتم به روزگار خودم فکر م نییمن سرم پا. میش غذا دادسفار. میدیرستوران رس به

لحظه با  هی يجواب مثبت داد زیکامب يکه به خواستگار یاون موقع. بگم یدونم چ ینم: و گفت دیکش يبلند

...  ینیامشناختم؟ من مطمئن بودم که تو عاشق  يمن سوگل رو اشتبا یعنیمن اشتباه کردم؟  یعنی: خودم گفتم

 زیتونستم باور کنم که به کامب ینم. زنهیچشمات برق م نیام دنیخوندم که چطور از د یو از چشمات م دمیدیم

. يشد گهید یکی يو دلبسته  يخودت رو فراموش کرد يعشق چند ساله  يزود نیبه هم...  يعالقه مند شد

...  ینیکردم که تو عاشق ام ین اشتباه ممتوجه شدم که آره م گذشتکه  یاما مدت! باورش سخت بود و مشکل

 !ینیام ي وونهیکه بازم اشتباه کردم، تو هنوزم د دمیکه دوباره االن فهم: و ادامه داد دیکش یقینفس عم

. میهر دومون مشغول شد. بود و پاك کردم ختنیر ياشکام و که آماده . دیغذا رو آورد و مقابلمون چ گارسن

داداش من دست به  نم،یبگو بب: که آخر سکوت رو شکستم و گفتم میکوت خورداز غذا رو در س يچند لقمه ا

 کار نشده؟

 ؟یواسه چ: اش و قورت داد و گفت لقمه

 !واسه ازدواج: بهش انداختم و گفتم يدار یمعن نگاه

 !کوچولوام ین یمن هنوز ن... نه بابا: و گفت دیخند

 ـ نه بابا؟ من

 .ـ به جون تو سامان

به قول معروف مرغ  ای... نشه  ریوقت د هیخواستم بهت بگم . یدون یخودت م: انداختم و گفتم هام و باال شونه

 !از قفس نپره

 ه؟یچطور مگه؟ خبر: بهم انداخت و گفت ینگاه
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 ؟يکه تو منتظره کدوم خبر دید دیبا یمنته اده،یـ خبر که ز من

 !جوجو مردم آزار ؟يذاریسر به سرم م يـ دار سامان

 وونم؟ینه مگه د: هش کردم و گفتمنگا یچشم ریز

 گفته؟ يزیبهت چ نازیشده؟ پر یراستش و بگو چ: بهم گفت رهیکرد و خ زیو ر چشماش

 خب؟: قاشق و وارد دهانش ببره گفت نکهیکردم، قبل از ا دییو آروم تکون دادم و حرفش و تا سرم

 !ـ واسش خواستگار اومده من

 خب؟: آب خورد تا خوب شد و بعد گفت کمیه سرفه افتاد، کرد و ب ریحرفم لقمه تو گلوش گ دنیشن با

 .اشهیاز همکالس یکیـ دلباخته برادر  من

 ـ خب؟ سامان

 

 

 خب؟. کوفت خب: خنده نگاهش کردم و گفتم با

 جواب مثبت داده؟ آره؟ گهیبگو د. يد ینم حیـ خب تو کامل توض سامان

 .کنم تشیاذ نیاز ا رشتیب ومدیدلم ن دمیصورت نگران و پر اضطرابش و د یوقت

 يکه ا یو با خودت بگ یموقع سرت و بلند نکن هیو بهت گفتم که  نیداده، فقط ا یـ نترس نه جواب منف من

 .شد ریداد چه د یداد ب

 .کنمیاقدام م رانیا میـ باهم که برگشت سامان

 .یکنیم يخوب کار: کردم و گفتم کینوشابه رو به لبم نزد وانیل

 م؟یکن کاریچ دیبا ـ خب االن ما سامان

 .شهیم یچ مینیتا بب میبزن سیسر به اداره پل هی دیفردا با. دونم یخودمم نم: فکر فرو رفتم وگفتم تو

بودم که  نیهمش فکر ا ومدیاما خواب به چشمام نم. میدیهتل و خواب میو هردو برگشت میو ترك کرد رستوران

 ...کنم دایو پ زیچطور کامب

 یحت س،یما عکسش و به تمام ادارات پل: تر از قبل کرد دیکه من وناام میزد سیپلبه اداره  يهردو سر صبح

 هیاما  م،یشدن به ما اطالع بدند، ممنوع الخروجش کرد دهیتا در صورت د میهم داد ییمایهواپ يشرکتها
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باشه بهتر  دیاز دستمون ساخت ست به نظرم شا يچه کار گهید میدونینم ومده،یبدستمون ن یسرنخ ای ینشون

 .دیکن دایپ ينشونه ا ای ییآشنا دیشما بتون دیشا. دیخودتون دست به کار ش

 ؟یسام میکن کاریـ چ من

محل  یرفته؟ حت یکجا م یدون یتو نم یعنی. ست دهیچیپ یلیخ هیقض. دونم ینم: گفت کردیکه فکر م یحال در

 ؟یدون یکارش و نم

و  دادیهمش جواب سرباال م يریکجا م يدار ایبگو محل کارت و  ای هیکارت چ دمیپرسیـ هر وقت ازش م من

 .چوندیپ یمن و م

 دیکردیم یکه زندگ ییهمون جا یعنیخونتون؟  يمن وببر شهیم: و گفت دیچونش کش ریو به ز دستش

 .مینش دهیهشدار داده که اونطرف د سیاما پل میـ باشه بر من

 نجایا: زد و گفت یسامان سوت. میخونه بود يتماشا و مشغول میبود ستادهیاز دور ا...  میشد یهم سوار تاکس با

 د؟یکردیم یزندگ

پولداره اما فکر  یلیخ ییبودم زندا دهیشن: لباش و کج کرد و گفت. کردم دییو تکون دادم و حرفش و تا سرم

 .حد نیکردم تا ا ینم

 .رسهیتنها فرزنده و ثروت هنگفت پدر و مادرش فقط به اون م زیـ خب کامب من

 .هوم، آره ـ سامان

اصال اون از کجا  کنه؟یم کاریاالن داره چ زیکامب یعنینکرده،  يرییتغ چیرفتم ه نجایکه از ا يـ از روز من

 .اوردمیوقت از کاراش سر در ن چیه ه،یبیلوش بدم؟ آدم عج سیبرم به پل خوامیم دیفهم

 میبر گهیبهتره د شه،یم دایکه پ شاالیـ ا سامان

ازسامان  کردمیم یکه سع یبیترس عج هیاما همش دلشوره داشتم، . میهر زدتو ش یتا شب گشت هردومون

 !دونم چرا انقدر دلشوره دارم ینم: پنهونش کنم، شب موقع خواب سامان سرش و رو بالش گذاشت و گفت

 .ترسمیم يزیچ هیو از  زنهیمنم از صبح دلم شور م ؟ينجوریتو هم هم: تعجب به طرفش برگشتم و گفتم با

 .اتفاقات باشه، فکر هردومون مشغوله نیبه خاطر ا دیشا: مکث کرد و گفت يا لحظه

 !سامان: اما گفتم م،یو تکون دادم و چراغ و خاموش کردم تا بخواب سرم

 ـ هوم؟ سامان

 ؟یواسم بگ نیاز ام شهیـ م من
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 .ـ نه سامان

 ـ چرا؟ من

 .تو غصه يبر خوامیـ چون نم سامان

 . م دربارش بدونمدوست دار... سامان  رمیـ نم من

 .بگو کنمیخواهش م: و روشن کردم و گفتم آباژور

 ؟یبدون يخوا یم یچ يـ درباره  سامان

چند  ه؟یخوشکله؟ دختر خوب ه؟یچجور... که باهاش ازدواج کرده  یهمون: گفتم نیهم يبگم زنش برا ومدین دلم

 سالشه؟

سرم . نداشتم يازیبه ترحم ن. بودم زاریاز ترحم ب. دنوع نگاهش بدم اوم نیاز ا. نگاهم کرد يزد و با دلسوز لبخند

 .به چشماش نگاه نکردم گهیگرفتم و د نییو پا

 . ادیم یبه نظر دختر مظلوم. بزرگتر باشه نیاز ام کنمیفکر م...  هیـ دختر خوب سامان

 دوسش داره؟ نیـ ام من

از موکالشه و  یکیفقط گفت  .باهاش آشنا شده ياصال نگفت چجور. دونمینم: مکث کرد و گفت يا قهیدق

 . بس

 ه؟یـ اسمش چ من

 !ـ نگار سامان

 ...کردیم سیوقفه خ یاشکام بالشم و ب. و آباژور و خاموش کردم دمیکش یآه

 

 .خوردیدوش گرفتم، سامان داشت صبحونه م هیرفتم حموم و  صبح

 .من گرسنمه يـ همش و نخور من

 .ممکنه بخورم یبرس ریـ اگه د سامان

 .ارمیو برداشتم تا کرم و در ب فمیکو  دمیخند

 ...که  يـ اگه بخور من

 .کاره رها کنم مهیدر آوردم توجهم و جلب کرد و باعث شد حرفم و ن فمیکه از ک یکارت

 ؟یـ اگه بخورم چ سامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 .پاك از ذهنم رفته بود يوا دمش؟یزودتر ند چرا

 شده؟ یـ سوگل؟چ سامان

 میبر دیپاشو سامان با: به سامان نگاه کردم و گفتم. کردیس مبود که انگشتام و لم نیمطب کاتر کارت

 هو؟یـ کجا؟ چت شد  سامان

 نیو بب نیا:و به طرف گرفتم و گفتم کارت

 .و از دستم گرفت و من رفتم تا آماده شم کارت

 ه؟یچ نیـ خب ا سامان

بود،  کشینزد ياز دوستا یکیهمسر  نیبار دوستاش و دعوت کرده بود تا با من آشنا بشن، کاتر هی زیـ کامب من

 نینبود که کاتر ادممی چیانداختم، ه فمیتو ک یکه ک ادینم ادمیکارت و بهم داد و من اصال  نیهمون شب ا

 .کارت مطبشو بهم داده

 بگم آخه؟ یاون حواست و چ: مات من و نگاه کرد و گفت سامان

 هی. میدیرس عیبود و سر کیخوشبختانه نزد. میکارت بود رفت يکه رو يو به نشونه ا میاومد رونیاز هتل ب عیسر

 .رو فشار دادم 15و دکمه شماره  میسوار آسانسور شد. دیکشیبود که سر به آسمون م يبرج بلند

 داشته باشه دعا کن ازش خبري – من

 .شهیم دانگران نباش پی – سامان

و من با دست لرزون زنگ و فشار  میستادیا دیدر سف هی يجلو. هزار بار مردم و زنده شدم میبرس 15به طبقه  تا

 .دادم

 د؟ییبفرما: گفت عیو سر دیجوون در و باز کرد و تا چشمش به من افتاد رنگش پر یبعد خانم يا لحظه

 .کار داشتم نمن با دکتر کاتری – من

 .ستندین نجایا شونیا: گفت یلرزون يو با صدا یدگیهمون رنگ پر با

 کجاست؟: گفت و سامان میو سامان بهم نگاه کرد من

 .نجایا ادینم گهدی – د

 د؟یو ندار دششما آدرس جدی – من

 من برم؟ دیندار يا گهید اگه کاري. نه ندارم – د

 خداحافظ. نه متشکر – من
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کدوم  چیه میبرس نییکه پا یتا موقع. سامان به سمت آسانسور رفت و من هنوز تو فکر بودم. و محکم بست در

 میبهتره بر. سامان صبر کن: دست سامان و گرفتم و گفتم میز ساختمون خارج بشا نکهیقبل از ا. مینزد یحرف

 .مینظر داشته باش ریرو ز نجایا ییجا هی

 چرا؟ – سامان

 .زدیمشکوك م کمبه نظرم دختره ی – من

 یخوب يفکر کنم جا. هست مکتین هیپشت درختا . ابونیاونطرف خ میبر ابی. آره منم متوجه شدم – سامان

 .باشه

 .میداشت نشست یکاف دیکه د مکتین يو رو میرد شد ابونیخ زا

 .برسونه ییجا هیدختره مارو به  نخدا کنه ای – من

در  یساعت. تا دختر جوون از ساختمون خارج شه میو منتظر شد میکرد نیزبیچشامون مثل عقاب ت هردومون

سوار . چمدون بود هیخارج شد و دستش  از ساختمون گهیدختر با دو مرد د نکهیتا ا مینظر داشت ریرو ز يورود

. میکرد بشونیو تعق میشد یتاکسسوار  میشدنشون شد رونیمن و سامان هم که متوجه ب. شدند و رفتند نیماش

کرده بود و چنان مواظب بود که متوجه ما نشند که اگه خودم  بیو تعق یهم کس گهیبار د هیانگار  یراننده تاکس

که به نظرم  میدیدهکده رس هیمثل  ییو به جا میاز شهر خارج شد. مراقب باشم تونستم یپشت فرمون بودم نم

 .میشد ادهیشدند اما ما سر کوچه پ ییالیو يخونه  وکوچه  هیاونا وارد . متروکه بود

 .داخل خونه مبهتره بری – من

 مسلح باشن؟ دشای – سامان

 .این یترسیاما اگه تو م. کنم دایپ زویکامب خوادیفقط دلم م. ترسم ینم یچیاز ه گهمن دی – من

 .میباشه بر. گمیترسم من به خاطر تو م نه من نمی – سامان

 .میستادیدر ا يبه رو رو

 تو؟ میبر چطوري – من

 .اول تو برو باال رمیگیمن قالب م. کوتاهه وارشید نجایا ابی – سامان

نباشه و بعد  یل نگاه کردم که کساو.پام و گذاشتم رو دستاش و شونه هاش. دستاش و بهم قالب کرد سامان

که تازه وارد خونه شده  ینیبه جز ماش. به دورو بر انخداتم ینگاه. نییپا دیسامان هم اومد باال و پر. نییپا دمیپر

 .تبود و همه جاش درخ یباغ بزرگ. هم بود گهید نیماش هیبودند 
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 تو؟ میبر يحاال چطور: به سامان گفتم آروم

 .میبرس یتا به ساختمون اصل شمیدرختا رد م الي آروم از البه – سامان

 .سگ بلند شد يکه صدا مینرفته بود شتریدو قدم ب. و تکون دادم و دست سامان و گرفتم سرم

 .اوه سامی – من

 .نوریا ابدو بی – سامان

انه خوشبخت. زدیقلبم تند تند م. میشد میبزرگ قا يبوته  هیو پشت  میو از سگ دور شد میدییدومون دو هر

 .نشست و سگ و ساکت کردو رفت. به دورو بر انداخت یاومد و نگاه يمرد يبعد  یمدت. سگ بسته بود

 .دیر ما رو ندخدا رو شک – من

 اد؟یسگه صداش در م م؟یبر يحاال چطور: رو به سامان گفتم بعد

 .میبر شهینم یازون طرف. میبرس یتا به ساختمون اصل میبهتره باغ و دور بزن: فکر کرد بعد گفت یکم

بود که  یانقدر باغ بزرگ.  میدرختا رد شد يآروم آروم از البه ال. میو تکون دادم و اعالم موافقت کرد سرم

 یتا کم میستادیا یدرخت هیپشت  میکه راه رفت يا قهیدق 10. يدیرسیبه ساختمون نم یرفتیم یهرچ

 .در بره مونیخستگ

 .گذشت ریبه خ... که  نجاشیتا ا: گفتم زدمیفس مکه نفس ن نطوریقلبم گذاشتم و هم يو رو دستم

 .اونجا ساختمونه. نگاه کن – سامان

 .نمونده بود يادیراه ز. که سامان گفت نگاه کردم یطرف به

 .دید شهیراحت م. نهییپنجره اش پا. میبنداز یاز پنجره نگاه میبر ابی – من

 .و گرفت و مانع رفتنم شد دستم

 .نمیبیم رمیمن مباش  نجانه تو همی – سامان

 .نمیبب خوامنه منم می – من

 .ایآب بدم اگه اوضاع آروم بود توام ب یسر و گوش هی رمیـ من م سامان

 .ذارمیمن تو رو تنها نم. میریباهم م میهرجا بر: گفتم یعصب

ان سام. میپنجره نشست نییمن و کشوند پشت سرش و پا. ایاما تو پشت سرم ب. ایب. لجباز. خب یلخی – سامان

 .کرد یسرش و باال برد و نگاه يلحظه ا

 ؟يدید چی – من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٢٣ 

 .بودند ياما چند نفر. متوجه نشدم ادزی – سامان

 کنار پنجره نشستن؟ – من

 .نه دورتر – سامان

 .نمپس بذار منم ببی – من

 .يباال نبر ادیباشه فقط سرت و ز: و تکون داد و گفت سرش

 اریاخت یب. که چشمم بهش افتاد خودش بود ينفر نیکه اول نمیو بب زیکامب کردمیدعا م. سرم و باال بردم آروم

 !زیکامب: گفتم

 ابله؟ یزنیچرا داد م: و گفت دیدستم و کش سامان

 .مبل نشسته بود يرو. خودش بود. دمیو د زیکامب: و گاز گرفتم و آروم گفتم لبم

هم نشسته بودند و دو  يمبل روبه رو يوو هومن ر زیکامب. دفعه مواظب بودم نیاما ا. سرم و باال بردم دوباره

از خشم دندونام و بهم فشردم و تو دلم . دیخندیو م زدیداشت حرف م زیکامب. کردندیچمدون و باز م هی گهیمرد د

 .کردمیم نینفر

 ؟ینیب یو م یک گهدی – سامان

 .سامان هومنم هست – من

 کدومه؟: حرفم سامان هم سرش و بلند کرد و گفت نیا با

 .زاغه یموهاش مشک. دهیپوش يکه لباس قهوه ا یمونه -  من

 ن؟یک گهید اوناي – سامان

 اره؟یاز چمدون در م هیاونا چ. دونم نمی – من

 .سرخ بود تیصورتش از عصبان. به طرفش برگشتم. نگفت یچیه سامان

 .مواد مخدره – سامان

 .من يخدا يوا: به سامان نگاه کردم و گفتم مات

 .م گرفته بود هیاره گردوب.خوردم و نشستم سر

 سامان؟ میکن کارحاال چی – من

 .ـ صبر کن دارم براش سامان

 .گرفت لمیدرآورد و ف بشیو از تو ج لیموبا یگوش
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 کردم؟یم کاریـ سامان من اگه تو رو نداشتم چ من

 ... میبهتره بر: بعد کنارم نشست و گفت یمدت

 

 

 ؟يشنویم: کرد و تو صورتم نگاه کرد و گفت مکث

 و؟چی – من

 .خوب گوش کن. صدارو – سامان

 .زنهیکه داره داد م یکس يمثل صدا. ومدیم ینا مفهوم يصدا. کردم زیو ت گوشام

 اد؟صدا از کجا می – من

 .شدیختم م نیرزمیبه ز کنمیبود که فکر م یکیاونطرف تر در کوچ یکم

 .فکر کنم ازونجاست – من

 .بود اما در قفل. تر شد کیصدا نزد میطرف در رفت به

 .که قفله نای – من

 ؟يسنجاق دار: کرد و بعد گفت يفکر

 ؟يخوایم یچ براي – من

 .بده اگه داري – سامان

سامان شروع کرد با قفل ور رفتن تا بتونه باز . که به موهام زده بود و باز کردم و به سامان دادم يسر سنجاق

 یبا خوشحال. گذشت که قفل باز شد یمدت. به کمکش اومده یبود کس دهیانگار فهم. صدا قطع شده بود. کنه

 .باز شد: گفتم

چشممون به  یوقت. میرفت نییاز پله ها پا. میدید یو نم یچیبود که اول ه کیاما اونقدر تار. در و باز کردم بعد

 ؟يفندك دار: رو به سامان گفتم. نا مفهوم بلند شد يعادت کرد دوباره صدا یکیتار

 .آره – سامان

آروم به . مثل ستون نشسته بودند ییجا هیدو نفر تو . همه جا روشن شد. درآورد و روشن کرد شبیو از ج فندك

: آروم گفتم. شدم رهیمات و مبهوت خ يلحظه ا. چراغ و زد و همه جا روشن شد دیسامان کل. طرفشون رفتم

 ! نایت
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 .شده بود یچیپ ستون بسته بودنش و صورتش پر خون بود و سرش باند هیبا طناب به . نشسته جلوش

 !نایت! نایت: دادم و گفتم تکونش

 .ولش کن.  هوشهیاون ب: دستام و گرفت و گفت سامان

 .دستمال دور دهانش و باز کردم. رفتم نیطرف کاتر به

 ؟یکنیم کاریچ نجاتو ای – نیکاتر

 .میکمک کرد تا طناب دورش و باز کن سامان

 میکرد بشیتعق. یرفت نجایگفت تو از ا یدختر جوون هیاما  يدار زیاز کامب ينشونه ا نمیمطبت تا بب مرفتی – من

 .آورد نجایو ما رو به ا

 .مالش داد یدستش و آورد جلو و کم. باز شد طنابش

 ...اما بذار برات بگم که . يهمسرت خبر ندار یچیاز ه دونممی – نیکاتر

 .حالش خوبه نایاول بگو ت: و باال آوردمو گفتم دستم

اگه به . ازش رفته يادیخون ز. من فقط تونستم زنده نگهش دارم. ادینه ز: ون داد و گفتتک نیو غمگ سرش

 .رهینرسه ممکنه بم مارستانیب

 ؟یینجایچند روزه ا: شد و گفتم يجار اشکام

 یصورتش زخم. خراب بود یلیحالش خ نایاومدم ت یوقت. باشه يهفته ا 3 2.کنم یدونم فکر م نمی – نیکاتر

 .شده بود ریانگار درگ. بود

 .سواال رو بعدا بپرس هیبق. رونیب مشونیببر یکمک کن ومدهین یآبغوره بهتره تا کس يوگل به جاس – سامان

 .نگاهمون و به طرف در کشوند ییصدا رونیب میبر میتا خواست میرو باز کرد نایدور ت طناب

 نجاست؟یا یک نیبب. به به: لبخند زد و گفت هومن

 .کردند دیدو مرد با اسلحه به طرفمون اومدن و ما رو تهد. ردک يپشت سرش اشاره ا به

 د؟یکنیم کاریچ دیچه خبره؟ شما دار نجاای – من

 .حرف اضافه موقوف – هومن

و داد  غیاما من ج. رفت تا دوباره ببندتش نیهومن هم به طرف کاتر. من و سامان و گرفتن يمرد دستا دو

 .شدم هوشیدهانم گرفتند و من ب دور يزیچ هی. تا خودم و رها کنم کردمیم
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 :کمیو  یس فصل

سامان رو به روم بسته شده بود و . و باز کردم و تو جام تکون خوردم اما متوجه شدم دورم طناب گرفته چشمام

 !سامان: صداش زدم. بودم نییسرش پا

به من  ینگاه. آورد چشماش و باز کردو سرش و باال. به پاش زدم يبا پام که آزاد بود لگد.جواب نداد اما

 حالت خوبه؟: انداخت و گفت

و  زیکه کامب میبود یتو همون اتاق. افتاده یو چه اتفاق مییکجا نمیو تکون دادم و به دورو بر نگاه کردم تا بب سرم

 .کردندیهومن چمدون رو باز م

 افتاد؟ یـ چه اتفاق من

 افتاد یچه اتفاق گمیمن بهت م: از پشت سرم گفت ییصدا

چه  نجایا يتو دار: گفتم تیبا عصبان. ما نشست يرفت و روبه رو یبه طرف صندل زیکامب. صدا برگشتم طرف به

 ؟یکنیم یغلط

 .گمیو برات م زیهمه چ یاگه ساکت باش. خانم کوچولو سیه: گذاشت و گفت شینیو رو ب انگشتش

 .و باز کن دستامون ایب: آرومتر گفتم یکم. بود یاونم مثل من عصب. سامان نگاه کردم به

سالم عرض : بعد رو به سامان گفت ؟يکرد دایرو از کجا پ نجایا. يکرد شرفتیپ یحساب: زد و گفت يشخندین

 .ریبه خ دنیرس. شد

 ارمیبه سرت ب ییبال. مگه دستم بهت نرسه. یخفه شو عوض: با داد گفت بایباالخره صداش دراومد تقر سامان

 .بره ادتی دنیکه خند

 ؟يداداش مهربون که موش کوچولوت و نجات بد يتو تا حاال کجا بود: و گفت دیبلند خند زیکامب

 .خورهیحالم از هردوتون بهم م. دینقشه هام و بهم زد: اش قطع شد و با اخم گفت خنده

. من دوست داشتم یلعنت: دستش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت. جاش بلند شد و اومد کنارم نشست از

بار  هی... بار  هی یحت...  يحرف عاشقانه نزد هی. ینگاه مهربون هم به من ننداخت هی یتاما تو ح... عاشقت بودم

 .دوست دارم ینگفت
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 هیحالت نگاهش دوباره مثل همون شب جشن افتتاح... اشکم دراومد میبدبخت يادآوریبا . دمیاشکش رو د دوباره

 .خوردیماشکاش پشت سر هم از رو گونه هاش سر . مهربون و معصوم. شده بود

سال  2. منتظر ابراز عشقت بودم. عاشقانت بودم يبوسه ها. همه مدت منتظر نگاه عاشقانت بود نیمن ا زـیکامب

 ؟یفهمیو م نیا...  يزجرم داد... سوگل يزجرم داد...  يسال من و از عشقت محروم کرد 2. يزجرم داد

کم  ؟يتو کم زجرم داد: با زجه گفتم تمخیریکه اشک م نطوریهم. گفتینم یچیناظر حرفامون بود و ه سامان

در کنار تو بودن رنجم  یدونستیم. ادیازت بدم م یدونستیهان؟ م ؟يچرا اون کار و باهام کرد ؟يکرد تمیاذ

من  یدونستیتو م ه؟یدوست داشتن چه نیا یلعنت! يدوسم دار یگیم... يو قفسم و تنگ تر کرد ياما موند. دهیم

 دنمیبه درد کش یچرا راض ؟يمن و ازش دور کرد ؟چرايو با من شروع کردر يباز نیچرا ا. نمیعاشق ام

 ...بگو . ید بگو لعنت ؟يشد یآخه تو چطور راض. بهم بگو ؟هان؟يشد

 ؟یبفهم يخوایچرا نم. دوست دارم. دوست داشتم نکهیا يبرا: حرفم و قطع کرد و با داد گفت زیکامب

شب مهمون و  شه؟اونینم تیچرا حال: رفت و تکونم داد و گفترفت و بازوهام و گ نییاز رو صورتم پا دستاش

از دستت  گهیاد؟دیم ادتی! ینگاه که من ودلخوش کنه بهم ننداخت هیو هشدارا هم  دایبا اون تهد یحت ادته؟ی

 .يشدیجور رام نم چیه.بودم یعاص

من  نیبب. نمن و نگاه ک: دستش و به طرف خودش گرفت و گفت. و ول کرد و به طرف سامان رفت من

خواهرت و . منو نیاالن بب. خواهرت بود ي وونهیکه د یهمون. که سوگل رو دوست داشت یهمون. زمیکامب

 ؟یکن تشیحما يخوایم ایکه زجرم داده؟هان؟  یکنیمتهم نم

 يانتظار دار. ينابودش کرد. يسوگل رو خراب کرد یاحمق زندگ: و آروم گفت ختیهم اشک ر سامان

 ؟تورو بکنم يطرفدار

 .شد شتریب میاون گر ياشکا دنیبا د. زدیبه دلم م شیآت ختیریکه م ییاشکا

 یکنیاگه فکر م ؟يتو احساس دار ؟يدار یتو آخه تو وجودت چ ؟یکنیـ تو چطور خودت و آدم حساب م سامان

 نهیبیو نم یک چیکه به جز خودش ه يموجود خودخواه و مغرور هیتو . یکنیبهت بگم که اشتباه م دیبا يکه دار

تو خودت و . يرو دوست ندار گلتو سو... نه . کنهیبه هدفش چند نفر و له م دنیکه رس ستیو براش مهم ن

 .دهیو نشون م زیاون چمدون همه چ. بهت ثابت کنم؟ هرچند مدرك دست خودته يخوایم. يدوست دار

. توهم رفت شتریماش باخ. به سامان انداخت يا رهیاشکاش و پاك کرد و نگاه خ. از جاش بلند شد زیکامب

 .دیاز داستان خبر دار يادیز نکهیمثل ا: گفت یعصب
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بره اما  شیآروم پ زیهمه چ خواستمیبه هرحال من م: گفت يبا خونسرد. حالت چشماش مثل قبل شد دوباره

 .سوگل نذاشت

. خفه شو احمق .زیخفه شو کامب: سال رو دلم مونده بود و گفتم2که  ییها زیشدم و با خشم تمام اون چ یشاک

 وونهیهومنم همدستته نه؟ تو د ؟يکرد کاریچ نیبا کاتر ؟يکرد کاریچ نایتو با ت ؟یکنیم کاریچ يدار یفهمیتو م

. یگیبه خودتم دروغ م يدار یحت. يبریلذت م گرانیتو از زجر دادن د. ییبه تمام معنا هیروان هیتو ! زیکامب يا

 يپر از غرور ،یو انتقام نهیتو پر از ک. یدونیازش نم یچیکه ه یدر حال یزنیتو دم از دوست داشتن و عشق م

و به خودت توجه  یکنیفقط به خودت فکر م. یآدم خودپرست هی. رهیگیغرورت از کجا نشات م نیا دونمیکه نم

 ... هیاهیپر از س ه،یفیکث زتو وجودت پر ا. يدار

من همون سوگل  نیبب. نیحاال خودت من و بب ؟يو کرد نکاریچرا ا یکام: تر آوردم و گفتم نییصدام و پا یکم

 ریز ؟يتو تا حاال تو صورتم دقت کرد رفت؟یوقت خنده از رو لباش نم چیکه شاد بود و ه یهمون م؟یقبل ي

 يخوایفروغ شده؟ م یب چشمام يدیچقدر الغر شدم؟ د يدید ؟يدیچقدر گود افتاده؟ آره د يدیچشمام و د

 ...که  یهمون شب. یسوگل رو کشت. یچون تو من و کشت... گمیم شدم؟ من بهت نجوریا يچطور یبدون

تو من و . یو ازم گرفت نیتو ام. یتو جونم و گرفت: چشمام و بستم و ادامه دادم. دیلرزیبدنم داشت م. کردم مکث

 .يخوایتو فقط جسمم و م. يدوست ندار

هاش،  یش، صداش، خنده هاش، شوخحرفا. گاهش یگاه و ب يدارهاید. بود نیام میتموم خوش: ناله گفتم با

 .بودم و بهم گفت دنشیو که مدتها منتظر شن یاون روز و که حرف یحت...  یحت

و  میاون روز من تمام زندگ. باالخره بهم گفت: ادامه دادم. شدند رهیبه من خ زیحرفم سامان و کامب نیا با

من و ...  يدیو از هم پاش امیرو... ينعش شدواردش بشم اما تو ما خواستمیم. و ساختم اهامیرو يخونه . ساختم

 کاریچ نیهان؟ من بدون ام ؟يدار دوستم یو بگ یستیروبه روم وا شهیحاال چطور روت م...  زیکامب یشکست

اما بمونم و زنده بمونم؟ چطور نفس  نمیرو بب نایچطور ا خنده؟یو م رهیراه م گهید یکیکنار  نمیکنم؟ چطور بب

 يدیام چیه گهید... دو سال و طاقت آوردم نیخودمم موندم چطور ا. دمیکشیس مبکشم؟ من با نگاهش نف

 ای رمیمیم ستیمهم ن. فتهیبرام م یچه اتفاق گهید ستیبرام مهم ن... درخشهیمتو دلم ن ينور چیه گهید. ندارم

 .مونمیزنده م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

 ؟یاون و تو شکمم کشتخودت  يخودت با دستا یدونستیمن حامله بودم؟ م یدونستیتو م: و گفتم دمیکش یآه

 .نذاشت ینکبت يایدن نیهمون بهتر که مرد و پاشو تو ا. به همه بگم از تو بچه داشتم ادیعارم م گهیهرچند د

با  یروز بفهم هی خوادیفقط دلم م: شدم و گفتم رهیخ زیکامب يبه چشما... با تعجب به من نگاه کردند  هردو

 !يزد میبه زندگ شیخودت، آت يدستا

. جلوم نشست زیبعد کامب یمدت. شباهت به آه جگرسوز نبود یکه ب دمیکش یقیانداختم و نفس عم نییاو پ سرم

لب با  ریز. بود سیصورتش از عرق خ. چشماش دو کاسه خون بود. تو چشماش نگاه کردم. چونم و باال آورد

از رو صورتم کنار زد و  و موهام. دندوناش و بهم فشرد. شدمیکه من متوجه نم کردیزمزمه م ییزایچ هیخودش 

من و . رو برداشت و تا ته خورد یدنینوش شهیرفت و ش زیاز جاش بلند شد و به سمت م. اشکام و پاك کرد

آره من ...  یابله یلیسوگل تو خ: شد و گفت کیدوباره بهم نزد زیکامب يا قهیبعد ده دق. میسامان بهم نگاه کرد

بشم اما تو  کیبهت نزد خواستمیم یاز بچگ. دوستتم دارم یول. یکلچون تو خوش. خواستمیفقط جسمت و م

 ...ارمیقسم خوردم هرجور شده بدستت ب. کردیتر م صیمن و حر نیو ا يچموش بود

شروع کرد به  هوی... بگه یچ گهیکه د کردیانگار داشت با خودش فکر م. ساکت شد يا قهیپنج دق دوباره

 شتریوارش لحظه به لحظه لرزش بدنم و ب وونهید يخنده ها .کردیانگار کم کم داشت الکل اثر م. دنیخند

چه  يچه بخوا. شوهرتو. زمیمن کامب نیبب: دوباره جلوم نشست و گفت زیکامب...خوردیدندونام بهم م. کردیم

که کنار خودم، مال  نیهم! یزنیدست و پا م يکه تو چه لجنزار ستیبرام مهم ن. یمونیتو مال من م ينخوا

پسر  هی ؟يخوریغصه م یچرا الک. کنمیخودم دوباره مادرت م. بابت بچه هم نگران نباش! بسه یخودم باش

 !ياریم ایبه دن يکاکل زر

 نیو ا خوردیالکل تو دماغم م يبو. صورتم آورد کیصورتش و نزد. مطمئن شدم زیبودن کامب یبه روان گهید

 التیو بکشم که خ نیام دمیبهت قول مسوگل : چسبوند و گفت میشونیو به پ شیشونیپ. کردیحالم و بدتر م

و  یمونیراحت کنارم م الیاون وقت با خ. ستیواسه دست و پا زدنت ن یلیدل گهیاون نباشه د یوقت. راحت باشه

 .میبریاز عشق هم لذت م

 .بودم نیام يکاش من جا: تو چشمام دوخت و آروم زمزمه کرد میو مستق چشماش

مگه نگفتم فکرش و  ؟یحرف نزن نیاز ام گهیمگه نگفتم د: گفت تیصبانو با ع دیو از پشت گرفت و کش موهام

 ؟هان؟یکن رونیاز کلت ب
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چشمام و باز . هوا رفت زیآخ کامب يصدا هوی. بود دهیچیاتاق پ يتو فضا میگر يصدا. و بسته بودم چشمام

به ... سرش گرفته بود ولو بود و دستش و رو نیرو زم زیبود و کامب ستادهیسامان با چوب باال سرمون ا. کردم

اما کم . کردیطناب دورم و باز م کردیم نیلبش ناله و نفر ریکه ز نطوریشد و هم کمیسامان نزد. هق هق افتادم

و تو تمام بدنم حس  يعرق سرد.شده بود شتریحس بود و لرزش بدنم ب یبدنم ب. شدندیکم صداها ازم دور م

و  غیج يو فقط صدا شدیچشمام آروم باز و بسته م. شمیپرت م يپرتگاه بلند هیاحساس کردم دارم از . کردمیم

که هست  یحاال هرچ... ریواگ ریهاگ نیخوابم کجا بود تو ا. د خوابم گرفته بودیشا. دمیشنیم ینا مفهوم يحرفها

 ...باز نگه دارم تونمیچشمام و نم گهید. خوابمیم

 

خسته . اما دوباره بسته شد. باز کردم یو به سختچشمام . زونهیبه بدنم آو ییلویصد ک يوزنه  هی کردمیم حس

 هی. سرم وصل بود هیرنگ بودم و به دستم  دیاتاق سف هیتو ... کردم بازم چشمام و باز کنم  یاما سع. بودم

خواستم از جام بلند شم اما . نبود اتاقتو  یکس.دیچیپیتاکش تو اتاق م کیهم کنار تختم بود که ت یدستگاه

در اتاق و باز  یکیکه حس کردم  رهیجون بگ یچشمام و دوباره بستم تا بدنم کم. کار شد نیضعف بدنم مانع ا

 رونیتا اسم سامان و بردم از اتاق ب. و چک کرد تمیبه طرفم اومد و وضع يپرستار. باز کردم مهیچشمام و ن. کرد

گفت  ییزایچ هیکتر به پرستار د. کننیم کاریدارن چ دمیفهمینم... بودم  جیهنوز گ. شد درفت و همراه دکتر وار

باز نگه دارم دوباره  نیاز ا شترینتونستم چشمام و ب. زدندیفقط دکتر و پرستار به روم لبخند م دمیکه من نفهم

 .خوابم برد

از اون دستگاه  يبودم و خبر گهیاتاق د هیدفعه تو  نیا. نبود نیبدنم سنگ گهیدفعه که چشمام و باز کردم د نیا

 .دمشیدیخوشحال بودم که سالم م... سامان مشغول تماشا بود. و به طرف پنجره چرخوندم صورتم.ها نبود

 !سامان: صداش زدم آروم

 داریسوگل جونم ب: دستام و تو دستش گرفت و با بغض گفت. نشست یرو صندل. به طرفم برگشت عیسر سامان

 حالت خوبه؟ ؟يشد

اشک منم در اومد اما اشکام و . دیو بوس میشونیپصورتم آورد و  کیسرش و نزد ختیریکه اشک م نطوریهم

 .یشکرت که سالم ایآه خدا. یکن هینداره گر یلزوم گهید: و گفت دیخند. خودشم پاك کرد ياشکا. پاك کرد

 نجام؟یکجاست؟ اصال من چرا ا زیافتاده؟ کامب یـ سامان چه اتفاق من

 .بره دیکه با ییهمونجارفت  زیکامب. درست شد سوگل زیهمه چ: زد و گفت یتلخ لبخند
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 .کن فیاز اول تعر ؟یچ یعنیـ  من

 .گمیو واست م زیهمه چ يبهتر که شد. االن تازه حالت خوب شده: و نوازش کرد و گفت موهام

 .خواهش. یبدونم سام خوامیم. من حالم خوبه نیبب: و گفتم دمیخند

 .گمیو برات م زیخبر بدم بعد همه چ بذار برم به دکتر. طونیش يجوجو: و گفت ختیو با دستش بهم ر موهام

مرخص  گهیو گفت تا دو روز د دیپرس یدکتر چندتا سوال فن. دکتر وارد شد هیرفت و همراه  رونیاز اتاق ب عیسر

 ایحاال ب. من حالم خوبه ستین ینگران چیه يدکترم گفت جا گهید: دکتر رفت رو به سامان گفتم یوقت.شمیم

 .کن فیتعر نیبش

وقت بود که دنبال باند  یلیانگار خ. دیسر رس سیهمون موقع پل يشد هوشیتو ب یوقت: گفت نشست و کنارم

 .بودند زیقاچاق کامب

... وقت بود که تو باند قاچاق مواد مخدر شرکت داشته یلیخ زیکامب: من نگاه کرد و گفت يصورت بهت زده  به

بعد از  نیهم يکه براشون راحت بوده و برا دندکریو م نکاریا نیکاتر يبابا ياز شرکت ها یکی قیاز طر يانگار

. خورندیاالن تو زندون دارن آب خنک م تشدار و دس هیو بق زیکامب... باند شده  نیمتوجه ا سیچند سال پل

 .تموم شده زیهمه چ. راحت باشه التیخ گهید

 کجاست؟ نیحالش خوبه؟ کاتر ؟یچ نایت منـ

 هوشیهفته که تو ب کی نیتو ا یدونینم... شون جاشون امنه هردو. ـ نگران نباش هردوشون سالمند سامان

 .دمیکش یمن چ يبود

 هفته؟ مگه من چم شده بود؟ کی: تعجب به سامان نگاه کردم و گفتم با

 يادیبعد عملت ز. خوب نبود ادیقلبت ز تیوضع. بهت وارد شده يادیز یفشار عصب گفتنیـ دکترا م سامان

 ای يکرد هیگر نمیاگه بب. خودم هوات و دارم. یمراقب خودت باش دیبا یلیعد خبه ب نیاز ا. يمونده بود هوشیب

 . و تو دونمیمن م يغصه خورد یالک

 .من سالمه يخوشحالم که جوجو یلیاما االن خ: و گرفت و با خنده گفت دستم

 يزیاما از چبسته شدن در صورتم و برگردوندم  يکه با صدا میو شروع کرد امونیدوباره خنده و شوخ هردومون

خوشحالم که  یلیخ.زمیسالم عز: و گفت دیمن و بغل گرفت و بوس نایت. دمیکش یغیج یاز خوشحال دمیکه د

 .نمتیبیسالم م

 .میکرد یو با هم احوال پرس دیهم من و بوس نیکاتر
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 .اونم سالم و سرحال نمتونیبیخوشحالم که دوباره م یلیخ یلیخ: گفتم یخوشحال با

. هفته حال همه بد بود کی نیانقدر تو ا.يتو از دل ما خبر ندار: رو باز کرد و گفت ینیریجعبه ش نیکاتر

 .دیکش یچ یدون ینم. مخصوصا داداشت

 .کردمیم کاریاگه سامان و نداشتم چ دونمیمن نم: به سامان نگاه کردم و گفتم یقدر دان با

 .تو بخور جوجو ینیریش: و به دستم داد و گفت ینیریش سامان

فقط از . و هومن و اتفاقات زیاما نه از کامب. میموندند و باهم حرف زد شمیپ نایو ت نیتا شب کاتر. دمیدخن همه

 ... !!!خودمون و خودمون 

 

 

 

 :و دوم یس فصل

 نییاز تخت پا یوقت. الغر شدم ییلویچند ک کردمیاما احساس م. روز به سرعت گذشت و من مرخص شدم دو

سامان و  يسرم که بلند کردم چشما. کردمیسامان و رو خودم حس م ي رهیه خاومدم تا لباسام و بپوشم نگا

 .کار دارم کمی رمیمن م یشیتا تو آماده م: روش و برگردوند و گفت. دادم سیخ

 

خدا رو شکر کردم که همه .  دمیکش یآه. رفت نمیاشکاش و نب نکهیا يبرا دمیرفت و من فهم رونیاتاق ب از

 .تموم شد یبه خوب زیچ

سفر به  يبرا شیکه چند ماه پ ییزایخوشبختانه و. رفتن و من و انجام داده بود يهفته کارا کی نیتو ا امانس

 .میبرگرد میتونستیم گهیروز د 3هنوز تموم نشده بود و ما تا  م،یوقت نشد که بر چیگرفته بود و ه زیکامب ایتالیا

 م؟یایم میکه دار يخبر بد يخوایسامان نم: سامان نشستم و گفتم کنار

 .شنیم زیسوپرا ينطورینه ا: و گفت دیتخت دراز کش رو

 بگم؟ یکو چ زیکامب دنیاگه پرس: تو فکر و گفتم رفتم

 .گمیو م زیخودم همه چ. االن فکرش و نکن: بهم انداخت و گفت ینگاه
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 دنیر کشزج نیاز ا شتریسامان ب خواستیدلم نم. پاك کردم عیکرده بود و سر سیکه از گونه هام و خ یاشک

پسر خاله  اد؟یم ادتیاحسان و . سامان یراست: احسان افتادم رو به سامان گفتم ادی هوی...  نهیخواهرش و بب

 ؟يپر

 شده؟ یخب؟ چ. آره: فکر کرد و بعد گفت یکم

 .هتله نیـ اونم تو هم من

 ؟يدیتو اون و از کجا د کنه؟یم کاریچ نجایواقعا؟ ا: گرد شد و گفت چشماش

 یوقت مینیهم و بب شتریب خوادیادرس هتلش و داد گفت م. دمشیتو رستوران د يایتو ب نکهیاـ قبل از  من

 دیشا دونمینم. شرکتش اومده بود يکارا يبرا. که خودم هستم هیمتوجه شدم همون هتل دمیهتل و د ینشون

 .وقته خبر ندارم یلیخ. رفته باشه

 ـ شماره اتاقش چنده؟ سامان

 .309ـ  من

 .کنهیسوال جواب م نتتیاالن که بب. که رفته شاالیا. نهییقه پاـ پس طب سامان

پس همون . براشون ندارم یجواب چیکه منم ه پرسهیسوال م یاالن کل گهیخودم فکر کردم سامان راست م با

 .نهیبهتر که ما رو نب

 .حوصلم سر رفته. رونیب میپاشو بر: تخت نشستم و گفتم کنار

 م؟یـ کجا بر سامان

 .گمیشو بهت مـ تو پا من

 .میشد یسوار تاکس. رونیب میهتل اومد از

 م؟یریـ کجا م سامان

 .کمکم کرد یلیمدت خ نیکه تو ا یشخص دنید میریـ م من

 !منو يدیمن؟ تو که د دنیـ د سامان

 .کمکم کرد یلیخ یکی يایتو ب نکهیقبل از ا. وونهینه د: و گفتم دمیصدا خند با

و تا من و  رونیاومد ب روزیف. میدر باز شد و هر دو داخل شد. زنگ و فشار دادمو من  میشد ادهیدر خونه پ مقابل

 مکه؟ یحاج یحاج یحالت خوبه؟ رفت ؟ییسوگل تو: به طرفم اومد و گفت عیسر دید

 .دوما آره خوبم. اوال سالم: و گفتم دمیخند
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. م فراموش کردم سالم کنمذوق کرد دنتیبس که از د. و ببخش رمردیاخ من پ: زد و گفت شیشونیزد روپ آروم

 .تو ایب. سالم

 .سامان هم باهاش دست داد. به سامان نگاه کرد بعد

 

 

 .سامان. ـ برادرم هستند من

 .داخل دییبفرما. اقا سامان دیخوش اومد یلیـ خ روزیف

خبر بدم من برم . آقا تو اتاقشه: گفت روزیبپرسم ف يزیمن چ نکهیقبل از ا. مینشست ییرایداخل و تو پذ میاومد

 .شهیحتما خوشحال م. يتو اومد

فرخ . کردم فیسامان تعر يفرخ و برا ياز اتفاقات و کمک ها يمدت مختصر نیتو ا. تکون دادم و رفت يسر

 .میهر دو از جامون بلند شد. تنش بود یکت و شلوار شکالت. اومد نییاز پله ها پا

 .ـ سالم فرخ خان من

با . نمتیبیخوشحالم که م یلیخ: فرخ با لبخند گفت. میو هرسه نشست با هردومون دست داد ییبا خوشرو فرخ

 . رفته باشه شیخوب پ زیبودم که همه چ دواریاما ام شدمیداشتم نگرانت م نکهیا

 .تموم شد زیهمه چ گهید. رفته شیخوب پ زیهمه چ: زدم و گفتم یآرامش بخش لبخند

 يبرگشت سرجا زیبازم خدا رو شکر که همه چ: گفت ناراحت شد اما یفرخ کم. داد حیسامان مختصر توض بعد

اتفاقات و بذار به  نیا. يهم نخور يادیو غصه ز یبهتر ناراحت نباش گهید. برات خوشحالم یلیخ. خودش

و بسپر به  زیهمه چ گهید عدبه ب نیاز. يایب رونیسربلند ازش ب یحساب امتحان خدا و خوشحال باش که تونست

 .و برات برپا کرده آزمون نیکه ا یدست همون

من اومده بودم : خودم سکوت و شکستم نکهیتا ا میهممون ساکت بود یمدت. آورد ییبرامون چا روزیف

 .رانیا میقرار برگرد گهیروز د 3. یخداحافظ

 ؟یکن یو پشت سرتم نگاه نم يریم ای؟يگردیباز برم: گفت روزیف. زد یلبخند تلخ فرخ

 .زنمیبهتون زنگ م. ارتباطاته يایاما خب دن. بهتون سر بزنم امیا ماگه تونستم که حتم: و گفتم دمیخند

 .دیجبران کمکم هاتون امشب مهمون ما هست يالبته برا: گذاشت و گفت زیو رو م شییچا سامان

 . سامان نگاه کردم به
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 . نکردم يمن که کار. کنمیـ خواهش م فرخ

 . کهیجشن کوچ هی. دیقبول کن: حرف سامان گفتم نیاز ا خوشحال

 .ـ باشه فرخ

که به سامان  مینشسته بود یتو تاکس. رونیب میو اومد میکرد یبعد خداحافظ. میهم اونجا موند گهید یساعت

 .شهیدلم براشون تنگ م. میهم خبر بد نیو کاتر نایبهتره به ت یسام: گفتم

 .آره بهتره اونا هم باشند: سرش و تکون داد و گفت سامان

تماس گرفتم و  نیو کاتر نایبا ت. از رستوران ها رفت تا جا رزرو کنه یکیمان به اما سا میهتل برگشت به

ساعته گرفتم و به سمت لباسام  میدوش ن هی. قبول کردند یدعوتم با خوشحال نیدعوتشون کردم هر دو از ا

. م کدوم و بپوشمپهن بود و مونده بود تلباسام رو تخ يهمه . کردم ینم دایپ یزمناسبیاما چ. رفتم تا اماده بشم

 چه خبره؟ دزد اومده؟ نجایا: اتاق گفت یختگیبهم ر دنیسامان وارد اتاق شد و با د

 .بپوشم یمن موندم چ. بهم بکن یکمک هی یـ سام من

 .بعد به سمت حموم رفت. و بپوش نیا. خوبه نیا: و به دستم داد و گفت یکیو رو کرد و  ریتا از لباسام و ز چند

 .يا قهینستم تو هم مثل خواهرت خوش سلدو یم: گفتم بلند

 .یدونستیـ آره م سامان

 گهیبار د هیو  ستادمیا نهیآ يجلو. بستم یکوچک پسیدورم و با کل يموها. کردم شیآرا یو کم دمیو پوش لباسم

کت رو هم دو تا گل  ي قهی. سه ربع داشت ينایکت با آست مین هیلباس کوتاه بنفش که . خودم و تماشا کردم

 .شد ها رینه؟ د ای يا آماده یسام: از خودم سامان و صدا زدم یراض. کرده بودم نییتز کیکوچرز 

 .دادندیرو نشون م 7عقربه ها . ساعت نگاه کردم به

 .ـ آره آمادم سامان

 .داداش يکرد کیو پ کیعجب ش: سمت سامان برگشتم و با لبخند گفتم به

بودم  کیش شهیمن هم یدونیتو که م. و باش نیا: گفت کردیمرتب م قشویکه  نطوریو هم ستادیا نهیآ يجلو

 .هیچه حرف نیا. جوجو

 .نکن یشکسته نفس گهید: و از پشت مرتب کردم و گفتم قشی

با هم از راه  نیو کاتر نایمهمون ت نینگذشته بود اول یمدت. میو وارد رستوران شد رونیب میاومد میو ن 7 ساعت

 .زمیعز يچه ناز شد: و گفت دیکش یکوتاه غیج دنمیبا د نیرکات. میاز جامون بلند شد. دندیرس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

کارا  نیقبال از ا. سوگل يولخرج شد: با خنده گفت نایت. میو نشست دمیرو هم بوس نایت. دمیکردم و بوس بغلش

 .يکرد ینم

 .ستیکارا بلد ن نیوگرنه سوگل که از ا. از صدقه سر منه:و گفت دیخند سامان

رو که از صبح فکرم و  يزیچ نایآروم به ت... میسامان زدم که باعث شد هممون بخند يبه بازو یاعتراض مشت با

 ؟يایدر ب ییاز تنها يخوایم نایت: مشغول کرده بود و گفتم

 ؟یچ یعنی: نگاهم کرد و گفت يجد

 .کردم دایخوب برات پ سیک هی نکهیا یعنی: و گفتم دمیخند

 .و دار ریگ نیتو ا يحوصله دار. خداسوگل بس کن تو رو: اعتراض نگاهم کرد و گفت با

خود داماد . اوناهاش: گفتم نایآروم به ت. دیاز راه رس روزیخود داماد با ف دمیبهش بگم که د يزیچ هی خواستم

 .اومدم

 یهمگ. دست داد روزیاز جاش بلند شد و با فرخ و ف يعاد یلیخ. انداخت یکه اشاره کردم نگاه ییبه جا نایت

گذاشتم و  زیدستام و رو م. میو مشغول صحبت شد میسفارش غذا رو هم داد. مینشستشدند و  یبهم معرف

 .شهیتنگ م نجایا يروز دلم برا هیمطمئنم . میخوشحالم که همه دور هم جمع شد یلیخ: گفتم

 نجا؟یا يایب يخواینم گهیـ مگه د نیکاتر

 

 

اما قول . امینتونم حاال حاالها ب دیشا. امیتا به خودم ب کشهیطول م یمدت. داشتم یتلخ يخاطره ها نجایـ ا من

شما تنها . شما رو فراموش کنم تونمیوقت نم چیمن ه. امیب دنتونیروز بتونم د هیباهاتون در تماس باشم و  دمیم

 .دیدو سال هست نیخوش من تو ا يخاطره 

 بیه خاطر من آسب یحت. کمکم کرد یلیکه سنگ صبورم بود و خ نایمخصوصا ت: رو گرفتم و گفتم نایت دست

که تونسته به لبهاش خنده  نمشیبب یکنار کس دوارمیاما ام... جبران کنم تونمیوقت نم چیکه ه دونمیو من م دید

 .ارهیب

منم . بس کن گهید یعنیآروم دستم و فشرد  نایانقدر گفتم که ت... کردم  فیتعر نایشروع کردم از محاسن ت بعد

زل زده بود . به فرخ نگاه کردم خوردمیکه آب و م نطوریهم. آب پناه بردم وانیل هیکه از بس حرف زده بودم به 

 .مدفعه اشتباه نکرد نیا: لبخند زدم و با خودم گفتم. نایبه ت
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بهتره واستون . همدم کنارتون باشه هیوقتشه  گهید. دیایدر ب ییشما هم بهتره از تنها! فرخ خان: به فرخ گفتم رو

 .میباال بزن نیآست

. باالخره غذا آماده شد. فکرم و خونده بود دیشا. لبخند زد و آروم سرش و تکون داد. به سامان نگاه کردمخنده  با

 یواشکی ينگاه ها کردم،یکه سرم و بلند م یاما گاه. میو مشغول ور رفتن با غذامون بود میهممون ساکت بود

 !شکرت زمخدا با یه: بلند گفتم اریاخت یب. کردمیو فرخ و حس م نایت

فکر  نیداشتم به ا: ظرف ساالد و برداشتم و گفتم. شدند رهیبا تعجب سرشون و بلند کردند و به من خ همه

بود داشت با  نییسرش پا. به فرخ نگاه کردم یچشم ریبعد ز. میفتادیم یعروس هیکه چه خوب بود  کردمیم

 !آخ: محکم خورد به پام بلند گفتم يزیچ هی هویکه  کردیم يغذاش باز

 يآخ که غذا یعنی: دوباره گفتم. و به دندون گرفته بود نشییلب پا. نگاه کردم نایبه ت. همه نگاهم کردند رهدوبا

 !يخوشمزه ا

لبخند کوچولو من و نگاه  هیچپ و فقط با  یبه کوچه عل زدندیاما خودشون و م. بودند دهیمنظورم و فهم همه

 .دیرس تموم شد و شب رفتن شیخوب ياون شب با همه . کردندیم

مدام تو پاساژها و فروشگاه ها . شناختمیسر از پا نم. که بهش تعلق دارم ییبرم به جا. قرار ه برم امشب

بخدا . میبر ایسوگل بسه ب: سامان در اومد ياونقدر که صدا...  دمیخریم دمیدیکه م یقشنگ زیو هر چ دمیچرخیم

 .میبر ایب یجون سام. هقع نداراز تو تو یکس. يبا خودت ببر زیهمه چ نیا ستیاصال الزم ن

 يزیچ هی دیحتما با رمیسال دارم م 2چطور توقع ندارند؟ بعد : گفتم کردمیکه داشتم لباسارو نگاه م نطوریهم

 .رمیبگ

 اد؟یخوبه؟ بهم م نیا: رو برداشتم و جلو خودم گرفتم و گفتم یلباس

 !گهید یرفتخودت گ يعالمه لباس برا هیتو که : به لباس انداخت و گفت ینگاه

 خوبه؟ یحاال نگفت. رمیمجبورم دوباره بگ. همه تنم گشاد شده میقبل يلباسا. ـ آره خب من

 .ـ آره خوبه سامان

انتخاب کردم و جلو  ونشونیدو سه تا از م. نگاه کردم رهناشویشرت و پ یمردونه و و ت يسمت لباسا رفتم

 . سامان گرفتم

 .نیاز ا نمیا: خودم زمزمه کردم با

 ؟يریبگ يخوایم یک يرو برا نایـ باز ا نساما
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 !تو يبرا منـ

 من چرا؟ يـ برا سامان

 .حساب کنم میبر ایانقدر حرف نزن ب... ـ ا  من

رو به . رونیب میغرغر کرد اما من بدون توجه به طرف صندوق رفتم و پول لباسا رو دادم و از مغازه اومد سامان

 .گرسنمه یلیخ. میبخور يزیچ هی میبر: سامان گفتم

 .يـ خدا رو شکر تو گرسنت شد که دست از سر کچل من بردار سامان

حتما با  نهیرو بب نایا یهرک: انداخت و گفت کایبه پالست یسامان نگاه. میو سفارش غذا داد مینشست یصندل رو

 .رفتن بانک زدند نایا گهیخودش م

 ـ چطور؟ من

دستم شکست . توشونم پر از لباسا و خرت و پرته کیتتا پالس 10 ؟يدیـ آخه خودت نگاه کن چقدر خر سامان

 .بخدا

 .کنهیدستتم استراحت م گهید میگردیاالن برم. دیببخش. رمیبم یاله: و گفتم دمیخند

 .شهیباورم نم يتمومه؟ وا گهیجون من د: ذوق زده گفت سامان

سامان . میو به هتل رفت میشد یو سوار تاکس میو خنده خورد یغذا رو با شوخ. میدیرو دستش زدم و خند آروم

 شه؟یتو چمدونت جا م نایاصال ا: رو مبل نشست و گفت

تا  3. بابا شهیآره جا م: جاشون بدم گفتم يچطور کردمیکه داشتم فکر م نطوریو به کمرم زدم و هم دستم

 .چمدونه

و با هتل  رونیب میداز اتاق اوم. وقت پرواز بود گهیساعت د 2.میرو با کمک سامان جابه جا کرد الیوسا ي همه

سامان نگاهم کرد و . که ناخودآگاه بغض کردم مینشسته بود یتو تاکس. فرودگاه میو رفت میحساب کرد هیتسو

 شده؟ یچ: گفت

 .یچیه: و قورت دادم وگفتم بغضم

 . و جبران کنم زیکاش بشه همه چ. هدر دادم هودهیسال عمرم و ب 2: خودم گفتم با

 کردمیو با خودم فکر م مینشسته بود نطوریمن هم. بده لیمان رفت تا بارها رو تحوسا. میسالن پرواز شد وارد

به  روزیو فرخ و ف نایو ت نیکاتر. سرم و بلند کردم. کرد رونیفکر ب يایمن و از دن ییشخص آشنا يکه صدا
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ك کردم و اشکاش و پا. اشک تو چشماش جمع شده بود. رو بغل کردم نایاز جام بلند شدم و ت. ومدنیطرفم م

 ؟یکنیم هیگر نایت یه: گفتم

 .سوگل شهیدلم برات تنگ م: شد و گفت شتریاش ب هیگر

 .بهت زنگ بزنم دمیاما قول م. شهیدل منم برات تنگ م: شد با خنده گفتم يمنم جار ياشکا

 .یمن و هم فراموش نکن دوارمیام: و گفت دیخند نیکاتر. و بغل گرفتم نیبغلش جدا شدم و کاتر از

 .بره شیبرات خوب پ زیکه همه چ دوارمیام. کنم یمعلومه که فراموشت نم: زدم و گفتم ندلبخ

 

 

 ...از هومن طالق گرفته بود و تو شرکت پدرش مشغول بود نیکاتر

 .ـ ممنون نیکاتر

ها رو آرزو  نیبهتر يبرا: که تو دستش بود و به طرفم گرفت و گفت یشاخه گل. لبخند زد. فرخ نگاه کردم به

 .یبرس يخوایکه م یبه هر چ دوارمیام. مدار

 گل به چه مناسبته؟: و گل و ازش گرفتم و گفتم دمیخند

 .ـ به مناسبت تشکر فرخ

 ؟یبابت چ: چشماش نگاه کردم و گفتم تو

 .خانم و فرخ خان نایت ییبه مناسبت آشنا: که تا اون موقع ساکت بود گفت روزیف

 .ينامزد ینیریش نمیا: به طرفم گرفت و گفت که تو دستش بود و باز کرد و ینیریش جعبه

 .یلیخ. خوشحالم یلیخ يوا: و گفتم دمیپر نایتو بغل ت روزیتوجه به ف بدون

تا  دوارمیام. داشت دیخواه یخوب يمطمئنم روزها: رو به فرخ گفتم. و فقط نگاهم کرد دیخند. بغلش جدا شدم از

 .دیهم بمون يآخر پا

کن و فراموش  ادیبه عنوان پدرت  شهیمن و هم. من از تو ممنونم سوگل: نه گفتزد و پدرا یلبخند مهربون فرخ

 .یشرکت کن مونیتو جشن عروس یتون یشد که نم فیح. یکه بهمون سر بزن ینکن

. خوشحال بودم. داشتم یاحساس خوب یلیخ. هم با نگاهش پاسخش رو داد نایت. انداخت نایبه ت یمهربون نگاه

دوباره اومدم  یاما وقت. شد فیآره ح: با خنده گفتم. د لحظه قبل داشتم و فراموش کردمکه تا چن یناراحت گهید

 .شهیحتما جبران م نجایا
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 ؟یدست به کار ش يخوا یشما نم روزیآقا ف: گفتم روزیرو به ف. زدم نایبه ت یچشمک

 .و مسخره نکن رمردیبرو دختر جون من پ: و گفت دیکش دشیسف يبه موها یدست روزیف

ماشال بزنم به تخته از فرخ خان هم جوون . رهیشما کجاتون پ. حرف و نیا نینگ: کردم و گفتم یکیکوچ اخم

 .نیتر

 .خنده ریز میحرفم همه زد نیا با

 .دسته گلتون کمه. جمعتون جمعه. ـ به به سامان

اما من  کردندیم داشتند باهم صحبت هیبق. گفت کیرو تبر نایدست داد و ازدواج فرخ و ت روزیبا فرخ و ف سامان

 ادمی گهیحاال د. بودم دهیبود که موقع اومدن سامان د ییهمون تابلو. بودم شهیپشت ش يتابلو يمحو تماشا

خونه  يآره همون تابلو. دمیو تابلو رو خر شدمبگم وارد مغازه  يزیچ هیبه بق نکهیبدون ا. دمشیاومده بود کجا د

 ه؟یچ نیا: تابلو گفت دنیسامان با د. ف دلش و بزنهحر نیکه باعث شد ام ییهمون تابلو. بود نیام

 .یـ تابلو نقاش من

 !اومده؟جوجو ولخرج يادیپوالت ز نکهیتو مثل ا: بهم انداخت و گفت ینگاه سامان

 .یبرام ارزش داره سام یلیتابلو خ نیا: زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

دفعه  نیا. میکرد یدوباره با همه خداحافظ. وقت رفتن بود گهید. نگفت يزیچ گهینگاهم کرد و د رهیخ سامان

 يو فرخ آرزو  نایت يبرا. کردندیمن و به آرامش دعوت م هیکه بق ییتا جا. کردم هیو گر اوردمیطاقت ن گهید

اشکام و پاك . پشت سرم برگشتم هآخر ب يلحظه . کردم تیموفق يآرزو روزیو ف نیکاتر يو برا یخوشبخت

 .برام دست تکون داد کردیم هیهمونطور که گر نایت. کردم و دست تکون دادم

 

 

 

 :و سوم یس فصل

چقدر روزهام  نکهیبه ا. به اتفاقاتش. سال فکر کردم 2 نینشستمو چشمام و بستم و به ا مایهواپ یصندل رو

ر چطو زیکامب نکهیبه ا... به حسرتام . هام فکر کردم هیبه گر.. شبهام چقدر وحشتناك بود نکهیبه ا. زجرآور بود

 نیشاد و خوبم تو ا يچقدر لحظه ها نکهیبه ا... کرده  ریاتفاقات من و پ نیفکر کردم که ا نیبه ا. لهم کرد

 یسال بگو، به جز غم و رنج و آه و تلخ 2 نیخوبت و تو ا يازم بپرسه خاطره  یاگه کس یعنی... سال کمه 2
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اما خدا رو .. بشه  شتریدرد و رنجم ب تیدست به دست هم داد تا موقع زیهمه چ... تونم بهش بگم  ینم يزیچ

... کنم  مشیترم يچطور دونمیتو قلبمه که نم یقیشکاف عم هیفقط ... شد  مومت زیشکر کردم که همه چ

نابود شد، چه  زیچقدر ساده همه چ ارم؟یدووم ب تونمیاصال م! روبه رو بشم نیبا ام يبه بعد چطور نیاز ا دونمینم

 !شد رانیو زیساده همه چ

بعد از چند ... تو طول پرواز همش خواب بودم. گوناگون مغزم و سردرگم کرد و موجب شد به خواب برم يفکرا

 يرییتغ چیه. به آسمون انداختم ینگاه امیب نییپا مایهواپ ياز پله ها نکهیقبل از ا. میدیساعت باالخره رس

منو سامان باهم حرف . شده بود گدودآلود تن يهوا نیا يچقدر دلم برا. دمیکش یقینفس عم. نکرده بود

تا بارهامون و  دیساعت طول کش کی. میخودمون غرق بود يتو فکرا ییجورا هیانگار هردومون . میزدینم

سامان رو به راننده . میگرفت شیو راه خونه رو پ میشد یسوار تاکس. تا چمدون بود 4در کل . میگرفت لیتحو

 آقا ساعت چنده؟: گفت یتاکس

  .شب مهین 1ـ  راننده

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ستند؟یمامان و بابا خواب ن: به سامان گفتم آروم

و نشون فردا صبح خودمون  میخوابیم میریماهم م. یچیاگه خواب بودند که ه. تو میریم. دونمیـ نم سامان

 .میدیم

 ... شهر و آدماش تنگ بود نیا يچقدر دلم برا. شدم رونیب يتکون دادم و محو تماشا سرمو

 عیاما سر. گلوم و فشرد یبغض بزرگ يلحظه ا. خونه شدم يشدم و محو تماشا ادهیپ نیاز ماش. میدیرس باالخره

 .ستین هیاالن وقت گر. فرو بردم

 ؟یتسیوا نجایتا صبح ا يخوا یـ م سامان

 !همه خوابن: آروم گفتم. بود کیهمه جا تار. و درآورد و در و باز کرد دیسامان کل. حرف سامان به خودم اومدم با

 .میخوابیماهم م. ـ اشکال نداره سامان

به  يآوردن چمدونا. حرف وارد شدم ینگفتم و ب یچ چیمامان و بابا تنگ شده بود اما ه يدلم برا یلیخ نکهیا با

اتاقم همونطور ...  میبود چمدونا رو تو اتاق گذاشت یبه هر زحمت. نبود یسرو صدا کار آسون یاونم ب ینیاون سنگ
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اتاقم  يدلم برا. هیگر ریبود بزنم ز کیشدم نزد اردشو یوقت. اونجا بود المیوسا يهنوز همه . دست نخورده بود

 .شمیم هالك یدارم از خستگ گه؟ید يندار يکار: سامان آروم گفت... تنگ بود 

 .نه تو برو بخواب: تخت نشستم و گفتم رو

 .بخواب ریتوام بگ: و باز کرد و گفت در

به تک تک . کردمیرو تخت نشسته بودم و به اتاق نگاه م يا قهیچند دق. رفت رونیو تکون دادم و از اتاق ب سرم

 نهیآ يرو به رو. شد يجاراشکام  اریاخت یب. گذشتیاز ذهنم م يهر لحظه خاطره ا. کردمیاتاقم نگاه م لیوسا

مطالعم  زیرو م...  يتو بزرگ شد وگلشده؟ نه س کیبه نظرم کوچ نهیآ نیچقدر ا. ستادمیاتاقم ا يقد ي

چه لذت بخش . صداش اتاق و پر کرد. دکمه اش و فشردم. هنوز همونجا بود نیام کالیموز يجعبه . نشستم

 نیاز ا شتریب خواستیدلم نم. دمیکش يو کنار دمیبه کشنوازشگرانه به جع یدست... خوب  يبود تکرار لحظه ها

. و باز کردم زمیم يکشو. هنوز کتابام تو کتابخونه بود! خوش ياحسرت داشتن لحظه ه. تو حسرت بمونم

هوا . دمیکش یقیچشمام و بستم و نفس عم. چشمام نقش بست يجلو نیام ریتصو. برق زد نیام ییگردنبند اهدا

. وقت از خودم جداش نکنم چیمن قسم خورده بودم که ه. دست لرزون گردنبند و برداشتم با... کم آورده بودم 

 بیعج یآرامش. انگار جادو کرد. ختمیو گردنبند و به گردنم آو ستادمیا نهیآ يدوباره جلو. دمیو بوس بندگردن

 ستادمیپنجره ا يوجل. ومدیخواب به چشمام نم... لبم نقش زد يلبخند آرامش بخش گوشه  هی. وجودم و گرفت

 نجایبودم که ا دهیتازه فهم. شده بود نگت نجایا يچقدر دلم برا. نکرده بود رییتغ زیچ چیه. و مشغول تماشا شدم

 ...چشمک زن و نگاه کردم يسرم و بلند کردم و ستاره ها...  کنمیعوض نم ایدن يکجا چیرو با ه

 

 

بالش گذاشتم و  يسرم و رو. بهم دست داد یستگاحساس خ نکهیچه مدت مشغول تماشا بودم تا ا دونمینم

 .که خوابم برد دیطول نکش یمدت

به سمت . و از جام بلند شدم دمیکش ازهیخم. چشمام و چندبار و باز و بسته کردم..  خوردیآفتاب تو صورتم م نور

 قهیچند دق یستگگرم خ مهیآب ن. حموم تو اتاقم شدم هیدست لباس و حوله رو برداشتم و راه هی. چمدونم رفتم

موهام و با حوله خشک کردم و . دمیو پوش لباساماومدم  رونیساعت بعد از حموم ب مین. برد نیبدنم و از ب شیپ

وجودم  یشوق. شدند و مشغول خوردن صبحانه اند داریحتما تاحاال ب. صبح بود 8. به ساعت نگاه کردم. شونه زدم

 زدیهم م شوییبابا چا. مامان و بابا تو آشپزخونه بودند. اومدم نییخند پااومدم و با لب رونیاز اتاقم ب. و در برگرفت
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. به سمت آشپزخونه رفتم عیدرنگ نکردم و سر... آخ که چقدر دلم تنگ شده . گرفتیبابا لقمه م يبرا مامانو 

 ن؟یخوایمهمون ناخونده نم: و آروم گفتم ستادمیدم در ا

که مامان از جاش  میبهم بود رهیخ يچند لحظه ا. من نگاه کردنددو سرشون و بلند کردند و با تعجب به  هر

چشم قشنگش قطره  ياز گوشه . بازوهام و گرفت و چندبار سرتاپام و نگاه کرد. بلند شد و آروم به سمتم اومد

 آره؟  ؟یسوگل خودت: افتاد و گفت نییپا یاشک

آره : زدم و گفتم يمن بوسه ا يدستا يبه دستاش که حاال تو. شد قیو تو صورتم دق دیبه موهام کش یدست

 .دختر کوچولوت. من سوگل ام. من خودمم. مامان قشنگم

هامون کل خونه رو  هیگر يصدا. میکردیم هیآشکارا گر میهردو داشت گهیحاال د. و محکم بغل گرفت من

مادر  یاله. يم شدچقدر خانو! يچقدر بزرگ شد. دلم زیعز يکرد رییچقدر تغ: گفت هیمامان با گر. برداشته بود

 .و باران بوسه رو به صورتم نازل کرد.قربونت برم. فدات شه

. دمیبه طرف بابا رفتم و دستاش و گرفتم و بوس. کردینوبت بابا بود که فقط با بهت داشت مارو نگاه م گهید حاال

 ؟ییسوگل بابا ؟ییتو نیا یعنی. شهیباورم نم: گفت هیداد و اونم با گر يمن و محکم تو آغوش پر مهرش جا

 .بمونم شتونیاومدم که پ. من سوگل ام... ـ آره باباجونم  من

 .قربونت برم بابا. نمیبیانگار دارم خواب م. شهیهنوزم باورم نم: و دو طرف صورتم گرفت و گفت دستاش

حتما . رصبحونه بخو نیبش ایب یاله رمیبم: مامان گفت نکهیتا ا میبود نجوریهم یمدت. و و بغل گرفتم هردوشون

 .يگرسنه ا

بابا هم . صبحونه نشستم زیاشکام و پاك کردم و سر م. میمن و بابا نشست. به سمت سماور رفت عیسر مامان

 ومده؟یکجاست؟ ن زیکامب: کنارم نشست و گفت

نه : گفتم میبا حفظ خونسرد. و بگم زیصالح نبود االن همه چ. بگم یمونده بودم که چ. من من افتادم به

 .ادینتونست ب ...ومدهین

 ؟يدیرس یاصال ک ؟يـ پس با سامان اومد مامان

 .کنم دارتونیب ومدیدلم ن. مینصفه شب اومد. ـ آره من

و  دمیخند. دیبود و جلوم چ خچالیکه تو  یو تخم مرغ و هرچ ریو ش ریکره و مربا و پن قهیدق 2سر  مامان

 ه؟مگه شکمم چقدر جا دار. ومدمین ابونیمامان من که از ب:گفتم

 ؟يالغر شد نقدریاونجا بهت غذا نداده؟ چرا ا زیکامب. ياومد ابونیمعلومه که از ب: و جلوم گذاشت و گفت ییچا
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 يگرفتم و مشغول باز نییسرم و پا. صورتم و گرفت یکیخنده از رو لبام رفت و اخم کوچ زیاسم کامب دنیشن با

 .بده ریذار بچه از راه برسه بعد بهش گب. بابا خانم يا: بابا متوجه حالتم شد و گفت. با نون شدم

 . دادنات تنگ شده بود ریغر زدنا و گ يمامان دلم برا یدونیم: و گفتم دمیخند یالک. نگفت یچیه مامان

 بایفر فیخف غیج نکهیتا ا مینزد یکدوممون حرف چیه گهید. کردم نیریو ش مییچا. لبخند زد و نگاهم کرد مامان

اون و هم بغل . هم اومد دریعمو ح. ها شروع شد هیو دوباره گر میو بغل کرد گریهمد. من و به سمت در کشوند

 یهرکدوم سوال. میجمع شد ينفر 5ز یدور م. کرد یو ابراز خوشحال دیپدرانه به سرم کش یدست. گرفتم

سر  يزیچ هیبود مجبور بودم  زیسواال چون از من و کامب شتریالبته ب. و منم مجبور بودم جواب بدم دنیپرسیم

. شد و من و نجات داد دایسامان پ يسر و کله  نکهیتا ا میزدیحرف م میبود که داشت یساعت مین. هم کنم و بگم

 .نشست مکرد و کنار یروبوس هیبا بق

 .يسامان که سوگل رو با خودت آورد يکرد يخوب کار یلیـ خ مامان

 .در من و بدونهکه ق هیک یول. آره مامان: گرفت گفت یکه لقمه م نطوریهم سامان

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیا: کرد و گفت یاخم مامان

 چارهیاونوقت واسه من ب د،یداد بیمفصل ترت يصبحانه  هیواسه دخترتون : کرد و گفت زیبه م ياشاره ا سامان

 !دردونه زیجوجو عز. دیدیهم نم ییچا هی یحت

. ختیر ییسامان چا يکار شد و خودش برا نیمانع ا بایاما فر ارهیب ییو مامان بلند شد تا چا میدیخند یهمگ

 یاز جام بلند شدم و با عذرخواه. ها اومد یاز سوغات ادمیبعد  یکم. میبعد صرف صبحانه تو سالن دور هم نشست

تا بابا من و چمدون به . آوردم نییو پا تمتوش بود و برداش ایکه سوغات یبه طرف اتاقم رفتم و چمدون بزرگ

 باباجون؟ يبر يخوا یم: گفت دیدست د

 .هیسوغات. نه بابا: و گفتم دمیخند

 .هیکاف ایدن هی يکه خودت اومد نیهم. دخترم ياریالزم نبود با خودت ب: با اعتراض گفت مامان

 .آورده یبقال سرکوچه سوغات يبرا یحت لیتمام فام يتازه دوتا چمدون برا: با خنده گفت سامان

 هیدست لباس کامل و  هی. آوردم رونیکه توش بود و ب یهرچ چمدون و باز کردم و پیز. نشستم نیزم رو

 .نطوریهم هم بایو فر دریعمو ح يبرا. مامان يلباس برا یو کل شیبابا و لوازم آرا يبرا یساعت مچ
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 بایفر. یبرس يخوایم یبه هر چ شاالیا. اصال ازت توقع نداشتم عمو: گفت دریاز تشکر و ماچ و بوسه عمو ح بعد

 يمن که کار. دیمن يایشما دن. دیزنیم هیحرفا چ نیبابا ا يا: گفتم یمنم به شوخ. کرد دییهم حرفش و تا

 . ادیخوشتون ب ایکه از سوغات دوارمیام. بود فمیوظ. نکردم

 .تو حرف نداره سوگل ي قهیـ سل بایفر

 .میو دعوت کن لیو تمام فام میبد بیترت یمهمون هیامشب  يبهتره برا: گفت یبا خوشحال مامان

کار  نیمانع ا يجوریبا التماس به سامان نگاه کردم تا . دلم جا بدم يکجا گهیو د نیا. نییپا ختیر يهر دلم

 . یشلوغش کن خوادینم. نه مامان: سامان متوجه حالتم شد و گفت. بشه

 یهمونم هی دیبا. بعد از مدتها دخترم اومده ؟یچ يشلوغ برا... وا : دستش و جلو دهانش گذاشت و گفت مامان

 .رمیبگ

وقت هست تا . مونمیم شتونیمن حاال حاالها پ. گهیوقت د هیباشه . راهم يمن خسته . ـ مامان االن نه من

 .دیریبگ یمهمون

 .میریبگ گهیوقت د هیـ آره بهتره  بابا

 .میریگیم گهید يپس هفته . باشه: سرش و کج کرد و گفت مامان

مامان از جاش بلند شد تا . نگران نباش بسپرش به من یعنیبست آروم چشماش و . به سامان نگاه کردم دوباره

سر دخترش آورده و االن  ییدونش چه بال هی یکی يبرادرزاده  دیفهمیاگه م. مامان چارهیب. و خبر کنه لیفام

دست  سپرمیم نمیا! تونم یکه اصال نم نم. میبه اونا بگ يحاال چجور. سوزهیم ییدا يدلم برا شتریب. کجاست

 یلیخ. و از تو کشو برداشتم میگوش. رفتم تو اتاقم... سخت دست اونه  يکارا يهمه ! سامان چارهیب. نساما

طول  یمدت. و دکمه سبز و فشار دادم نازیرفتم سمت اسم پر. روشنش کردم. وقت بود که بهش دست نزدم

 و؟ال: و برداشت یگوش نازیکه پر دینکش

 

 

 !ییایدر يـ سالم پر من

 .و از گوشم دور کنم یمجبور شدم گوشکه  دیکش یغیج

 .گوشم پاره شد يپرده  واشتریـ  من

 ؟ياومد یک. تعجب کردم دمیشمارت و د یوقت ؟یـ سوگل واقعا خودت نازیپر
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 .اومدم شبیـ د من

 .نمتیخودم بب يخونتون تا با چشما امیاالن م. شهیاصال باورم نم يوا يـ وا نازیپر

 یاحوال پرس يصدا نییاز پا. گذاشتم زیو رو م یو گوش دمیخند... و قطع کرد یخواستم دهانم و باز کنم گوش تا

... رونیهم کردم و از اتاق اومدم ب یحیمل شیآرا. عوض کردم دیکوتاه سف ریحر راهنیپ هیلباسمو با . ومدیم

نفس . رفتمیم دیباباالخره که . نه ای نییمونده بودم برم پا... سوسن بود ییمهرداد و زندا ییمهمونمون دا نیاول

: سامان نگاهم کرد و گفت. سامان به سمت پله ها برگشتم يبا صدا. تا بتونم خونسرد باشم دمیکش یقیعم

 .اومده ییسوگل دا

 .دمید. آره: و تکون دادم وگفتم سرم

آروم  زیفعال بذار همه چ. فکر نکن زیچ چیبه ه: شد و دستم گرفت و گفت کمینزد. متوجه حالم بود سامان

 باشه؟. خونسرد باش. مونهب

 .کنمیو م میـ سع من

 .نییپا میبر ایـ پس ب سامان

من و بغل  عیبلند به سمتم اومد و سر ياز جاش بلند شد و با گامها دیمن و د ییتا دا. میرفت نییسامان پا با

 .يخوش اومد یلیخ. زمیسوگل عز: شد و گفت ياشکاش جار. گرفت

 یسع رونیاز بغلش اومدم ب. مهرداده ییاتفاقات دا نیمقصر تمام ا کردمیفکر م. گرفت یام نم هیمن گر اما

ماشاال : و گفت دیمن و چندبار بوس. و هم بغل گرفتم ییزندا. نه ایموفق شدم  دونمیکردم لبخند بزنم اما نم

 .نمتیبیخوشحالم که م یلیخ! يچقدر خانوم و خوشکل شد

 .نطوریـ منم هم من

. اطیبدو رفتم تو ح. آماده شد عیماشاال چقدر سر. بودند نایا نازیبار پر نیا. در اومد يکه صدا مینیبش میخواست یم

آروم  نازیپر. میو محکم بغل گرفت گریبدون مکث همد دییبه سمتم دو دیتا من و د. دلم براش تنگ شده بود

 .يکرد رییچقدر تغ. یخودت باش نیا شهیمن باورم نم يخدا: گفت

نسترن خانم هم در آغوش . میدیو بوس گریچند بار صورت همد. اشک منم دراومد. تگفیم هیگر ونیرو م نایا

من  دنیبا د. هم لحظه بعد وارد شد الدیم. هم دست دادم نازیپر يبا محمد آقا بابا. کردم یگرفتم و روبوس

 .داره قتیپس حق: و گفت دیخند

 داره؟ قتیحق یچ: دست دادم و گفتم باهاش
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آخه چشماش . فکر کردم خواب نما شده. سوگل اومده دیو گفت حاضر ش رونیاتاقش اومد ب بدو از نازیـ پر الدیم

 .بود شونیپف کرده و موهاش پر

. جمع شدنا تنگ بود نیا يچقدر دلم برا. میدور هم جمع بود لیفام يبعد همه  یساعت. میو وارد شد میدیخند

ازدواجشون  اوشیو س لدایبه . اوشیگفتم س. رزو فرام اوشیس يایشوخ. ارسالن يسربه سر گذاشتنا يدلم برا

از صحبتا  ونیدر م یکی. محال بود نکاریانکنه اما  یسوال زیاز کامب یکه کس کردمیخدا خدا م... گفتم کیرو تبر

بابا تو چرا همش جواب  يا: گفت یفرامرز به شوخ نکهیتا ا دادیمن سامان جواب م يبود، اما به جا زیاسم کامب

 .يتو زنش بود کنهیندونه فکر م یهرکسامان؟  يدیم

. میزدیکنارم نشسته بودند و باهم حرف م نازیو پر لدایو  دهیها...  میاما من و سامان فقط لبخند زد دندیخند همه

به . ساناز سوخت يدلم برا.میبهم نگفته بود يزیساده چ یاحوال پرس هیبه جز . بود نیساناز از اول باهام سرسنگ

 !زندونه وخالفکار که االن ت یآدم روان هیبه  .دل بسته بود یک

 .کن فیـ خب تعر دهیها

 کنم؟ فیو تعر یـ چ من

  د؟یکرد کاریچ ن؟یکجاها رفت ن؟یآدماش چجور. گهیـ خب از اونجا بگو د دهیها

 .مینکرد میکار خاص. مینرفت یخاص يجا. گهیآدماشم آدمن د...  نجاستیمثل هم: و کج کردم و گفتم لبام

هم نشسته  يروبه رو خیسال مثل س 2 نیتو ا یعنی: گفت یلحظه نگاهم کرد بعد با حالت با نمک هی دهیها

 د؟یکردیو نگاه م گریهمد دیبود

 . خدا نکشتت: گفتم دمیخندیکه م نطوریهم. خنده ریز میزد نازیو پر من

 هنوز؟ يشد؟ ثبت نام نکرد یدانشگات چ یـ راست نازیپر

 .ـ نه هنوز من

 بود؟ یآخه؟ مگه چه مشکل ـ چرا دهیها

خوش  ه؟یدانشگاه چجور. يتو بگو پر. رمیحاال م. نبود لیمدارکم تکم... خب : من من کردم و گفتم یکم

 !يکرد دایپ دیدوست جد گذره؟یم

 .پررو و شوخ. اخالق فرنوش مثل خودته. شدیم یکه عال يتو هم اگه با من بود یمنته. ستیـ آره بد ن نازیپر

 من پرروام؟: د و گفتمو گرد ش چشمام

 .زنهیمثل خودت رك حرف م. آره... که رکه  نهیمنظورم ا... ـ ا  نازیپر
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 شه؟یشروع م یامتحانا ک. ـ آهان من

 .شروع شده شهیم يهفته ا 1 نازـیپر

 .میـ خوبه پس تابستون باهم من

 ؟یمونیم یـ تا ک دهیها

 .شهیم یبعد چ نمیتا بب. هستم حاال منـ

 اد؟یم زمیـ کامب نازیپر

 .ادیب دیشا...  دونمیـ نم من

... اووووووووه : چمدونا گفت دنیبا د دهیها. هم با من اومدند دهیو ها نازیپر. ارمیرو ب ایجام بلند شدم تا سوغات از

 .ایدیو خر وركیویکل ن

 .ادهیز لیماشاال فام. ستین يزیچ. ـ نه بابا من

همه از جاشون بلند  یبعد از ساعت... همه ازم تشکر کردند . ادمهمه رو د هیایسوغات.  میآورد نییرو پا چمدونا

 . موند شمیپ نازیاما پر. شدند و قصد رفتن کردن

 

 

 :و چهارم یس فصل

 چه خبر؟ گهیخب تو بگو د: گفتم نازیبه پر يدار یبا نگاه معن. میو رو تخت نشست میتو اتاقم رفت باهم

 .ستین یخبر خاص: هاش و باال انداخت و گفت شونه

 ـ نه منظورم اون خبرا بود؟ من

 ـ کدوم خبرا؟ نازیپر

 .گهیـ همونا د من

 ؟یگیم یـ چ نازیپر

حتما  فتاد؟ین نتونیب یچند وقته که من نبودم اتفاق خاص نیتو ا ؟یفهمیواقعا تو نم یعنی: کردم و گفتم یپوف

 .تو و سامان نیب. گمیخودم بهت م ؟یمن و ک نیب یبگ يخوایاالن م

 .نبود یخاص زیچ. خب نه. بود نیمنظورت ا. آهان:د نگاهم کرد و گفتلبخن با

 که نبود؟ هان؟: قالب کردم و گفتم نمیو رو س دستام
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 .به جون تو نبود نازـیپر

 .بگو االی. جون خودت: به کمرش و گفتم زدم

 .دیهم يبه خدا شما خواهر و برادر لنگه : و گفت دیخند

 ـ چطور؟ من

اومد جلو و سالم کردم . دمیتو راه سامان و د. گشتمیکه تولدم بود داشتم از دانشگاه برم شیـ چند وقت پ نازیپر

: منم تعجب کردم گفتم حاال چه خبر شده؟ گفت...  ؟یچه احوال پرس ؟یکیچه عل ؟یچه سالم: بلند گفت هوی

دستش و  هی؟ شده خب یچ: گفتم. هیچشما مهمه؟ مونده بودم منظورش  يچه خبر بشه؟ مگه برا دیخواستیم

: اومد جلوتر و گفت... آره: از دست من؟ گفت: گفتم! از دست شما گم شده نمیماش چییسو: به کمرش زد و گفت

بهت زده  نطوریهم. اوردمیاصال از کاراش سر در نم... دیتو کالسورتون و نگاه کن. من مطمئنم که دست شماست

شاخه گل رز  هی دم؟ید یتوش چ یدونیکه باز کردم مکالسورم و . گهیبازش کن د: دوباره گفت. کردمینگاه م

 یشاخه گل ک نیا... ا : شاخه گل و برداشت و گفت. شده بود يباباقور نیاز تعجب چشمام ع... قرمز توش بود 

 گاهمداشت با لبخند ن. نگاهش کردم. تولدت مبارك... چه خوب شد پس : بعد گرفت جلوم و گفت نجا؟یاومده ا

 . مات و مبهوت شاخه گل و گرفتم و تشکر کردم. شده بودم جیصال گا یدونیم. کردیم

 یه شدمیم دهیدنبالش کش نجوریهم! ... بدو. میکن دایو پ نمیماش چییسو میبر ایبدو ب: دستم و گرفت و گفت بعد

 يفقط با دستا: گفت ؟يبریم یچ يخب من و برا: گفتم.میکن دایو پ چییسو: گفتیم ؟يبریمن و کجا م: گفتمیم

 ...  شهیم دایتو پ

 میراه رفت نطوریهم يا قهیپنج دق هی: کرد و با خنده ادامه داد یولو شده بودم نگاه نیمن که از خنده رو زم به

خب چرا : نگاهش کردم و گفتم. شد ینم دهید يزیچراغاش خاموش بود چ. میستادیشاپ ا یکاف هیدم  نکهیتا ا

و  الدیم. تا اومدم تو چراغا روشن شد. شدم لدر و باز کردم و داخ. برو تو: زد و گفت يلبخند م؟یاومد نجایا

انقدر ذوق زده  یدونیم. خوندندیبا هم تولدت مبارك م گهیو فرامرز و ارسالن و چند نفر د اوشیو س لدایو  دهیها

رو  بزرگ هم کیک هیپر از بادکنک و شرشره بود و ... انقدر خوشحال شدم . کپ کردم ییهویاصال . شده بودم

 ... سامان بودم  ونیو مد نیبود و من ا میشب تولد زندگ نیاون شب بهتر.و کنارشم پر از کادو بود زیم

 يکه انتظارش و ندار ییها تیدر موقع. داداشم محشره نیواقعا ا: و از رو صورتم کنار زدم و گفتم موهام

 بود؟ یکادوش چ یحاال نگفت. کنهیم زتیسوپرا

 .گوشواره ها نیا :و کنار زد و گفت موهاش
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چه  يوا: ذوق زده گفتم. بود زونیاز بالهاش به گوش آو یکیپروانه بود که از  هی. به گوشواره ها انداختم ینگاه

 ...جواهره کهیت هی. گله. اصال داداشم ماهه... داداشم حرف نداره  قهیسل ینیبیم... خوشکله

 .شهیوم منکن تم فیانقدر ازش تعر. بسه يهو: و پس زد و گفت دستم

 گل و اونجا گذاشته؟ يحاال چطور. ـ باشه من

 یگفت وقت دیاصرارم و د یاما وقت. نگفت يزیاول چ ؟يو کرد نکاریا يکه چجور دمیمنم ازش پرس نازـیپر

آخه اصال متوجه . تعجب کردم یلیخ. گل و گذاشته تو کالسورم یواشکیارسالن  زده،یداشته با من حرف م

 .نشده بودم

 بهت خوش گذشته؟ یپس حساب: و گفتم میدینددومون خ هر

 .بارونمون کرد کهیت یکل. نیمخصوصا ام... بچه ها انقدر سربه سرمون گذاشتن . ـ آره نازیپر

 مگه بود؟ نمیام: آروم گفتم. رو لبام کش رفت خنده

 

 

 .انیبهم م یلیخ. هینگار چه دختر ماه یدونینم. با زنش اومده بود. ـ آره بابا نازیپر

 .میناهار بخور میپاشو بر... آهان : رسوا نشم از جام بلند شدم و گفتم نکهیا يبرا. گلوم و فشرد بغض

 .که شکمم به قارو قور افتاد میبر. یآخ گفت نازـیپر

: مامان نگاهم کرد و گفت. خورمیدارم م یچ دمیفهمیو حواسم پرت بود که نم ریناهار انقدر فکرم درگ زیم سر

 ؟يرخویم یچرا برنج خال

. بکشم مهیخودم ق يبگم ظرف و برداشتم تا برا يزیچ نکهیبدون ا. زدمیبود و با قاشق غذا رو هم م نییپا سرم

 . کنند یهمه با تعجب نگاهم م دمیسرم و بلند کردم د. ظرف و گذاشتم سرجاش ختمیچند قاشق که ر

 شده؟ یـ چ من

. شدم هیبق يبهت زده  يدم که تازه متوجه نگاه هامنم رد نگاهشون و دنبال کر. کردندیبه بشقابم نگاه م همه

دوباره سرم و باال گرفتم هنوز . ختمیرو بردارم ظرف سوپ و برداشته بودم و رو برنج ر مهیظرف ق نکهیا يبه جا

 .ذوق زده ام که حواسم پرت شد دنتونیدانقدر از : و گفتم دمیخند یالک. کردندیهمونجور من و نگاه م

 یکی. زمینداره عز بیع: مامان ظرفم و برداشت و گفت. مثل خودم. یتصنع ياما خنده ها. دنیآروم خند همه

 .کشمیبرات م گهید
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 .ـ ممنون من

 نازیپر يمخصوصا نگاه ها. بود یاما کار سخت. ندم یسوت گهیکردم حواسم و به غذا بدم تا د یآخر ناهار سع تا

رو برداشتم و  یتابلو نقاش. میتو اتاق تنها شد نازیره من و پرباالخره ناهار تموم شد و دوبا... بود  گهید جوریکه 

 و کجا بذارم؟ نیبه نظرت ا يپر: گفتم

 کایاز امر! ... چقدر آشناست نیا: چشماشو تنگ کرد و گفت. نگاهش کرد. جلو و تابلو رو از دستم گرفت اومد

 ؟یگرفت

تختت  يبه نظرم رو به رو: اتاقم انداخت و گفتبه دور تا دور  ینگاه. کردم دییو تکون دادم و حرفش و تا سرم

 .نداره یچیه واریاون د. بهتره يبذار

 .واریبکوبم االن بزنم به د خیم سایپس وا. خوبه...  یگیـ آره راست م من

 دایچکش کوچولو هم از تو خرت و پرتام پ هی. کردم دایپ خیم هیتو کشو . گذاشتم واریرو برداشتم وکنار د یصندل

 .یتم رو صندلرف. کردم

 مرتبه نه؟ زیهمه چ...  گمیم نازـیپر

 ه؟یچه سوال نیا. آره مرتبه: و چکش و روش نشونه گرفتم وگفتم واریو گذاشتم رو د خیم

 !اومده شیپ یمشکل کنمیـ آخه فکر م نازیپر

خودم از درد به . بزنم به انگشتم زدم خیچکش و به م نکهیا يحرفش تمرکزم و از دست دادم به جا نیا با

 .دمیچیپ

 ...ـ آخ  من

 شد؟ یچ: و گرفت و گفت دستم

 ...آخ آخ... چکش خورد به انگشتم یچیـ ه من

 .نمیبذار بب نازـیپر

 ! چه کبود شده: و نگاه کرد و گفت انگشتم

 ؟يرو کدوم انگشتت زد: گفت یاز مکث کوتاه بعد

 !گهیرو انگشت اشارم د...  يـ آ من

 کبود شده؟ نجایپس چرا ا: و گفت انگشت شصتم اشاره کرد نییپا به
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... بود  متریسانت 1يبه اندازه  يکبود هی يجا. آه و نالم قطع شد يصدا هوی. که اشاره کرد نگاه کردم ییجا به

 ...کنم  یحال يحاال چطور به پر! چه به روز انگشتم آورده نیبب...  زیدستت چالق بشه کامب

دستم خورده به در و  رانیا میومدیم میداشت یکبود شده؟ حتما وقت یک انجیا... ا : زدم و گفتم یو به نفهم خودم

 .و متوجه نشدم کبود شده وارید

 یو بررس خیکه داشتم م نطوریهم. زدم واریو برداشتم و با چکش اروم به د خینگاهش کنم دوباره م نکهیا بدون

 .تابلو رو بده بذارم: نه گفتم ایشله  نمیکه بب کردمیم

 !بده گمیبا توام م: به طرفش برگشتم و گفتم بعد يا لحظه

 !با توام نازیپر: آروم گفتم. شده بود رهیخ يبود و به نقطه ا نییپا سرش

 ؟یگفت یهان؟ چ: و بلند کرد و گفت سرش

 .تابلو رو بده بذارم گمیم ؟ییـ کجا من

 .کردمیداشتم به حرف تو فکر م. آهان حواسم نبود: رو به سمتم گرفت و گفت تابلو

تابلو تو اون  نیا یدون ینم ؟ينجوریخوبه هم نیبب: گفتم. کردم ذهنش و منحرف کنم یسع. رو گذاشتم تابلو

 خوبه؟ یقشنگه نه؟ نگفت یلیخ. مغازه تک بود

 .کجش کن به راست کمینه ... آره  نازـیپر

 ـ خوب شد؟ من

 .آره نازـیپر

 .هیبق شیپ نییپا میخب بر: و گفتم نییاومدم پا یرو صندل از

همه تو . نکنه چیمن و سوال پ نیاز ا شتریتا ب رونیمنتظر جوابش باشم در اتاق و باز کردم و اومدم ب نکهیا بدون

 .سالن نشسته بودن

 عمو؟ هیک: گفت دریبابا رو به عمو ح. رفت تا در و باز کنه دریعمو ح. زنگ در اومد يصدا

 !نیآقا ام: ل مهمونا بره گفتتا به استقبا شدیکه از سالن خارج م نطوریهم دریح عمو

 .ناخودآگاه از جام بلند شدم. نییپا ختیر يهر دلم

 مامان؟ يریـ کجا م مامان
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 .گردم یبرم... تو اتاقم  رمیم:انداختم و گفتم ینگاه کردینگاهم م یسامان که با نگران به

 .میمهمون دار يـ زود برگرد مامان

 نهیآ يتو اتاقم رفتم و جلو...  دمیشن یاحوال پرس يه باز کردم صدااز پله ها باال رفتم و در اتاقم و ک عیسر

اونقدر که فکر . شدیضربان قلبم هر لحظه تندتر م. دیلرزیبود و لبام و دستام م دهیرنگم به شدت پر. ستادمیا

و  تا بتونم خودم دمیکش قیو چندتا نفس عم دمدستام و تو موهام کر. شدیم دهیلباسم د يطپشش از رو کنمیم

 یفیهنوز داشتم تو بالتکل... روبه رو بشم  نیبا ام يفکر کردم که چطور نیرو تخت نشستم و به ا. کنترل کنم

 ؟ینشست نجایتو که هنوز ا: که سامان اومد تو اتاقم و گفت زدمیدست و پا م

گرفت و  سردم و تو دستاش يکنارم رو تخت نشست و دستا. کرده بود ریتو گلوم گ یبغض بزرگ. کردم نگاهش

 ؟یترسیم یاز چ ده؟یچرا انقدر رنگت پر: گفت

 !نییپا امیـ سامان من نم من

 ؟هان؟يایـ چرا نم سامان

 ...تونم  ینم یسام...تو چشماش نگاه کنم ... تونم  ینم... روبه رو بشم  نیتونم با ام یـ نم من

چند  ؟یکن یخودت و ازش مخف یتون یم یتا ک يفکر کرد. یتون یچرا م: دستش چونم و باال آورد و گفت با

... فکر نکن  زیچ چیتو حفظ کن و به ه يخونسر...  یشیروز باهاش روبه رو م هیروز؟ چند هفته؟باالخره که 

 .زمیباشه؟ آروم باش عز

 ...من ...  ستیـ دست خودم ن من

حالت : گفت یکه م دمیسامان و شن يصدا. دستم و رو قلبم گذاشتم و چشمام و بهم فشردم. دیکش ریقلبم ت هوی

 شده؟ قلبته؟ قرصات کو؟ یخوبه سوگل؟ چ

 .ذره درد گرفت هیقلبم ... سامان .. ـ خوبم  من

 .خودت و کنترل کن. انقدر خودت و عذاب نده سوگل: گفت ینگران يصدا با

 زنایپر يقرص و که خوردم سر و کله . آب داد دستم وانیل هیرفت و بسته قرص و برداشت و با  فمیسمت ک به

 .شد دایپ

 .منتظرن نییساعت پا هیبنده خداها  د؟یینجایشما دو تا که هنوز ا نازـیپر

 ده؟یسوگل حالت خوبه؟ چرا رنگت پر: به افتاد و گفت چشمش

 .ستین يزیچ... ـ نه خوبم  من
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تو  ومدیقلبم داشت م. رفتم نییو سامان پا نازیهمرا پر. نگفت يزیمشکوك نگاهم کرد اما چ. جام بلند شدم از

 مامان جان؟ يباالخره اومد: دمیمامان و شن يصدا. گرفتم نییکه ممکن بود پا يسرم و تا حد. دهانم

. خورد نیقشنگ ام يسرم و آروم بلند کردم که چشمم به چشما. کردم مهمان ها از جاشون بلند شدند احساس

 يبه موها. کردین و مسخ مم يا شهیش يبه چشماش که هنوزم مثل دو تا گو... فقط نگاهش کردم  يلحظه ا

رو به خودش  یزرگب يکه هنوز عکسش تو قلبم جا باشیرنگش به صورت جذاب و ز ییحالت دار و خرما

رو  یزن يصدا. که سامان به پهلوم وارد کرد به خودم اومدم و آروم سالم کردم یفیبا فشار خف... اختصاص داده 

 .زمیسالم عز: گفت یکه م دمیشن

 ؟یخوب: دوباره گفت. نشناختم. صورتش ناآشنا بود. غلم کردطرفم اومد و ب به

: لبخند زد و گفت... بودم نیام يبایز يهنوز محو دو گو.کرد یذهنم اون موقع کار نم. نگاهش کردم گنگ

 .من نگارم. ینشناخت دونمیم

 "!!!!!نه؟یپس ا...  نیزن ام... نگار ... نگار ". نییپا ختیر قلبم

نگاه  نیدوباره به ام! خوشبختم. نشناختم دیسالم ببخش: زدم و گفتم یلبخند کمرنگ. به خودم اومدم دوباره

: جلوتر اومد و دستاش و به طرفم دراز کرد و گفت یکم. کردیتماشامون م یلبخند پررنگ هیداشت با . کردم

 .سالم

 .دیخوش اومد. ..سالم : آروم دستاش و فشردم و گفتم. چقدر صداش و دوست داشتم. دستاش نگاه کردم به

 ..هام کشوندم هیبه داخل ر شویو عطر دوست داشتن دمیکش یقیعم نفس

 ؟ !دیخبر اومد یحالتون خوبه؟ ب: گفت یرسم یلیخ نیام

... ممنون: بگم یو رسم يکردم منم مثل خودش با خونسرد یسع. داشتم ياول حال بهتر يبه لحظه ها نسبت

 .دینیبنش دییبفرما...  گهیشد د يدفعه ا هی

و زنش بودند و  نیروبه روم ام... من و نگاه کرد یبخش تیبا لبخند رضا. به سامان نگاه کردم. مینشست یهمگ

قدش کوتاه تر از من بود و الغر و ... دفعه با دقت  نیبه نگار انداختم اما ا یدوباره نگاه. نازیکنارم سامان و پر

فکر : حرف سامان افتادم که گفته بود ادی. بود شبالبخند رو ل هیهم  شهیهم. داشت یصورت معصوم. سبزه رو

. خوردیبهش م 31 ای 30...  ومدیم نیاز ام شتریگفت به نظرم سنش ب یراست م... بزرگتر باشه  نیاز ام کنمیم

اونجا بهتون  يآب و هوا نکهیمثل ا: دوباره من و مخاطب قرار داد و گفت نیام... شد میبهش حسود

 .دیالغر شد یلیخ!نساخته



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٥٥ 

 .شدم ينطوریا زانمیعز ياز دور: زدم و گفتم لبخند

 ...سوگل شیپ یرفتیکاش زودتر م: مامان رو به سامان گفت. تعارف کرد يچا نیوارد شد و به ام بایفر

 بابا؟ یهست یتا ک یـ نگفت بابا

 "بگم؟ یحاال چ". به سامان نگاه کردم مستاصل

ها  يزود نیبه ا دیمطمئن باش. اآلن که تازه اومده: گفت يزودتر از من دست به کار شد و با خونسرد سامان

 .گرده یبرنم

 .خوبه یلیـ پس خ مامان

 .اتفاق افتاد نیکه باالخره ا... دوست داشتم باهات آشنا بشم یلیخ: رو به من با همون لبخند رو لبش گفت نگار

 "شناسه؟ین و از کجا مدوست داشته باشه با من آشنا بشه؟ اصال م دیچرا با". تعجب نگاهش کردم با

 .میباهم باش شتریب شمیخوشحال م: گفت دوباره

 .نطوریـ منم هم من

 .ننشیبب ریدل س هیداشته باشه تا همه  یسوگل فرصت کاف دوارمیام: برداشت و گفت زیرو از رو م شییچا بابا

 .کنارشم چون از امروز تا هر وقت بخواد بره من. نمشیبیمن که مطمئنم م: و گفت دیخند نازیپر

 !شه؟یم یدرس و مشقتون چ! دیباش نجایکه هرروز ا شهینم. ـ شما که امتحاناتتون شروع شده سامان

 .تند نگاهش کرد که سامان با خنده دستاش و باال برد نازیپر

 .دینگران امتحاناتم باش ستیشما الزم ن نازـیپر

دخترم تا هر : که هنوز خنده رو لباش بود گفت یبابا در حال. خنده ریز میزد نازیحرکت سامان و پر نیبا ا همه

 .بمون نجایا یوقت دوست داشت

. در بلند شد يبعد صدا يلحظه ا. زد و روش و به طرف سامان برگردوندو ابروهاش و باال برد يلبخند نازیپر

خانم ...  يدماشاال چقدر بزرگ ش: کردم گفت یبا ستاره خانم روبوس یوقت. وارد شدند نیام يستاره خانم و بابا

 .واسه خودت يشد

 .ممنون: زدم و گفتم يلبخند

: ستاره خانم رو به من گفت. با لباسم بودم يبود و مشغول باز نییسرم پا.میدور هم نشست یهمگ دوباره

 ومدن؟ین زجانیکامب

 .نه: و بلند کردم و گفتم سرم
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 شتون؟یپ انیخوان ب یـ نم نیام

 .ادیوقت کنه ب فکر نکنم. کاراشه ریـ نه فعال درگ من

. دادم یو بروز نم شدمیذره ذره تو خودم آب م. مهمونها بودم يصحبت ها يبود و شنونده  نییآخر سرم پا تا

 . کرده بودم میوجودم و قا یپشت نقاب

 

 

 :و پنجم یس فصل

 يچه هااز ب یراست. میباهم داشت ییچه خاطره ها: و گفتم دمیکش یآه. میبود دهیدراز کش نازیتخت من و پر رو

 ؟يمدرسه خبر دار

 اومد؟ لوفریسر ن ییچه بال یدونیم یراست. دمیند میباهم کنکور داد یسحر و از وقت. دارم ییخبرا هی نازـیپر

 شده مگه؟ یچ. نه: طرفش برگشتم و گفتم به

 ازدواج کرده بوده؟ شیسال پ 4 یدونست یم. دمیبچه ها شن هیمن از بق نازـیپر

 نگفته بود؟ يزیچرا چ. دواج؟ چه جالباز: گرد شد و گفتم چشمام

از خواستگاراش که همسن باباش بوده ازدواج  یکیکه با  کنهیباباش مجبورش م. بوده يازدواجش زور نازـیپر

آدم  هیشوهرش . دادهیرو م گهینفر د 7خرج  لوین ریغ دیباباش با. نداشتن یخوب یکه وضع مال یدونیم. کنه

دستکش دستش بود و مقنعشم  شهیهم لوین ادتهی. رهیگیرو به باد کتک م لویدوبار ن يکه هفته ا یخشن و وحش

خالصه ... کتک خورده  میبفهم خواستیدلش نم چارهیب شد؟یم دهیکه فقط چشما و دماغش د اوردیانقدر جلو م

 .شهیباردار م وونشیبا شوهر ح یبعد دو سال از زندگ

 !که من ازدواج کردم یهمون موقع یعنیـ  من

 يکه بچه  خورهیماهش بوده که انقدر از شوهرش کتک م 5خالصه ... آره : و به سقف دوخت و گفت چشماش

 ...شهیم يهفته بستر کی مارستانیخودشم تو ب. رهیمیتو شکمش م

 ـ خب؟ من

 .دمیرو هم از مهال شن نایا. سرش اومده ییخبر ندارم چه بال گهید نازـیپر

 ... چارهیـ ب من
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چه مدت تو فکر بودم و پشت سر هم  دمینفهم. شدم رهیخ يگرفتم و به نقطه ا نییپا تخت نشستم و سرم و رو

 .شده رهیکنارم نشسته و به من خ نازیفقط احساس کردم پر. کشمیآه م

 ؟يدار یمشکل زیتو با کامب... سوگل  نازـیپر

 .شدم رهیفقط به چشماش خ. نگفتم يزیچ

 کتمیاگه هنوزم دوست نزد...  یدون یمن و راز دار خودت م... اگه هنوزم . هست به من بگو يزیاگه چ نازـیپر

 .يعوض شد یلیتو خ. یگیدروغ م دونمیکه م ستین يزینگو که چ. بهم بگو

اشکام و . به حرفام گوش بده. آرومم کنه یکی خوادیدلم م. خسته شدم گهید. ختمیتو خودم ر یبسه هر چ گهید

 ...پاك کنه

...  يآره پر: نگاه کردم و گفتم نازینگران پر يبه چشما یاشک يبا چشما. خورداز گوشه چشمم سر  یاشک قطره

شونه هام  ياما رو. ندارم یمن هنوز سن...  یمشکل حل نشدن هی... مشکل بزرگ  هی... من به مشکل برخوردم 

نده و و خ یطعم خوش. احساس نکردم ور یدو سال طعم خوشبخت نیمن تو ا يپر...  کنمیکوه غم رو احساس م

 باشه؟ ينطوریا دیچرا با یتو بهم بگ خوامیم. رو احساس نکردم يشاد

 نکهیبعد از ا. کردیم هیمن گر يهم پا به پا یگاه. دادیگوش م يو پر زدمیشب فقط من حرف م يها مهین تا

 .کنارم بود نازیخوشحال بودم که پر یلیخ. کردمیم یحرفام تموم شد احساس سبک

 رمیم گفتیسامان م. بگم که طالق گرفتم هیبه بق يچطور دونستمینم. س داشتماستر. نبود یخوب يروزها

 ... کردیبه جونم افتاده بود که من و منع م يبد یاسترس هی. دونستمیاما من هنوز زود م گمیم

 زیسوال هاشون که درمورد کامب. شده بودن زیهم نگران کامب نایا ییدا یهفته حت کی نیتو ا. هفته گذشت کی

 .طاقتم تموم شده بود گهید. کردیم وونمید دنیسپریم

زنگ  یبه ک يمامان دار: روبه روش نشستم و گفتم. گرفتیتلفن دستش بود و داشت شماره م یگوش مامان

 ؟یزنیم

 !زیبه کامب: به من نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 چرا؟...  زیکامب: از جام بلند شدم و با من من گفتم هوی

زنگ  هی يتو اومد یاز وقت. رمیاحوالش و بگ خوامیم! گهیوا؟ چرا نداره د: انداخت و گفتبه من  یتعجب نگاه با

 .دهیحال تو رو نپرس. یچینزده حاال حال ما رو که ه
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زنگ  یالک یچ يبرا. ستیمطمئنم اون االن خونه ن: کنار مامان نشستم و گفتم. کردم خودم و کنترل کنم یسع

 .رهیگیخودش تماس م دیاشاون برگرده خونه مطمئن ب د؟یزنیم

 .گذاشتم زیو از دستش گرفتم و رو م یگوش

 ست؟یوقت خونه ن چمگه کجاست؟ اصال چرا هی – مامان

 ".یکه نابود ش یاله...  زیخدا لعنتت کنه کامب یاله... خدا  يا. بگم یاالن من چ. و درستش کن اید ب"

 !گهیسرکاره د... ـ خب  من

فقط دوبار باهامون صحبت  دیرفت یاز وقت یدون یشه؟ م ینم داشیوقت خونه پ چیکه ه هیچه کار نیـ ا مامان

 کرده؟

 .گهیمامان د رهیـ درگ من

 م؟یدار یناهار چ یراست: ذهن مامان و منحرف کنم گفتم نکهیا يبرا بعد

 هست؟ يزیچ یمشکل یاختالف زیتو و کامب نیاومده؟ ب شیپ یدخترم مشکل: نگاهم کرد و آروم گفت نیغمگ

 ؟یچه مشکل. ـ نه مامان نم

. يشد فیالغر و ضع. يساکت تر شد يهمش تو فکر! سوگل يعوض شد یلیخ: چشمام زل زد و گفت تو

هست  یدرد دل کن و اگه مشکل ایب. من مادرم. هست به من بگو يزیسوگل اگه چ. حرفات و کارات مشکوکه

 ؟يقهر اهاششده؟ ب یبهم بگو چ...  میبرطرفش کن يجوری دیکرد دایاگه با هم اختالف پ. میباهم حلش کن

 .گرفتم نییسرم و پا. گلوم و گرفت بغض

وقت  چیکاش ه. دو سال باهام بود گهید زیکامب هیکاش . کاش فقط باهاش قهر بودم يا گفتم؟یم یحاال چ"

  "...کاش . نبود مییکاش پسر دا. بودم دهیو ند زیکامب

 ...از سوختنام . دوسالم بگم ياییتونستم از تنها ینم. ستم بگمتون یعالمه حرف تو دلم تلنبار بود که نم هی

 

 

دختر بهم بگو  يمن و دق داد: تو صورتم نگاه کرد و گفت قیدق. چونم گذاشت و سرم و باال آورد ریو ز دستش

 شده؟ یچ

 .دیباور کن. مامان ستین يزیـ چ من
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 خواستمیو همش م دمیدیهفته رفتار و کارات و م هی نیتو ا. احمق باشم دخترم و نشناسم یلیخ دیـ من با مامان

 نکهیمانع شد تا ا يزیچ هیاما هر دفعه  ؟یستیشاد ن گهیلرزه؟چرا د یشده؟ چرا دستات م یبهت بگم چ امیب

 .بهم بگو...  اوردمیطاقت ن گهید

 بگه مامان جان؟ یچ ـ

 ایب: به سامان انداخت و گفت یاهمامان نگ.مخمصه نجات داد نیو من و از ا دیرو شکر سامان از راه رس خدا

 .سامان نیبش

 یلیتو با سوگل خ يسامان رابطه : مامان رو به سامان کرد و گفت. گفت و نشست يا دهیچشم کش سامان

 ه؟هان؟یسوگل چ رییتغ نیا لیسامان تو رو بخدا به من بگو دل...  زنهیحرفاش و به تو م يهمه  دونمیم. کهینزد

در و بستم و چند قدم جلو . از جام بلند شدم و بدون حرف به طرف اتاقم رفتم. ختبه من اندا ینگاه سامان

تموم  گهید. سرم و رو تخت گذاشتم و سد اشکم و شکستم. نمیموجب شد کنار تخت بش یضعف ناگهان. رفتم

تموم کاش . شد یتموم م ماجرا نیکاش ا. رو تماشا کنم هیبق يو دلسوزانه  نیغمگ ينگاه ها دیبا گهید. شد

تخت بلند  يسرم و از رو. بعد احساس کردم در اتاقم باز شد یساعت. کردیمن و کم م يو غم و غصه  شدیم

 کردمیتالش م شتریب یو بفهمم اما هرچ شیکردم از چهره اش حالت درون یسع. کردم و به مامان نگاه کردم

 .چشمام بسته شد عیاومد اما سربه سرعت به طرفم  مامان. دمیدیو مامان و تار م رفتیم جیگ شتریسرم ب

 ... مردمیم کاش

رو تخت نشسته بود و  ونیگر يمامان با چشما. باز کردم یحال یشدن آب رو صورتم چشمام و با ب دهیپاش با

دراز بکش : کار شد و گفت ياما مامان مانع ا نمیکردم بش یسع. بود ستادهیآب باال سرم ا وانیل هیسامان با 

 .ستیحالت خوب نتو االن ... دخترم 

 .ـ خوبم مامان من

مامان دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و به چشمام نگاه . دمیکش یقیشدم و رو تخت نشستم و نفس عم بلند

 يچه زجر... من  ي چارهیب يدختره : گفت هیبا همون حالت گر. فتادیم نییاشکا تند و تند از چشماش پا. کرد

 !رهیمادرت بم یاله. يدیکش

 .خدا نکنه مامان جونم: و گفتم دمیرفتم و بوسو گ دستاش

اخ ... خشک بشه؟  تیگل جوون یچرا گذاشت ؟يچرا زودتر خودت و خالص نکرد ؟یـ چرا زودتر نگفت مامان

 ... نمیو نب دنتیو درد کش رمیبم
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تموم  گهیاما حاال د... حتما قسمت بوده . حرف و نزن نیمامان تو رو خدا ا: و رو لبش گذاشتم و گفتم انگشتم

 .نمیخواد غصه خوردنت و بب یدلم نم. شده

 .رهیحالتت بم نیا یباعث و بان یـ اله مامان

من : سامان رو تخت نشست و گفت. دیرسیشونه هاش افتاده تر به نظر م. رفت رونیجاش بلند شد و از اتاق ب از

 .مامان نگفتم يو برا یهمه چ

 .نگاهش کردم و منتظر ادامه حرفش شدم فقط

 .اوردیمطمئنم طاقت نم. قبل از ازدواجت و نگفتم يـ ماجرا انسام

 .يکرد يخوب کار: و بستم و گفتم چشمام

 گه؟یم ییبه دا یک: گرفتم و گفتم نییو پا سرم

 .ـ مامان سامان

 .رفت رونیو سامان از اتاق ب دمیکش یآه

خودش و به خونمون رسوند و  عیسر ییطالق گرفتم با زندا دیتا فهم ییدا. بود که رازم افشا شد يبعد روز روز

سر  خواستیدلم نم... به من گذشته بود و گفتم  زیکه در کنار کامب يزیتموم اون چ هیبا گر. دیازم علتش و پرس

 هیراه ییزندا یاما وقت. مقصره ییجورایاتفاقات  نیتو ا کردمیاحساس م. داد بزنم و متهمش کنم ییدا

 وی یس یمهرداد پشت در س ییمن و مامان و بابا و سامان و دا. شدم مونیاز حرفام پش یشد از بعض مارستانیب

بعد  قهیچند دق...  میرو بدون ییزندا تیاز پرستارا از راه برسه و ما وضع یکیتا  میو منتظر بود مینشسته بود

 ...میهرچه زودترعملش کن دیبا. به قلبش وارد شده ینیشوك سنگ: شد و گفت داشیباالخره خود دکتر پ

 نیتو ا ییدا... ومدیازمون برنم يو دعا کار هیماهم جز گر. رفتند تا مقدمات عمل رو فراهم کنند ییو دا سامان

طرف  هیطرف پسرش که تو زندان بود، از  هیاز . زدیدست و پا م تیوضع نیداشت تو ا. کرد یمدت نگاهم نم

جون  ییدا: نشستم و گفتم یصندلو کنارش ر. دلم براش سوخت. کردیزنش که با مرگ دست و پنجه نرم م

 .توکلتون به خدا باشه. دینگران نباش

دلم . میدیرس نجایدونم چطور به ا ینم:گفت نیو غمگ دیتر شده بود کش دهیبه صورتش که حاال چروک یدست

حکمت  یکار خدا ب چیه گنیم. بچه رو که با خون و دل بزرگ کردم من و سر بلند کنه هی نیهم خواستیم

 .داشت یهم حکمت تییبچه دار نشدن زندا. ستین

 "... زیپس کامب ؟یچ یعنیبچه دار نشدن؟ ". تعجب نگاهش کردم با
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 .شدیوقت بچه دار نم چیه تییزندا. ستیما ن یواقع يبچه  زیکامب: کرد و گفت نگاهم

 ...پس : دهانم و قورت دادم و گفتم آب

 ينطوریکردم ا یفکر نم چیه. میو بزرگش کرد میشگاه آوردو از پرور زیکامب. آره: انداخت و گفت نییو پا سرش

 ...من شرمندتم سوگل ... بشه 

و به بازوش  میشونیدستام و دور شونه هاش حلقه کردم و پ. سر داد هیو با دستاش پوشوند و گر صورتش

به  دیبسپر و زیهمه چ. دیمن و به خاطر حرفام ببخش. ییدشمنتون شرمنده باشه دا: چسبوندم و با بغض گفتم

 .شهیدرست م زیهمه چ. دیو از دست ند دتونیام. خدا

ماسک و از رو . شد دایدکتر پ يخسته  يچهره  نکهیتا ا میرو پشت در اتاق عمل منتظر بود یساعت چند

ما هر : انداخت و گفت نییسرش و پا. میهمه چشم به دهانش دوخته بود. صورتش برداشت و نگاهمون کرد

 .با خداست شیبق گهید. میانجام داد ومدیبرم که از دستمون يکار

 ؟یچ یعنیـ  سامان

 .براش دعا کرد دیفقط با. شما تو کما رفته ماریب: به سامان نگاه کرد و گفت دکتر

که خودمون و  ییتا جا. مامان هم بدتر از ماها بود تیوضع. میکن شیبستر میاز هوش رفت و ما مجبور شد ییدا

 ... میکردیو آروم مفقط مامان  میفراموش کرد

قبل به ما داده بودند  یرو که دکتر ساعت يخبر بد میحالش بهتر شده بود که ما مجبور بود ییشب دا يها مهین

پسرش له شده و از  یوونگیفشار د ریز ییقلب زندا. دمیدیلحظات و نم نیکاش کور بودم ا يا. میو اطالع بد

 شتریب زدیکه م ییزجه ها. رو سرش گذاشت و مارستانیتمام ب دینخبر و ش نیمهرداد ا ییتا دا. کار افتاده بود

مهرداد همسرش و  ییدا دونستمیم. صحنه ها باشم نیشاهد ا نیاز ا شتریو طاقت نداشتم ب کردیدلم و خون م

 يها هیکه با گر دادمیو بهش حق م کردمیحالش رو درك م... وار عاشقشه  وونهیاز حد دوست داره و د شیب

احساس کردم ... و سامان منو  کردندیو آروم م ییبابا و مامان دا. جا کنه جابهو  نیواد آسمون و زمبخ نشیخون

آروم آروم همه  ذاشتمیو م دادمیرو نم نمونیخبر طالقم و اتفاقات ب یاگه اونطور ناگهان. منم ییمقصر مرگ زندا

 ...!زنده بود ییحداقل االن زندا دیو بگم شا زیچ
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 ینم يزار هیگر گهید ییدا. غم آلود بود کردمیاز انچه که فکر م شتریبرگزار شد و ب یینداز يخاکسپار مراسم

اگه سامان و . نداشت یفیحال خودم تعر...! متحرك  يمرده  هیمثه . ییبه قبر زندا زدیگوشه زل م هیکرد فقط 

آرومم  نازیت کنارم بود و همراه پرتو تموم مراسما رنگا. بغلم و نگرفته بودند مطمئنا اون وسط ولو بدم ریز نازیپر

نگار  دیبا خودم گفتم شا... دوست خوب بود  هیمثل . کردیحرفاش آرومم م. شدینم میبهش حسود گهید. کردیم

 ...رو خوشبخت کنه  نیبتونه ام

که من  دونستندیخبر نداشت، فقط م زیاز مشکالت من و کامب نازیاز پر ریبه غ یکس... پوش بودند اهیس همه

 ...خبر سکته کرده  نیا دنیبعد شن ییق گرفتم و زنداطال

 

 

حرف زدن با خودش رو  يحوصله  یکس حت چیتو حال خودش بود و ه یهرک. هفت هم تموم شده بود مراسم

. زد یلب به غذا نم یکه حت میبود ییاز همه نگران دا شتریب. دادیم میمونده بود و دلدار شمیپ نازیپر. نداشت

کردم از  یسع. زدیکس حرف نم چیبا ه...  دیکشیآه م یگاه. شدیم رهینقطه خ هینشست و به  یگوشه م هیفقط 

و با  شدینم دهیهم تو صورتش د یکیکوچ رییتغ یخوب بگم اما حت يزایو از چ ارمشیب رونیحال و هوا ب نیا

. شدیم دهید یاهیخونه پر غم بود و رنگ س يجا يجا. داشت يآشفته ا يالغرتر و سرو رو. زدینم یمن حرف

 هی شیرو پ ییدا. دونستمیاتفاقات م نیهنوزم خودم و مسبب ا.... رو  ییو من دا کردندیمن و آروم م هیبق

 زدمیباهاش حرف م. بودم و مراقبش ششیمن روز و شب پ. بشه يبستر دیو دکتر گفت که با میروانپزشک برد

 .زدینم یاما بازم حرف. کردمیو آرومش م

نگاهاش مثل قبل نبود و به  نکهیبا ا. شدمیو آروم م کردیاز دردم کمتر م نیو ا دمیدیم یینداو تو مراسم ز نیام

 .شدمیاما بازم آروم م کرد،یمجرم نگاه م هیمن مثل 

به  عیسر. بدتر شد و دچار تشنج شد ییشب حال دا هیکه  شدیم کینزد ییو چهلم زندا گذشتیم روزها

 ... همدمش رخت بر بست  شیما رفت و پ شیهم از پ ییکه دا دیکشن یاما طول. میمنتقلش کرد مارستانیب

ازت  یرو ناگهان زانتیرحمه که تمام عز یب ایدن نیچقدر ا... بود  ییمصادف با چهلم زندا ییدا يخاکسپار

 .هاست بتیمص نیا یرو لبام بود که بان زیکامب نیهرلحظه نفر. دهیو فرصت فکر کردن بهت نم رهیگیم

 يقرار ینشون از ب دهیرنگ پر يبود و چهره ها نیدلها غمگ... غم رو خونمون لونه کرده بود گنجشک  انگار

 يها انهیتاز ایدن. کردیقلبها رو فشرده تر و جسم ها رو رنجور تر م اه،یس يپارچه ها اه،یس يلباس ها. دل داشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

 هی! سالم ساده هی! حرف ساده هی از کجا شروع شد؟ از.رو به روحمون زده بود و عزادارمون کرده بود شیرحم یب

که شعله ! شیآت يجهنم و شعله ها هی! پر نفرت هیزندگ هی! عشق یب يبله  هی! نیبغض سنگ هی! یاعتماد الک

 ...يرو تو زد یاهیس نیا يکه جرقه ا زیهزار بار لعنت به تو کامب... رو سوزوند  زانیهاش تن عز

خواستگارا تو خونه  يکم کم پا. همه بهتر شده بود يحال و هواکم کم . گذشت ییو زندا ییماه از مرگ دا دو

 ...  کردیبگه همه رو رد م يزیبه من چ نکهیبه ازدواج ندارم بدون ا یلیتما دونستیاما مامان چون م. باز شد

رو روشن  ییمال و اموال دا فیو تکل میرفتیم دیاما با. بزنه ییبه خونه دا عیمدت نتونست سر نیتو ا یکس

وارد خونه  یحرف چیو بدون ه میشد ادهیپ نیاز ماش. پا نذاشته بودم ییدا يوقت بود به خونه  یلیخ. میردکیم

تا به . خونه خاك نشسته بود لیوسا مامت. خودمون ياندازه خونه  بایتقر. بود یبزرگ ییالیو يخونه . میشد

 يانویپ هی يو متوجه  دمیکشبه خونه  یسرک. نشستیوجب خاك روش خاك م هیانگشتا  يزدیدست م لیوسا

 داشتند؟ انویمگه پ نایا ییدا... ا : رو به سامان گفتم. خونه بود شدم يرنگ که گوشه  دیسف

کنند  ياز تو خواستگار نکهیچند وقت قبل از ا... وقته  یلیخ... وا : دستش و رو دهانش گذاشت و گفت مامان

 .بود نجایهم ا تیشب عروس. بود دهیخر

آورده بود شد و من  ییکه از تو اتاق دا یلوازم یانداخت و مشغول بررس نییسرش و پا. شد نیغمگمامان  نگاه

رو پاك  انویدستمال برداشتم و پ هی. شدم یقشنگ نیبه ا انویپ نیمتوجه ا یفکر کردم که چرا شب عروس نیبه ا

 .دمیانگشتام و رو دکمه هاش کش. کردم و نشستم

 .ستیشما ن مال نیا... ـ نکن بچه  سامان

. برده بود یخوش يمن و به حال و هوا. رو شروع به نواختن کردم ینگفتم و آروم آروم آهنگ يزیو چ دمیخند

 .که زدم همراه آهنگ هم خوندم یکم

 نشون یب يروزا نیروزا، از ا نیگرفت از ا دلم

 از گردش چرخ زمون ،يهمه دربه در نیا از

 مهربون يگرفت از آدما، از آدما دلم

 هم زبون يپست، از همدال يمترسکا نیا از

 آسمون يخدا يآها ،يصدا شد یکه ب توام

 مونیفقط دل خوش ییعاشقا، تو يخدا يآها

 رنگ و وارنگ يپره، از غما یلیدلم خ آره
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 قشنگ یلیخ يدوست دارم، دروغا يجمله  از

 مهربون يروزا، از آدما نیگرفت از ا دلم

 آسمون ياز اون خدا ،يتو که با ما نبود از

سامان و مامان . دمیدست زدن شن يبودم که صدا انویپ يبه دکمه ها رهیتموم شده بود و من فقط خ اهنگ

 .زدندیبودن و برام دست م ستادهیکنارم ا

 ؟یگرفت ادی انویپ یـ تو ک سامان

 .که بودم کایـ آمر من

 .زمیقشنگ بود عز یلیـ خ مامان

 .ـ ممنون من

 .میو ببر لیوسا نیمک کن اک ایـ پس حاال پاشو ب سامان

سومش  کی لشیوک يمال و اموالش هم طبق گفته . میدیبخش هیریبه خ ونیرو سوار بر کام ییدا لیوسا تمام

خونه  هیسهم من ... زودتر سهمش و گرفته و رفته  زیانگار کامب. شهیم هیریهم صرف خ هیو بق رسهیبه من م

 ...هم پول بود  يو مقدار زیتو شاند ییالیو

 يجا اهیس يلباس ها ییو زندا ییماه از مرگ دا 4بعد ... راسته  ارهیم یخاك با خودش فراموش گنیکه م نیا

 ییو زندا ییدا ادیبود و به  نیدلها گرفته و غمگ یاما هنوزم هم کم. دادند یرنگ يخودشون رو به لباس ها

 . میختیریاشک م

 

 :و ششم یس فصل

 نازیبگم با کمک پر يزیچ یبه کس نکهیبدون ا. کنم و کنکور بدم گرفته بودم درس خوندن و شروع میتصم

 .کردم و مشغول شدم هیو ته ازمیمورد ن يکتابها

 .کردم جغدم الیشب چشام مثل جغد رو کتاب بود اونقدر که واقعا خ تا

 نیزاا.خوبه اتفاقا شاخه هاشم محکمه اطیدرخت تو ح نیهم.هووو هووو کنم نمیبرم رو شاخه درخت بش بهتره

 .دختره خل و چل.تصور خندم گرفت

 .بود و منم فقط نصف کتاب رو تونستم بخونم 7تازه  ساعت
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جلد کتاب گذاشتم محکم  گهیطرف جلد و دست چپم رو طرف د هیدست راستم رو .خوندم  یهرچ گهید بسه

 .پرتش کردم يگوشه ا. بستمش

راستش . بابا رفته بودند و من تو خونه تنها بودم ياز دوستا یکی دنیمامان و بابا د. رو روشن کردم يکتر ریز

 !کجا مونده نیا نمیبذار بب...رفتم سراغ تلفن... بود  ومدهیسامان هم که ن. دمیترسیم کمی

 ...بوق بوق بوق بوق...سه بوق...دو بوق...بوق هی

 "...الیخیب...قطع کرد که"

 ...از سر رفت یعنی...آب رفت اوخ

 .نشستم قیآالچ ریز اطیدم کردم و رفتم تو ح ییچا هی...دمیبه موقع رس...بدو رفتم تو آشپزخونه بدو

 ...هام درد گرفت هیکه ر دمیکش ــــــقیعم ینفس...ییبه چه هوا به

 "...چه خوشکله.نگاهم به ماه افتاد...چه امشب هوا خوبه"

 .آخ خدا جون بشه...خداکنه امسال کنکور قبول شم...تو فکر رفتم

 ...م دهانم شکالت گذاشت هی

قبول  یخدا کنه پزشک... دلشوره نداشتم  یدرس چیمن تو عمرم واسه ه. جالبه که واسه کنکور دلشوره دارم"

 ".شم

 "...آخ سوختم"...دمیو هورت کش ییچا

 ...آه خدا جون شکرت: گفتم بلند

 غصه نخور شهیم دایپ ـ

 .طرفم ادیدستشه و داره م کیسامان چندتا پالست دمید. برگشتم

 شه؟یم دایپ یـ چ نم

 شوهر...زمیـ شوهر عز سامان

 ه؟یچ نایا.ایمگه نگفتم زود ب.مزه یب.ـ زهرمار من

 .گرفتم خچالتونیـ واسه  سامان

 گریج یـ اوه مرس من

 .فدات شه یـ اله سامان

 ؟يخوریم ییـ چا من
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 میخوریباهم م نجایهم اریـ آره ب سامان

 .نه گذاشتمها رو تو آشپزخو کیخونه رفتم و پالست داخل

 .چه همه گرفته.ولخرج شده چه

جلوتر رفتم که ...  کنهیلب زمزمه م ریرو ز يداره ترانه ا دمید ششیرفتم پ...  ختمیخوشرنگ براش ر ییچا هی

 .خندم گرفت.گفتیهمه شعرو غلط غلوط و جابه جا م.دیصداش به گوشم رس

 ؟يخندیـ چرا م سامان

 .؟يدقت کرد...  ااایشاعر شد ایگتاز گمیم: رو گذاشتم جلوش و گفتم ییچا

 ...ـ من؟نه بابا سامان

 ...من و کشته تیفروتن نیا...ـ اوه  من

 ؟ينگار و دار يشماره ... تو  یسام... ا : من من کردم و گفتم یکم. نگفت يزیو چ دیخند

 ؟يخوایم یچ يبرا: و برداشت و گفت شییچا

 .وقته ازش خبر ندارم یلیخ... و بپرسم حالش  خواستمیم: هام و باال انداختم و گفتم شونه

 .در اومد میگوش يبعد صدا يلحظه ا. و برداشت و مشغول شد شینگاهم کرد و بدون حرف گوش یکم

 .ـ شماره رو برات فرستادم سامان

: به سامان نگاه کنم از جام بلند شدم و گفتم نکهیبدون ا. کردم رهیو باز کردم و شماره نگار و ذخ میگوش صفحه

 .خورم یشامم نم. بخوابم کمی رمیم من

 .ـ باشه سامان

ساعت و . بشناسم شتریاخالق و رفتارش و ب. بشناسم شترینگار و ب خواستیدلم م. اتاقم رفتم و در و بستم تو

 .دکمه سبز و فشار دادم و منتظر شدم .شب بود 8. نگاه کردم

 الو؟ ـ

 .ـ سالم من

 شما؟... ـ سالم  نگار

 .ـ سوگل هستم من

 .نشناختمت دیببخش ؟یخوب... ـ اوه سوگل  گارن

 ستم؟یمزاحمتون که ن. کنمیخواهش م... خوبم ممنون : کتابام نشستم و گفتم يتخت البه ال رو
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 .میزدیدر موردت حرف م میداشت نیاتفاقا االن با ام... ـ نه نه  نگار

 .گهیم یکه داره چ شدمیمتوجه نماما واضح نبود و من  ومدیازون طرف م نیام يمورد من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صدا در

 !دستت باشه یلحظه گوش هیـ سوگل جان  نگار

 .ـ باشه من

 چه خبر؟ گهید ؟یخب خوب... ببخش سوگل جان ... خب : لحظه بعد گفت چند

داشت و  یکه شناختمش به نظرم اخالق خوب يحد نیتا هم. میشده بود یمیمدت با هم صم نیو نگار تو ا من

 .کردیممن و به طرفش جذب 

 .کنمیکنکور خودم و آماده م يدارم برا یراست... خوبم  منـ

 .یموفق باش دوارمیام. خوشحال شدم یلیخ! ـ ا؟ چه خوب نگار

 .ممنون یلیـ خ من

 ؟یقبول ش یچ يخوایـ م نگار

 .یـ پزشک من

 گه؟ید یشیخانم دکتر م ندهیپس در آ. خوبه یلیـ خ نگار

 .دیسوگل صدام کن یدک دیبه بعد با نیاز ا گهیـ آره د من

 م؟ینیهم و بب میجا قرار بذار هی يوقت دار یراست...  طونیش:و گفت دیقاه خند قاه

 و کجا؟ یک. ـ آره من

 .کنمیمکانش و برات اس ام اس م... ـ فردا  نگار

 .پس تا بعد. ـ باشه خوبه من

 .ـ خداحاظ نگار

 .ـ خداحافظ من

 

 

 يتو دستم بود و به گلها یگوش. رستوران و برام فرستاده بود هیآدرس  .از نگار اومد یبعد اس ام اس قهیدق 10

 .شده بودم که سامان بدون در زدن وارد شد رهیخ یقال

 ؟یاول در بزن یوارد ش يخوایم یوقت ینگرفت ادیـ هنوز  من
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 .نه هنوز: که دورم پخش بود انداخت و گفت ییبه کتابا یو بست و نگاه در

 .خوبهـ از دستت دق نکنم  من

 ؟يدرست و ادامه بد يخوایم: رو برداشت و ورق زد و گفت کتابا

 !ـ نه من

 ه؟یچ نایپس ا: نشست و گفت کنارم

 ؟یپرس یسواله که م نمیخب ا... اتاقم  واریبزنم به د خوامیم يرو دکور نایـ ا من

 . يبه خودت داد یتکون هیخوبه ... جوجو سر خود : و آروم تو سرم زد و گفت کتاب

 .بود يپر شنهادیـ پ من

 !به همسر خودم نیـ آفر سامان

 ؟یکنینگام م ينطوریچرا ا ه؟یچ: و گفت دیخند. سرش و از تو کتاب بلند کرد. تعجب به طرفش برگشتم با

 هان؟! ـ که همسرت من

 گفتم؟ يبد زیـ مگه چ سامان

 !بخوابم خوامیم ؟يبر يخوا ینم... خان جونه  يسنگ پا...  ستیـ بابا رو که رو ن من

 ؟یگیخب چرا زودتر نم: جاش بلند شد و گفت از

 ؟يکه اومد یکارم داشت یراست: که گفتم رونیاز در اتاق بره ب خواست

بعد  يلحظه ا. اومده بود یچ يبرا اوردیم ادشیانگار داشت . به خودش گرفت يمتفکر يکرد و چهره  نگاهم

 !نجایا ادیب خوادیمزنگ زد گفت فردا  نازیبگم پر خواستمیم... هان : گفت

 ـ چرا به خودم زنگ نزد؟ من

 !يدیو جواب نم تیـ گفت گوش سامان

 .ـ باشه من

 .زنگ زدم نازیرفت و من به پر رونیاتاق ب از

 !ماس ماسکتون به کار افتاد نیچه عجب ا... سالم خانوم خوشکله  نازـیپر

 !که روشن بود میگوش. ـ سالم من

 .یستیدسترس ندر  گفتیم یه دونمیین نازـیپر

 .زدمیـ داشتم با نگار حرف م من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

 ـ نگار؟ نازیپر

 .اوهوم: جمع کردن کتابام شدم و گفتم مشغول

 گرو؟یج یداشت کاریچ نازـیپر

 .مینیهم و بب میفردا قرار گذاشت. حالش و بپرسم خواستمیم یچیـ ه من

 ـ بدون من نفس؟ نازیپر

 رمت؟همه جا با خودم بب یکوچولوم ین یـ مگه تو ن من

لوپز و  فریجن يخوا یخوبه نم. حاال واسم  ادیم یچه کالس. نیالد لیکردم بخ یگمشو توام شوخ: و گفت دیخند

 .میکتاب بخر يسعد میدنبالت با هم بر امیفردا ب خواستمیم...  یمالقات کن

 .میبر ایـ باشه بعدازظهر ب من

 .يباشه پس تا فردا بابا نازـیپر

 .مواظب خودت باش يپر یبا فرنوش م! حرف زدنت عوض شده ها يپر: و گفتم دمیتخت دراز کش رو

 .فکرت اشتباهه یفهمیم یشیباهاش آشنا م ادیب خوادیاتفاقا فردا اونم م نازـیپر

 .ـ ا چه خوب پس خداحافظ تا فردا من

 .خداحافظ نازـیپر

و و نوازشش دادم و با خودم و تو دستم گرفتم  نیام ییگردنبند اهدا. دمیو دراز کش زیو گذاشتم رو م یگوش

 خنده یکه به من م هیریبرق زنج... سهم من از تو ... حسرته  هیسهم من از تو، : گفتم

به سمت کمدم رفتم و . از دفتر خاطراتم نگرفته بودم یوقت بود سراغ یلیخ. و رو تختم نشستم دمیکش یآه

ازش  ياما االن اثر. دفترم گذاشته بودم نیهم يو ال نیعکس ام ادیم ادمی. دفترم و برداشتم و الش و باز کردم

رو تخت نشستم و متفکر ... کردم اما نبود  هتو قفسه کتابهام و هم نگا یحت. و رو کردم ریتموم کمدم و ز. نبود

 برداشته باشه؟ تونهیم یک یعنی... دفتر و باز کردم و ورق ورقش و نگاه کردم  يال. به اطرافم نگاه کردم

 .خوابم برد یک دمیب انقدر فکر کردم که مغزم خسته شد و نفهمش يها مهین تا

 

 

 

 :و هفتم یس فصل
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مامان با اعتراض . تو بالش فرو رفتم شتریو ب دمیپتو و رو سرم کش. شدم داریشدن پرده ب دهیکش يبا صدا صبح

 .سوگل بلند شو لنگ ظهره آخه: گفت

 .بخوابم گهید کمیبذار  دمینخوابخوب  شبیمامان د: پتو گفتم ریخواب آلود از ز يصدا با

 .کنمیصدات م امیم... وقت ناهاره  گهیساعت د کی...  یدونیـ خودت م مامان

 ـ مگه ساعت چنده؟ من

 .12ـ  مامان

 .رفته بود ادمیقرارم با نگار . دمیفنر از جام پر مثل

 شد؟ یـ چ مامان

 .رفته بود ادمیناهار قرار داشتم  يـ با نگار برا من

 .کردم دارتیخوبه پس اومدم بـ  مامان

 بایفر. رفتم نییربع حاضر شدم و پا هیسر ... انداختم  ییخودم و تو دستشو عیرفت و من سر رونیاز اتاق ب مامان

 ؟ییجا يبر يخوایم... ا : و گفت رونیخانوم از آشپزخونه اومد ب

 ست؟یسامان خونه ن... ـ آره  من

 .ـ نه بایفر

 خداحافظ ... رمیـ باشه پس من م من

ساعت  میبعد ن. شدم و آدرس رستوران و دادم یسوار تاکس. رونیمنتظر جواب باشم از خونه زدم ب نکهیا بدون

صورتم . درآوردم و خودم و نگاه کردم فمیرو از تو ک نهیآ. شدم ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا. دمیرس

به دور و بر انداختم که  ینگاه. و وارد شدم ختماندا فمیکرو تو  نهیاز خودم آ یراض. مثل بچه ها ملوس شده بود

: از جاش بلند شد و دستش و به طرفم دراز کرد و گفت. به طرفش رفتم. با بلند شدن دست نگار متوجهش شدم

 .سالم

 که نکردم؟ رید... سالم : و فشردم و گفتم دستش

 .ادیـ نه ز نگار

 یبه دور و برم انداختم و مشغول بررس ینگاه. میغذا داد گارسن اومد و هر دو سفارش. میدومون نشست هر

چونش گذاشته و به  ریدستش و ز هی دمیبعد سرم و به سمت نگار برگردوندم که د يلحظه ا. دکور اطرافم شدم
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حق  نیکه ام کردمیفکر م نیاداشتم به : چونش برداشت و گفت ریدستش و از ز. لبخند زدم. شده رهیمن خ

 !باستیواقعا چشمات ز. تو بشه يچشما يادیداشت عاشق و ش

خواستم  یدر واقع اصال نم. و واست بگم زیزود باشه همه چ دیشا: لبخند زد و گفت... بهت نگاهش کردم  با

 !و بهت بگم زیبهتر دونستم همه چ ياز شوهرت جدا شد دمیفهم یبهت بگم، اما وقت

 ؟یو بهم بگ یچ. یزنیحرف م يدار یفهمم از چ یمن واقعا نم... ـ من  من

 .دونم از کجا شروع کنم ینم: انداخت و گفت نییو پا سرش

تو  شیسال پ 3. پسر داشت 2بود و فقط  يپدر بزرگم آدم ثروتمند: و گفت دیکش یآه نکهیساکت بود تا ا یمدت

 يرابطه  که پدر و عموم ییاما از اونجا. رسهیو تمام مال و اموالش به پدر و عموم م رهیم ایتصادف از دن هی

تونست کار کنه و تمام  یداشت و نم کمر سکیپدرم د...  شنیباهم نداشتند سر ارث باهم دچار مشکل م یخوب

بودم تا بتونه بهم کمک کنه و  لیمن دنبال وک نیهم يبرا. پدربزرگ بود راثیم نیبسته به هم مونیخرج زندگ

رفت و آمد و که  نیتو هم! آشنا شدم نیتام با اماز دوس یکیگشتنا توسط  نیتو هم...  رمیحقمون و از عموم بگ

دو سال ازش بزرگ ترم اما  دونستمیم. دلبسته شدم نیم کم کم احساس کردم به امیدنبال حق و حقوقمون بود

تا  گرفتمیمختلف باهاش تماس م يبه بهانه ها یحت... بود  نیشب و روزم فقط ام گهید... برام مهم نبود 

 میرفته بود و تونسته بود شیو کار ها پ میباهم در ارتباط بود یسال هی بایتقر...  رمیگصداش و بشنوم و آروم ب

هم ما مهمون  یاوقات شام مهمون ما بود گاه یبا پدر و مادرم آشنا شده بود و گاه نیام...  میریحقمون و بگ

 ینم یمن با دست خال. میبود ونیمد یلیخ نیما به ام. میکرده بود دایپ یدر واقع رفت و آمد خونوادگ... اونا 

تونستم از چنگ  نیام يمن بود و فقط با دستا یتنها حام رگثروت پدر بز. امیتونستم از خرج و مخارج بر ب

 دیع التیبود که به خاطر تعط یماه هی بایقرارش شده بودم و تقر یب یلیروز که خ هی! ... رمیعموم پسشون بگ

اما  دمیچند بار به در اتاقش کوب. بود ومدهیاون روز ن شیمنش... دم خبر به محل کارش سر ز یبودمش ب دهیند

نشسته و از پنجره به منظره  یرو صندل دمیصدا در و باز کردم و داخل شدم که د یمنم ب ومدیازش در ن ییصدا

 فکر یک: به خودم جرات دادم و گفتم. نگاهش کردم اما هنوزم متوجهم نشده بود یکم... چشم دوخته  رونیب

 !شما رو انقدر مشغول کرده

 که متوجه نشدم؟ دیاومد یک... سالم : شد و به طرفم برگشت و گفت متوجهم
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که جسارت کردم و  نهیا دیدر زدم متوجه نشد یهرچ. هست يا قهیده دق هی... سالم : مبل نشستم و گفتم رو

کرده که متوجه حضور من  ریدرگ انقدر ذهن شما رو یچ دیحاال نگفت... بدون اجازه در اتاقتون و باز کردم 

 د؟ینشد

 !نازل شده نیدونم از کدوم آسمون به زم یفرشته که نم هی: انداخت و آروم گفت نییو سرش و پا دیخند

 لیقهوه م: از جاش بلند شد و گفت. داغ شدم کمیته دلم احساس حسادت کردم و . نگاهش کردم متعجب

 د؟یدار

داشتم به حرف ... تنها گذاشت  الیعالمه فکر و خ هیرفت و من و با  ونریمنتظر جواب من باشه ب نکهیا بدون

 زیم يبلند شدم و عکس و از رو يکنجکاو ياز رو. شدم زشیم يرو یکه متوجه عکس کردمیفکر م نیام

درخت  هیبود و کنار  دهش شونیبلندش پر يدختر ملوس بود که موها هیعکس . برداشتم و مشغول تماشا شدم

کرده بود در واقع  باترشیز یلیخ نیو به نظرم ا دیخندیداشت م. بود السیته بود و تو مشتشم پر گدو زانو نشس

 نه؟ باستیز: گفت دیعکس وتو دستم د یبرگشت و وقت نیام... دیدرخش یکنار اون درخت م يپر هیمثل 

 .باستیز... آره : و تکون دادم و گفتم سرم

فنجون و به . هم رو به روم نشست و قهوه رو جلوم گذاشت نیام. و سرجاش گذاشتم و رو مبل نشستم عکس

با خودم . ختهیذهنش و بهم ر يزیچ هی دونستمیم. بود بیحالتش عج نیبرام ا. کرد و تو فکر رفت کیلبش نزد

 نیباعث ا یچ دونمکنجکاو بودم که ب یلیخ. کرده ریعکس فکرش و درگ يهمون دخترك تو دیگفتم شا

 .صاحب عکس باشه نیهم دیکه گفت يفرشته ا کنمیفکر م: گفتم نیهم يحالتشه برا

 

 

 .آره خودشه: داد و گفت هیمبل تک به

 د؟یدوسش دار یلیخ: گرفت اما گفتم دلم

 .خودم و فراموش کردم گهیاونقدر که د: گفت یمکث کوتاه هیو به پنجره دوخت و بعد  نگاهش

 د؟یگ یچرا بهش نم... چرا : گفتم يگرفته ا يصدا با

رو محزون  يا نندهیداشت که هر ب ینیحالت غمگ هیچشماش . دیرفم برگشت و نگاهم کرد که دلم لرزط به

 دیبهم خند. لهم کرد و من و شکست نکهیکرد؟ جز ا کارینگفتم؟ اما چ یکن یفکر م: و گفت دیکش یاه. کردیم

 ... رو گرفت  گهید یکیدل شکستم رفت و دست  الیخ یب. و بهم پشت کرد
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گذاشتم خودش . نخواستم خلوتش و بهم بزنم. با فنجون قهوه اش شد يگرفت و مشغول باز نییو پا سرش

 . کردم نیشده بود نفر نیحالت ام نیو که باعث ا يلحظه تو دلم دختر هی هیراستش . و بگه زیهمه چ

بود  یعروسک نیصورتش ع. کوچولو بود یلیخ دمشیبار اول د یوقت: بعد دوباره به حرف اومد و گفت قهیدق چند

 نیریصداش و کاراش ش. رو بسازه يچهره ا نینتونسته بود چن يمجسمه ساز و عروسک ساز چیکه تا حاال ه

 هیدل من  زدیکه م يهر لبخند اب. دلبسته اش شدم شتریکم نشد و من ب طنتاشیبزرگتر شد اما از ش... بود 

با  یوقت. شدیبه پا م یودآگاه تو دلم طوفاننا خ خوردیموهاش تو باد تکون م یوقت. داشت یاساس یخونه تکون

و  ریهوا احساساتم ز یب... سالم : گفت یم یلبخند قشنگ هیو بعد با  زدیخوش رنگش به من زل م ياون چشما

 یجواب عشقم و بده نم نکهیوقت بدون ا چیبه لبخندش بسته ست ه ودمبند بند وج دونستیاگه م... شدیرو م

عکسش و ببوسم  نکهیشبها بدون ا دونستیاگه م. پاهاش له کنه ریو دل من و ز شه یکی گهینفر د هیرفت با 

 دهیلرزون من و ناد يو دستا یدگیداد که رنگ پر یاجازه رو نم نیوقت به خودش ا چیبره ه یخوابم نم

 ...رهیبگ

 

اشم و مثمر ثمرش ب کردیم یدل خودم سع الیخ یبا من حرف زد و از احساساتش گفت و من ب یروز کل اون

شده  کیبهم نزد نیمن و ام يرابطه ... شده بود بدم اومد نیام يکه باعث دل شکسته  ياز دختر. آرومش کنم

و فقط اون و  گرفتمیم دهیو ناد تمتونستم احساسا یکه م ییو منم تا جا کردیاوقات باهام درد دل م یبود و گاه

صداش زدم جوابم و  یهرچ. وسط اتاقش افتاده دمید به دفترش اومدم یچند ماه بعد وقت نکهیتا ا. کردمیآروم م

حالش بهتر  یدو روز بعد وقت. سوختیداشت تو تب م. میمنتقلش کرد مارستانیبه کمک آمبوالنس به ب. نداد

 .و با دستاش تکه تکه کرد چارمیدل ب نیباالخره رفت و ا... معرفت  یسوگل ب: و گفت هیگر ریشده بود زد ز

 .بود که آرومش کنم نیبکنم ا تونستمیکه م يورش و نداشتم اما تنها کارزجر آ يها هیگر طاقت

از  يزیاز اون روز به بعد چ گهید. میدیدیو م گریکمتر همد نیگذشت و من و ام هیقض نیاز ا یسال هی

 سوزهیفراق م شیو تو آت کشهیکه چقدر زجر م خوندیم شدیچشماش کامال م ياحساساتش به من نگفت اما تو

چند تا عکس و . گرفت یاونقدر که خواب و خوراك از من م. داشتم يدیشد يبود که سر دردا یماه چند... 

به مطب دکتر بزنم  يسر تونستمیحال مادرم خوب نبود و من نم دیروز جوابش رس یاما وقت. گرفتم شیآزما

گرفته  ياومد چهره ا نیام یبعد از ظهر وقت. رهیو عکسارو بگ شمیخواستم بره جواب آزما نیاز ام نیهم يبرا

سر به دکتر بزن  هیبود فقط گفت فردا خودت  یچ اشده و جواب عکس یکه چ دمیازش پرس یوقت. داشت يا
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کردم اما جوابم و نداد و  چشیسوال پ یکل. رو بهت بدم شایعکس و آزما نیمن فقط اومدم ا. گهیاون بهت م

من تو سرم ...........  دمیو فهم نیام يگرفته  يچهره دکتر که تازه اون موقع بود علت  شیفرداش رفتم پ. رفت

 !داشتممزاحم  يغده  هی

 رهینقطه خ هیبود و به  نییسرش پا. نگاهش کردم ومدیکه پشت سر هم اشک م ییو بلند کردم و با چشما سرم

. دیلومون چاما همون موقع گارسن غذا رو آورد و ج. حرفاش شدم ياشکام و پاك کردم و منتظر ادامه . شده بود

. شد رانیرو سرم و هاشیو بد هایبا تمام خوب ایدن: بعد دوباره گفت قهیدق 10. اشتها داشت غذا بخوره یک گهید

 يادیز دیبه صورتش نگاه کردم مطمئن شدم ام یاما وقت شمیخوب م گفتیبود و دکتر م شرفتیتومور در حال پ

 نیدفتر ام يجلو دمیبه خودم اومدم که د یوقت. مختیریو اشک م زدمیپرسه م ابونایساعت ها تو خ. نداره

 شیپ یرفت: جلو اومد و گفت. سرخ من افتاد يو چشمش به چشما رونیاومد ب راز د نیهمون لحظه ام. ستادمیا

 دکتر؟

از  يزیپدر و مادرم چ خواستیدلم نم. بود که من و آروم کنه نیحاال نوبت ام. هیگر ریو تکون دادم و زدم ز سرم

تحت مداوا قرار گرفته بودم اما . اوردندیچون من تنها فرزند خونواده بودم مطمئنا طاقت نم. وع بفهمندموض نیا

 میو الغر یفیپدر و مادرم از ضع. رفتمیسر کار م دفه یو من ب گذشتیروزها م. دمیدیتو خودم نم یچندان رییتغ

فکر افتادند که من  نیبه ا نکهیا تا. کردمیاما ذهنشون و منحرف م. شدم ضیشک کرده بودند که نکنه مر

 ونیدر م نیموضوع رو با ام نیا نکهیتا ا. شدمیدنده تر م هیو اونا  کردمیمن مخالفت م یهر چ. ازدواج کنم

منم به . راحت باشه التیتو خ کنمیمن درستش م: فکر کرد و بعد گفت یکم. خواستمگذاشتم و ازش کمک 

 یوقت. رو پا بند نبود یشب برگشتم مامان از خوشحال یوقت. کاررفتم سر شهیدرست م زیهمه چ نکهیا الیخ

 .گذاشت يفردا قرار خواستگار يستاره خانم زنگ زد برا: گفت یبا خوشحال دمیعلتش رو پرس

 

 

 ؟یک يخواستگار: لحظه چشمام تار شد اما بعد به خودم اومدم و گفتم هی

 .گهیتو د يخب خواستگار... وا : با تعجب نگاهم کرد و گفت مامان

 کیکه من داشتم، که مرگم نزد یحالت نیاما ا. مال من بشه نیآرزوم بود که ام. حرف به سمت اتاقم رفتم یب

 گهیتونست با کس د یاون م. و بدبخت کنم نیچند ماه زنده باشم دوست نداشتم ام ایبود معلوم نبود چند روز 
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اما فقط . خواستم حیو ازش توض تممارش و گرفلرزون ش يبا دستا. حق اون بود یخوشبخت. خوشبخت بشه يا

 . نندیپدر و مادرت حق دارند تو رو تو لباس عروس بب. نباش زیچ چیتو فکر ه: گفت

خودت و  يخودت دار يچرا با دستا. یدونیمن و م تیتو که وضع ؟یکنیم کاریچ يدار یفهمیم: گفتم هیگر با

 ؟یکنیبدبخت م

 کمتره؟ هیاز بق تیمگه تو چ. شمیممن بدبخت ن... بسه نگار : گفت آروم

 .رمیمن امروز فرداست که بم. ستین نیبحث ا: گفتم

 نیهم به ا گهید. دمیو بهت قول م نیو من ا یشیباشه؟ تو خوب م. حرف و نزن نیا گهید: گفت تیعصبان با

 . میشیفکر نکن خب؟ ما باهم خوشبخت م زایچ

تو دستم کردن اشک شوق  یرو وقت يحلقه نامزد يخواستگار روز. کوتاه اومدم نکهیباهام صحبت کرد تا ا یکم

 . شب عمرم بود نیبهتر یشب عروس. ممنون بودم نیو از ام دمیدیپدر و مادرم م يو تو چشما

لطف و محبتش رو فراموش  تونمیوقت نم چیو ه ونمیمد نیسوگل من به ام: و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

اما من  ارهیبه روش نم نکهیمدت نتونسته فراموشت کنه با ا نیتو ا. توست ياون هنوزم عاشق و دلبسته . کنم

 . شد یچه حال یدون ینم یتبرگش دیفهم یوقت. چقدر دوستت داره دونمیو م خونمیو از چشماش م زیهمه چ

 . آدم و بشکونه هیدل  تونهیدختر نم نیوقت ا چیه: لحظه با خودم گفتم هی دمتید یوقت

تو . یپاسخ گذاشت یو ب نیو عشق ام يکار و کرد نیکه ا یداشت یلیما تو واسه خودت دالحت دمیموقع فهم اون

که توام کم  دمیمتوجه شدم و اون موقع بود که فهم زیتو کامب هیاز قض ییزایچ هیمدت باهات آشنا شدم  نیا

...  يعالقه دار نیکه چقدر به ام خونمیتو چشمات م یمن حت...  يو نشکوند نیو از قصد دل ام يدیزجر نکش

من وقت . نمیبیو در کنار تو م نیو من ا نهیام یمن خوشبخت يکه تنها آرزو یو بفهم یو بدون نیا خوادیدلم م

 دونمیم. کردند دیدکترها ازم قطع ام. جمع کنم و برم ایدن نیو از ا لمیروزاست که بار و بند نیهم. ندارم يادیز

 خوامیمن ازت م. نمشیخوشبخت بب خوادیاما دلم م. زهیناچ نیمقبال لطف بزرگ ا در خوامیکه م يزیچ نیا

 . دیعذاب رها کن نیو خودتون رو از ا یبگ نیبه ام زویو همه چ يبر

 آره؟ ؟یکار و بکن نیا يدیسوگل بهم قول م: دستم و گفت و گفت. و با پشت دستش پاك کرد اشکاش

با  نیبه ام نکهیا يمن رو یدونیم... شوکه شدم. بگم یچ دونمیمن واقعا نم... من : و پاك کردم و گفتم اشکام

ناخواسته اتفاق  زیهمه چ. دست من نبود زیچ چیدلش و شکستم اما ه دونمیخوب م. عشق نگاه کنم و ندارم

 .روبه رو بشم نیبا ام تونمیمن نم. افتاد
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. یکار و بکن نیا دیتو با. کنهیبده درکت م حیو واسش توض زیهمه چ یمن مطمئنم وقت: و فشرد و گفت دستم

 .یگیو م زیو همه چ يریبه من قول بده که م

 ؟يدیو از کجا فهم زیمن و کامب ي هیـ تو قض من

 !یبه داشتن دوستات به خودت ببال دیتو با: و گفت دیخند

 ناز؟یپر: تعجب گفتم با

 .فقط تو بهم قول بده. ستیاونش مهم ن: و گفت دیخند دوباره

 .تونمیـ نم من

من و  يسوگل تنها آرزو. نیام شیپ يریفردا م نیسوگل نگاهم کن و بهم قول بده که هم...  یونتیـ م نگار

 ؟یکنیقبول م. و بهت گفتم زیبفهمه که من همه چ نیام خوامیفقط نم ؟یکنیکار و م نیا. برآورده کن

 .باشه: دستش و فشردم و گفتم. چشمش بود يگوشه  ینم اشک. چشماش نگاه کردم به

 .سرد شد میبهتره ناهارمون و بخور: زد و گفت یتلخ لبخند

 ! نگار چارهیب. فکر کردم نینگار و ام يبه ماجرا. میو در سکوت خورد غذامون

 .دیزود خوب ش دوارمیام. اتفاقات متاسفم نیـ من جدا از بابت ا من

 !رفتمیرو پذ قتیمن حق... کارم از دعا گذشته : گفت کردیکه قاشقش و پر م نطوریهم

از ته دل . که چقدر با محبته نیبه ا. شیبه فداکار. نگار فکر کردم يو من به حرفا میناهار از هم جدا شد بعد

 يو برا زیبرم همه چ دیمن با. گهینگار درست م دیشا... هنوز زوده بار سفرش رو ببنده . شفاش دعا کردم يبرا

 . کاش حرفام و قبول کنه يا. بدم حیتوض نیام

. برد رونیفکر ب يایمن و از دن لمیزنگ موبا يصدا. بهم دست داد و خوشحال شدم یبفکر حس خو نیا با

 .دکمه سبز و فشردم

 .ایپر يـ سالم پر من

 تو؟ ییکجا. ـ سالم و مرض نازیپر

 .خونه امیدارم م. گرمتون یـ ممنون از احوال پرس من

 .که شب شد ایبدو ب. یختیاعصابم و بهم ر. یستیدر دسترس ن رمتیگیساعته دارم م هی نازـیپر

 ساعت چنده؟. مینبود قرار دار ادمی دیببخش... ـ آخ  من

 .با اجازتون ساعت پنجه نازـیپر
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 .فعال. خونم گهید قهیـ ده دق من

 

 

وارد خونه که شدم ... شدم ادهیرو حساب کردم و پ یپول تاکس. دمیبعد رس قهیده دق. گذاشتم بمیو تو ج یگوش

تو . یذاشتیاالنم قدم مبارکت و تو خونه نم یذاشتیم: ر بود بهم حمله ور شد و گفتتوپش پ یکه حساب نازیپر

 ادتی يقرار چیه چرخهیکجاها م تیباون ذهن چو دونمینه؟ من نم یکن یول نم ياگه هر دفعه من و دق ند

 ادتیکن که  ادداشتی يزیچ يتو کاغذ ایرو کف دستت  يدار مریصد دفعه بهت گفتم تو که آلزا. مونهینم

 ...انیمگه اونا از پس تو برب. یلسوفیف ایپروفسور  هی شیبگو ببرمت پ مونهینم ادتیاگه اونم  ای. بمونه

 دیخب ببخش. که داغ کرد یکیسر من ! جون يپر رینفس بگ کمی.... اوووووو : و رو سرم گذاشتم و گفتم دستم

 .شهیتکرار نم گهید

 ما ؟ يجوجو نیکرده ا ارکیباز چ: و گفت نییاز پله ها اومد پا سامان

 .يمن و از دستش نجات داد. یسام يبد رتیـ خدا خ من

 .گهیم یبه ک یک نیبب نازـیپر

 د؟یبر دیخوایحاال کجا م. دیصلوات بفرست. بابا دیدعوا نکن. گهیخب خب بسه د: و گفت ستادیا ونمونیم سامان

 .میکتاب بخر میبر میخواستیم نازـیپر

 .متونرسونیم. میـ خب بر سامان

 .میشیمزاحم شما نم. میرینه خودمون م: زد و گفت يلبخند نازیپر

 حاال تو نذار خب؟. برسونتمون خوادیشده م ریبار جو گ هی ینیبیجون م يپر... ـ وا  من

به  نازیو من و پر ذاشتیتو راه سامان سر به سرم م. و سامان راه افتاد میشد نیسوار ماش. میدیخند هممون

 .میدیخندیمکاراش و حرفاش 

 .يخدا ممنون که نجاتم داد يا. میدیباالخره رس...  شیـ آخ من

 ؟یکنیخدا التماس م شیپ يـ کم آورد سامان

 .باش الیخ نیکاسه بده آش به هم هی... من؟ هه : و باز کردم و گفتم در

 کشه؟یچقدر طول م دتونیخر. آش هوس کردم یـ گفت سامان

 .ساعت 2ـ  نازیپر
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 .منتظرتونم نیتو ماش گهیدو ساعت د. دور و بر کار دارم نیمن هم! قیچه دقـ ماشاال  سامان

 .ـ باشه خداحافظ من

شونه  ایاومده  يفر نمیبذار بب: و برداشت و گفت شیگوش نازیپر. میو به سمت پاساژ رفت میشد ادهیپ نیماش از

 !تو خورده يش به شونه 

 .ادیوناهاش داره ما: صحبت دور و برش و نگاه کرد و گفت یاز کم بعد

! به:شد گفت کیتا نزد. ومدیقد بلند و الغر داشت به طرفمون م يدختر.برگشتم کردینگاه م نازیکه پر یسمت به

 .نیخوشکله رو بب يپر

 ؟یتو باش دیسوگل با يوا: به طرفم نگاه کرد و گفت. دیو بغل گرفت و بوس نازیپر

دستم و به ...ومدیبه نظر م يبا مزه ا يا در کل دخترام. زدیداشت و با عشوه حرف م شیآرا يادیز صورتش

 ! و حتما تو هم فرنوش: طرفش دراز کردم و گفتم

 کلک؟ يکرده بود میدوستت و کجا قا نیتا حاال ا: گفت نازیو فشرد و رو به پر دستم

 .نبود رانیا. نکرده بودم میمن قا نازـیپر

 !یبابا خارجک... ـ اوه  فرنوش

 .کنندیمردم رفت و آمد م میستادیتو سر راه ا میرب ایحاال ب نازـیپر

. ماشاال دهان که نبود. فقط فرنوش بود زدیکه حرف م یتنها کس. میها رفت یبه سمت کتاب فروش باهم

انقدر مخ من  يفر: کالفه رو به فرنوش گفت نازیپر نکهیتا ا میمشغول بود یساعت1.زدیحرف م زیر هی نطوریهم

 .کنم دایبذار کتاب و پ. و نخور

  ؟يبخر يخوایبازم م يدیهمه کتاب خر نیروز از مهر گذشته ا 20هنوز . ـ اوه توام من

 .که ستیرو نخره ول کن ن نجایا يتا کل کتاب ها نیتو؟ ا ییـ سوگل جون کجا فرنوش

 . سوال کنم رمیمن م. مغازه داشته باشه نیفکر کنم ا. دیانقدر حرف نزن نازـیپر

همش  ؟يخوا یتو خودت کتاب نم: رو به فرنوش گفتم. میبود ستادهین و فرنوش دم در اداخل شد اما م نازیپر

 .گرفت يپر

 کارمیب.کنمیهمون استفاده م يخب از کتابا: صدا داد و گفت یبعد تق يو تو دهانش باد کرد و لحظه ا آدامس

 .دوباره پول بدم

 .یکنیم یکار درست. ایگیـ راست م من
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 .شهینم دایجا پ چیسنگ معدن که ه ایکتابه  نیدونم ا یاه نم: و گفت رونیمغازه اومد ب با اعصاب خورد از نازیپر

 يدیهمه کتاب خر نیا. ادیحال ب گرتیج میبخور يزیچ هی میبر ایب. ـ حاال اعصاب نانازت و خورد نکن فرنوش

 .بسته گهید

 م؟یبزن وهیآبم هی دیتبچه ها هس: فرنوش گفت میچند قدم که رفت. رونیب میبازارچه کتاب اومد از

 .میـ آره بر من

 .میدر خدمت. خانوما دییبفرما: بود گفت ینسبتا جوون يفروشنده که مرد. میمغازه شد داخل

 بچه ها؟ نیخوریم یچ. در خدمت عمت باش: آروم گفت  فرنوش

 !رموزیش: که به خاطر حرف فرنوش لبخند رو لبام بود گفتم یحال در

 .رموزیعشق ش. بخور رموزیش شتو که هم... اه  نازـیپر

 .خورمیگالسه م رموزیماه تو ش يخب به خاطر رو: چسبونده بود کردم و گفتم واریبه منوش که به د ینگاه

 .خورمیم نیمنم از هم: لباش و جمع کرد و گفت نازیپر

 .گالسه لطفا رموزیآقا سه تا ش: رو به فروشنده گفت فرنوش

 .پاهام درد گرفت. آخ: فرنوش پاهاش و مالش داد و گفت. میو نشست میدرو انتخاب کر يمون گوشه ا ییتا سه

 .به پات دست نکش زشته رزنایانقدر مثل پ نازـیپر

 .کنهیخب پام درد م... ـ وا  فرنوش

 زم؟یبر نمیتخم بلدرچ: از اون ور داد زد فروشنده

 .نه آقا: منم مثل خودش با داد گفتم. شد زونیهر سه تامون آو يلبا

پوالمون سوخت  يوگرنه همه . مشیبخور میخدا کنه حداقل خوشمزه باشه بتون. ـ خدا به دادمون برسه زنایپر

 .شهیم

 .جوش نزن. ـ خوشمزه ست من

 ؟يدار نهیآ يناز ناز: رو صورتش رو کج نگه داره گفت يداشت موها یکه سع فرنوش

 کار؟یچ يخوایم نازـیپر

 .يدار کاریچخب بده تو . بکنم تو چشمت خوامیـ م فرنوش
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 هی فشیفرنوش هم از تو ک. رو برداشت و داد به فرنوش نهیو باز کرد و آ فشیسرش و تکون داد و در ک نازیپر

دوباره  گهید. تو که لبات از گل رز هم پر رنگ تره: گرد شده گفت يبا چشما نازیپر. رژ برداشت و به لباش زد

 ؟یکشیم یچ يبرا

 .شرط عقله اطیگفتن احت میاز قد: کرد و گفت یبررس نهیره لباش و تو آو دوبا دیلباش و به هم مال فرنوش

وقت  چیه شهیجمله دچار انحراف م نیا دونستنیاگه م ایمیقد: رو به فرنوش گفتم. خنده ریز میزد نازیو پر من

 .زدنینم یحرف نیهمچ

 .دیبعد بخور دیبگ... بسم ا: قاشق و تو دهانم بذارم گفتم نکهیقبل از ا. اماده شد رموزمونیش

بچه ها  یراست: فرنوش قاشق و پر کرد و تو دهانش گذاشت و گفت. و تو دهانم گذاشتم و لبخند زدم قاشق

 د؟یایشما هم م. به پا کرده یاز دوستام مهمون یکیامشب 

 ه؟یـ چجور مهمون من

 !چند تا از دوستا و آشناها. دوستانه یمهمون هیـ  فرنوش

 !آشناها يز پسرا و آقا پسراچندتا ا یبهتره بگ نازـیپر

 منظور؟: نگاهش کرد و گفت یشاک فرنوش

 .کردم یشوخ. بابا یچیه: دستاش و باال برد و با خنده گفت نازیپر

در  لمیزنگ موبا يصدا.انداخت و با حرص قاشق و تو دهانش گذاشت نییبه حالت قهر سرش و پا فرنوش

 .سامان بود.اومد

 ـ جانم؟ من

 ؟شما نییـ کجا سامان

 .میایـ االن م من

 .منتظرم نیـ من تو ماش سامان

 .میایاالن م. ـ باشه من

 .که سامان منتظره دیبخور عیبچه ها سر: و قطع کردم و گفتم یگوش

 .حساب کنم رمیمن م: از جاش بلند شد و گفت فرنوش
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 :و هشتم یس فصل

دم در از . میبخور میتونستینم گهید نیاز ا رشتیالبته ب. هرسه تامون نصفه مونده بود وانیل. میجامون بلند شد از

 .میسامان راه افتاد نیو به سمت ماش میکرد یفرنوش خداحافظ

 .بامزه ست. هیـ فرنوش دختر خوب من

 .زنه یگفتم اخالقش با تو مو نم يدید نازـیپر

 .هیاما در کل دختر باحال. کنهیم شیآرا يادیـ البته ز من

 .اوهوم نازـیپر

 .و سامان حرکت کرد میشد نیماش سوار

 د؟یامشب شام مهمون من باش نیدیـ افتخار م سامان

 چرا که نه؟ ! ـ به من

 خانوم؟ نازیپر د؟یکنیـ پس قبول م سامان

 .آره:دوخت و گفت نهینگاهش و به آ. نگاهش کردم يپشت برگشتم و با لبخند کش دار به

 يمحو تماشا نازیمن و پر. میوارد رستوران شد و میشد ادهیپ.نگه داشت کیرستوران ش هی يساعت بعد جلو مین

 م؟یکجا بر: سامان آروم گفت.میتو رستوران شد ونیدکوراس

 .ایمرغاب يجا... اونجا  نازـیپر

بزرگ  یلیخ ینفره بود که دو تا مرغاب 4 زیم هی. مینشست ایکنار مرغاب میسرش و تکون داد و هر سه رفت سامان

 .رستوران خلوت بود. ها رو گرفته بودند یصندل ين دسته هاهم بودند و با بالهاشو يروبه رو

 .هیقشنگ يچه جا: به سامان گفتم رو

 .آره نازـیپر

 د؟یخوریم یچ: با لبخند نگاهش کرد و گفت سامان

 .نخوردم ياریوقته بخت یلیخ نازـیپر

 .ایگفت يـ آ من

 .دیشما سفارش بد شورمیتا من دستام و م. خب یلیـ خ سامان

 نازیسفارش که تموم شد رو به پر. میداد ياریو چند لحظه بعد گارسن اومد و ما سه تا سفارش بخت رفت سامان

 .نیام شیبرم پ خوامیفردا م...  يپر: گفتم
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 چرا؟: تعجب نگاهم کرد و گفت با

بهش هنوزم دوستم داره و برم  نیکرد و گفت که ام فیو برام تعر شییداستان آشنا. ـ امروز که با نگار بودم من

 .اتفاقات ناخواسته بوده نیبگم که تمام ا. و بگم زیهمه چ

 دونه؟یاون از کجا م: زد و گفت لبخند

 .یو گفت زیو همه چ يکرد یکه دهان لق یبهم گفت. خودت و لوس نکن: و کج کردم و گفتم لبام

 نیام شیپ يبر کرد یگفتم که االن نگار جون ازت درخواست نم یاگه نم. کن یو خوب اید ب: و گفت دیخند

 . خان

 .به حرفام گوش نده ترسمیم. ترسمیم یلیمن خ يپر... دونم  یـ نم من

خوشحال  یلیخ يوا. رهیم شیخوب پ زینترس مطمئنم همه چ. بشه دیوا چرا گوش نده؟ از خداشم با نازـیپر

 .میدادیپرس غذا سفارش م 4کاش . شدم

 ؟يـ مگه تو گاو من

 گفت؟یم یخب حاال نگار جون چ... تهام باز شدهاخه از بس خوشحالم اش نازـیپر

هر از . میغذا آماده شد و هرسه مشغول غذا خوردن بود. از حرفاش و گفتم يمختصر ادیکه سامان ب یموقع تا

 !بابا يا: گفتم طنتیبا ش. شدم یم نازیسامان و پر یدزدک يمتوجه نگاه ها کردمیکه سرم و بلند م یگاه

 شده؟ یـ چ سامان

 !نگران. رانمـ نگ من

 ؟ینگران چ: گفت نازینگاه کردند و بعد پر گهیدو بهم د هر

 .نگران چشماتون منـ

 چرا؟: زد و گفت یلبخند کمرنگ سامان

مجبور  یکه ه دیریظرف غذاتون و باال بگ ستیبهتر ن. رهیم نییباال و پا یبس که ه شهیـ آخه خسته م من

 د؟یببر نییو باال پاچشماتون  دینیو بب گریهمد نکهیا يبرا دینباش

 .آخ: محکم با آرنجش به پهلوم زد که داد زدم نازیو پر دیخند سامان

 شد؟ یچ: نگاهمون کرد و گفت سامان

از بس خورده دلش درد  یچیه: کرد و گفت یدست شیپ نازیمحکم به پهلوم زد اما پر يبگم که پر خواستمیم

 .گرفته
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 میاز رستوران اومد. نگفت يزیو چ دیسامان خند. نییبندازم پابهم چشم غره رفت که مجبور شدم سرم و  بعد

 .بود یواقعا شب خوب. ممنون یلیخ: به سامان نگاه کرد و گفت نهیاز تو آ نازیپر. میشد نیو سوار ماش رونیب

 .دیرو گذروند یخوشحالم که شب خوب. کنمیخواهش م: زد و گفت یلبخند مهربون سامان

افتاده  میاسم نگار رو گوش. زنگ خورد میشد گوش ادهیکه پ نازیپر. گذاشتم سربه سرشون یطول راه کم تو

 الو؟: دکمه سبز و فشار دادم.بود

 ؟یخوب. ـ سالم نگارم نگار

 ؟یتو خوب. خوبم ممنون. ـ بله شناختم من

 نرفته؟ ادتیزنگ زدم بهت بگم فردا رو که . گلم یـ مرس نگار

 .تونستم راحت حرف بزنه ینمراحت  نیهم يکنارم نشسته بود برا سامان

 .نرفته ادمی. ـ نه من

 .زنگ زدم مطمئن شم. موقع نظرت عوض نشده باشه هیبا خودم گفتم . ـ خوبه نگار

 .ـ نه نظرم عوض نشده من

 خداحافظ. سالم برسون. شمیمزاحمت نم. ـ خوبه نگار

 .خداحافظ.ـ حتما من

شب خواب رو  يها مهیاونقدر فکرم مشغول بود که تا ن. کردمتو اتاقم رفتم و به فردا فکر  عیسر میدیخونه رس تا

 ...از من گرفته بود

و  رونیاومدم ب. تو حموم بودم یساعت ، سه ربع مین. خوابم و مرتب کردم و خودم و انداختم تو حموم رخت

و سرم تاب موهام و ر. شدیم یگونه هام صورت رونیب ومدمیاز حموم م یهنوزم وقت. نگاه کردم نهیخودم و تو آ

 يزیهر چ شدیباعث م نیدلشوره داشتم و ا. دمیدادم تا آبش گرفته شه بعد با حوله خشک کردم و سشوار کش

. داشتم دیرفتن ترد يبرا.زدمیساعت بعد حاضر و اماده تو اتاق قدم م کی... فتادیاز دستم م داشتمیکه برم

گرفتم هرجور شده امروز با  میفتن با خودم تصمکلنجار ر یباالخره با کل.نشه خوامیکه م يزیاون چ دمیترسیم

 .خوندیمامان رو مبل نشسته بود و کتاب م. رونیدر و باز کردم و اومدم ب. حرف بزنم نیام

 .از دوستام یکی دنید رمیـ مامان من م من
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 ؟يگردیناهار برم يبرا: کتاب و بست و گفت مامان

 .کنمیخبرتون م. دونمیـ نم من

 .متـ باشه به سال مامان

. زدمیحرف م نیبا ام دیاما من با. نرفته بود نیدلشوره ام هنوز از ب. بودم ستادهیا نیدفتر ام يساعت بعد جلو مین

نبودم که من و مثل قبل دوست داشته باشه  دواریام. کردمیعذاب رها م نیو خودم و از ا گفتمیو م زیهمه چ دیبا

لرزون داخل  يبا قدما. گفتمیو م زیهمه چ دیاما با. کردمیو م میسع دیبا یول. بخواد به حرفام گوش بده یحت ای

. منتظر موندم تا تلفنش تموم شه زشیجلو م.کردینشسته بود و با تلفن صحبت م یمنش زیپشت م يدختر.شدم

 .دییبفرما: همون لحظه تلفن و گذاشت و گفت

 .نمیفر و بب نیشاه يآقا خواستمیـ م من

 د؟یـ وقت مالقات داشت یمنش

 .ـ نه من

 شما خانومه؟: جاش بلند شد و گفت از

 .هستم یانیـ ک من

 .داخل دییبفرما:و گفت رونیچند لحظه بعد اومد ب. وارد اتاق شد یمنش

 .بشم هوشیبود از استرس ب کینزد. ضربان قلبم تند شده بود. طرف اتاق رفتم به

 "!آروم باش نیآفر. ستیکه ن والیه! چته دختر آروم باش"

بود و  نییسرش پا. به درش زدم و وارد شدم يگرفتم و ضربه ا يشتریر به خودم اعتماد به نفس بتلنگ نیا با

انگار انتظار نداشت من . تا من وارد شدم سرش و بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. کردیم ادداشتی يزیداشت چ

 .نهیبب نجایو ا

 .ـ سالم من

 .سالم: جاش بلند شد و آروم گفت از

 نم؟یبش تونمیم: و گفتم نییسرم و انداختم پا. به من بود رهیبود و فقط خ دهستایحرکت ا یب

 .دییبفرما. آره آره... ـ آه  نیام

دو تا  یقیخانم صد: هم به سمت تلفن رفت و گفت نیام. داشت نشستم یآب يکه نوار ها یرنگ دیمبل سف يرو

 .قهوه لطفا
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 بند؟خو یحالتون خوبه؟ همگ: رو به روم نشست و گفت اومد

 .همه خوبند. ـ ممنون من

رفت سرم و بلند کردم و به  رونیب یمنش یوقت. مینزد یکدوم حرف چیقهوه رو آورد ه یقیکه خانم صد یموقع تا

 یقینفس عم.امیو منتظر بود خودم به حرف ب دیپرس ینم يزیاما چ. تو چشماش پر سوال بود. شدم رهیخ نیام

 .تا بتونم تمرکز کنم دمیکش

تونم کلمه  ینم یاما االن حت... حرفا داشتم که بزنم اما  یلیخ امیب نجایا نکهیراستش قبل از ا... ش ـ راست من

 .ارمیرو به زبون ب يا

 .دیراحت باش: اش و برداشت و گفت قهوه

 ياون روز ادی دیدونیم: فنجون شدم و در همون حال گفتم يبا دسته  يانداختم و مشغول باز نییو پا سرم

اون روز . میخوردیو قهوه م میهم نشسته بود يروبه رو ییبار تنها نیاول يکه من و شما برا... افتادم که 

 ...چون... چون ... لحظه نیباتریز... روز نیو قشنگ تر نیبهتر. بود میروز زندگ نیبهتر

ن روز چون او: ادامه دادم. شده بود رهیبود و به فنجونش خ نییسرش پا. و بلند کردم و نگاهش کردم سرم

قلبم لمسش کرد تا مدتها نا منظم  یوقت یو که حت یحرف. دمیبودم و شن دنشیو که مدتها منتظر شن یحرف

 ...حرفا دارم بزنم اما  یلیخ. دونم از کجا شروع کنم ینم. زدیم

 !بسه: و قطع کرد و گفت حرفم

 

 

خواهش : اخم کرد و گفت. و تو چشمام انداخت نشیسرش و بلند کرد و نگاه آتش. شدم رهیتعجب بهش خ با

 .دیادامه ند گهید کنمیم

 ـ آخه چرا؟ من

 .دیتمومش کن گهید کنمیخواهش م.ستیحرفا ن نیواسه ا یلیـ چون دل نیام

 !یو بدون زیهمه چ دیتو با. يگوش بد دیحرفام و بزنم و توام با دیمن با. ـ چرا هست من

 يخوایومیچ: و گفـت دیبه موهاش کش یدست یفگو از جاش بلند شد و با کال زیرو م دیومحکم کوب فنجون

 بدونم؟هان؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٨٦ 

تونگارودوست ... تو . قبلش سوالم وجواب بده: به چشماش نگاه کردم وگفتم.ستادمیو روبه روش ا بلندشدم

 ؟يدار

 . معلومه که دوسش دارم: فقط نگاهم کرد و گفت يا لحظه

شده  یکیبا روح وروانت  یگفتیکهم  یعشق یتراح نیبه هم یعنی؟يمنو دوست ندار گهید یعنی... پس  _ من

 ؟يخورده فراموش کرد وندیبا لحظاتت پ یگفتیم... 

نگار و  ؟منیکن وونمید ؟کهیکه چ یزنیحرفا رو م نیا. حرفا روتموم کن نیبسه ا: توهم رفت و گفت اخماش

 .بشنوم يزیچ مخواینم.برو کنمیحاال ازت خواهش م. ایدن نیاون تکه تو ا. کنمیعوض نم يزیچ چیبا ه

 یستیارزش شدم که حاضر ن یانقدر ب. يمن و بشنو يحرفا دیتو با: آروم گفتم. بودم رهیبه چشماش خ هنوز

 ؟یحرفام و گوش کن

 .شنومیخب بگوم:گفت تیکرد و با عصبان نگاهم

و  شدم رهیخ شیمشک راهنیآوردم و به دکمه پ نییسرم وپا. شباهت به آه نبود یکه ب دمیکش ییپرصدا نفس

. بهت بگم که ناخواسته دلت وشکستم خوامیم. نیمن دوستت دارم ام: وکه سالها رودلم مونده بود و گفتم یحرف

 ییبهت بگم که شب و روزم تو خوامیم. دمیزجر کش یلیمدت که ازت دور بودم خ نیبهت بگم که تو ا خوامیم

آرامش از دست رفتمو بهم  یتونیتنها تو م ینبدو خوامیم. فکر کنم يا گهیزدیبه چ ذارهیصدا و فکرتو نم. ادتیو 

 زنهیهم م یعنی. کنمیدو سال که ازت دوربودم طپش قلبم واحساس نم نیکه تو ا یبفهم خوامیم. یبرگردون

و  امیکه دن یکمکم کن خوامیم.شهیتو پر م يکه فقط بادستا کنمیم ساحسا ییخال هیتوخودم . زنهیوهم نم

, یگاهم باش هیتک. یکنارم باش خوامیم. نیکنارت باشم ام خوامیم. یو توش باشکه فقط ت ییایدن. دوباره بسازم

 ...یعاشقم باش

گذاشتم که تازه  سمیدستم و رو صورت خ. کجام دمیمنگم کرد و نفهم يکه به صورتم خورد لحظه ا یلیس

. بود نگاه کردمکه پر از خشم  نیام يسرم و بلند کردم و به چشما. شده يوقته جار یلیمتوجه شدم اشکام خ

مزخرفات و از کجا  نیا ؟یگیم يارد یتو چ: با داد گفت بایتقر. ومدیم نییو اشکام تند و تند پا دیلرزیلبام م

بار دارم بهت  نیچندم يبرا نیبب. دوسش دارم یلیرفته من زن دارم و زنمم خ ادتیتو  نکهیمثل ا ؟يآورد

 ریبه غ يا گهیزن د چیه. تونه جاش و تو قلبم پر کنه ینم یکس چیه. من نگار و دوست دارم و عاشقشم. گمیم

 یکی شیمن و پس زده برم پ زیحاال که کامب یبا خودت گفت ؟يفکر کرد یتوبا خودت چ. ستیاز نگار تو قلبم ن

حوصلت سر رفته  ؟يواسه خودت راه بنداز گهید حیتفر هی يخوایمن بوده وقتم و پر کنم؟ م يدایو ش وونهیکه د
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 گهیو بدون که من د نیچه خوب خرش کردم؟ ا یو با خودت بگ يمن بخند شیو به ر ینیبش يخواینه؟ م

تا خودم و  دیطول کش یکل يدفعه من و نابود کرد هی. یدوباره من و بشکن خوامینم گهید. شمینمخام تو 

عشق تو . مزمان برد تا متوجه اشتباهم شد. اشتباه محض بود هیدوست داشتن تو . تا فراموشت کردم. ساختم

بشکنم اونم با  خوامینم گهید. نمیتو بب یواقع يچهره  ذاشتینم. نمیو بب تیواقع ذاشتیکورم کرده بود و نم

اونم متوجه  دیشا. پوچ تو شده بود ییبایتو شده بود نه؟ آره اونم محو ز ییمحو دلربا زمیکامب. تو يدستا

و بعد پسشون  يدیم بیهمه رو فر تییبایتو با ز. تمتو رو خوب شناخ. حتما شده و ازت جدا شده. اشتباهش شده

 .گهید یکیسراغ  يریو م یزنیم

من . خوامیرو نم گهید یکی يو بفهم که من پس مونده  نیا: و جلوم گرفت و تکون داد و گفت انگشتش

فقط برو ... دهبرو و انقدر آزارم ن. بده بشیو فر گهید یکیبرو دنبال . خوامیباال آورده نم گهید یکیرو که  ییغذا

... 

. خورد شدم. لرزونم و از رو صورتم برداشتم يدستا. مبل پشت سرش نشست و سرش و تو دستاش گرفت رو

در و گرفتم اما قبل از  رهیدستگ. و از رو مبل برداشتم فمیانداختم و آروم ک نییسرم و پا. تموم شدم. شکستم

 .فراموش کن زویهمه چ وامت. کنمیو فراموش م يکه امروز به من زد ییحرفا: گفت نیباز کنم ام نکهیا

 شما حالتوون خوبه؟: با ترس بهم نگاه کرد و گفت. بود ستادهیوسط اتاق ا یمنش. و در و باز کردم دمیکش یآه

بهتر  جمیگرفتم تا سرگ نییسرم و پا نیهم يرفت برا جیاما سرم گ. نگاهش کنم به سمت در رفتم نکهیا بدون

 خانوم؟حالتون خوبه؟:و دوباره گفت ستادیپشت سرم ا یمنش. شد

 يحرفا. گرفتم شیو در پ یهدف راه یقدم گذاشتم و ب ابونیشل و وارفته تو خ. رونیتوجه بهش اومدم ب بدون

 ؟يانقدر از من متنفر شد یعنی...  "ستیقلبم ن رازنگارتویبه غ يا گهیزن د چیه "... دیچیپیمدام تو سرم م نیام

 یانقدر محکم گفت یوقت. تو بسته ست ونجونم به ج. نه طاقت ندارم ؟يدوسم ندار گهید ؟یراست گفت یعنی

واسه  گهید حیتفر هی يخوایم"...  یستیدوست داشتن ن قیتو ال. سوگل یتو بدبخت... يپس حتما دوستم ندار

 خوامینم "...کردم؟  يباز یباشم؟ من تا حاال با دل ک ينطوریا خورهیم افمیق يبه کجا...  "؟يخود تراه بنداز

برات  یچرا نذاشت. دست من نبود زیچ چیه. و نکردم نکاریمن ا. نیمن نشکستمت ام...  "یدوباره منو بشکن

 هیدوست داشتن تو "... از تو  شتریب یحت. دمیتو زجر کش يبهت بگم منم به اندازه  یچرا نذاشت. بدم حیتوض

کاش  يا. هنشنو نیحرف و از دهان ام نیو ا رهیل بمکاش سوگ ؟یمونیاشتباه؟ واقعا پش... "اشتباه محض بود 

من و  يکردم؟ مگه تو رابطه  ییدلربا یانصاف من ک یب...  "تو شده بود نه؟ ییمحو دلربا زمیکامب"... رهیبم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٨٨ 

...  "خوامیباال آورده نم گهید یکیرو که  ییمن غذا "... يلعنت به تو سوگل که باعث درد ؟يدیو ند زیکامب

...  يحرفا من و خورد کرد نیبا ا... اَخ  یکه بش! غذا يپس مونده  یکه بش دهیرت به کجا رسکا نیسوگل بب

 زیر زیمن و ر...  یوجودم و جمع نکرده بودم که دوباره من و شکست يها کهیهنوز ت...  نیام يکرد رمیتحق

 !هاز من نموند يزیچ گهید. يغرورم و هم نابود کرد يته مونده . ينابودم کرد.  يکرد

تو . عشق یحت. یستین يزیچ چیه قیتو ال...  يبریبا خودت غم م يریتو هرجا م...  یتو باعث بدبخت سوگل

 یچیتو ه...  یارزش یتو ب. خوادیکس تو رو نم چیه.خوادیوجود تو رو نم ایدن. ینابود بش دیتو با. يبر نیاز ب دیبا

 یخوشبخت قیتو ال. بکش کنار رهیدا نیو از ا ودتخ. ..پات و بکش کنار ...  ییبد بو يتفاله  هیتو ...  یستین

تو ...  گهیراست م نیام... و بفهم  نیا. ستیحق تو ن یخوشبخت. يریآشغال بم کهیت هیمثل  دیتو با. یستین

به خاطر تو ... فوت کرد  ییبه خاطر تو زندا...  دید بیآس نایبه خاطر تو ت...  يتو همه رو آزار داد...  يآزارش داد

ازش علتش و  یو وقت زهیریو اشک م نهیشیم يبه خاطر تو مامان هر روز گوشه ا... غصه دق کرد  از ییدا

 شتریب شیشونیرو پ يها نیبه خاطر تو بابا هر روز چ...  سوزهیذره م هیکنم چشمام  ینم هیگر گهیم یپرسیم

 یوشش نگه داره تا تو احساس ناراحتغم ها رو رو د دیبه خاطر تو سامان با...  خورهیو به خاطر تو غصه م شهیم

اون  ؟يدار یآخه تو چ... دوستت نداشته باشه  گهیحق داره د نیام...  کشنیبه خاطر تو همه عذاب م...  ینکن

حق من ! انجام ندادم یاما من که کار اشتباه...  یستیاما تو مهم ن. دمیمنم زجر کش...  دیبه خاطرت زجر کش

. ندارم يریمن تقص. نه نداشتم. نداشتم ینقش چیاتفاقات ه نیمن تو ا. نکردم یهگنامن . ستینه ن...  ستین نیا

 حقم؟ آره؟ نهیبهم بگو ا ایبدبخت باشم؟ چرا؟ خدا دیچرا با. ندارم یمن گناه

چند نفر باال . گوشم خیب نیماش هیبودم و  ابونیوسط خ. دور و برم و نگاه کردم. خورد به من و افتادم يزیچ هی

مارو  یواسه چ یکن یخودکش يخوایخانوم م: و با داد گفت نییاومد پا نشیراننده از ماش. شده بودن سرم جمع

 ؟يندازیتو دردسر م

خانوم حالتون خوبه؟ کجا : از پشت سرم گفت یکی. جام بلند شدم و خودم و تکون دادم و دوباره به راه افتادم از

 د؟یریم

 

در خونه  يجلو دمیبه خودم اومدم د یوقت. زنمیو با خودم حرف م رمیراه م ابونایچقدر دارم تو خ دمینفهم

 ینیسنگ يوزنه  هیبه پاهام  کردمیاحساس م. از جام بلند شدم. نبود یبود و تو کوچه کس کیهوا تار. نشستم

 اطیکه رفتم متوجه سامان شدم که تو ح قدمچند . برداشتم و در وباز کردم فمیو از تو ک دیکل یحال یبا ب. وصله
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 یدونیم ؟يدیو نم تیتو؟ چرا جواب گوش ییکجا: گفت تیو با عصبان دیبه سمتم دو دیتا من و د. زدیقدم م

 ساعت چنده؟

 ده؟یسوگل چت شده؟ چرا رنگ و روت پر: شد قدماش و آهسته کرد و با تعجب گفت کمینزد تا

تا  يشده؟ کجا بود یچ ؟یزن یچرا حرف نم ؟یخوب: شد و گفت کمینگران نزد. کردمیرمق فقط نگاهش م یب

 وقت شب؟ نیا

 میکم کم داشت گهیآخه؟ د یزنیچرا حرف نم ؟يشد یجن: دوباره گفت. نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ بازم

 .میکردیسکته م یاز نگران

 هیبه گر لیخنده ام تبد هوی دمیخندیکه م نطوریهم. وار وونهید يقهقهه ها. دنیآروم شروع کردم به خند آروم

شما ... آره؟ ...  د؟یشما نگرانم بود... شما ... سکته؟ : گفتم هیگر ونیم. کردیان با تعجب فقط نگاهم مسام. شد

 هان؟...  د؟ینگرانم باش دیبا...  دیچرا با

 ؟يشد ينطوریچت شده تو؟چرا ا: جلوم اومد و شونه هام و گرفت و گفت ینگران با

 نیبب... خوبه سامان یلیمن حالم خ... من ... خوبم  میلیمن خ. نشده میطور... من ... من؟ : گفتم هیبا گر دوباره

...  گهید...  دیبخور... غصه ...  دویاگه شما نگرانم بش...  دینگرانم باش دیاصال نبا... شما اصال ! ... چقدر خوبم... 

 ... مونهینم... از سوگل  يزیچ

اگه برم ... خب؟ ... تنها باشم  خوامیم... برم خونه .. . خوادیاالن دلم نم... من ...  نیبب: و گرفتم و گفت دستاش

...  ستمین یمن آدم خوب... چون من ... نگرانم بشه  دینبا یکس...  یکس...  شهینگران م...  شتریمامان ب... خونه 

 .به خاطرم غصه بخوره... نگرانم باشه و... حق نداره  یکس

... باشه؟ به ... کنم  یاونجا زندگ...  خوامیم... بهم داده  ییدا که يخونه ا رمیمن م: و پاك کردم و گفتم اشکام

 .مامان و بابا بگو

 .رسونمتیبذار من خودم م: حالت ترس گفت با

 .خودم برم... بذار ... نه :و تند و تند به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم

 .امیاالن م سایوا نجای؟هميحالت بر نیبا ا يخوایم يـ چجور سامان

بعد سامان دوباره  قهیچند دق. ادیتا ب ستادمیبه حرف گوش دادم و همونجا ا. بدو به طرف ساختمون رفت وبد

 .نیبش: اومد و گفت
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حالت من  نیسامان از ا. زدمیراه زمزمه وار با خودم حرف م يمدام تو. میو به راه افتاد میشد نیماش سوار

حالم خوبه اما هر بار با  دیچندبار ازم پرس. شدیده انجام مارا یمن ب يکارا. اما دست خودم نبود. بود دهیترس

شدم و سالنه سالنه به طرف ساختمون راه  ادهیپ نیاز ماش. میدیباالخره رس. شدیم شتریمن ترسش ب يجوابا

 ...انداختم  دمیکه د یمبل نیاول يدر ساختمون و باز کردم و خودم و رو. افتادم

دور و برم چه خبره  دمیفهمینم. دمیپریوحشتناك که از خواب م يکابوس ها...  دمیدیخواب کابوس م يتو مدام

و  بردیدوباره خوابم م دیکشینم یکه طول بستمیدوباره چشمام و م. کردمیرو باال سرم حس م یفقط حضور کس

 ...وحشتناك  يباز هم کابوس ها

 

 

 

 :و نهم یس فصل

نور آفتاب که از . زدم و چشمام و باز کردم یغلت. بود کوه شده هی هینیبدنم به سنگ. کمتر شده بود کابوسهام

 دمیخودم د يمبل روبه رو يبه نور اتاق عادت کردم سامان و رو یوقت. کردیم تمیاذ خوردیپنجره به چشمام م

احساس . که چه مدت خواب بودم دونستمینم. رو تخت نشستم و به دور و برم نگاه کردم. بود دهیکه خواب

 ییرفتم تو دستشو. رونیبه دور سامان انداختم و از اتاق اومدم ب يز جام بلند شدم و ملحفه اا. کردمیم یگرسنگ

از . چشمام گود افتاده بود ریبود و ز دهیرنگم به شدت پر. نگاه کردم نهیخودم و تو آ. و صورتم و شستم

. گرسنم بود یلیخ. آب هشیش هیاز  غیدر. و باز کردم خچالیدر . و رفتم تو آشپزخونه رونیاومدم ب ییدستشو

داشت  يپسر بچه ا. به دور و برم نگاه کردم. رونیو از خونه اومدم ب دمیلباسام و پوش. آروم وارد اتاق شدم

 سوپر مارکت کجاست؟ یدونیآقا پسر م: رفتم سمتش و گفتم. شدیم کینزد

 .سمت راست يدیکه رس النیته م: پشت سرش اشاره کرد و گفت به

 ـ دوره؟ من

 .کهینزد. نه: و گفت دیکش شینیبه ب یدست

و باز کردم و  خچالیدر . و رفتم تو خونه دمیکه الزم داشتم و خر ییزهایتمام چ. که گفت و رفتم یراه همون

 گهیکه د رفتیاما دلم اونقدر ضعف م. کرده بود یبرنج زیچ هیدلم هوس . رو گذاشتم توش دامیخر يهمه 

تمام . فکر کنم زیچ چیبه ه خواستیدلم نم. کردم زیر زیشستم و ر چندتا گوجه. رو نداشتم یطاقت گرسنگ
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چند . و خودم هم نشستم زیظرف و گذاشتم رو م. بعد املت آماده شد قهیدق 10.حواسم به درست کردن املت بود

 .نخورده بودم که سامان تو آشپزخونه ظاهر شد شتریلقمه ب

 !ییچه بو! ـ به به سامان

 ـ گرسنته؟ من

 .نباشم شهیمگه م: من نشست و گفت يبه رو رو

 .اول دستات و بشور: و دراز کرد تا نون برداره اما من زدم رو دستش و گفتم دستش

 .يهمش و نخور شورمیتا من دست و صورتم و م: جاش بلند شد و گفت از

شه گرسنشه  ردایب دونستمیم. میو با هم بخور ادیلقمه رو تو دهانم گذاشتم و منتظر موندم تا سامان ب نیآخر

 .زدمیضربه م زیبا دستم رو م ادیکه سامان ب یتا موقع. درست کرده بودم ادیز نیهم يبرا

 که؟ يـ همش و نخورد سامان

 .نه منـ

 امروز چند شنبه ست؟:انداختم و گفتم نییسرم و پل. به روم نشست و واسه خودش لقمه گرفت رو

 !شنبه 5: دهان پر گفت با

 من دو روزه که خوابم؟ یعنی: فتمتعجب نگاهش کردم و گ با

 .ـ آره سامان

 خونه؟ ینرفت... ـ تو  من

 برم؟ تونستمیحال خراب تو مگه م نیـ با ا سامان

 ؟یگفت یچ نایـ به مامان ا من

 ؟يـ چرا نمک نزد سامان

 شهیهم. من و ببخش سامان: انداختم و گفتم نییسرم و با خجالت پا. دیو برداشت و رو املت نمک پاش نمکدون

 .باعث دردسرم

 ؟یبمون نجایا يخوایم... فکرش و نکن : نگاهم کرد و گفت یاش و قورت داد و با مهربون لقمه

 ؟ییتنها: گرفت و گفت گهیلقمه د هی. و تکون دادم سرم

 . ـ آره من

 .مونمیم شتیمنم پ. ستیراحت ن المیخ ينطوریـ ا سامان
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 یمطمئن باش اتفاق. یش تیبه خاطر من اذ نیاز ا شتریب وامخینم. ستمیبچه ن گهید. سالمه 22ـ سامان من  من

 .فتهیبرام نم

 ؟يدیم یـ جواب مامان و بابا رو چ سامان

 .زنمیـ امروز خودم زنگ م من

 .زنمیبهت سر م امیهر روز م یـ باشه ول سامان

حساس شده  يادیز. دوباره ناراحتش کنم دمیچم شده بود؟ اما ترس یپرس یبهش بگم چرا نم خواستیم دلم

 . بودم

 .از دستت هیشاک یلیخ. یبزن یزنگ هیبهش حتما . چندبار زنگ زد نازیپر یـ اها راست سامان

 .احسان شدن يخانوم ستاره ! چه عجب: بوق زد برداشت هیتا . و برداشتم و شماره اش و گرفتم میگوش

 .خانوم نازیـ اول سالم دوم کالم پر من

 .شد زودباش بگو یچ شم؟ینگران م یگینم زنهیم بتیغ هوی؟ شده بود یچ. سالم کیعل نازـیپر

املت  میدار میآره با سامان نشست:نگاه کردم و گفتم دادیسامان که با دقت داشت به حرفامون گوش م به

 .میخوریم

 سامان اونجاست؟: گفت آروم

 .يآدرس و که بلد...  زیشاند. نجایا ایب. خب دل منم تنگ شده... ـ آره آره  من

 .امیم گهیساعت د 1تا . آها اونجا؟ باشه نازـیپر

 ؟يندار يـ پس فعال کار من

 .نه خداحافظ نازـیپر

 نجا؟یا ادیم نازیپر: و گفت ختیخودش ر يآب برا وانیل هی سامان

 .ـ آره من

 .شرکت بزنم يسر هی رمیـ پس من م سامان

 .ـ باشه برو من

 .ممنونم یسام: گفتم که رونیخواست از آشپزخونه بره ب. جاش بلند شد از

و  فیکث يو بلند شدم و تا ظرف ها دمیکش یقینفس عم. زد و رفت یو چشمک دیخند. و نگاهم کرد برگشت

 رم؟یبگ يالزم ندار يزیچ: سامان اومد تو آشپزخونه و گفت. گذاشتم نکیظرفا رو رو س... بشورم
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 .گرفتم زیهمه چ. ـ نه ممنون من

 .خداحافظ. زنمیبهت سر م امیشب م. م زنگ بزنبه یالزم داشت يزیـ اگه چ سامان

 .ـ باشه خداحافظ من

رو  یمامان گوش. و برداشتم و شماره خونه رو گرفتم میگوش. رو شستم و اومد تو سالن و رو مبل نشستم ظرفا

 .برداشت

 ـ الو مامان؟ من

 ؟یخوب. ـ سالم دخترم مامان

 .ـ خوبم مامان من

 شتیپ امینگرانت شدم خواستم ب. ستیدوستات فوت شده حالت خوب ن از یکیسامان گفت  ؟يـ بهتر مامان

 .سامان نذاشت

لبخند زدم و . بدم یحیاما ممنونش بودم که الزم نبود توض. شرمنده شدم کمیکه سامان گفته بود  یدروغ بابت

 .داشتم ییبه تنها ازین کمی. خوبم مامان جان: گفتم

 خونه؟ يایب يخوایـ نم مامان

 .دینگرانم نباش. شتونیپ امیبعد م مونمیم گهیچند روز د. ان جونـ نه مام من

 .خودم بهتر بود شیپ يومدیاگه م. نگرانت نباشم شهیـ مگه م مامان

 .ستمیتنها ن نجایا ادیم نازیاالن پر. مراقب خودم باشم تونمیـ مامان م من

 .دیـ باشه پس مراقب خودتون باش مامان

 ؟يندار يفعال کار. تبوسمیم. ـ قربونت برم مامان من

 .یمواظب خودت باش. سفارش نکنم گهیـ نه فقط د مامان

 .خداحافظ. چشم. ـ فدات شم مامان من

 .خداحافظ. بال یـ چشمت ب مامان
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رفتم رو تاب . خودمون پر گل بود يدرست مثل خونه . داشت یبزرگ اطیح. اطیو گذاشتم و رفتم تو ح یگوش

خودم . نبود یاستخر بزرگ بود که توش آب هیرو به روم  يمنظره . بود نشستمگل ها  يکه البه ال یرنگ دیسف

 ...و تاب دادم و رفتم تو فکر 

 یمن چ... به من نداره  یاحساس چیکرده بودم که ه دایپ نیقی گهید.نداشتم نیو از ام يبرخورد نیچن انتظار

 دارم؟ یهنوزم بهش احساس

 ریغرورم و ز. اون خوردم کرد. دوسش ندارم گهیمنم د... نه ... اشتم دستم و رو قلبم گذ. قلبم تند تر شد طپش

 زدمینداشتم، اما خودم و گول م مانیبه حرفام ا نکهیبا ا... دوستش داشته باشم؟  تونمیچطور م. پاهاش له کرد

 .ستمیکه عاشقش ن

دلش اومد دستش و چطور . صورتم لمس کرد و نوازش دادم نیکه دست ام ییو رو صورتم گذاشتم و جا دستم

 تیاز انسان ییکه بو زیاون از کامب. شعورند یهمشون خودخواه و ب. مردا مثل همند يرو من بلند کنه؟ همه 

 یجنس ب نیا ریخاك بر سر من که اس...  ننیبیانگار تمام قدرتشون رو تو کتک زدن م... نیاز ام نمیا. نبرده بود

 .شدم تیخاص

: بغلم و گفت دیپر عیسر نازیدر و که باز کردم پر. رها کنم و به سمت در برمزنگ در باعث شد غرغرام و  يصدا

 ...کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله ... مبارك بادا  شاالیا... بادا بادا مبارك بادا 

 !يدلت خوشه پر: از خودم جداش کردم و گفتم. زدیو بشکن م خوندیرو م نایا

 چت شده؟ ؟يواسه خودت درست کرد يا افهیچه ق نیا: رد و گفتبا تعجب سرتا پام و نگاه ک دیمن و د تا

 .تو تا بهت بگم ایب ؟یسوال جواب کن يخوایدم در م: زدم و گفتم یتلخ لبخند

قلبم اومد تو . گهیزود باش بگو د: نگاهم کرد و گفت یبا نگران. میهم نشست يمبل روبه رو يداخل و رو میرفت

 .دهانم

بهت  یحرف نیهمچ هیفکر کرده ک: گفت تیبا عصبان نازیپر... بهم زد و گفتم  نیکه ام ییحرفا يهمه  آروم

 .بره ادشیتو گوشش تا حرف زدن  یتو بزن میکی یخواستیزده؟ م

 يفکر کرده با خودش؟ همه  یواقعا چ. گفته ایپسره پررو چ نیا ا ا ا ا بب: و رو دهانش گذاشت و گفت دستش

 .کرباسن هیمردا سر و ته 
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 هیکه  نیعروس ریدو روز فکر کردم درگ نیمن و بگو تو ا: نگاه کرد و گفت کردمین که داشتم تماشاش مم به

. عشق تو رو نداره اقتیاون ل ؟يدیفهم. نه من نه تو يریآبغوره بگ ینیاگه بش. سوگل نیبب! یزنیزنگ به من نم

 .یبهش فکر کن دینبا گهید

 ...برم تمام دفتر دستکش و تو سرش خورد کنما  گهیم طونهیش: و گفت نییسرش و انداخت پا دوباره

 يخوایم ؟يریو زانوهات و تو بغلت بگ يزیاشک بر یکه ه ؟یکه چ ياومد نجایاالن تو ا: کرد و گفت نگاهم

 ؟يریبم نجایا شهیعاشق پ يآدما نیع

 تو؟ یگیم يدار یچ: لبخند زدم و گفتم. خنده ام گرفت نازیحرفا و حرکات پر نیا از

 گهیبخدا اگه د ا؟یو بهش فکر کن ینیبش نجایا نمینب. پاشو پاشو: ش بلند شد و دستم و گرفت و گفتجا از

 ؟يدیفهم. بره ادتی یتو مالجت که عاشق زنمیم نیهمچ یکن هیبه خاطرش گر ای ياریاسمش و به زبون ب

 .حاال پاشو

 کنم؟ کاریـ پاشم چ من

 .پاشو تا بهت بگم نازـیپر

 .مانتوت و بپوش: و کشوند تو اتاق و گفت من. جام بلند شدم از

 م؟یببر يخوایـ کجا م من

 .بخرم يزیبرم براش چ خوامیم.ـ فردا تولدت فرنوشه نازیپر

 .شو الیخ یدفعه رو ب نیجان من ا. به خدا حوصله ندارم يـ پر من

 .بپوش دختر...  االی. شهینم رینخ: و به کمرش زد و گفت دستاش

 د؟یپاشم برم خر یگیتو م.محال ندار گمیم يـ پر من

 نجایا. میکنیفردا چند تا از بچه ها رو دعوت م. رمیبه فرنوش قول دادم واسش تولد بگ. که گفتم نیهم نازـیپر

 يفقط و فقط کار. میکنیکسم فکر نم چیو به ه میگذرونیخوش م. میریگیبراش تولد م.میکنیم نییرو هم تز

 .کنهیمن و نگاه م سادهیوا گهیوش دزود باش بپ. که بهمون خوش بگذره میکنیم

به خدا  يپر: دستش و از دستام جد کردم و گفتم. اطیزور مانتوم و تنم کرد و من و کشون کشون برد تا ته ح به

 .امیبذار خودم م. کش اومدم الدیبرج م ياندازه 

 .يباشه پس فقط در نر نازـیپر

 مگه من گوسفندم؟... ـ گمشو  من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٢٩٦ 

 .یستین کم از گوسفند نازـیپر

 .که به بدن تو بخوره نمینازن يدستا فیح: در و باز کرد گفتم نازیپر یوقت. دم در دنبالش کردم تا

 .رفت رونیدرآورد و ب یشکلک

. يکرد وونمید: آخر صدام در اومد و گفتم... مغازه به اون مغازه  نیاز ا. دیکشیمدام تو مغازه ها سرك م نازیپر

 ؟يخوایم یآخه تو چ

 .خودمم موندم. دونمینم: انداخت و گفت نیتریوبه  ینگاه

 .خوبه.گهید ریعطرا بگ نیـ از هم من

 ؟يریبگ يزیچ يخوایباشه تو نم نازـیپر

 .خرمیاز همونا م. دمیـ تو اون مغازه چندتا دستبند خوشکل د من

منم سمت . نهو انتخاب ک یکیداد که باالخره  تیطرف رضا يادکلنا يمغازه شد و بعد از بو کردن همه  وارد

: دور و برش و نگاه کرد و گفت نازیو پر رونیب میاز پاساژ اومد. نقره گرفتم فیدستبند ظر هیدستبندا رفتم و 

 .میریبادکنک و شرشره بگ. میبر ایخب ب

 ؟يـ بچه شد من

 !شهیتولد که بدون بادکنک نم نازـیپر

 .ول کن توروخدا. رو ندارم یشلوغ يباور کن حوصله  نازیـ پر من

جون  نیام یاتاقت غنبرك بزن يگوشه  ياالن بر يفکر کرد. ایحرف نزن فقط دنبالم ب: و گرفت و گفت دستم

که از  دمیخندیو اونقدر م یمهمون رفتمیهر روز م شدمیتو بودم پا م يبگه خرت به چند من؟ من اگه جا ادیم

 .هزار بار نیا. تو رو نداره اقتیاون ل. يعمرت و هدر بد نیبه خاطر ام يتو که بخوا فیح. رمیبم یخوش

 

 

 ینییتز لیعالمه شرشره و بادکنک و وسا هیشد و  يوارد مغازه ا. آروم شدم و به دنبالش راه افتادم يحد تا

 !یکن نییتز يخوایو که نم ابونیچه خبره اخه؟ خ: انداختم و گفتم الیبه وسا ینگاه. دیخر

 .گهیداره د اجیاحت لیهمه وسا نیا یبه اون بزرگ ينه خو: در آورد و شمرد و گفت فشیرو از تو ک پوال

 .درسته دینیآقا بب: رو داد و گفت پوال
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 يو معده ها شدیکم کم داشت شب م گهید. میداد ینیریو ش کیو سفارش ک میشد یفروش ینیریوارد ش دوباره

در  لمیزنگ موبا يصدا. میو دو تا همبرگر سفارش داد میشد یچیساندو هیوارد . فتادیما هم داشت از کار م

 .نگاره: و گفتم کردمنگاه  نازیبه پر. نگار بود يشماره . برداشتم فمیو از تو ک میگوش. اومد

 .گهیخب بردار د نازـیپر

 بگم بهش؟ یـ چ من

 .شهیـ بردار االن قطع م نازیپ

 الو؟: سبز و فشار دادم و گفتم دکمه

 ؟یـ الو؟ سوگل؟ خودت نگار

 .آره خودمم. ـ سالم من

 .يتماس گرفتم اما خاموش بود تیچقدر صدات گرفته؟ چندبار با گوش ؟یخوب. سالم کیـ عل نگار

 .خاموش بود يدو روز میـ آره گوش من

 گفته؟ یبهت چ نیام: آروم گفت یلیخ

 ـ چطور؟ من

 .ختستیبهم ر یلیدو روز خ نیـ آخه ا نگار

 .دونمیـ نم من

 ؟يمگه باهاش حرف نزد ؟یدون یـ نم نگار

 .ـ نه من

 !سوگل يـ نه؟ آخه چرا؟ تو بهم قول داد نگار

 .شهیصدا قطع و وصل م... الو ... ـ الو  من

 .ـ من صدات و دارم سوگل نگار

 .رمیگیمن باهاتون تماس م... الو؟ ...  دهیفکر کنم آنتن نم... ـ الو  من

 ؟یبهش دروغ گفتچرا : سرش و تکون داد و گفت نازیپر. فمیو خاموش کردم و انداختم تو ک یگوش

حاضر نشد من  یکرد و حت رمیتحق گفتمیاز دهنش دراومد بارم کرد؟ م یهر چ نیام گفتمیم گفتم؟یم یـ چ من

 تمیشخص خوادیدلم نم گهیبرام نمونده اما د يهرچند غرور. ندونه يزیحرفام و کامل بزنم؟ همون بهتر که چ

ارزش خودم واسه خودم حفظ  ينطوریحداقل ا. ششیپ مرفتیم دینبا. از اولش اشتباه کردم. نگار خورد شه شیپ
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پرواز کنم نه دلم  خوادینه دلم م. رو هوا معلق موندم کنمیحس م... شناسمیخودمم نم یحت گهیاالن د. شده بود

 ..دچار خال شدم. ندارم یحس چیه یعنی. دارم یحس پوچ. سقوط کنه خوادیم

تو . بگم یچ دونمینم: تکون داد و گفت يسر. م پاك کردمچشمم و با انگشت يانداختم و گوشه  نییو پا سرم

 .ياون خوبه تو بد یوقت. اون بده یتو خوب یوقت. شما دو تا موندم هیقض

 ؟يلباس دار: و گفت دینوشابش و سر کش نازیپر. زدمیگاز م چمیتو سکوت به ساندو. آماده شد مونیساندوچ

 .اوردمیبا خودم ن یچیـ از خونه ه من

 .میریلباس بگ هییپاساژ روبه رو نیتو ا میالن برـ ا نازیپر

 .ـ برو بابا دلت خوشه من

 .نه من نه تو گهید یباهام مخالفت کن گهیبار د هیسوگل به جون خودم : شد و گفت يکفر

 خوبه؟. میخریم میریباشه م شهیمشکلت حل م دنیاگه با لباس خر... خب  یلیخب خ یلیخ: و گفتم دمیخند

 !کالیآ بار :زد و گفت یبشکن

کوتاه  راهنیپ هی. لباسش و انتخاب کرد عیخدا رو شکر سر. میبه پاساژ زد يکه تموم شد سر چمونیساندو

 نازیمثل پر بایتقر یلباس مشک هیمنم . خوردیما م کیکوچ هینبود و به درد مهمون یرسم ادیکه ز يسرمه ا

در قدم  يسامان جلو میدیدم در رس یوقت. ونهخ میشب برگشت 9ساعت . باز تر بود نازیمال پر قشیفقط  دمیخر

به طرفمون اومد و  عیو از گوشش دور کرد و سر یگوش دیتا ما رو د. و رو گوشش گرفته بود شیو گوش زدیم

که اصال جواب  میکیخاموش  تونیکیزنگ زدم؟  اتونیچند بار به گوش دیدونیشد؟ م داتونیچه عجب پ: گفت

 .یاز نگران کردمیدق م مداشت. خشک شدساعته دم در پاهام  کی. ده ینم

 .بود متوجه نشدم لنتیرو سا میگوش...  دیخر میرفته بود: و باال برد و گفت دیخر يها سهیک نازیپر

 د؟یخبر به من بد هی دیـ شما نبا سامان

 .منه ریتقص. نبود خبرت کنم ادمیـ ببخش  من

 .درآوردم و در وباز کردم فمیو از تو ک دیکل

 .و سامانت ایـ ب من

 .الزمت بشه دیگفتم شا. از لوازمت و آوردم يسر هیفقط : رفت و گفت نشیسمت ماش به

 .يدیزحمت کش. داداش یمرس: به سمت سامان رفتم و گفتم منم

 .الزمه آوردم کردمیکه فکر م ییهمونا: از تو صندوق عقب درآورد و گفت کیچمدون کوچ هی
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 میبر ایحاال ب. یرو که الزم دارم واسم گذاشت ییزایچ يهمه  دونمیم. ممنون:و از دستش گرفتم و گفتم چمدون

 .تو

 .خسته ام یلیخ. برم خونه گهینه د: صندوق و بست و گفت در

 .بازم ممنون. ـ باشه من

 مونند؟یم نجایخانوم ا نازیپر... ـ خواهش  سامان

 .ششمیآره من پ نازـیپر

 .خداحافظ. دیبهم زنگ بزن دیداشت اجیاحت يزیاگه چ. راحت تره المیخ ينجوریا. ـ خوبه سامان

 .رو مبل میخودمون و انداخت. تو خونه میو اومد میکرد یخداحافظ ازش

 .راه رفتن ندارن ينا گهیپاهام د. یمردم از خستگ يـ وا من

 .میگذرونیعوضش فردا خوش م: و از تنش درآورد و گفت مانتوش

فکرم و  نازیپر. وفقط فکر کنم نمیجا بش هیفردا  خواستیدلم م. و سرو صدا نداشتم یشلوغ يحوصله  واقعا

 نیا. فقط به خودت فکر کن. باش الیخیب. آخه انقدر خودت و عذاب نده. دلم زیعز. سوگل جونم: خوند و گفت

 هیبا غصه خوردن و گر. ارهیتو رو از پا در ب زایچ نینذار ا. حاال به خودت فکر کن يفکر کرد هیهمه مدت به بق

. در موردت فکر کن خوادیم یهرچ نیبذار ام. ياالن وقتشه خودت و نشون بد. شهیدرست نم يزیه چکردن ک

 . و نشون داد تشیاون خودش شخص. دهیم تیاهم یک

 .خوب باشم...  کنمیم یسع: و تکون دادم و گفتم سرم

 ست؟یگرسنت ن نازـیپر

 .ـ نه فقط تشنمه من

و پر آب کرد و داد دستم و  وانیل. برداشت وانیل هیآب و  شهیش هیرفت و  خچالیجاش بلند شد و به سمت  از

 .فردا دعوتشون کنم يزنگ به بچه ها بزنم برا هیبذار . ندارم یچندان يمنم اشتها: گفت

نتونه  دی؟شاياصال تو به فرنوش خبر داد: و گفتم زیو گذاشتم رو م یخال وانیل.و برداشت شیو گوش نشست

 .ادیب

 .زنمیپس اول به اون زنگ م .یگیـ راس م نازیپر

 میکن زتیسوپرا میخوایم.....  زیشاند ایفردا تولدت ب شعوریب.....  نطوریگمشو منم هم.....  يالو سالم فر نازـیپر

گرفتم برات  یبه تو چه چ......  زنمیآره زنگ م.....  ؟یچ..... لو دادم  یگیآخ آخ راست م..... برات  میریتولد بگ
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نه قربونت ...  ایباشه صبح ب... ....... کن ادداشتیسوگل آدرس و  يآها خونه .....  شهیخنک م خره بگم که..... 

 .يبا

 نازیپر يبا تکونا. حوصله رو مبل خوابم برد یاما من ب. باهاشون حرف زد یچند تا از بچه ها زنگ زد و کم به

 .شدم داریب

 .گردنت خشک شد. پاشو برو سرجات بخواب نازـیپر

 ساعت چنده؟: لند شدم و گفتمجام ب از

 .11 نازـیپر

 .من بخواب شیپ ایب. نکردم زیرو هنوز تم گهید ياتاقا: و گفتم دمیکش ازهیخم

 .امیمن چراغا رو خاموش کنم م. تو برو بخواب نازـیپر

 .تو اتاقم و تا خودم و رو تخت انداختم خوابم برد رفتم

 

 

 :چهلم فصل

و  دمیچیدور خودم پ شتریپتو رو ب. شدم داریفول خودش نوازش بود ب که به نازیپر يبا مشت و لگدها صبح

 .ادیخوابم م نازیپر: گفتم

 گهیتازه هنوز م. گاو خوابش برد نیتا سرش و رو بالش گذاشت ع. ادیکوفت خوابم م: به پام زد و گفت يلگد

 .میکار نکرد چیه رسنیپاشو که االن بچه ها سر م االی. ادیخوابم م

اگه پام کبود شده باشه من  يپر: بلند گفتم. تو جام نشستم و به پام دست زدم. زد و رفت گهیگد دل هی دوباره

 .و تو دونمیم

و سر و صورتم و شستم  ییرفتم تو دستشو. دادم و از جام بلند شدم یو به بدنم کش و قوس دمیکش يا ازهیخم

 یواسه چ نارویا: و گفتم دمیکش ازهیباره خمدو. ختهیو دورش ر لیوسا يهمه  نازیپر دمیو اومد تو سالن که د

 ؟یختیر نجایا

 .گهید میکن نییرو تز نجایا دیبا. خانوم خوش خواب نازـیپر

 ؟یپر کن نایاز ا يخوایـ همه جا رو م من

 .نهیبه هم شیقشنگ. گهیآره د نازـیپر
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 !ـ من گشنمه خب من

 .ونبلومب نیگذاشتم بش ییبرو تو آشپزخونه چا. یبترک يا نازـیپر

 ؟ییـ فقط چا من

 .جوشهیو نون گذاشته و سماورم داره م يو سبز اریو گوجه و خ ریپن زیرو م دمیتو آشپزخونه د رفتم

 .یعروس ش گهیبه خدا وقتشه که د. من يخدا يـ وا من

 .نزن يادیصبحونت و بخور حرف ز نیبش نازـیپر

 .ـ چشم قربان من

زنگ در  يبعد صدا قهیچند دق. شروع کردم به خوردن... ا بسم اب. زیو نشستم سر م ختمیواسه خودم ر ییچا هی

! من يخدا يوا: اومد تو آشپزخونه و گفت. فرنوش کل خونه رو برداشت يبلند شد و سر و صدا

 !ــــــــــــریپن

 یاز قحط: لقمه مو قورت دادم و گفتم.لقمه بزرگ واسه خودش گرفت هینشست نون و برداشت و  زیسر م اومد

 ؟ياومد

 .گشنمه یلیاخه خ: دهان پر گفت با

 ؟يـ حواست هست سالم نکرد من

 دماغت چاقه؟ یسالمت یسالم ؟یخوب يسالم چطور. بخدا دیآخ آخ ببخش: و گفت شیشونیزد رو پ محکم

 .خوبم. سالم کیـ عل من

 .شد رید گهید دیایب دیزود باش...  يفر... سوگل : از تو خونه داد زد نازیپر

 گهیمن د: بعد از من فرنوش خندون اومد و گفت قهیو چند دق رونیو از آشپزخونه اومدم ب و خوردم صبحونم

من با سوگل . با هم میکرد نییرو تز نجایا نکهیبعد از ا. فکرش و بکن. مثال صاحب جشن منما ام؟یب یچ يبرا

تا من وارد شدم چراغا رو  دیخونه شما چراغا رو خاموش کن میبعد بر. انیتا بچه ها ب میبزن يدور هی رونیبرم ب

از  کنمیذوق مرگ م نیمنم که مثال خبر نداشتم برام تولد گرفت... تولدت مبارك  دیبگ ییهویهمه  دیروشن کن

 .یخوش

صاحب  قهیکه به سل نهیجشن تولد ا یخوب: بادکنک و برداشت تا باد کنه و گفت نازیپر. خنده ریز میزد هممون

 .کمک کن ایال بحا. شده باشه نییجشن همه جا تز
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هر  نکهیبعد از ا. تا 60 50حدود  بایتقر. بود ادیبادکنکا ز. میتا بادکنکار و باد کن مینشست نیرو زم هممون

...  يوا: و گفت دیگذاشت و تند تند نفس کش نشیفرنوش دستش و رو قفسه س میباد کرد ییتا 7 6کدوممون 

 ...سرب ... کربن  دیاکس يد... ژنیاکس... هوا ... نفس ...  ژنیاکس... مردم 

 .هوا نمیا ایب: صورتش گرفتم و ترکوندم و گفتم يو جلو بادکنک

نفسم گرفت تا بادش : زد پس گردنم گفت یکیاز پشت  نازیپر. تا هوا بره تو دهانش دیکش یقینفس عم فرنوش

 .يتا ترکوند 3از اون موقع  نیبترکون خب؟ بب یالک یکردم حاال تو ه

 .دهیترک یفوت کن هیرو  نایا. اما مقاوم یگرفتیکمتر م. یودته جنس ارزون گرفتخ ریـ خب تقص من

  بود؟ یمگه تولد ک. رمیبرو بابا پول اضافه داشتم جنس خوب بگ: برداشت و گفت يا گهید بادکنک

  

 و منتشر شده است ساخته )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

منم همون . دییاز جاش بلند شد و دور خونه دو عیسر نازیاما پر. حمله ور شه نازیبلند شد تا به سمت پر فرنوش

 .کردمیوسط نشسته بودم و بادکنک باد م

 .رسنیبچه ها از راه م گهیساعت د 3 2ظهر شد تا . نیچرخیفرفره دورم م نیـ ا بسه ع من

نصفه . به باد کردن بادکنکا میشروع کرد شتریب يدفعه با انرژ نیسرجاشون نشستن و ابا اخطار من  هردوشون

 واریتا اون د وارید نیشرشره ها رو از ا. میختیر نیو رو زم گشیو نصف د میچسبوند واریبادکنکا رو به در و د

 دمیدراز کش نیزمرو . کردیظهر بود و شکم هممون سر و صدا م 2کارمون که تموم شد ساعت . میکرد زونیآو

 .یاز گرسنگ رمیمیدارم م... آخ مادر : و گفتم

 .ارنیب تزایپ زنمیاالن زنگ م: تلفن و برداشت و گفت یگوش نازیپر

 .يقربون دستت ناز ناز: و گفت دیهم کنارم دراز کش فرنوش

ت و چقدر خوب شد راه انداخ نجایتولد و ا نازیفکر کردم که چقدر خوب شد پر نیو رو هم گذاشتم و به ا چشمام

همش به اون فکر کنم؟ اون  ؟یکه چ نشستمیم نجایاالن من ا. کرد و من و قانع کرد يلجباز شهیکه مثل هم

 گهیتو قلبش جا ندارم فکر کنم؟ د يذره ا یکه حت یبه کس دیچرا با...  یچیه گهیمنم د... که دوستم نداره 

 گهید. کنم یحق دارم زندگ. منم حق دارم خوش باشم.. .منم آدمم . و بکنم نکاریا دیبا. فراموشش کنم دیبا

خسته ... آدما  يمثل همه . برنامه داشته باشم میزندگ يبرا خوامیم. گهیبسه د. فقط به خودم فکر کنم خوامیم
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درسم که تموم شد . خوب قبول شم يرشته  هیتا کنکور  خونمیاونقدر درس م...  یفیهمه بال تکل نیشدم از ا

 .کنمیم یزندگ یو با خوش کنمیو تا اخر عمرم کار م ندازمیمکار راه  هی

 !تزایپ نمیا ایب ؟یاز گرسنگ يمرد يهو:تکونم داد و گفت نازیپر

رو ازش  تزایجعبه پ. از جام بلند شدم . کرد کیتحر شتریاشتهام و ب تزایپ يبو. رو باز کرد و جلوم گرفت تزایپ در

 .بخور زیسر م نیآدم بش يپاشو مثل بچه : نگاهم کرد و گفت نازیپر.گرفتم و همونجا شروع کردم به خوردن

 ؟یسس نگرفت. خوبه نجایـ هم من

 یک: زدم و گفتم تزایبه پ يگاز. سس و داد دستم و هردوشون جلوم نشستند و شروع کردن به خوردن فرنوش

 ک؟یدنبال ک يبر يخوایم

 

 

 .نجایا ارنیب زنمیزنگ م. شهیشب م امیو بتا من بخوام برم : واسه خودش نوشابه گرفت و گفت نازیپر

 .گهیـ خب االن زنگ بزن د فرنوش

 میرفت میناهار خورد نکهیبعد از ا... رو داد  نجایزنگ زد و آدرس ا یفروش ینیریو برداشت و به ش شیگوش نازیپر

 باز باشه؟ ينجوریهم ایبچه ها موهام و ببندم :و گفتم ستادمیا نهیآ يجلو. میتو اتاق و لباسامون و عوض کرد

 ؟يموهات و فر کرد: و گفت دیبه موهام کش یدست فرنوش

 .ـ نه من

نه . باشه ينطوریدوست داشتم موهام ا شهیهم. خودته؟ چقدر قشنگه يجدا؟ موها: تعجب نگاهم کرد و گفت با

 .مثل تو حالت دار. نه صاف يفرفر ادیز

 .مدل نیا خسته شدم از.ـ اتفاقا من دوست دارم موهام صاف باشه من

 ينجوریصاف باشه؟ موهات و نبند بذار هم يخوایتو م. خورنیتو رو م يهمه حسرت موها. يغلط کرد نازـیپر

 .باز باشه

 .فرنوش بود يحاال نوبت موها. موهام زد يدرآورد وبه گوشه  فشیاز تو ک کیکوچ ي رهیگ هی

 .کنمیمفرنوش و درست  يرو آماده کن من موها زایچ هیبق يـ تو برو پر من

بار  نیکردم اما ا ششیهم آرا یکم. درست کردم ونینیو موهاش و به حالت ش یو نشوندم رو صندل فرنوش

خودش و  یوقت. کردینق نق م یفرنوش مخالف بود اما من کار خودم و کردم و فرنوش هم ه نکهیبا ا...  حیمل
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آماده بود  زیهمه چ گهید. گرفت ماز لپا ماچ آبدار هیبغلم و  دیکه چقدر صورتش خوشکلتر شده پر دید نهیتو آ

. مینفر بود 20جمعا . مهمونا اومدن يساعت همه  1بعد . دیطول نکش ادیمهمونا سر برسن که اونم ز نکهیفقط ا

 یظیغل شیهمشون مثل خودش آرا. فرنوش يدوستا هیو فرنوش بودن اما بق نازیمشترك پر يچندتاشون دوستا

باهم  عیهمشون خونگرم و زودجوش بودن سر. کردم ینم یبیغر سدم احسابا همشون آشنا ش یوقت. داشتن

درآورد و اومد طرفم و  فشیاز تو ک يد یس هیو خنده گذشت اما بعدش فرنوش  یاولش با شوخ. میاخت شد

 ؟يندار ستمیس: گفت

 .مینداشته باش شهیـ چرا مگه م من

خود . دیچیکه بوم بومش تو کل خونه پ دینکش یطول... و از دستش گرفتم و گذاشتم تو دستگاه  يد یس

بچه ها هم بهش  هیکم کم بق. که من محو رقصش بودم دیرقصیانقدر قشنگ م. دنیفرنوش شروع کرد به رقص

 یمنم به جمعشون اضافه شدم و با فرنوش ترک... شروع شد به ادا در آوردن  دنیکم کم رقص. اضافه شدن

 یبعد کل. اما من کم آوردم و نشستم دنیتا اخر با فرنوش رقص سیو مهد دو تا از بچه ها به اسم الناز. دمیرقص

بود و تو کل  یبا نمک يکه بچه  نیمیاما س. دستگاه رو خاموش کرد نازیخسته نشستن و پر یهمگ دنیرقص

 .برقش وصل شد نیباز ا. گهید نیبش ریبگ ایب: زد ادد شیستا. دیرقصیمار و خندوند هنوز داشت م یمهمون

 ؟يچرا ضبط و خاموش کرد يوا يوا...  ایب... آها آها  ن؟یچرا نشست نیاوه پاش: دو تا قر اومد و گفت نیمیس

 :میزدیفرنوش که رو مبل لم داده بود شروع کرد به خوندن ما هم دست م ياومد جلو دادیکه قر م نجوریهم

 دست آها دست

 دختر خوشکال کوشن نیا

 خوشن یالک نایا چرا

 پوشنیم یو آب دیفس يهمه لباسا چرا

 و بکن روشن ستمیس

 پوشنیم 8و  6 همه

 خوشکل بگو از جاشون پاشن يدخترا نیا به

 باهوشن یلیخ آخه

 و قر الناز و فرنوشم دنیرقص عاشق

 :دوباره ادامه داد. دمیهمه خند. قر اومد و به فرنوش و الناز اشاره کرد هی
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 فرنوش دوست دارم يوا

 تو رو بوست کنم خوامیم

 واسه همه بلوتوثت کنم عیو سر یو تو گوش زمیبر

 :گفت دیرقصیو م دادیکه قر م نطورینداشت از جاش پاشد و هم نیمیاز س یکه قراش دست کم نرگس

 از هوش يدل و جون و عقل من و برد فرنوش

 ماچو بوس من کوش؟ نمیبدو بدو بگو بب! فرنوش

 از روش پرمیآها واسه تو م ياریب فلمیا برج

 ترسوش ي افهیم قربون قبر يوا!فرنوش

 اخموش هیشونیپ اون

 ابروش  يمدال اون

 اون عطرش از بوش کنهیم وونهیو د من

 وقت از هوش هی يدوست داره نر ینرگس! فرنوش

 :خوندندیم گهیحاال با هم د. دادنیو قر م دنیرقصیو نرگس باهم تند تند م نیمیس حاال

 شمیپ ایتو ب! فرنوش

 شمیم وونهید! فرنوش آره

 شمیمنتظر ک ینباش اگه

 شم؟ یکه چ یکنیدوست دارم فکر م اگه

 یکنیفرنوش تو چرا بهم اخم م: و گفت ستادیفرنوش ا ينرگس و هول داد روبه رو نیمیس

 یکنیو لخ م موهات

 یکنیسوزن نخ م یوقت شهیقشنگ م یلیخ چشات

 یکنیمن وبدبخ م يدار فرنوش

 یکنیوخ م یک آخه

 یتو تخ بکن و المیو خ میکن یباهم عروس ایب

 کیحاال نوبت ک. میرفت سهیاز خنده ر نیمیس يکارا نیهممون از ا... بغل فرنوش و دو تا ماچش کرد دیپر هوی

بچه ها  يهمه . نوبت کادوها بود. شد میبچه ها تقس نیب کیک. و داد بچه ها فوت کرد غیشمع ها رو با ج. بود
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 گهید. منم که فروتن فقط لبخند زدم... تشکر کرد  یازم کلفرنوش . میهم داد نازیمن و پر. کادوهاشون و دادند

 یبعد از اون همه ب. بود یروز خوب. کردند و رفتند یبچه ها خداحافظ یکی یکیکه  شدیکم کم داشت شب م

... باعث شد حال و هوام عوض شه . ممنون بودم نازیاز پر. روز بود نیامروز پرنشاط تر یو ناخوش یحوصلگ

 .م و نشون بدموقتشه خود گهید

و فرنوش مشغول جمع کردن  نازیپر. کاسته بشه میاز خستگ یو چشمام و بستم تا کم دمیمبل دراز کش رو

 .شدند وهیم يظرفا

 باشه؟. استراحت کن نیبش. یکمک کن خوادیتو نم. ها یموقع خسته نش هی نازـیپر

 .رم نذارسربه س. يخستم پر یلیخ: و گفتم دمیکه چشمام بسته بود خند نطوریهم

 . بذار استراحت کنه يدار کارشیچ. گهیـ راست م فرنوش

 . که خوابم برد دادمیگوش م خوردیبشقابا که بهم م يبه سرو صدا داشتم

 

 

 

 :کمیچهل و  فصل

 .پاشو تلفن... سوگل ... سوگل  ـ

 ه؟یک: گفتمو گرفتم و  یگوش. دستشه لمیموبا یو گوش ستادهیباال سرم ا نازیپر دمیو باز کردم د چشمام

 .سامان نازـیپر

 ـ الو؟ من

 ؟يخواب بود ؟یخوب. ـ سالم سامان

 خوبن؟  نایچه خبر؟ مامان ا... آره . سالم: و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 چه خبر بوده اونجا؟. ـ آره همه خوبند سامان

 .میفرنوش تولد گرفته بود يـ برا من

 خوش گذشت؟. ـ اهان سامان

 .حالم و بهتر کرد. خوب بود یلیـ آره خ من

 .ـ خوبه سامان
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 ؟ییشده؟کجا يزیچ: دمیپرس. بگه خوادیم يزیکردم چ حس

 .مارستانیـ ب سامان

 شده؟ تیچرا؟ طور مارستان؟یـ ب من

 .مارستانیب مشیآورد. حال نگار بد شده. من خوبم: آروم گفت. به شور افتاد دلم

 .گهیهان؟ خوبه؟ زود باش بگو د االن حالش چطوره؟: با ترس گفتم. از جام بلند شدم هوی

 ؟یدونستیـ تو م سامان

 و؟یـ چ من

 تو سرش تومور داره؟ نکهیـ ا سامان

 ؟یگینم يزیاالن خوبه؟چرا چ. دونستمینم شیـ تا چند روز پ من

 .قراره عملش کنند. هوشهیب. نداره یفیـ فعال که حالش تعر سامان

 ؟یـ ک من

 .ـ فردا صبح سامان

 ؟ینمارستایـ کدوم ب من

 ؟يایب يخوایـ مگه م سامان

 .گهیبگو د. ـ آره من

 وقت شب؟ نیـ ا سامان

 ـ مگه ساعت چنده؟ من

 .مهیو ن 11ـ  سامان

 .امیم نازیبا پر. امیـ تنها نم من

 (...) مارستانیب ایـ ب سامان

 .خداحافظ. امیـ باشه االن م من

 .زود باش آماده شو يپر: فتمشده بود گ رهیکه به من خ نازیو انداختم رو مبل و به پر یگوش

 شده؟ یچ نازـیپر

 !نگار حالش بد شده: سمت اتاقم رفتم و گفتم به

 فرنوش کو؟ یا راست: گفتم نازیبه پر میکه رفت یکم. مارستانیب میو رفت میشد یو سوار تاکس میآماده شد عیسر
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 .رفت. یداشت فیشما خواب تشر. یفردا صبح بپرس یذاشتیم نازـیپر

 !خوابم برد یک دمینفهم. ـ آها من

و  نیام یاما وقت. نبودم شمیروبه رو م نیبا ام نکهیتا اون لحظه به فکر ا. مارستانیدم ب میدیساعت بعد رس کی

و  نیزودتر ام یخواستیاحمق م: با خودم گفتم دمینشسته بود و سرش و تو دستاش گرفته بود د یکه رو صندل

 ؟یانقدر عجله داشت ینیبب

چند قدم  دیتا مارو د. زدیضربه م نیبود و با نوك کفشش رو زم ستادهیسامان باال سرش ا... ودنب یبرگشت راه

 .اومد طرفمون

 ؟يـ چقدر زود اومد سامان

: نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا. بعد نگاهش و معطوف ما کرد. اول به سامان نگاه کرد. سرش و بلند کرد نیام

 وره؟االن حالش چط. خلوت بود ابونایخ. سالم

 .ادیدکترش ب میفعال منتظر: اشاره کرد و گفت يبه در بسته ا سامان

 د؟یبه پدر و مادرش گفت... به : بود نگاه کردم و آروم گفت نییکه حاال سرش پا نیام به

 .هوا بخورم کمی رمیمن م: از جاش بلند شد و گفت نیام. اونم منتظر جواب بود. نگاه کرد نیبه ام سامان

نگاهمون کنه  نکهیبدون ا. دلم فشرده شد اما خودم و نباختم. در اومده بود لشیبیو س شیر آشفته و صورتش

 .آره دوسش داره. چقدر نگار و دوست داره دمیاالن فهم. ازمون دور شد

دعا تو ذهنم بود  یهرچ. نشستم و شروع کردم به دعا کردن یرو صندل نازیو کنار پر دمیکش یقیعم نفس

و به دور و برش نگاه  نشستیم یگاه. زدیقدم م یسامان گاه. خوابش برده بود یصندل رو نازیپر. خوندمیم

 . کردیم

و  نیچهره اش غمگ. شده بود رهیخ نیداده بود و به زم هیتک واریبه د. بود که برگشته بود یساعت مین نیام

: و گفتم ستادمیفاصله ازش ابا  یاز جام بلند شدم و کم. و نداشتم شیطاقت ناراحت. قلبم فشرده شد. گرفته بود

 !من مطمئنم! شهیحالش خوب م! دیغصه نخور

 !ممنون: و آروم گفت دیو به صورتش دست کش دیکش یاه

 !خودشه شیببره پ يزود نیو به ا یگل نیهمچ ادیخدا دلش نم! ـ توکلتون به خدا باشه من

نگاهمون و به  یزن يدم که سر و صدااما با اخم روم و برگردون. نگاهش کردم يمنم لحظه ا. نگاهم کرد رهیخ

و  نیپشت سرش ام. کردیاون و گرفته بود و آرومش م يو مرد زدیتو سر و صورتش م یخانوم. سمت در کشوند
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که به پاهاش مشت  نطورینگار هم مانما. از جام بلند شدم. نگار اومدن يتازه متوجه شدم مامان و بابا. دمید

 يا ؟يچرا ازمون پنهون کرد ؟ینگفت يزیآخه چرا به ما چ. نمیو نب يروز نیو چن رمیمن بم یاله: گفت زدیم

 . نیرب العالم ای. خودت برام حفظش کن شیخودت بهم داد. خوامیمن دخترم و از تو م... خدا 

 

 

کنار اون  نیسامان و ام. نداشت ینگار دست کم يحال بابا. سمتش و شونه هاش و گرفتم و آرومش کردم رفتم

و آرومش  میمامان نگار و گرفته بود يشده بود شونه ها داریسر و صدا ب نیکه حاال با ا نازیو پرمن . بودند

هوا .کردیزمزمه م ییزایلب با خودش چ ریو ز کردیم هیاما هنوزم گر. که گذشت آروم تر شده بود یکم. میکردیم

که  میدیازش پرس یقتو. میخوشحال شد یهمگ. اومد و گفت به هوش اومده يروشن شده بود که پرستار

 .تو میبر میتونیم یکی یکیگفت  مشینیبب میتونیم

برگشت  یاما وقت. برگشت نیتا ام دیطول کش کمیبه نظرم . نیبعدش ام. نگار رفتند يمامان و بابا اول

اما پرستار  نمشیخواستم منم بب. رونیبگه رفت ب يزیچ اینگاه کنه  یبه کس نکهیبدون ا. چشماش پر اشک بود

 یبه خاطر من ب چارهیب. و فرستادم خونه نازیپر. هم به جمعمون اضافه شدند نیام يحاال مامان و بابا. زه نداداجا

نگار و به اتاقش  يو مامان و بابا نیبود که دکتر ام 10ساعت . میاما من و سامان مونده بود. بود دهیکش یخواب

 . فرستاد

سامان .... نگار و عمل کنند گهیساعت د 1قرار بود تا . دختنیریبرگشتند هرسه تاشون اشک م یبعد وقت یکم

 .توکلت به خدا باشه. نگران نباش. شهیکه خوب م شاالیا: دستش و رو شونش گذاشت و گفت. نشست نیکنار ام

 .ترسمیم یلیخ. ست50 50عملش  گفتیـ دکتر م نیام

 . به خدا باشه دتیام. ـ نترس سامان

. خوب بشه دیاون با. کردمینشسته بودم و به حال نگار دعا م يگوشه ا. کنمفکر  نینبودم که به ام یحال تو

 ... ایخدا. زنده بمونه دیاون با ایخدا. یخودت برش گردون شیزوده هنوز پ ایخدا. زوده عمرش تموم بشه یلیخ

چشم  و نگران بهش میهممون هراسون از جامون بلند شد. رونیکه دکتر از اتاق عمل اومد ب دیساعت نکش به

آب . چشم دوخت نیماسک و از دهانش درآورد و به زم. میبپرس يزیچ میکدوم جرات نداشت چیه. میدوخت

 .متاسفم: دهانش و قورت داد و گفت

 ؟یمتاسف یچ یعنی: دیبا داد پرس نیام. و محکم بستم چشمام
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 .اوردیعمل طاقت ن ریز. ومدیاز دستمون برنم يکار: با ترس گفت دکتر

! شهیباورم نم. مارستانیب اطیو رفتم تو ح رونیازونجا زدم ب عیسر. دمینفهم يزیو چ دیسوت کشمغزم  يا لحظه

حقش  نیا. چقدر معصوم بود... ارمینگار و جلو چشمام ب يکردم چهره  یتموم شد؟ چشمام و بستم و سع یعنی

 گهیقلبم د. غمناك بمونم طاقت نداشتم تو اون اوضاع. زدمیقدم م ابونهایساعتها تو ح. ختیاشکام ر... نبود 

اونا من و دگرگون  يمطمئنا حال و هوا. بند زده ست ینیدلم مثل چ. همه غم و تحمل کنه نیطاقت نداشت ا

پاسخ  میرمق به گوش یب. شب شده بود. تحمل کنه تونستیقلبم نم نیبدتر از ا گهیحالم خراب بود د. کنهیم

 الو؟: دادم

 تو؟ ییـ کجا سامان

 ؟ییتو کجا. ابونیو خت. رونمیـ ب من

 .کمک کنه ستین یکس نجا؟یا يایب یتونیم. نمیام يـ من االن خونه  سامان

 .آدرس و بده. امیـ باشه االن م من

کردم آروم باشم و تدارکات  یسع...  تیخونه شلوغ بود و پر جمع. نیام يساعت بعد خودم و رسوندم خونه  مین

 .هم به کمکم اومد نازیپر. و بدم ییرایپذ

 کردمیم یسع. شده بود رهیبود و فقط به قبر نگار خ ستادهیا يگوشه ا نیساکت و غمگ نیام عییمراسم تش تو

ازش  تونستمینم. رهیبودم و بهش خ ستادهیروبه روش ا. موفق نبودم دونمیاما م. تفاوت باشم ینسبت به اون ب

به عشق کشته . سوختیخودم م يم براطرفم دل هیاز . دادیمن و عذاب م نشیغمگ يچهره  دنید. چشم بردارم

و  يزیاون چ. کرد رییتغ ییهوی زیخوش باشم همه چ خواستمیهمه عذاب، حاال که م نیبعد از ا نکهیبه ا. شده ام

حال  نکهیبدون ا تونهینم. نهیمن و بب یخوش تونهینم. داره یبا من دشمن ایانگار دن. که انتظار نداشتم به سرم اومد

 ... ستهیه واگوش هی رهیمن و بگ

انداختم و به قبر نگار که  نییسرم و پا. اون و آروم کنه تونستینم یکس. اما مادر نگار دوبار از هوش رفت و

و به گور  زیداشتن همه چ يآرزو. نگار بودم يکاش من جا: تو دلم گفتم. شدم رهیخ شدیداشت از خاك پر م

 .رفتیم دیاون نبا... داشت  زینگار که همه چ. بردمیم
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مهمونها بعد . بود گهیمهمانها به عهده من و چند نفر د ییرایپذ. که در توانم بود کمک کردم ییهفت تا جا شب

 ؟يدیو ند نیتو ام: سامان اومد کنارم و گفت...  میبود گهیشام خوردن رفتن و فقط ما و چند نفر د نکهیاز ا

 چطور؟. ـ نه من

شام  اد؟یب یصداش کن يریم). نگار يبابا( یمحب يآقا شیسر برم پ هی دیمن با. ـ فکر کنم دم در باشه سامان

 . نخورده

 .باشه: و تکون دادم و گفتم سرم

دورو بر و . اطیآروم رفتم تو ح.کردم آروم باشم یاما سع زدیقلبم تند م.رونیو شستم و از آشپزخونه اومدم ب دستام

به دست  گاریو س نیکه ام رونیاومدم ب. ر باز بودد. آهسته به سمت در رفتم يبا قدما. نبود یکس. نگاه کردم

 يسرفه ا. کشهیم گاریداره س دمیدیبار بود که م نیولا. زده بود و سرش رو به آسمون بود هیتک واریبه د. دمید

 .دیشام بخور دیایسامان گفت بهتون بگم ب... ا : کردم و گفتم

. بود رهیفقط بهم خ. گفت ینم يزیچ. انداختم نییسرم و پا. شد رهیو از آسمون گرفت و به من خ نگاهش

 !سوگل: برگشتم برم که صدام زد

بعد سرش و بلند  ياما لحظه ا. نییو سرش و انداخت پا يو پرت کرد گوشه ا گاریس. و نگاهش کردم برگشتم

 .يدیزحمت کش یلیخ. ممنونم: نگاهم کنه گفت نکهیکرد و بدون ا

 .متاسفم... ودنگار مثل خواهرم ب. کنمیـ خواهش م من

 ؟يشام خورد: شد و گفت کیچند قدم به من نزد. گرفت واریاش و از د هیتک

 .اشتها ندارم... ـ نه  من

 .ـ پس منم اشتها ندارم نیام

: اومد و گفت کتریدوباره چند قدم نزد. بود يا گهینگاش طور د. شدم رهیو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 .دیدار ازین يمطمئنا به انرژ. دیکار کرد یلیخ. میباال غذا بخور میبهتره با هم بر

بودم و به آسمون  ستادهیکنار در ا یمدت. بودم ریهنوزم ازش دلگ. نگاهم کنه وارد ساختمون شد نکهیا بدون

تو آشپزخونه داشت  نیام. رونیو اومدم ب دمیلباسام و پوش. رفتم یوارد شدم به طرف اتاق یوقت. شدم رهیخ يابر

 م؟یسامان بر: رو به سامان گفتم. خوردیغذا م

 ؟يخوریـ تو غذا نم سامان

 .میبهتره بر. ندارم لیـ نه م من
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 .صبر کن کتم و بردارم. میـ باشه بر سامان

 .کجا؟ هنوز زوده که: از جاش بلند شد و گفت نیام. شد یوارد اتاق سامان

 .دیحت کناسترا کمیشما هم . میبهتره بر گهینه د: گرفتم و گفتم نییو پا سرم

 .يدیزحمت کش یلیخ. ازت ممنونم دخترم: شد و گفت کمینزد یمحب يآقا

 .بود زینگار واسه من هم عز. نکردم يمن کار. ـ ممنون من

 .بخور بعد برو يزیچ هی نیبش. دخترم يغذا نخورد: و گفت دیکش یآه یمحب يآقا

 .ندارم لیم. برم دیبا گهید. ممنون یلیـ خ من

 سوگل؟ میبر: اومد و گفت سامان

 .میبر: و تکون دادم و گفتم سرم

 .کردمیو رو خودم احساس م نیتا دم در نگاه ام. رونیب میو اومد میکرد یخداحافظ

 .خسته بودم یلیخ. فکر کنم يزیبه چ خواستیدلم نم. دادم و چشمام و بستم هیتک یصندل یو به پشت سرم

 یاما اون ب. مادر نگار و آروم کنم کردمیم یدم و سعکنار گور سرد نگار نشسته بو. چهلم هم تموم شد مراسم

آخر سر . کردیم شیدلم و ر شتریب دیکشیکه م ییغهایج.من آروم بشه يحرفا بود که بخواد با حرفا نیقرار تر از ا

گالب و برداشتم و  شهیش. میبود ستادهیگور ا ارکن نیحاال من و ام. بغلش و گرفتن و دورش کردند ریچند نفر ز

نگار عاشق : و گفت دیکش یآه. نکردم یاما من توجه. کنارم نشست و نگاهم کرد نیام. بر نگار و شستمسنگ ق

 !بود میگل مر

غم آخرتون ! متاسفم: از جام بلند شدم و گفتم. ختمیو برداشتم و پرپر کردم و رو سنگ قبر ر میگل مر دسته

 !باشه

 .ستادمیا نیام يو برگردوندم که برم اما با صدا روم

 !بگم يزیچ هی خواستمیمن م... ـ سوگل من  نیام

کنه  وونهیاز عشقش به نگار بگه و من و د خواستیحتما دوباره م. گوش دادن به حرفاش و نداشتم ي حوصله

 .خداحافظ! ... هم من خسته ام هم شما! بعد يباشه برا: بزنه گفتم یحرف نکهیقبل از ا... 

 .سامان انداختم نیدم و خودم و تو ماشاز اونجا دور ش عیبگه سر يزیچ نذاشتم
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 :چهل و دوم فصل

 نیاز ا. فتادمیم نیام ادیکم  یلیدرس کرده بودم که خ ریانقدر خودم و درگ. درس خوندن و از سر گرفتم دوباره

. زدمیاما خودم و گول م. شهیتموم م زیو همه چ کنمیکم کم فراموشش م گفتمیبا خودم م. جهت خوشحال بودم

 دمیدیو م نیمدت هر وقت ام نیتو ا. گذشتیماه از فوت نگار م 2...  بردیخوابم نم کردمیبهش فکر نم شبا اگه

کل حرف زدنمون به سالم و . به حرف زدن با من نداشت ياونم اصرار. کردمیباهاش سرد برخورد م

 .بود یخداحداحافظ

 نکهیبه ا. کردمیفکر م میبه زندگ. ادمدیگوش م ینیغمگ کیکنار پنجره اتاقم نشسته بودم و به موز یصندل رو

 چه خبره؟ میزندگ يته جاده 

خاموشش : با اعتراض گفتم. کردیم تینور چراغ چشمام و اذ. چراغ و روشن کرد. در و باز کرد و اومد تو سامان

 !کن

 ؟ینشست یکیچرا تو تار ؟یعزا گرفت: اومد و گفت کترینزد

 !ينجوریـ هم من

 شده؟ يزیچ: روم نشست و گفت روبه

 بشه؟ خوادیم یچ... نه : و که حاال سرد شده بود برداشتم و گفتم مییچا

 ؟يدرس و به کجا رسوند...  یچیه: صوت و خاموش کرد و گفت ضبط

 .ـ نصفش و تموم کردم من

 !ـ خوبه سامان

 ؟یبگ يخوایم يزیـ چ من

 !یواسم بکن يکار هی خوامیم: و گفت دیو به هم مال دستاش

 کار؟یـ چ من

 !يشاپ قرار بذار یکاف هیفردا تو  يبرا نازیبا پر...  خوامیم: کرد و گفت اهمنگ

 ؟یچ ياون وقت برا: نگاهش کردم و گفتم مرموز

 .باهاش حرف بزنم خوامیم: و گفت دیخند

 !میافتاد یعروس هیواقعا؟ پس : زدم و گفتم لبخند

 .گهیـ آره د سامان
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 شه؟یکه نظرت عوض نم یمطمئن ؟یگرفت گهیو د متیتصم ؟یتو مطمئن... تو  یسام: گفتم آروم

 .قاطع نبودم ممیوقت انقدر در مورد تصم چیـ ه سامان

 .پس مبارکه: و گفتم میدیخند

 دیشا. خوشحال نباشا ادیالبته ز. دیشیباهم خوشبخت م دونمیم: جام بلند شدم و دو تا ماچش کردم و گفتم از

 !باشه یمنف يجواب پر

 گفته؟ يزیچطور؟ بهت چ: گفت یبا نگران از رو لباش رفت و لبخند

 .اون تو رو دوست داره. کردم یشوخ. نه بابا: و گفتم دمیخند. کنم تشیاذ ومدین دلم

 ؟یزنیـ پس بهش زنگ م سامان

 !االن نیهم. ـ آره من

 !جونم يسالم پر: و برداشتم و شمارش و گرفتم میگوش

 !بر خر مگس معرکه لعنت نازـیپر

 ـ وا چرا؟ من

 .گهیمرگت و بذار د يبرو کپه  ؟يخواب ندار یتو نصفه شب ازـنیپر

 .یخوابیزود م یتو مرغ. جون؟ تازه ساعت دهه يـ نصفه شب کجا بود پر من

 از جونم؟ يخوایم یچ. خب بنال بابا: و گفت دیکش يا ازهیخم

 .دلم برات تنگ شده. مینیو بب گریجا همد هیفردا قرار بذارم  يبرا خواستمیـ م من

 .خونمون ایخب ب نازـیپر

 .میبزن میدور هی رونیب میبر! ـ خونه نه من

 !آخه فردا کالس دارم نازـیپر

 ـ ساعت چند؟ من

 .کالس دارم 3تا  نازـیپر

 .اونجا ایخب بعد کالست ب منـ

 .آدرس و بده. خب باشه نازـیپر

 .کردم دارتیبخش بب. برو بخواب. قربونت برم: و گفتم نازیسامان آدرس و گرفتم و دادم به پر از

 ؟يزد يزیچ نازـیپر
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 چطور؟... ـ نه  من

 !تا حاال سابقه نداشت. یزنیآدم حرف م يآخه مثل بچه  نازـیپر

و  يواقعا تا سرت و رو بالش نزار نکهیتو مثل ا: با حرص گفتم. از خنده غش کرد نازیحرف پر نیبا ا سامان

 .برو بخواب بابا. یستیول کنمون ن يرینم

 .معذرت. باشه بابا. خورهیه بهشم برمـ چ نازیپر

 .تیگود نا. نره ادتیفردا . ـ برو بخواب من

 .ریشب بخ نازـیپر

 

 

 !باز بگو سوگل بده! نیاز ا نمیا: و پرت کردم رو تخت و گفتم یگوش

 ...چاکرشم . دربست مخلصشم. زدم؟ من نوکرشم هستم یحرف نیهمچ یـ من ک سامان

 .بسه يپاچه خوار! بسه بسه: و باال بردم و گفتم دستم

 !خواب بود میناز رمیبم یـ اله سامان

 !لوس. سامان ياَه اَه حالم و بهم زد: و کج و کوله کردم و گفتم صورتم

 ؟يما رو ندار دنیچشم د هیـ چ سامان

دفعه من بالش به طرفت پرت کنم و تو  هینشد : با خنده گفتم. دیو به طرفش پرت کردم اما رو هوا قاپ بالش

 !يرینگ

شبت . کنمیجبران م. سوگل ممنونم ازت. زمیبده عز تیریبس که نشونه گ: و رو تختم گذاشت و گفت بالش

 ریبخ

 .ریـ شب بخ من

روز  نیچقدر منتظر ا. بود یقطعا فردا روز خوب. تا بخوابم دمیدراز کش یعالمه خوشحال هیرفت و من با  سامان

 .بودم

بعد از ظهر  4ساعت . نشه خوامیکه م یاون دمیترسیهمش م. شتمدا یبیعج يکه سامان رفت دلشوره ا صبح

قلوه  یکیاون  دهیدل م یکی نیهم نشستن و ا يشاپ روبه رو یبا خودم گفتم االن هردوشون تو کاف. بود

و  7ساعت نکهیتا ا. بود اومدهبه سراغم  چهیکم کم اسهال و دل پ. چند ساعت به دلشوره ام ادامه دادم. رهیگیم
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 هی نیام. دیو در و باز کردم که لبخند رو لبام خشک اطیفکر کردم سامانه بدو رفتم تو ح. در و زدن زنگ مین

 !سالم: آروم گفت. کردیبود و من و نگاه م بشیدستش تو ج

 .ـ سالم من

 د؟یـ خوب نیام

 !ـ ممنون من

 سامان خونست؟: گفت کردیکه نگاهم م نطوریهم

 اد؟یم یک دیدون ینم: دیدوباره پرس. تکون دادم یمنف يرم و به نشونه فقط س. زبونم و موش خورده بود انگار

با . تو ادیاصال فراموش کرده بودم تعارفش کنم ب. حرکتم خنده اش گرفته بود نیاز ا. سرم و تکون دادم دوباره

 !شمیباشه پس مزاحم نم: لبخند گفت

 !تو دییبفرما...  زهیچ...  دیمراحم... ـ ا  من

 خداحافظ. دیسالم برسون! بد موقع مزاحم شدم نکهیمثل ا! گهیوقت د هیباشه  :و گفت دیخند

که تو  نطوریهم. بوق زد و دور شد هی. رفت و روشنش کرد نشیبه سمت ماش عیسر. بگم يزینداد چ فرصت

 هیسوگل واقعا . شده بود پیچقدر امروز خوشت. فکر کردم پشیشوك بودم رفتم داخل و تو حال نشستم و به ت

 !پس خفه شو! خب نه... نباشه؟  پیبود که به نظرت خوشت میقتو

تا در و باز  اطیسامانه بدو رفتم تو ح نکهیدفعه با فکر ا نیا. زنگ اومد يدوباره صدا. افکار خنده ام گرفت نیا از

از  دمید و سامان و خندون نازیپر یوقت. مامان خونه نبود. خانوم از اف اف در و باز کرده بود بایاما فر. کنم

 .مبارك بادا شاالیا/ بادا بادا مبارك بادا: و هردوشون و ماچ کردم و گفتم دمیدو یخوشحال

 ؟يشد وونهید. واشیسوگل : و گفت دیخند نازیپر. دمیو دورشون چرخ دمیکش هلهله

 نه؟ گهید دیگذرونیخوش م گهیخب د. ـ آره من

 ؟یبله رو گفت: گرفتم و گفتمو  نازیدست پر. دنیو نگاه کردن و خند گریهمد هردوشون

 !بـــــــــله: نگاه عاشقونه به سامان انداخت و کش دار گفت هی دوباره

 شده؟ یچه خبره؟ چ: و گفت اطیخانوم بدو اومد تو ح بایفر. و محکم دست زدم دمیپر نییباال و پا یخوشحال از

 .مژده بده مژده بده: گفتم یخوشحال با

 شده؟ یحاال بگو چ. گلم تیمژدگون نمیا: و گفت دیگونم و بوسطرفم و صورتم و گرفت و  اومد

 !به سامان جواب مثبت داد يـ پر من
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خانوم شربت آورد و من جعبه  بایفر. داخل میهممون رفت. گفت کیخانوم هردوشون و بغل کرد و تبر بایفر

: سامان گرفتم و گفتم يجلواول . درش و باز کردم. بودم و برداشتم و رفتم تو سالن دهیکه از قبل خر ینیریش

 !اول شادوماد

 !دم؟یخر ینیریش یمن ک: و برداشتو گفت ینیریش سامان

 هست؟ زایچ نیحواست به ا یتو ک! جیگ يآقا: گرفتم و گفتم نازیرو به سمت پر جعبه

 

 

 عیااون موقع ض! بود یمن جوابم منف دیشا! دهیخر ینیریچه زودتر رفته ش: و برداشت و گفت ینیریش نازیپر

 !يشدیم

در ضمن اگه جوابت ! یتو خراب سامان دونستمیمن م! راحت التیخ: و نشستم و گفتم زیرو گذاشتم رو م جعبه

غصه . لونبوندمیو پنجاه درصد مطمئن بودم مثبته همش و خودم م ستیکه از صد درصد دو بودیم یمنف

 ؟يخورد

 بایفر. میدیهممون خند. بهم بخوره گرفتمش نکهیاقبل از . برداشت و پرت کرد طرفم زیرو از رو م یبیس نازیپر

 !سربه سرشون نذار سوگل: خانوم رو به من گفت

تو زنگ  يکه جلو شهیاون وقت نم! ادیخونتون؟ االنه که مامانم ب يریجون نم يپر: زدم و گفتم بیبه س يگاز

 !کنه يبزنه بخونتون و خواستگار

 .تموم شده شیباتر ممیگوش. شهیبرم مامان نگران م !یگیآخ راست م: از جاش بلند شد و گفت نازیپر

 !رسونمتیبذار م: از جاش بلند شد و گفت سامانم

 زحمت نشه؟: زد و گفت يلبخند نازیپر

 !رحمته ستینه بابا زحمت ن: سامان جواب بده گفتم نکهیاز ا قبل

 .تو فقط صبر کن! رسهیباشه نوبت منم م: و گفت دیخند نازیپر

 ستادهیخانوم سر قابلمه ا بایفر دمیرفتم تو آشپزخونه د. و برسونه نازیو سامان رفت تا پر میدکر یخداحافظ باهم

 شده؟ يزیچ: رفتم جلو و گفتم. شد رهیو به غذا خ

خوشبخت شدن تو رو هم  شهیم یک. رهیگیخوشحالم سامان داره سر و سامون م یلیخ: زد و گفت یتلخ لبخند

 .نمیبب
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 باجون؟یمگه االن بدبختم فر! وا: تمو گف دمیرو کنار کش یصندل

خودم  يبچه ها يخدا شاهده تو و سامان و به اندازه ! شوهرت يخونه  يکه بر نهیمنظورم ا: و گفت دیخند

وقت کمبود بچه رو احساس  چیبچه نداد اما به خودش قسم با وجود شما ه دریخدا به من و ح. دوست دارم

 !منیتو رو خوشبخت بب خوادیدلم م! مینکرد

نه خودم و  خواستیدلم نم. حالم خوش بود. اشکاش و پاك کرد و روش از من برگردوند شیروسر يگوشه  با

به خدا من ! بابا يا: از جام بلند شدم و گفتم. مادرم دوست داشتم يرو به اندازه  بایفر. نمیرو ناراحت بب باینه فر

از  گهید یچیه. برام ارزش داره ایدن هی نیشمیپ دریکه مامان و بابام و شما و عمو ح نیهم. هم خوشبختم یلیخ

بهش  میبر. فک کنم مامان اومد! نهیبوق ماش يصدا. نمتونیغصه دار بب خوادیدلم نم! گهیبسه د! خوامیخدا نم

 !میخبر بد

اما . مامان بگم يو برا زیهمه چ خواستیدلم م یلیخ. خانوم لبخند زد و من به استقبال مامان رفتم بایفر

ساعت بعد از مامان سامان و بابا با هم از راه  مین. کنه فیمامان تعر يو برا زیم خود سامان همه چگذاشت

 .دندیرس

انگار . دیدیمن و م يو سرفه ها ياما اون کجا چشمکا یگیکه چرا نم دادمیبه سامان عالمت م یشام ه زیم سر

مامان نگاهم کرد . سوختیکرده بودم گلوم م از بس سرفه. اومده بود که کلش و تو بشقابش کرده بود ابونیاز ب

 ؟یکنیچرا انقدر سرفه م ؟يسوگل سرماخورد: و گفت

 !ـ نه بابا خوبم من

تا پاهام به  نییخوردم پا زیل کمی یاز رو صندل. اصال متوجه من نبود. تو فکر بود یلیخ. به سامان انداختم ینگاه

سرش . سامان گذاشتم يون نبود به دفعه پام و محکم رو پابه مامان و بابا نگاه کردم حواسش. سامان برسه يپا

 بود؟ یچ: سامان و نگاه کرد و گفت اباب. سرجام صاف نشستم عیسر. گفت يو بلند کرد و آخ بلند

 !مورچه پام و گاز گرفت یچیه: نگاهم کرد و گفت سامان

 !گهیو دبگ: صدا گفتم یب. دوباره سامان نگاهم کرد. خنده ام و گرفتم يزور جلو به

 ـ مامان من چند سالمه؟ سامان

 رفته؟ ادتیتولدت  خیتار! سالته 28خب معلومه ... وا : با تعجب نگاهش کرد و گفت مامان

 د؟ینیپسرتون و بب يدوماد نیخواینم! گهیشدم د ریـ بابا پ سامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٣١٩ 

فه کرد و بهت خودش و کشت بس که سر چارتیخواهر ب! پسر جون خب زودتر حرفت و بزن: با خنده گفت بابا

 !عالمت داد

 !بابا: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !ذارمیو م يقرار خواستگار زنمیامشب زنگ م نیباشه هم: مامان گفت. میدیخند

 ه؟یعروس خانوم ک دیدونیمگه شما م: گفتم. میو سامان بهم نگاه کرد من

 !زمیعز دونمیوقته م یلیخ: و گفت دیخند مامان

بس . بود یدنیفردا اون روز حال سامان د. و گذاشت يفردا شب قرار خواستگار يو براشام مامان زنگ زد  بعد

 یسامان کل يمن و مامان از کارا. رهیو گل بگ ینیریجعبه ش هیساعت رفت تا  3. دوبار رفت حموم. که هول بود

سامان تو . رونیمدم بکردم و از اتاق او شیاهم آر یکم. دمیپوش يدیو با شال سف میمانتو سبز پسته ا. میدیخند

 يبر يخوایبابا م: وراندازش کردم و گفتم. تنش بود یکت و شلوار مشک. کردیاتاقش داشت خودش و آماده م

 !يدیهمه به خودت رس نیا ینه عروس يخواستگار

 چطورم؟: کرد و گفت نگاهم

 .ادیبابا در م يکه صدا میبر ایحاال ب! ستیب شهیـ مثل هم من

انقدر  نازیپر. بزنم غیج یبود از خوشحال کینزد میوارد شد یوقت. میو راه افتاد میشد نیماشو سوار  نییپا میرفت

ماه  یلیبسته بود که خ یبود و موهاش دم اسب دهیکت و دامن بنفش پوش! خوشگل شده بود درست مثل اسمش

 .سته و بهش زل بزنهیدم در با يکه اونطور دادمیبه سامان حق م مشیدید یوقت. شده بود

 !فعال سالم کن! شیبا چشمات بخور ینیبش يدار یمن ـ داداش من بعدا وقت

 

 

تعارفات و  مینشست یوقت. نازیو داد به پر میکرد و دسته گل مر یبه خودش اومد و با همه احوال پرس سامان

 ناسمیبه . بودم که چطور به هم زل زده بودند نازیمن همش تو نخ سامان و پر. شروع شد یفرع يصحبت ها

همه سکوت کردن  یصحبت، وقت ساعت میبعد از ن. دادیم ییچا نازیپر يرسم و شکسته بود و به جا. نگاه کردم

 شیبه معرف يازین! دیشناسیخب شما پسرم و م. سخن دوست خوشتر است میبگذر یخب، از هر چ: بابا گفت

 نازینظر شما و پر مونهیفقط م! دیدار ییهم که آشنا اتشیبه اخالق. نداره یمشکل یکه از نظر مال دیدونیم! ستین

 .دیقبولش کن یانشااهللا که به غالم. دست خودتون دمیرو م یچیو ق شیمن ر گهید! خانوم
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مهم . و آرزومه که دامادم بشه زهیسامان جون مثل پسرم برام عز! بله: لبخند زد و گفت) نازیپر يبابا(یاحیر يآقا

 . نظر خود دخترمه

 !چند لحظه باهم صحبت کنند دیـ پس اجازه بد مامان

 .دیامشب انجام بد نیهم دیدار یاتمام حجت يزیچ یاگه حرف: گفت نازیرو به سامان و پر یاحیر يآقا

 !کن تو اتاقت ییو راهنما شونیدخترم ا: گفت نازیخانوم رو به پر نسترن

دوباره صحبت ها شروع هردوشون رفتن  یوقت. بعد هم سامان رفت ياز جاش بلند شد و رفت و لحظه ا نازیپر

 !دییبفرما: پوست کنده بود مقابلم گرفت و گفت يا وهیکنارم نشست و ظرف م الدیم. شد

 !ممنون: پرتقال برداشتم و گفتم کهیت هی

زاغ  یچشم و ابروش مشک نازیدرست مثل پر. دقت نکرده بودم افشیتا حاال به ق. اصالح شده بود صورتش

 د؟یکنیکنکور آماده م يخودتون و برا دیدار دمیشن نازیاز پر: نگاهم کرد و گفت... بود

 !ارمیدرب يخواهر شوهر باز هیبذار ! هیعجب دهن لق يپر نیـ ا من

 .بهم گفت دمیعلتش و پرس خرهیکتاب م رهیم ادیز میدید! ستین دیکنیکه فکر م ينه اونطور: و گفت دیخند

 !خدا همکارتون بشم دیبه ام خوامیم. آره. ـ اها من

 !بشه نطوریهم دوارمیام! خوبه یلیخ نیـ ا دالیم

 !دیشیم ییدا دیدار. گمیم کیبهتون تبر یـ راست من

 !ممنون یلیـ خ الدیم

ساعت داشتن باهم  4 شبید نایانگار نه انگار ا: و خوردم و تو دلم گفتم ومیسرو صدا م یگرفتم و ب نییو پا سرم

 .دنیم یچه طول! کردنایاختالط م

 خواستمیم... بگم  خواستمیم: و گفت نییسرش و انداخت پا عیسر. شده رهیبهم خ الدیم دمید و برگردوندم سرم

 د؟یندار یمشکل يزیچ یکه شما تو درس... بگم که 

. نه خدا روشکر: گفتم يبا خونسرد. بود یخاص یاضطراب و نگران هیتو چشماش . و بلند کردو نگاهم کرد سرش

 !فعال که به مشکل برنخوردم

 !کمکتون کنم تونمیم دیداشت یاگه مشکل! خوبه: تکون داد و گفتو  سرش

 !ـ ممنونم من

 ازتون بپرسم؟ یسوال هی تونمیم: بعد نگاهم کرد و گفت ياما لحظه ا. نییسرش و انداخت پا دوباره
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 !ـ البته من

 د؟یشما قبول نکردشده اما  دایهم پ یچند مورد خوب دمیشن د؟یدوباره ازدواج کن دیخوایشما نم... ـ ا  الدیم

 !فتمیبه خاطر ازدواج از دانشگاه عقب ب خوادیدوباره دلم نم! کنمیتازه دارم درسم و شروع م! ـ خب فعال نه من

 !ستین نطوریا شهیهم: چشمام نگاه کرد و آروم گفت تو

 يتجربه فعال که ازدواج برام : شونه هام و انداختم باال و گفتم! کنهیچش شده چرا همش من و نگاه م نیا

 !خوادیم یخدا چ نمیتا بعد بب! نبوده یخوب

ازدواج  دیخوایشما نم ؟یشما چ: دمیهوا پرس یب. زدیرفتاراش مشکوك م. و تکون داد و رفت تو فکر سرش

 !زرنگ تر از شما بودن نازیو پر اسمنی د؟یکن

 !خوادیم یخدا برام چ نمیمنم مثل شما منتظرم تا بب: زد و گفت يلبخند

 !دیجا دار ازیامت هیاما شما ! بار شکست خوردم هیمن ! کنهیوضع من با شما فرق م! اباب يـ ا من

 !منتظر بمونم خوامیمن م یول: و تو چشمام انداخت و گفت شیمشک يچشما دوباره

 د؟یسر دار ریو ز ینکنه کس: گفتم یو به شوخ دمیخند

 !نه بابا: زد و گفت يلبخند

 !کنمیخواهر کمکتون م هیمثه  نیبه خودم بگ دیبگ شهینمهست و روتون  یـ خالصه اگه کس من

 !ستین یکس! نه:از رو لباش رفت و گفت لبخند

مامان از . اوردن فشونیباالخره شادوماد و عروس خانوم تشر. لب زمزمه کرد که متوجه نشدم ریو ز يزیچ بعد

 م؟یبخور ینیریش: دیپرس نازیپر

و من به همه  میدست زد یهمگ. نیینبود زد و سرش و انداخت پا اتزیپ ریشباهت به پن یکه ب يکش دار لبخند

 الدیو جلو م ینیریظرف ش یوقت. ارهیب ییعروس چا هیهم رفت که به عنوان  نازیپر. تعارف کردم ینیریش

 !الدیآقا م: صداش زدم نیهم يبود و متوجهم نشد برا نییگرفتم سرش پا

 !اخوردن داره ه ینیریش نیا: کرد و گفتم نگاهم

و شام  میرو گذاشت یعقد و عروس يقرار مدارا نکهیبعد از ا. نگفت يزیبرداشت اما چ ینیریش هیو  دیخند

و  گریهمد نازیسامان و پر نکهیاز ا. خوشحال بودم یلیخ. خونه میخسته اما خوشحال برگشت یهمگ میخورد

 .دنیدوست دارن و به هم رس
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دو تا جوون و سرگردون  نیا ستیمنع شدن و گفتن خوب ن نایاله ااما خ. میصبر کن ییتا سال دا میخواست اول

خودمون  يخالصه قرار شد دو هفته بعد عقدکنون و تو خونه . شونیبهتره زود تر برن سر خونه زندگ. مینگه دار

 ییازیالبته من که فقط چ. میکردیرو شروع م ها دیخر دیاز فردا با. یماه بعد از عقد هم عروس کیو  میبرگزار کن

 . گهیخود عروس دوماد بود د يبه عهده  زایچ نیحلقه و ا دیخر دم،یخریکه خودم الزم داشتم و م

انقدر سر من و مامان . میکردیفکر نم زیچ چیکه به ه میانقدر خوشحال بود یهمگ. مونده بود گهیسه روز د فقط

 .شدمیم هوشیب یاز فرط خستگ شتمذایشبا تا سرم و رو بالش م. شلوغ بود که فرصت نداشتم به خودم فکر کنم

 ریدستام و ز. رونیب میاومد نازیگرفتم و با پر اطیلباس و از خ. رونیمانتوم و بستم و از اتاق اومدم ب يها دکمه

 !سرده هوا یلیخ دمیپوشیکاش پالتوم و م: بغلم گرفتم و گفتم

 !چسبهیم نمهوا سرده مجلس به يوا! ادیفک کنم امشب برف ب! یعقل یبس که ب نازـیپر

 !فصل تابستونه نه زمستون یکنیداره که احساس م نهیتو خونه انقدر شوفاژ و شوم. ـ برو بابا من

 بهت گفتم احسان برگشته؟ یراست! لداستیامشبم که شب . آره نازـیپر

 !احسان؟ نه: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !اومده که ازدواج کنه نازـیپر

 !زنمیم خیدارم  میریبگ یتاکس ایب يپر! یـ به سالمت من

دور هم جمع  لدایبه مناسبت شب  یاون شب همگ. میهردومون سوار شد. بلند کردم یتاکس هی يو برا دستم

 .دیچند تا آهنگ شاد زدم که آخر سامان بلند شد رقص تارمیبعد از مدتها با گ.میبود

داره برف  دینیبب نیایب يوا: و گفتم دمیکش یغیج یاز خوشحال. ادیداره برف م دمیکه د ستادمیکنار پنجره ا رفتم

 !ادیم

چه تند ... اَاَاَاَ : سامان گفت. برف شدن يو مشغول تماشا ستادنیکنارم ا نازیو سامان و پر الدیحرفم م نیا با

 !ادیم

 اد؟یبا من م یک رونیبرم ب خوامیـ من م من

 !امیمن م: گفت الدینگفتند اما م یچیه نازیو پر سامان

 !میذوق و ول کن یدو گنجشک عشق ب نیا! میپس بر: فتمخنده گ با

 !سالم بمونم دیبا گهیمثال من عروسم تا دو روز د: به بازوم زد و گفت یمشت نازیپر
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و  خوردیبرف رو صورتم م يدونه ها. صورتم و رو به آسمون گرفتم. رونیب میاومد الدیو با م دمیو پوش پالتوم

دستم . کنهیو با لبخند نگاهم م ستادهیروبه روم ا الدیم دمیآوردم د نییم و پابعد سر قهیچند دق. بردمیمن لذت م

 د؟یارشما هم برف و دوست د: سردم گذاشتم و گفتم يو رو گونه ها

 !دوسش دارم یلیکه خ ندازهیم یکی ادیمن و  شهیبرف هم! آره: و رو به آسمون گرفت و گفت دستاش

 !حالش پس خوش به... اوممم : زدم و گفتم لبخند

تو حال خودم . و پوشونده بودن گذاشتم و تا ته باغ رفتم نیچشمام و بستم و آروم پام رو برفا که حاال زم دوباره

 !ایخوریتو سرما م ایسوگل ب: دمیمامان و شن يبودم که صدا

. برف بود رو لباسا و موهاش پر. کردیبود و نگاهم م ستادهیهنوز همونجا ا الدیم. و باز کردم و برگشتم چشمام

 !دیشد یبرف دیسف هیشب: و گفتم دمیخند

 .داخل میو تکون داد و اومد خودش

 

 

 :چهل و سوم فصل

. برم ییتنها تونستمیکه نم افمیق نیبا ا. موها و صورتم تموم شده بود شیآرا. دمیبلند سبز رنگ و پوش لباس

 .و برداشتم و به بابا زنگ زدم میگوش

 ـ الو بابا؟ من

 شده؟ یـ جانم چ بابا

 دنبالم؟ نیایم ام؟یب يـ بابا من چجور من

 !ـ خودم که هزار تا کار دارم بابا جون بابا

 ام؟یب يـ پس من چجور من

 .فرستمیو م یکیـ صبر کن االن  بابا

 !ـ باشه پس من منتظرم من

! هیروح یباه چه سالن . خوابم گرفته بود یکل. بودم شگاهیساعت تو آرا 3. نشستم و منتظر موندم یصندل رو

 يایاز دن میگوش يبا صدا! خوشحال باشن نه خواب آلود یعروس رنیکه مردم م نیبذار يزیچ یآهنگ هیحداقل 

 .رونیهپروت اومدم ب
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 ـ الو؟ من

 !الدمیم. سالم سوگل خانوم ـ

 !ـ سالم من

 !منتظرتونم شگاهیـ من دم در آرا الدیم

 !باشه اومدم... ـ اوه  من

بود و  زیهمه جا ل. پوش کرده بود دیبرف همه جارو سف. رونیو حساب کردم و اومدم بو پول  دمیو پوش مانتوم

همه کفش، تو اَد  نیآخه دختر ا". مجبور بودم آروم برم نیهم يراه برم برا خایتو  کردیم تمیکفشام اذ.خبندونی

و آبروت  نیزم يوردمردم خ يبار جلو 60 یقتحاال و ؟ينردبون بلنده بخر هی يکه اندازه  ییکفشا نیا دیبا

 "!يبخر یچجور کفش يریگیم ادیرفت 

 نیببخش! سالم: نگاهش کردم و گفتم. شد و در و برام باز کرد ادهیپ نیاز ماش رمیاردك راه م نیع دیکه د الدیم

 !نیتو زحمت افتاد

 !ستین یزحمت. کنمیخواهش م. ـ سالم الدیم

که من و  الدیاما دست به موقع م نیسرم بخوره به ماشبود  کیو نزد زخوردمیآب رد بشم که ل ياز جو خواستم

سرم و . دمیبار ازش خجالت کش نیاول يبرا.کردینگاهم م رهیداشت خ. نگاهش کردم. گرفته بود مانع مرگم شد

 !دیببخش: و ول کرد و گفت بازومبعد آروم  يا قهیدق...  رونیب زدیاز صورتم حرارت م. نییانداختم پا

 .ممنون: سرم و تکون دادم و گفتم. شد رهیخ نیاز زم يو به نقطه ا دیبه صورتش کش یدست

چت شده ". ادیتا حالم سرجاش ب دمیکش قیچندتا نفس عم نهیبش ادیکه ب یتا وقت. نشستم نیسرعت تو ماش وبه

 ".آروم باش ؟يشد ينطوریدختر؟ چرا ا

حوصلم سر رفت با خودم . و فکرهکه ت دادیساکت بود و ظاهرش نشون م الدیم میدور شد شگاهیاز آرا یوقت

. نجایاز ا نمیجا نشسته بودم، ا هیکه مثل گوسفند  شگاهیاون از تو آرا زنه؟یچرا حرف نم نیبابا ا يا: گفتم

 نه؟ ایداشته باشم برقصم  يتا شب انرژ دیمن با شهینم ينطوریا

رد و بدل  نمونیب يا گهیکالم د میبرس یتا وقت. میآهنگ شاد بذاره تا گوش کن هیخواستم  الدیاز م باالخره

 .نشد

اما . ستمیبودم با زیجونم برام عز يکه به اندازه  نازیدوست داشتم به عنوان قندساب باال سر سامان و پر یلیخ

اعتقاد نداشتم و همش و  زایچ نیبه ا ادیز نکهیبا ا! شانس نداشت شمیکه از ازدواج زورک یکس. من مطلقه بودم
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من . اصرار کردن ادیز نازیسامان و پر نکهیبا ا ستادمیدرصد هم نا هیبخاطر همون  یول دونستم،یخرافات م

 !خواستمیهردوشون و م یخوشبخت

 کیرفتم جلو تا به عروس و داماد تبر. اشک تو چشمام جمع شد یو سامان بله رو گفتن از خوشحال نازیپر یوقت

 !دیخوشبخت بش دوارمیام! یسامخوشحالم  یلیخ: اول از همه سامان و بغل کردم و گفتم. بگم

 !من هیجوجو احساست! زمیممنون عز: من و از خودش جدا کرد و گفت. بغض گلوم و گرفته بود. خودم نبود دست

 !خودت يعقد شاهللایا: آروم تو گوشم گفت. گفتم کیو هم بغل کردمو بهش تبر نازیپر

 !گهینکن د نمیرنه تو رو خدا نف: گفتم ییخودم جداش کردم و با اخم کوچولو از

 !نه ای یگیو م نیبازم ا نمیبب گهیباشه چند روز د: و گفت دیخند آروم

 من و با خودش ببره؟ ادیجناب فرشته ب خوادیمگه چه خبره؟ م گهیچند روز د: تعجب گفتم با

 !شعوریب! کوفت نازـیپر

و برقص شروع شده بود و بزن . میوستیمهمونا پ هیو به جمع بق میبا عروس و داماد عکس گرفت یهمگ خالصه

 !زمیعز يشد گریچه ج يهووو: بغلم کرد و گفت دهیها. شمیاومدن پ دهیو ها لدای. اون وسط پر بود

 !يکرد میتوف دهیها ياَ:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست. تا ماچ محکم از لپام گرفت دو

 !مراعات پسر خالموو بکن کمیبابا ! ایخوشکل کرد اوشیخوب خودت و واسه س: و بغل گرفتم و گفتم لدای

 م؟یبرقص نیایبچه ها م: نگاه کرد و گفت دنیرقصیکه داشتن م ییبه اونا دهیها. نگفت يزیو چ دیخند

 !امیـ تو برو منم م من

 !رمیمن که م! ستیهم مهم ن يایـ ن دهیها

خودشو  نیبب کلشیبا اون ه! نگاش کن تو رو خدا: نگاش کرد و گفت لدای. تیجمع يرفت البه ال عیسر و

 !دهیچطور تکون م

 

 

دلم  هوی. کردینگاهم م رهیآب دستش بود و داشت خ وانیل هی. نیچشمم خورد به ام هویکه  دمیخندیم داشتم

 گهیو کردم و د نکاریمنم هم. آورد نییسالم پا يسرش و به نشونه . برازندش بود یلیاون کت و شلوار خ. دیلرز

به سمتش رفتم و  عیسر. کردیم یپرسفرنوش داشت با مادرم احوال  .خورد يچشمم به در ورود. نگاش نکردم

 خانوم مارپل ما چطوره؟ يوا: نگام کرد و با ذوق گفت. صداش کردم
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برادر فرنوش  دیحدس زدم با. شد کیبهمون نزد یپسر جوون. به پشت سرش نگاه کرد. میکرد یهم روبوس با

 !خواهره دوماد سوگل یبه عبارت ایدوستم  نمشویا! نیبرادرم فرز: بهش اشاره کرد و گفت. باشه

 !داشته باشه يداداش جد نیهمچ ادیبه فرنوش نم: منم سالم کردم و با خودم گفتم. سالم کرد يجد یلیخ

 !انیـ پدر و مادرم شهرستان بودن نشد ب فرنوش

 !نینستیسرپا وا. دییبفرما! ـ اهان من

: شد و گفت کمینزد نیکه ام زدمیاز خدمتکارا حرف م یکیداشتم با . کردم ییراهنما يزیرو به سمت م اونا

 !دیخسته نباش

 !بود هیبق يکارها به عهده  يهمه ! نکردم يکار! ممنون: انداختم و گفتم ینگاه مین

 شده؟ يزیچ: نگاش کردم و گفتم. کالفه شدم. داشت یشده بود ازم چشم برنم خکوبیصورتم م تو

 ... نیا...  نیا:گفت داشتیکه ازم چشم برنم نطوریهم

گهیجون بکن بگو د د. 

 ! ادیبهتون م یلیلباس خ نیـ ا نیام

 !يخوشکل شد یلیخ: آروم گفت بعد

 یعنی یو خودساختگ یمحل یهمه ب نیا. خاك تو سرت سوگل یعنی: با خودم گفتم. رفت یلیو یلیدلم ق ته

 ؟یچ یعنی ضشینقضد و  يحرفا نیا! هندستون کرده ادی لشیف ؟يهمش کشک؟ چه زود وا داد

 !کار دارم یلیمن خ دیببخش: توجه به حرفش گفتم بدون

 ه؟یاون آقا خوشکله ک: آروم تو گوشم گفت. نشستم نایکنار فرنوش ا رفتم

 کدوم؟: دمیحوصله پرس یب

 !تنشه يهمون که کت و شلوار نوك مداد: کرد و گفت يا اشاره

 .دش اونجاست؟ نخواستم رسوا بشمخو ایاسمش  ای رمیخدا چرا هرجا م يا. گر گرفتم هوی

 چطور؟! ـ دوست سامانه من

 ـ ازدواج کرده؟ فرنوش

 !زنش فوت شده شیـ دو سه ماه پ من

 چرا؟ ؟يجد: تعجب گفت با

 !داشت يـ تومور مغز من
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 !ها هیا کهیخوب ت یول...  يناز...  یـ آخ فرنوش

بذار از ! فرنوش تو رو خدا بس کن: گفتم که صدام باال نره کردمیکه خودم و کنترل م یدر حال. گرفت حرصم

 !میمجلس لذت ببر نیا

 !خب زودتر بگو: نگاهم کرد و گفت یکم

 و؟یـ چ من

 !بابا یچیـ ه فرنوش

 يوا! رکاههیآب ز ياز اون آدما نمیحتما ا: با خودم گفتم . کردینگاه نم یبود و به کس نییهمش سرش پا نیفرز

 !باف نباش یسوگل انقدر منف يوا

 .کردیم یاحوال پرس نازیپر يداشت با خاله . ام بلند شدم و رفتم سمت مامانج از

 !سوگل يـ اومد مامان

 نازیپر يخاله ... و با کالس  دهیمرتب و اتو کش شهیمثل هم. کردیبود و نگاهم م ستادهیکنار مامانش ا احسان

 !سالم دخترم: رو به من گفت

 !نیخوش اومد یلیخ. ـ سالم من

 !زمیعز يماه شد یلیخ: بهم انداخت و گفت يدار ینگاه معن. میکرد یروبوس

 .شهینکنن روزشون شب نم فیدفعه تعر هیبشر اگه  نیبابا ا يا: دلم گفتم تو

 !ممنون یلیخ: زدم و گفتم يلبخند

 !نمتونیبیخوشحالم بازم م یلیخ: و گفت میجلوتر اومد و باهم دست داد احسان

 !نطوریـ منم هم من

 هیانجامشون دادم رو  یوقت. چند تا سفارش داد. کردم و دوباره رفتم سمت مامان شونییاهنمار يزیسمت م به

برداشتم و  ینیریش هی. کردیپاهام از بس راه رفته بودم زوق زوق م. کم بشه میخستگ یکمینشستم تا  یصندل

احسان اومد  نیح نیدر هم. رفتیدلم ضعف م یاز گشنگ. یبا کالس الیخیب یعنی. درسته تو دهانم گذاشتم

کردم  یسع میبجو نکهیانداختم و بدون ا نییسرم و پا. بادکنک شده بود هی يمنم دهانم اندازه . کنارم نشست

با  نیحاال ا. دمیخجالت کش یکل. که احسان به سمتم گرفته بود مشکل حل شد یآب وانیقورتش بدم که با ل

 !!اگشنه گد! هیفرهنگ یچهادم ب گهیخودش م

 !ممنون یلیـ خ من
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 !دیخسته شد یلیـ معلومه خ احسان

 

 

 !گذرهیخوش نم ینشه که مجلس به کس هوشیب یـ خواهر دوماد تا از خستگ من

تا متوجهم شد اشاره کرد که برم . کنهیداره نگاهمون م نیام دمیروم و برگردوندم که د. نگفت يزیو چ دیخند

 .بسوزه یلاما من محلش ندادم و به سمت احسان برگشتم تا ک. ششیپ

 !دیکه از همسرتون جدا شد دمیـ از مادرم شن احسان

 !شهیم یچند ماه. ـ بله من

 د؟یـ قصد ازدواج ندار احسان

 !گهیو م نیهم رسهیبه من م یبابا چرا هرک يـ ا من

 دن؟یازتون پرس ایک گهیمگه د: و گفت دیخند

 !دیپرس الدیبارم آقا م هیـ دوستامو  من

 د؟الیم: رفت و گفت لبخندش

 !تا ازدواج کنم نجایمن اومدم ا: رفت تو فکر و بعد گفت یکم. کردم دشییو تکون دادم و تا سرم

 !دیکن دایانشااهللا دلخواهتون و پ! یـ به سالمت من

 !کردم داشیمن پ: نگاهم کرد و گفت رهیخ

 !دیپس مطمئنا جواب رد نمشنو: و گفتم دمیآبم کش وانیبه ل یدست

اما فرنوش فقط  دیخندیم نیام یو گاه کردنیبود که داشتند باهم صحبت م نیام فرنوش و شیحواسم پ تمام

 يکور خوند یول. من و بچزونه خواستیانگار م. به من ننداخت ینگاه مین گهید نیام. زدیم یلبخند کوتاه هی

 .شناختمت گهید! خان نیام

 جوابتون مثبته؟ یعنیـ پس  احسان

 وسط؟ نیا یگیم یچ تو. بود رهیبه صورتم خ. کردم نگاهش

 ؟یـ جواب چ من

 د؟یدیبه درخواست ازدواجم جواب مثبت م! دییدلخواه من شما... کردم  دایـ گفتم مورد دلخواهم و پ احسان

 !کنهیم دیانگار داره خر ه؟یچه مدل خواستگار نیا. تعجب زبونم بند اومده بود از
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 !دیشنویجواب رد نم دیخودتون گفت: گفت زنمینم یحرف دید یوقت

 یلیکه چه عرض کنم، خ کمی! شوکه شدم کمی... راستش . من اصال متوجه حرفاتون نبودم... من ... ـ اما  من

 !متاسفم! ازدواج ندارم هیمن اصال آمادگ... من ! شوکه شدم

 د؟یبهش فکر کن دیخواهینم: داد باال و گفت ابروهاشو

 !دیزنیچونه م متشیسر ق دیو دار دیکنیم دیخرمغازه  هیاز  دیشما دار کنمیمن احساس م د،یدونیـ م من

راستش . ستمیبلد ن نکارایمن اصال از ا دیباور کن. نبود يزیچ نیمن واقعا منظورم همچ: و گفت دیخند

 !سوء تفاهم نشه. گفتم ينجوریشد که ا نیا. عنوانش کنم يچجور دونستمینم

 د؟یکنیبا من ازدواج م: گفت يو صاف کرد و جد صداش

. لبخند کوچولو زدم هیو  ارمینتونستم طاقت ب. خنده دار بود یلیژستش خ. شدمیشتم از خنده منفجر مدا راستش

 بازم نتونستم درست بگم؟: نگاهم کرد و گفت صالیبا است

 !دیبهش فکر نکن گهید کنمیخواهش م! آقا احسان: و گفتم نییانداختم پا سرمو

 ـ اخه چرا؟ احسان

 ...ـ گفتم که من  من

 هیباهم  میتونیما م! شما رو دوست داره یلیمادرم خ. دیبهش فکر کن. دیبهم فرصت بد. کنمیخواهش م ـ احسان

که از خانوادتون دور  میکن یزندگ نجایا امیکارم و رها کنم و ب تونمیم دیاگه شما بخوا! میخوب بساز یزندگ

 .دیهرطور که خودتون دوست دار ای. دینباش

 ...ـ اما  من

 د؟یبهش فکر کن دیدیقول م! دیاریما نا گهیـ د احسان

ازش  شهیهم نازیپر. نگاه کردم به خانوادش پشیو ت افشیبه ق. ذره سستم کرد هیکه تو حرفاش بود  یصداقت

 ! نگاهشن کیهالك  لیتمام فام گفتیم. کردیم فیتعر یلیخ

 !سوگل ـ

 .کردیبود و نگاهمون م ستادهیپشت سرم ا ساناز

 شده؟ یـ چ من

 !کارت داره بایفر: بهمون انداخت و گفت يدار یمعن نگاه
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! داره گهیشانس د هی کردیفکر م دیساناز باهام خوب شده بود شا يبودن جدا شدم رابطه  دهیهمه فهم یوقت از

 !اما افسوس

 

 

 بایفر. دمیاخر نگاه منتظرش و رو خودم د ياما تا لحظه . بایفر شیرفتم پ یجام بلند شدم و با عذرخواه از

تو ! اطیبرم تا ته ح کشهیمادر من پام نم: اومد سمتم و گفت دیمن و د یوقت. دادیبه خدمتکارا دستور مداشت 

 ش؟یاریب يریم. توش خرت و پرت داره یمشک لونینا هیاتاقم 

 در اتاقتون بازه؟. ـ باشه من

 .ـ آره دخترم بایفر

و  لونینا. رفتم تو اتاق عیبغلم گذاشتم سر ریدستام و ز. لرز تموم بدنم و گرفت. اطیو رفتم تو ح دمیو پوش کتم

و دستم و رو  دمیکش یکوتاه غیاز ترس ج. دمیخودم د يو رو به رو نیتا برگشتم ام. رونیکردم و اومدم ب دایپ

 .منم. نترس نترس: دستاش و باال برد و گفت. قلبم گذاشتم

 !دییشما نمیبیم ستمیکور ن: شدم و گفتم یعصب

 ؟یزنیحرف م نطوریچرا با من ا: تاومد و با اخم گف جلو

 .دیببخش: گفتم مونیپش. لحن بدم شد متوجه

 .خودم و ازش جدا کردم و عقب تر رفتم. برم بازوم و گرفت مانعم شد خواستم

 ؟یکنیم تمیچرا اذ ؟یکنیرفتار م بهیغر هیچرا با من مثله ... چرا : و گفت دیتو موهاش کش یدست

 کردم مگه؟ کاریچ کنم؟یم تتونیاذ من: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 گفت؟یم یاحسان چ: شد و گفت رهیخ بهم

 !گفتیدر مورد کارش م. یچیه: هام و انداختم باال و گفتم شونه

 ؟یبهم دروغ بگ یتونیوقت نم چیه یدونستیـ م نیام

 !ـ اما من راستش و گفتم من

 !دهیلو م زویچشمات همه چ یگیدروغ م یـ وقت نیام

 !گفتم راستش و گفتم: گفتم يبلند يبا صدا بایتقر

 گفت؟ یبهم بگو بهت چ: اومد و گفت جلوتر
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 !نداره یربط چیـ به شما ه من

از سرما دست و پام . و من عقب ومدیاون جلو م نطوریهم. قدم عقب رفتم هیقدم جلوتر اومد اما من  هی دوباره

 .حس شده بود یب

 گفت؟ یـ بهت چ نیام

 نیدار یچ دمیمن ازتون پرس نیزدیبا فرنوش حرف م یمگه شما وقت! شما نداره به یربط چیـ گفتم که ه من

 ن؟یگیبهم م

 ...تیاز مهربون ت،یاز خوشکل ت،یاز خوب! گفتیـ داشت از تو م نیام

 !ـ بسه من

دلم  يبود زیکه با کامب یموقع یحت. نمیبب گهید یکیمن طاقت ندارم تو رو با  ؟يکرد وونمیچطور د نیـ بب نیام

 .خودم و بکشم خواستیم

 !دیتمومش کن! ـ گفتم بسه من

: پوزخند زدم و گفتم. دیلرزیاز زور سرما لبام م. دو وجب از من فاصله داشت نیام. پشتم به در بسته خورد هوی

 د؟یافتاد تونیمیعشق قد ادینگار جونتون رفت 

 یک! نگار باهام بود یوقت یحت! بودم ادتیبه  شهیمن هم: تو چشمام انداخت و گفت شوییجادو يدو گوله  اون

 از تو بگذره؟ تونهیم

 ...شما ! دیدروغگو هم شد! ـ خوبه من

 !انقدر به من نگو شما: زد و گفت داد

و رفتم به  دمییاز اونجا دو عیسر. ستادیسرجاش ا زدیکه داشت صدام م بایفر يما با صدا ادیجلوتر ب خواست

که سرما  ایبدو ب. يچقدر قرمز شد شم؟ینگران م یگینم یرفتساعته  کی: و گفت دیمن و د بایفر. سمت در

 !يخوریم

 .گشتمیـ داشتم دنبالش م من

 

 

خدا لعنتت کنه . خواستیم وییدلم تنها. مدام تو سرم بود نیام يحرفا. نشستم تا گرم بشم کمیتو و  میرفت

 .يامشب و هم بهم زهر کرد
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. و سامان نگاه کردم يو از خودم دور کردم و پر نیام فکر. نوبت رقص عروس و دوماد بود. خاموش شد چراغا

بچکه رو  خواستیکه م یاشک. بغض کرده بودم. دعا کردم شونیخوشبخت ياز ته دل برا. ومدنیچقدر بهم م

اونها هم به  یخوشحال. دنیقصبا چندتا آهنگ ر نازیسامان و پر. کردیو خراب م شمیپاك کردم چون داشت آرا

 .شدم کرد و آروم تیمن سرا

 هیکه اومده بودم فقط  یاز موقع... بدن  خواستنیانگار حلوا م. بودن وسط ختهیمثل مور و ملخ ر یهمگ حاال

که باهاش برم اما همه  گشتمیم یکیدنبال . نشستم عیبودم که بهم حال نداد سر ییاونم تنها دمیدفعه رقص

: رفتم سمتش و گفتم. نشسته بود ییه تنهاکردم ک دایو پ الدیباالخره م. وسط انداخته بودن عیخودش و سر

 !منم تنهام م؟یباهم برقص دیایم

 !ستمیاما من بلد ن: زد و گفت یبرق چشماش

 .دمیم ادیمن بهتون ! دیدینداره که فقط دستاتون و تکون م يـ کار من

اما . بود دهینرقصجمع  يتا حاال جلو یعنی. بودم دهیو ند الدیمن تا حاال رقص م. وسط میجاش بلند شد و رفت از

: تو گوشش گفتم. گرفتم ادیازش  دیچند تا حرکت جد. از منم بهتر بلد بود. بود بخدا یچه رقص. دمیاون شب د

 !انیرو دست خرداد دیبود؟ شما که زد نیا ستمیبلد ن ستمینه بلد ن

 .گهیجو زده شدم د! دیدار اریـ اخت الدیم

حاال عروس و دوماد هم اومده . شد شتریب الدیه لبخند رو لب مو دو قر اومدم ک دمیدور چرخ هیزدم و  لبخند

خونه  کیتار يکه تو فضا یرنگ ينور ها. میدیرقصیو باهاشون م میدورشوم حلقه کرد یبودن وسط و همگ

 نیام دمید هویکه  دمیفقط من رفتم جلو و با عروس و دوماد رقص. کردیخود م یمن و از خود ب شدیپخش م

دستم و گرفت که همزمان اهنگ عوض شد و رقص تانگو  نیاما ام رهیدوباره برگردم تو دا خواستم. اومد وسط

 ينطوریمن و ا نیام یاما وقت ارمیب رونیکه دستم و از دستش ب کردمیتقال م. همه جفت شدن عیسر. شروع شد

خدا . خارج بشمتالش کردم ازحلقه اش  یلیخ. کرد کینزد خودشبه  شتریدستاش و دورم حلقه کردو منم ب دید

سوگل ازت خواهش : صورتم آورد و گفت کیصورتشو نزد. رفتیرو شکر چراغا خاموش بود وگرنه آبروم م

 .کنمیم

 ؟یکه چ یکنیخواهش م: دست از تقال کردن برداشتم و گفتم. دستم و گرفت هی

 !یـ باهام مهربون باش نیام

 داره؟ یلی؟ چه دلچرا: دمیمن خرم آروم شدم اما پرس. و گفت نیمظلوم ا یلیخ
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به احسان . به چشماش نگاه کنم نکهیا ياما من به جا. از نگاهش بفهمم خواستیم دیشا. شد رهیبهم خ فقط

 يطاقت نگاه کردن به اون دو گوله . نشسته بود و بهم زل زده بود یرو صندل یکینگاه کردم که تو اون تار

با احسان بتونم خوشبخت  دیشا: تمبا خودم گف...  دمشیخود م یاز خود ب دمشیدیم یهنوزم وقت. نداشتم نیام

 .استیلیآل خ دهیاون ا. بشم

 یلعنت... فکر کردم  نیبه ام. خلوت نشستم يجا هیتو  یصندل هیازش جدا شدم و رفتم رو  نیتوجه به ام بدون

 یلعنت یلعنت... فراموشش کنم؟ اَه  ذارهیبه حال خودم باشم؟ چرا نم ذارهیچرا نم کنه؟یم ينطوریچرا باهام ا

 !یلعنت

طاقت  نیاز ا شتریب گهید. حالم و خراب کرده بود يبدجور. نباشم نیجلو چشم ام گهید کردمیم یآخر سع تا

 !يچه به روزم آورد نیبب یلعنت. تحملش و نداره گهیقلبم د. امشب بس بود يبرا. نداشتم

 

 :چهل و چهارم فصل

 دونمینم. که خوابم برد دینکش هیبه ثان. لباسام افتادم رو تختبا همون  هوشینصفه شب بود که ب 3 ای 2ساعت

 یدست هویخودم و تکون دادم اما باز گرمم شد که  کمی. چقدر خواب بودم که احساس کردم جام تنگ شده

 ؟یکنیم کاریدزد متجاوز گر چ: و داد زدم دمیمثل فنر از جام پر. محکم من و بغل کرد

 دهید يزیچ یکیتو اون تار. دهانم و گرفت يجلو یدست هیم که دوباره بکش غیخواستم ج. دمینشن ییصدا

 ومدیاز ترس قلبم داشت م گهید. فرار کنم تونستمیخورده بود نم چیپتو هم به دورم پ. هیک نمیبب شدینم. شدینم

پاهاش که  ریدستم و از ز هیتونستم  خرهباال. کردم که بهم کار نداشته باشه ازینذر و ن یتو دلم کل. تو دهانم

 .جلو روم ظاهر شد نازیپر يچهره  هویکه . و چراغ خواب و روشن کنم ارمیمحکم گرفته بود در ب

نداره ابله؟  یتو مگه خواب و زندگگ ؟یکنیم هیچ یدهات یشوخ نیا. 1000قلبم رفت رو . ـ نکبت خل و چل من

کَنه؟ داداش  یکنیم کاریچ نجای تو ااصال! تو کما يبر یاالن از خستگ دینفهم تو با! بود بکشمت کینزد یعوض

 !یپالس نجایرفت حاال باز ا ياون و بدبختش کرد یروان يدسته گلم و دادم به تو

 تونستینم یچ چیاز زور خنده ه. دیخندیم نجوریاونم فقط هم. و برداشتم و محکم رو سر و صورتش زدم بالش

هولش . دیاومد کنارم دراز کش. دمیت دراز کششدم ولش کردم و دوباره رو تخ یخوب زدمش و خال یوقت. بگه

 !شوهرت شیبرو گمشو پ: گفتم. داد که از تخت افتاد

 !امیاالن از اونجا م! شوهرم بودم شیپ: خودش و جا داد و گفت دوباره
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 خونتون؟ یـ مگه نرفت من

 .سامان اصرار کرد بمونم. نه بابا نازـیپر

 !دیباهم انجام بد دیکارها دار یلیمطمئنم خ! گهیاون د شیمن؟ برو پ شیپ ياومد یـ خب حاال واسه چ من

 !واقعا که. شعوریخاك تو سرت منحرف ب: و گفت میشونیمحکم زد رو پ یکی. خنده ریزدم ز یپخ

 !گهیبرو بذار بخوابم د! خب یلیخ: و جمع کردم و گفتم لبخندم

 !دهیسامان خواب! خوابمیم شتیـ منم پ نازیپر

 !ابـ خب برو پهلوش بخو من

! ... چقدر هوا خوبه! برهیاصال خوابم نم! هیامشب چه شب: رو تخت و گفت دیتا لباساش و درآورد دراز کش نازـیپر

با خودم . بود انگار چند ساعته خوابه دهیراحت خواب نیهمچ دمیرفتم و اومدم د نییتا پا قهیدق هینگفتم و  يزیچ

 .دیخوابیوگرنه همون تو پله ها م بردیگفتم خوبه خوابش نم

 !و بدون نیا. گذرهیوقت از خواب نم چیسامان ه: چراغ و خاموش کردم و گفتم. خنده ریز میزد هردومون

 خوش گذشت نه؟ یلیامشب خ نازـیپر

 !ـ آره خوب بود من

 !ـ به تو که مطمئنا خوش گذشته نازیپر

 !داماد داداشم بود گهیـ آره د من

 !خوش گذشته میلیـ خ نازیپر

 .خوب بود یلیخ. ـ آره من

 !خوش گذشته نازـیپر

 ؟یفاز خوش گذشته گرفت یه هیچ! ـ درد من

 ؟یفهمیتو نم یعنی نازـیپر

 و؟یـ چ من

 !گمیـ خره احسان و م نازیپر

 ؟یدونیتو از کجا م: گاه سرم قرار دارم و گفتم هیو روشن کردم و دستم و تک آباژور

 !بابا من دختر خالشم هااا نازـیپر

 !و پاچه خوارـ آره دهن لق  من
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 ه؟یخب حاال نظرت چ... مزه  یگمشو ب نازـیپر

 !ازدواج کنم خوامینم. دونمیم یعنی دونمیـ نم من

و خوشکلم که  پیخوش اخالقه و خوش ت. ماهه یلیخ يبرادر يبه خدا احسان جا. نکن تیـ دختر خر نازیپر

 ؟يخوایم یچ گهیتوئه خر د. هست

 !سوگل: دوباره گفت. م گذاشتم و خاروندمچون ریو به حالت متفکرانه ز انگشتام

 ـ هان؟ من

 ؟يخوایو م نیـ ام نازیپر

 ؟يخوایو م نیام یچ یعنی: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 نه؟ يهنوزم دوسش دار. گهید نیهم یعنی: زد و گفت لبخند

 !ـ نه من

 بشناستت؟ خوادیاحمق من اگه نشناسمت خر م نازـیپر

 !با ادب باش يـ هو من

 !هم مثل تو مجرده نیام: نگاهم کرد و گفت انهدلسوز

 ؟یـ خب که چ من

 !بهش فکر کن. و به من گفت زیاحسان همه چ. یچیه نازـیپر

 . میدیو چراغ و خاموش کردم و تا خود ظهر خواب مینگفت يزیچ گهید

. ما يروز اونا خونه  هیبود  نایا نازیروز ما خونه پر هی. میهفته هر روز برنامه داشت کی نیتو ا. گذشت يهفته ا 1

 يداریخواب و ب. قرار شده بود یاز اون شب به بعد ب. گرفت یدل المصبم آروم نم نیبهمون خوش گذشت اما ا

چطور ! اما من دوسش دارم، عاشقم! یچقدر زود خودت و باخت! عرضه یلعنت به تو سوگل ب يا. و ازم گرفته بود

 ریهمش تقص! کاش نبودم يا! نیکاش عاشقت نبودم ام. و باختم زمیوقته همه چ یلیمن خ. بهش نبازم تونمیم

چرا انقدر با دلم ... نبود ... همه عذاب حقم نبود  نیا! یکنیترم م وونهید يهر روز دار! يکرد وونمید... توست 

 !ستین يدلم اسباب باز نیخدا ا به ؟یکنیم يباز

شماره . در اومد میزنگ گوش يه بودم که صدافکر به سقف زل زد یسرم قالب کرده بودم و ب ریو ز دستام

 الو؟: جواب دادم ریتاخ یبا کم. ناشناس بود

 !سالم ـ
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 !احسانم د؟ینشناخت: که گفت دمیدوباره صداش و شن. ومدین ادمیفکر کردم اما بازم  یکل. و نشناختم صداش

 . سالم. ـ آها من

 ـ حالتون خوبه؟ احسان

 !ـ خوبم من

 زاحم نشده ام؟ـ بد موقع که م احسان

 !ریـ نخ من

 غم داره؟ یو همه دارن کس يتا پر گهیبودم شمارم و از کجا آورده؟ خب خره د مونده

 امشب شام مهمونتون کنم؟ شهیتماس گرفتم که بگم م...  خوامیـ عذر م احسان

 ...ـ آخه  من

 !دیارینه ن. کنمیخواهش م: وسط حرفم و گفت دیپا پر جفت

 !شکنهیبرو سوگل بچه دلش م خب

 .ـ باشه من

 ...رستوران  دیایپس ب. ممنون یلیـ خ احسان

و تفکر و  لیتحل یبعد از کل. بپوشم یچ نمیرفتم سمت کمدم که بب. میکرد یو داد و باهم خداحافظ آدرس

هم  یکم. دمیپوش یمشک یسوخته و شلوار کتون يشال قهوه ا هیو با  میو رو کردن مانتو شکالت ریو ز یبررس

 یفصل زمستون بود ول نکهیبا ا. هوا خوب بود. پالتوم و تنم کردم. شب نمونده بود 8به  يزیچ. دمکر شیآرا

گرفتم و رفتم به  یدربست هی. و به مامان گفتم که با دوستم قرار دارم نییرفتم پا! بار برف اومد و بس هیهمون 

تا رفتم . گهیاما خب مجبور بودم برم تو دبود  دهیزود رس یربع هی. دمیرس 9ربع به  هیساعت . رستوران مورد نظر

فکر کنم از ساعت  نیا. که برام تکون داد دمیدست احسان و د هویکه  نمیگشتم تا بش جدن يجا هیداخل دنبال 

 !نشسته نجایا 8

 هی. کرده بود پیچقدر خوشت. میو نشست میکرد یسمتش که از جاش پاشد و با هم سالم و احوال پرس رفتم

منم پالتوم و درآوردم و به . کرده بود زونیآو یبه صندل شمیکت سورمه ا. تنش بود یونه آبچهارخ راهنیپ

 گه؟ ینم یچیچرا ه نیا. میو دوباره ساکت نشست میسفارش غذا رو داد. کردم زونیآو یصندل
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 د؟یدرستون و ادامه بد دیخوا ینم: چشمام زل زد و گفت به

 .کنمیکنکور آماده م يدارم خودم و برا. قاچرا اتفا: چونم گذاشتم و گفتم ریو ز دستم

 !دیدلخواهتون قبول ش يرشته  دوارمیام! خوبه یلیـ خ احسان

 !ممنون یلیـ خ من

 د؟یبه حرفام فکر کرد... ازتون بپرستم که  يو حضور نمتونیـ راستش خواستم بب احسان

 .همسر سابقتون بودهشما و  نیب یکه چه مشکل ستیبرام مهم ن دینیبب: نگاهش کردم که گفت فقط

 ست؟یبراتون مهم ن: ابروم و دادم باال و گفتم يتا هی

 !دیخودتون و دار لیشما دال دونمیاما م. ـ خب نه که مهم نباشه احسان

 ؟یلیچه دال دیبدون دیخوایاما نم! ـ خب بله من

 !به دونستنش ندارم يـ اصرار احسان

حداقل من ! دیخوشحالم که جدا شد یلیراستش من خ: گفت گمینم یچیه دید یوقت. ابروهام و دادم باال بازم

 !دمیبه آرزوم رس

 ـ آرزوتون؟ من

 !بهتون درخواست ازدواج بدم نکهیـ ا احسان

اول ازت خوشم اومده  داریراستش من از همون د: که گفت میچند لقمه از غذا رو در سکوت خورد. آماده شد غذا

کردم که  نیبعد از اون خودم و نفر. يازدواج داد و تو هم قبول کرد شنهادیزرنگ تر از من بهت پ یکیاما . بود

 !از دست دادمت هبودم ک ریدلگ یلیاز خودم خ! سره نکردم هیچرا همون شب کار و 

تخس که دارن  يپسر بچه ها نیع. حرف زدنش با مزه بود. برداشته بود تعجب کردم یمیفاز صم هوی نکهیا از

 !رنایم لیواسه اشتباهاتشون دل

هر . کنم یمن حاضرم زندگ یهر کجا هم که بگ. ندارم یمشکل یمن از نظر مال: آگاه لبخند زدم که گفت ناخود

 ه؟یخب حاال نظرت چ...  دمیانجام م یبگ میکار

 !جواب بدم تونمیاالن نم! فکر کنم دیمن با دینیـ بب من

 نبود؟ یهفته واسه فکر کردن کاف کیمگه : و کج کرد و گفت لباش
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 !نه معامله. ازدواج کنم خوامیاما من م. دیببخش: زدم و گفتم پوزخند

 !از حدش بود شیبه خاطر اعتماد به نفس ب دیشا! نه ازدواج دهیداره معامله انجام م کردمیچرا احساس م دونمینم

 شتریب هگیماه د کیآخه من تا  ؟يبه فکر دار ازیخب به من بگو چقدر ن! نبود يزیچ نیـ من منظورم چن احسان

 !من باش ي چارهیفکر قلب ب کممی!بمونم تونمینم

 دواریام ادیبهتره بگم ز ای. کنم دوارتونیام خوامیاما من نم... چقدر  دونمینم: زدم و گفتم یلبخند کمرنگ. دیخند

 !دینباش

 آخه چرا؟: گفت یو چنگالش و گذاشت و با ناراحت قاشق

 یبا کس تونستمیم يچجور! و فراموش کنم نینوز نتونسته بودم امه یمن حت! ومدمیبا خودم کنار م دیاول با من

 !و فراموش کنم نیام تونمینم...  کنمیآره اعتراف م! گستید یکی شیکنم که فکرم پ یزندگ

 ؟يرو دوست دار يا گهیکس د: گفت دیسکوت من و د یوقت

اما من . ستین یکس! نه: گفتمآروم . تو چشماش بود یغم خاص هی. و بلند کردم و به چشماش نگاه کردم سرم

! امیکنار ب تیوضع نیمن هنوز نتونستم با ا! نگذشته مییاز جدا يادیهنوز مدت ز! امیبا خودم کنار ب دیاول با

 !قبل از رفتنتون جواب بدم کنمیم یسع

 م؟ینیهمو بب یتا اون موقع گاه میتونیم: من با آرامش گفت مثل

 !باشه: اما گفتم. بودم مردد

 !ممنون: زد و گفت یزونمح لبخند

 !بابت شام امشب ممنون. برم گهیمن د! خب یلیخ: جام بلند شدم و گفتم از

 !دیکجا؟ شما که غذاتون و نخورد: جاش بلند شد و گفت از

 !ممنون یلیـ خ من

 !برسونمتون دیـ پس بذار احسان

 !دستت درد نکنه: نکردم و تو دلم گفتم یمخالفت

نسبتا  يآقا هیخورد که  دهیکه چشمم به ها رونیب میو باهم از در اومد دیپوش گذاشت و کتشو زیو رو م پول

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا. طرف رستوران ومدیداشت م یمسن

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا. سالم: بهمون انداخت و اومد جلو و گفت ینگاه

 !مهمون آقا احسان بودم یچیه: زدم و گفتم یکمرنگ لبخند
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 کو؟ باهاتون نبود؟ يپس پر: برم انداخت و گفتبه دور و  ینگاه

 ه؟یاون ک! ـ نه من

 !پور يمهدو ياستادم آقا شونیا: اون آقا اشاره کرد و گفت به

 زیبه هر دومون زل زده بود و چشماش و ر. کردیهر لحظه من و متعجب م دهیها ينگاه ها. میآشنا شد باهم

 شده؟ يزیچ: آروم بهش گفتم. کرده بود

 .باهاش حرف بزنم دیبا. در مورد پروژمه. برم دیاستاد رفت داخل منم با. نه: گفت يجد یلیخ

 .کرد و رفت و من همچنان متعجب بودم یخشک خداحافظ یلیخ

 م؟یبر يخوایـ نم احسان

 .چرا چرا: و تکون دادم و گفتم سرم

 .و رسوند خونه و رفت من

 نیبب! و فراموش کنم نینکرده بودم تا ام دایپ یراه چیه. روز گذشت اما من همچنان فکرم مشغول بود اون

دغدغه سرم و رو بالش  یب شهیباشه؟ چرا نم ينطوریمن ا یزندگ دیآخه چرا با! کردن يچطور همه با دلم باز

 بذارم و بخوابم؟

 

 :چهل و پنجم فصل

 رسم؟ینم اخه چرا به تهش! میراه زندگ نیبه ا. کردمیفکر م میو رو بالش گذاشته بودم و به زندگ سرم

اه خفه شو : و گفتم میشونیمحکم زدم رو پ یکیرو تختم نشستم و ...  جهینت یهمه فکر ب نیشدم از ا خسته

 !توام گهید

 !ببخش حواسم نبود: گذاشتم و گفتم میشونیبا خنده دستم و رو پ. از ضربه دستم درد گرفت میشونیپ

خودشون ! و سامانم انگار نه انگار که منم آدمم يپر نیا. حوصلم بدجور سر رفته بود. دمیخودم خند یوونگید به

 .زنگ زدم نازیو برداشتم و به پر میگوش! اخه منم دل دارم. رونیب رنیم ییدو تا

 !زمیـ الو سالم عز من

 !يخوایم یچ نمیبنال بب. ـ سالم و کوفت نازیپر

 چه طرز صحبت کردنه؟ نیا زمیـ عز من

 ؟یخوب يچطور گهید یکی زیحاال عز. تسین لیدل یب زمتیعز نیآخه ا نازـیپر
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 عسلم؟ يتو چطور. ـ خوبم گلم من

 !ادیبهت نم زایچ نیا. ـ اه اه اه مثل آدم حرف بزن نازیپر

 شما؟ نییکجا... ـ گمشو  من

 !به تو چه نازـیپر

 .گماااایبهت م یچ هی يـ پر من

 !پارك ملت میاومد نازـیپر

 !امیمنِ سر خرم االن م! ـ خوبه من

 !يسر خر یدونیخوبه خودت م ـنازیپر

 .امیباشه االن م. زمیـ انقدر با من تعارف نکن عز من

پچ پچاتون و زود  نیبب يهو: با خنده گفتم. خلوت رفته بودن يجا هی دمیفهم. پچ پچ اومد يو صدا دیخند

 ؟يدیفهم دیبا بلندگو حرف بزن دیکه اگه من اومدم با نیبکن

 .گذاشته رو بلندگو دمیفهم. سامان اومد يخنده  يصدا

 .که شب شد ایگمشو زود ب نازـیپر

 یشلوار آب هیو با  میکتون دیمانتو سف. به پالتو نداشتم يازیهوا خوب بود پس ن. کردم و رفتم سمت کمدم قطع

شدم و بعد  یبه مامان گزارشات و دادم و سوار تاکس. رونیو اومدم ب دمیشال همرنگ شلوارم پوش هیو  یآسمون

 .زنگ زدم نازیپر هدرآوردم و ب فمیو از تو ک میگوش. بود 6ساعت . دمیرس ساعت مین

 ن؟ییـ الو؟ زود بگو کجا من

 !يسمت شهرباز ایب نازـیپر

 .اومدم یـ اوک من

نشستم و در گوش هم پچ پچ  یو سامان رو صندل نازیپر دمیکه د يدم شهرباز دمیراه رفتن رس یاز کل بعد

 ستادمیدرختا رد شدم و پشت سرشون ا يآروم از البه ال. خلوت بود یلیخ لیعطت يپارك نسبت به روزا. کننیم

 !پخخخخخ: و بلند گفتم

 .دیرسیاما بهم نم دییسامان دنبالم دو. دنیاز جاشون پر هردوشون

 !ـ مگه دستم بهت نرسه سامان

 !سامان ولش کن گناه داره نازـیپر
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 !واسه خودت دل بسوزون يـ گمشو پر من

 باالخره . دندییدوین دنبالم مهردوشو حاال

 

 

دستاتون از زانو  یآخ اله: و گفتم دمیبه بازوم دست کش. ازم گرفتن و ولم کردن شگونیو چندتا ن دنیرس بهم

 !فلج بشه

 د؟یریحاال کجا م: دنبالشون راه افتادم و گفتم. به سمتم برگشت و ادام و درآورد نازیپر

 !يشهرباز میریـ م سامان

 !هااا ـ خرس گنده من

که باغ وحش خرساش  نهیمنظورم ا: بهم انداخت که دستام و آوردم باال و گفتم ینگاه وحشتناک هردوشون

 گندس؟

 .میبود ستادهیا یفروش تیهر سه تامون دم باجه بل. دنیبهم خند هردوشون

 ؟يریبگ تیبل يریـ خب چرا نم من

 !میهست یمنتظر کس نازـیپر

 ؟یـ ک من

 !ـ اوناهاش اومد سامان

بود و  دهیپوش یبا کت شکالت يدیسف راهنیپ. شدم خکوبیتو جام م نیام دنیو دنبال کردم که با د نگاهشون

آروم . انداختم که با خنده ابروهاشو باال آورد نازیبه پر ینگاه خطرناک. به طرفمون اومد کردیکه نگام م نطوریهم

 !جون يپر رسمیبعدا به خدمتت م: تو گوشش گفتم

. آروم جوابش و دادم یلیخ. اول از همه به من سالم کرد. شده بود کمونینزد نیحاال ام. نگفت يزیو چ دیخند

 نازیداشتم تو دلم پر. دم روباه دنبالش رفت نیهم ع نازیو پر رهیبگ تیسامان رفت تا بل. کرد یبا همه احوال پرس

 حالت خوبه؟: گفت نیکه ام دادمیو فحش م

 !خوبم: آروم گفتم. کردیکج گرفته بود و نگاهم م کمیو سرش و بود  بشیدستاش تو ج. کردم نگاش

 !منم خوبم محض اطالع: زد و گفت لبخند

 .شدم نازیو منتظر سامان و پر نییو انداختم پا سرم
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سوار شدن اما تا خواستم منم سوار شم  نازیسامان و پر. میاول سوار فانفار شد شهیمثل هم. داخل میرفت باالخره

هردوشون واسم  نکهیاز ا. مینشست نیکاب هیتو  نیمن و ام يمجبور. حرکت کرد نشونیست و کابدر و ب نازیپر

رو کردم . کردینگاهم م رهیخ یه نیام. دادمیفحششون م یبودم و تو دلم ه یعصبان یلیبودن خ دهینقشه کش

 د؟یاونور و نگاه کن شهیم: بهش و گفتم

 چرا؟: و گفت دیخند

و نگاه  نییهم پا نیام. کوچولو بود زیچقدر همه چ. نگاه کردم نییبه پا. نگفتم يزیچ هام و انداختم باال و شونه

 قشنگه نه؟ زیچقدر همه چ: کرد و گفت

باهات حرف  خوامیسوگل م: نگاهم کرد و گفت رهیخ. باال ياون باال میبود دهیرس گهیحاال د. نگفتم يزیچ بازم

 !بزنم

 !شما ندارم با یمن حرف: و گفتم نییو انداختم پا سرم

 !يبه حرفام گوش بد دیتو با. شدیمانع م يزیچ هیبگم  خواستمیم یچند وقته هرچ نیا! ـ اما من دارم نیام

 !خوردم یلیس هیاما آخرش . حرف و زدم نیروز منم هم هی: پوزخند زدم و گفتم هیآخرش  يجمله  به

گلوم و  یدوباره اون بغض لعنت. کنهیم نگاهم یداره با شرمندگ دمیسرم و باال گرفتم د. دمیازش نشن يزیچ

 ...من : چشماش و بست و گفت... گرفت 

با خنده نگاهم  نازیپر. رونیاومد ب نیبعد هم ام يلحظه ا. رونیخودم و انداختم ب عیباز شد و من سر نیکاب در

 خوب بود نه؟ یلیخ: کرد و گفت

 !جون يدارم برات پر: کردم و گفتم یتصنع ي خنده

 

 

 هی میبر دیهست: سامان گفت رمیبگ شگونشیتا خواستم ن. زبونش و در آورد و ادام و درآورد هیم بقاز چش دور

 م؟یبخور یبستن

 .هوس کردم یلیخ ایآخ گفت: مثل بچه ها ذوق زده گفت نازیپر

اشهدتو : گفتم يمنم وحشتناك رو به پر. رمیبگ یو سامان رفتن تا بستن نیام. میخلوت نشست يجا هی میرفت

 !کارت تمومه گهید. ين پربخو

 !خوابهیم ریش یبچت شب ب! انقدر حرص نخور! باشه گلم:زد و گفت يلبخند يخونسرد با
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پاچه  ينطوریدر ضمن االن ا. مواظب باش من صاحاب دارماااا يهو: تا خواستم بزنمش گفت. لبخند زد دوباره

 ،یکنیتازه دست و پام و بوسه بارون م! يریقربون قد و باالمم م چ،یه یکنیبعدا به جونم دعا که م! يریگیم

 ...بعدش 

 !ومدمیاصال نم دیدیباند کش مزیبرام نقشه ج دمیفهمیاگه م! ـ بسه تو رو خدا من

 !جمیبگم حرص نخور عج تونمیفقط م نازـیپر

 .چقدر خوش بود. انداختم ینگاه نازیخونسرد پر يکردم و به چهره  یپوف

و  یبستن نکهیبعد از ا. و بعدشم من نیکنارش ام.کرده بود به سامان  کینزدخودش و  نازیپر. رو آوردن ایبستن

 !خب نیبهم؟ به منم بگ نیگیم یچ. تر نوریا کمی ایب: گفتم يقورت دادم رو به پر

 .میگفتینم یخاص زیچ: دوشون نگاهم کردن و سامان گفت هر

 !ستیکه به تو مربوط ن نهیمنظورش ا نازـیپر

 !ها يعقده ا... اوف : چرخوندم و گفتم شیو به حالت ا چشمام

 !ایگفت یچ دمیشن نازـیپر

در و تخته رو ... شکرت خدا ! یباش دهیخب شن: کردم و گفتم يدوباره رو به پر. زد و نگاهم کرد يلبخند نیام

 !يخوب باهم جور کرد

با تو ازدواج  خوادیه ماحسان ک چارهیب! یاحساس یواقعا چقدر ب: سرش و به حالت تاسف تکون داد و گفت نازیپر

 !کنه

 هی نازیرو لب پر. سامان بلند شد و چند تا زد پشتش تا حالش جا اومد. بلند شد نیام يسرفه  يدفعه صدا هی

 .بود يدار یلبخند معن

 ن؟یام یـ خوب سامان

 !یمرس. خوبم: کرد و گفت یکوتاه ي سرفه

 !دستام و بشورم میبر ایب سامان: رو به سامان گفت نازیپر. تموم شده بود هامونیبستن

 !میـ باشه بر سامان

 !امیمنم ب دیـ خب صبر کن من

 ؟يایتو کجا م میدست بشور هی میبر میخوایـ م سامان

 !دستام و بشورم خوامیـ خب منم م من
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 !دستات و با دستمال پاك کن خوادینم نازـیپر

 !گهید نید بش: با حرص گفت نازیخواستم اعتراض کنم پر تا

: تا متوجه نگاهم شد تند گفت. بود رهیهنوز به من خ. نگاه کردم نیبه ام. نشستم و اونام تند دور شدند يمجبور

 م؟یباهم قدم بزن میبر شهیم

 

شلوارش و  بیدستاش و تو ج. منم از جام بلند شدم و به دنبالش راه افتادم. جاش بلند شد و منتظرم موند از

 هی یحت... پشت درختا . خلوت یلیخ يجا هیبه  میدیرس. میشدیر مشلوغ دو ياز اونجا میداشت. نییسرشم پا

دارن دنبالمون  نایاالن سامان ا! میشددور  یلیخ. میبرگرد: گفتم. لحظه ترس برم داشت هی. نفرم اونجا نبود

 !گردنیم

 ؟یبا احسان ازدواج کن يخوایم: شد و گفت رهیو سرش و بلند کرد و به چشمام خ ستادیا

 ؟یباهاش ازدواج کن يخوایم! سوگل: دوباره گفت. باز هم جادو شدم. ه کردمچشماش نگا تو

هم من و دوست  یلیو خ... و  ستیبهتر از بق یلیاحسان خ... خب : گفتم. گرفتست یلیکردم صداش خ احساس

 !شانس دوباره باشه هی نیا دیشا مییبعد از اون جدا! داره

 ؟يتو هم دوسش دار: گفت آروم

 !اون من و دوست داره! هیوبـ اون پسر خ من

 !من دوست نداره يکس به اندازه  چیـ ه نیام

 . مات و مبهوت حرفش شدم. ستادیو برگردوند و پشت بهم ا روش

 ه؟یـ منظورتون چ من

 ه؟یمنظورتون چ: دمیدوباره پرس. ستادمیشدم و پشتش ا کشیقدم نزد هی

 . نگاهم کرد یناراحتو با . چشماش پر اشک بود. ستادیبرگشت و مقابلم ا آروم

 "!یکنینابودم م يدار ؟یلعنت یکنیم کاریبا من چ يدار"

 هیرحم یب نیا ییهمه جدا نیسوگل بعد از ا! من نابود توام. توام ي وونهیمن د. ـ سوگل من دوست دارم نیام

مرده  هی مثل یوقت. بهم گفت دمشیکه د يبار نیآخر! و بهم گفت زینگار همه چ! گهید یکیبا  يبر يکه بخوا

سر  ییچه بال یلعنت زیکه کامب تگف. يدیگفت که چقدر زجر کش! افتاده بود بهم گفت مارستانیرو تخت ب
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! گفت که با حرفام سوگلم و عذاب دادم... و گفت  تونییجدا لیدل یحت! کرده تشیکه چقدر اذ. من آورده یسوگل

 !اش انقدر خودخواه نبودمک! دمیفهمیو زودتر م زیکاش همه چ يکه ا! و گفت زیبهم همه چ

تو اگه ! تپهیتو م يوار داره برا وونهیقلبم د نیا! نیبب: اومد و دستم و گرفت و رو قلبش گذاشت و گفت کمینزد

من و  کنمیخواهش م... عذابت دادم  دونمیم. خوامیسوگل من ازت معذرت م! فتهیاز کار م نمیا یاشاره کن

 يتو همه آرزو! سوگل یتو بت من! پرستمتیممن مجنون وار ! له کن نتینازن يپاها ریقلبم و ز ایاصال ب. ببخش

 ! یمن یتو هست! قشنگم یمن يایتو تمام دن! یمن دیتو ام! یمن

 !نمیبیدارم خواب م یعنی! شهیباورم نم ایخدا. میختیریهردومون اشک م حاال

فرشتم  ياشکا دنیمن طاقت د: و با دو تا دستش گرفت و با انگشتان شستش اشکام و پاك کرد و گفت صورتم

هر روز ! آب شدم دنتیدو سال به خاطر ند! تو فراق تو سوختم یلیخ! تو نداره يطاقت دور گهیقلبم د! و ندارم

اما ...  يکرد رانیو و زمی، همه چیمن و کشت يجواب مثبت داد زیکه به کامب يروز. بود روزیمثل د میزندگ

. نمیو بب تیناراحت خوامینم. نمیاشکات و بب خوامینم گهید. يدیکش یاز من سخت شتریکه تو ب فهممیحاال م

 ...دوست دارم... دوست دارم ! من دوست دارم سوگل.نمیو بب دنتیعذاب کش خوامینم

اشکام و کامل پاك کردم و به . با تعجب نگاهم کرد نیام. دستاش و پس زدم و چند قدم عقب رفتم اریاخت یب

کدوم از کارام دست  چیه. نفسام تند شده بود. انگار الل شده بودم. زدن نداشتم حرف ییتوانا. زل زدم نیزم

 ده؟یچرا رنگت پر وبه؟سوگل چت شده؟ حالت خ: نگاهم کرد و گفت یبا نگران نیام. خودم نبود

: قدم اومد جلو و گفت هی. دستم و محکم رو قلبم فشار دادم. طاقت دردش و نداشتم گهید. دیکشیم ریت قلبم

 ...ل سوگ

 !نگو...  یچیه: و آوردم باال و گفتم دستم

: و دستم و گرفت و گفت دیدنبالم دو نیام. گرفتم و رفتم شیو در پ یبرگشتم و راه. اصال خوب نبود حالم

 سوگل صبر کن چت شده؟

 !خواهش کردم... ازت ... ایدنبالم ن کنمیخواهش م... ولم کن : و گفتم دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 

 

 فمیقرصام و از تو ک. جا نشستم و دستم و رو قلبم گذاشتم هیو  نگیاز اونجا دور شدم و رفتم تو پارک عیرس

سرم و تو دستام . شدیحالم کم کم داشت بهتر م... آب و هم برداشتم و تا ته خوردم شهیش. برداشتم و خوردم
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و کردم؟ چرا فرار کردم؟ چرا منم نگفتم  ارنکیواقعا دوسم داره؟ چرا ا یعنی. فکر کردم نیام يگرفتم و به حرفا

واقعا دوسم داره؟ ... آخه چرا نگفتم؟... نگفتم نفسم به نفس تو بستس . کشمینفس م اریاخت یبدون تو دارم ب

ترسم به حرف عقلم گوش  یم.. به حرف دلم گوش بدم  ترسمیم... دونم  ینم ده؟یم میداره باز ایدوسم داره؟ 

 چرا عذاب من آخه؟ ایخدا... طاقت درد ندارم  گهید. . ترسمیم گهید.. بدم 

 !نجاستیا ایسامان ب: دمیو شن نازیپر يچه مدت اونجا نشسته بودم که صدا دونمینم

 ؟یکنیم کاریچ نجایحالت خوبه؟ ا: گفت یبا نگران. سرم و بلند کردم. و رو شونم گذاشت دستش

 !خونهبرم  خوامیسامان کجاست؟ م: و تکون دادم و گفتم سرم

رو رسوند و باهم  نازیو خواست بره درمونگاه که نذاشتم و پر دیچند تا سوال ازم پرس یهم اومد و با نگران سامان

سرم و تو بالش .حالم اصال خوب نبود. رفتم تو اتاق و خودم و انداختم رو تخت یحرف چیبدون ه. خونه میرفت

حال  نیرو به هم یمدت. داشتم اجیاحت هیگر نیا به اواقع. هیشروع کردم به گر يخفه ا يفرو بردم و با صدا

. بود قهیدق 11:20ساعت . آباژور و روشن کردم. معلوم نبود زیچ چیاتاقم ه یکیتو تار. سرم و بلند کردم. گذروندم

 !شهیم ریداره د. عجله کن. زود باش: گفتیتو ذهنم م ییصدا هی

دستگاه مشترك : گفتیاپراتور اومد که م يبعد صدا يااما لحظه . و گرفتم نیو برداشتم و شماره ام میگوش

 !باشدیمورد نظر خاموش م

 رونیبا عجله از اتاق اومدم ب. طاقت نداشتم گهید. هم شمارش و گرفتم اما باز هم خاموش بود گهید چندبار

 ؟يدیو م چتییسامان سو: رو به سامان گفتم. تو سالن نشسته بودم یهمگ. نییرفتم پا

 ؟يبر يخوایم ییجا: شد و گفتجاش بلند  از

 !ـ آره من

 !ارمیـ صبر کن برم از باال ب سامان

 وقت شب؟ نیا يبر يخوایکجا م: رفت باال و مامان گفت سامان

 !برم دیکار دارم حتما با ییـ جا من

 !يباشه اما مواظب باش تند نر: گفت بابا

 که بره؟ ینکیم قشیتشو! ستیحالش خوب ن ینیبیم! واا: با اعتراض گفت مامان
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 يبگه با صدا يزیتا مامان خواست چ. رونیاز خونه اومدم ب عیسر. و داد دستم چییو سو نییاومد پا سامان

دارم  دونستمیم. بهتر شده بود یلیاالن حالم خ. رونیروشن کردم و اومدم ب عیو سر نیماش. نزد یسامان حرف

 .کنمیکار و م نیبهتر

 

 

 :چهل و ششم فصل

تو . دور نبود ادیراهش ز. کنهیم یکه با نگار بود داره مستقل زندگ يتو همون خونه ا نیودم امب دهیسامان شن از

با . همش خاموش بود. خونش انداختم يبه چراغا ینگاه. رونیو پارك کردم و اومدم ب نیماش. دمیربع رس کی

 له؟ب: دمیصداش و شن نکهیتا ا دیطول کش یلیخ. حال زنگش و زدم نیا

 !لـ منم سوگ من

 ختهیچند ساعت بهم ر نیبه نظرم تو ا. نگاهش کردم. ظاهر شد نیدر باز شد و ام نکهیتا ا دیطول کش قهیدق هی

 تو؟ امیب يذارینم... سالم : لبخند زدم و گفتم. هنوز همون لباسا تنش بود. موهاش آشفته بود. بود

 !چرا چرا... سالم : خودش اومد و گفت به

 يخوریم يزیچ: المپ و روشن کرد و گفت هی. نشستم یمبل يرو. داخل شدمدر کنار رفت و من  يجلو از

 ارم؟یب

 حالت بهتره؟: اومد مقابلم نشست و انگشتاش و بهم گره زد و گفت. تکون دادم یبه عالمت منف سرمو

 .ممنون. ـ خوبم من

احساس کردم با  .شده بود و تو فکر بود رهیبه انگشتاش خ. نگاهش کردم یچشم ریز. میسکوت کرد هردومون

 .میدیزجر کش یلیهردومون خ! تمومش کنم خواستمیم گهید. ختهیبهم ر یلیاون رفتارم خ

 اومدم؟ یچ يبرا یپرس ینم:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...بگم که ... اومدم بگم : و گفتم دمیخند. نگفت يزینگاهم کرد و چ یسوال

 !پرستمتیوار م یلیکه منم ل: م و گفتمچشم دوخت شییجادو يو بلند کردم و به اون گوله  سرم

منم ! دوست دارم تو حال خودم نبودم یاون روز که بهم گفت: و گفتم نییسرم و انداختم پا. من و نگاه کرد مات

من بهت ! دوست دارم ایتمام دن يبگم که اندازه ! بگم که چقدر خوشحالم عاشق تو شدم. بهت بگم خواستمیم

 !دمیبال یتو به خودم مبخاطر عشق ! کردمیافتخار م
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 يکار! کار ممکن و کرد نیبا من بدتر زیاون روز کامب يفردا:و ادامه دادم ستادمیجام بلند شدم و پشت بهش ا از

از تمام . خوردیحالم از خودم بهم م! وجود نداشت یمن گهید! من شکسته بود زیهمه چ! کرد که از تو دور باشم

تو  ینیریش! به کامم تلخ شده بود یزندگ يها هینثا! ومدیز سامانم بدم ماوقات ا یگاه یحت. مردا متنفر بودم

هر لحظه ... کابوس وحشتناك  هی! کابوس بود هیمثل ! شباهت داشت یاهیبه س زیهمه چ! زدیم یدهانم به تلخ

خاطره  ادی. کردیتو بود که آرومم م ادیتنها ! شدمیکابوس رها شم اما بدتر غرق کابوس م نیمنتظر بودم از ا

بود که دووم آوردم وگرنه  زایچ نیبا هم دیشا! کردیو خاکستر م شمیآت. دادیبه من آرامش م شتمکه با تو دا ییها

 !ممکن بود االن نه خودم بلکه روحم جلو روت بود

من تو  يالگو. دوست داشتم دمیرو فهم یزندگ یاز وقت! منم دوست دارم نیام: و پاك کردم و گفتم اشکام

 يکه تو بر ییجا! بخورم يرو که تو دوست دار ییغذا! بپوشم يو که تو دوست دار یلباس کردمیم یسع! يبود

فقط تو ! اد منم متنفر باشمیکه تو بدت م يزیمنم دوست داشته باشم و چ يو که دوست دار يزیچ! منم برم

 کردمیتصور م! زدمیحرف م و با تو شستمیها تو اتاق م وونهیاوقات مثل د یکه بودم گاه کایتو آمر! و تو يبود

 !شده بودم یروان! کردمیو باهات درد دل م یتو کنارم

اما بدون تو ! کنهیقلبم خوب کار نم! شدم یعصب. ختسیروحم بهم ر! کرده رییتو من تغ زایچ یلیدوسال خ نیا

دم که بهت بگم اوم نجایا! شده شترمیب چ،یبه تو کم نشده که ه يمدت که ازت دور بودم از عالقه ام ذره ا نیا

...  امیداشتم تا با خودم کنار ب ییاز به تنهاین! حالم خوب نبود! اونجا تو پارك نتونستم بگم! منم دوست دارم

 ...اگه نه که  چ،یکه ه یو درب و داغون باش ختهیروح بهم ر هیبا  یتونیاگه م... بگم  یچ دونمینم گهید

کرد و چونش و رو شونم گذاشت و  کیپشت به خودش نزدمن و از . دستاش و دورم احساس کردم يگرما هوی

 !رو نخوام يناز يالهه  نیچن کنمیعشقم من غلط م: گفت

من و به سمت خودش . آرامش لبخند زدم نیاشکم و رها کردم و به ا يقطره  نیو بستم و آخر چشمام

 داشیمن مروار یسوگل نمیبن گهید: گفت کردیکه پاکشون م ینیاخم کرد و در ح دیاشکام و د یوقت. برگردوند

 !بشم تیرنگ ياون چشما يمن فدا یاله! ارمیمن طاقت نم گهیبچکه که د

 !زمیخدا نکنه عز: کردم و گفتم کیاونوبه خودم نزد محکم

 !دوست دارم: به موهام زد و گفت يا بوسه

 !منم دوست دارم: دورم حلقه کردم و گفتم شتریو ب دستام
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خب : و گفتم رونیآرامش خاتمه دادم و از بغلش اومدم ب نیبه ا نکهیتا ا میدکنار هم بو ينجوریرو هم یمدت

 !من برم گهید

 ؟يـ کجا بر نیام

 !شبه ها کیساعت : و نشونش دادم و گفتم میمچ ساعت

 !ياالن بر خوامینم! من تازه بدستت آوردم! خب باشه: و گرفت و بوسه زد و گفت دستام

 ...ـ آخه  من

 !ذارمیچون من نم يبر یتونیباز هم نم ياگرم بخوا! یبمون دیبا! اگر نداره گلمـ آخه و اما و  نیام

 !پس بذار خبر بدم: مبل نشستم و گفتم رو

 .هم کنارم نشست و دستاش و دور شونم حلقه کرد نیام. و برداشتم و شماره سامان و گرفتم میگوش

 !خانوم حواس پرت! به به! ـ به به سامان

 .ـ سالم من

 !يدیتو جواب نم زنمیکه من زنگ م میهرچ ؟یزودتر زنگ بزن يمردیم. سالم کیلـ ع سامان

 !ـ ببخش حواسم نبود من

 ! دونمیـ اون و که م سامان

 !امیـ خواستم بگم من امشب نم من

 حالش خوبه؟ نیـ ام سامان

 !سونهریسالم م. آره خوبه: و گفتم دمیخند. دمیخجالت کش نمیام شیمن پ دونستیکه سامان م نیا از

خرخرش  امیمو از سر سوگل کم بشه م هیاگه ! فقط بهش بگو حواست به خواهرم باشه! ـ سالمت باشه سامان

 !رمیگیو گاز م

 !دوستم موندم يبگو خونه  نایبه مامان ا! نگران نباش! وونهیـ د من

 !ییکه تو کجا دوننیراحت اونا م التیـ خ سامان

 !یسام... ـ ا  من

 !گمیدروغ نم گهیمن د! تو کوف یـ سام سامان

 ؟يندار يفعال کار! ـ باشه من

 .ـ نه مواظب خودت باش سامان
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 .خداحافظ. ـ باشه من

 .ـ خداحافظ سامان

مو از سرم کم بشه  هیو اگه  یداد مواظب من باش غامیسامان پ: گفتم نیو با خنده به ام زیو گذاشتم رو م یگوش

 !رهیگیخر خرت و گاز م ادیم

 ! مواظب خودم باشم یحساب دیـ پس با نیام

 !بشمااا مونینکن که از حرفام پش يکار... ا : اخم گفتم با

 !نازت برم يقربون اخما! کردم خوشکل من یـ شوخ نیام

 ! ـ خدا نکنه من

 !میبخواب میحاال بر گهیخب د: جام بلند شدم و گفتم از

امشب خواب : دورم حلقه کرد و گفتدستاش و . افتادم کنارش. دیو گرفت و من و به سمت خودش کش دستم

 !خواب یب

 !خب ادیاما من خوابم م: دستام و دورش حلقه کردم و گفتم منم

 !من یسوگل پرهیاالن خوابت م: و گفت دیکش مینیو به ب شینیب. پر از عشق بهم انداخت ینگاه

 ...صورتم آورد ومن ازخجالت سرخ شدم کیو نزد سرش

 گهید. دونستمیهر لحظه خودم و خوشبخت تر از قبل م. تو گوشم بود نیه امعاشقان يشب نجواها يها مهین تا

اما . دمیباورش برام سخت بود که به آرزوم رس. باشه يآرامش ابد نیا نکهیجز ا. خواستمیاز خدا نم زیچ چیه

 ... یتنو چقدر دوست داش... منم معلوم شد  یزندگ يباالخره ته جاده ... نیریش تیواقع هی... داشت  تیواقع

 .ختمیریو رو پاهام گذاشته بود و من با دستام موهاش و بهم م سرش

 ن؟یـ ام من

 ـ جان دلم؟ نیام

 از من خوشت اومد؟ یـ ک من

 ـ مگه من گفتم ازت خوشم اومده؟ نیام

 !نیـ ام من

 یک! يکرد ریمن و با چشمات اس یک یبپرس دیبا! نیجان دل ام: وگرفت و به انگشتام بوسه زد و گفت دستم

 !يخودت کرد يدایمن و واله و ش
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 ؟یک! ـ خب حاال همون من

بود که در  یروز سرد زمستون هینبود  یکیبود  یکی... اوممم : و گفت دیبه حالت تفکر تو حدقه چرخ چشماش

به جز خانوم گل من  یدر و برام باز کرد و خبر نداشت که کس دریسامان رو زدم که عمو ح ارمیو  قیرف يخونه 

 هی دمیجلوتر رفتم که د یکم! ستیکس اونجا ن چیه دمیخبر از همه جا اومدم تو که د یمنم ب! ستین خونه

که خشک  دهیوتاب م سشیقشنگ و خ يو داره موها ستادهیا نهیبا نمک پشت به من کنار شوم يدختر کوچولو

ا حوله خشک کنه که برد تا ب يموهاش و کنار. لحظه مات و مبهوتش شدم هی. بلند بود یلیموهاش خ. بشه

. لحظه خشکم زده بود هی... محوش شده بودم ! پاشه دیسف ارشلو هیبا  یو صورت دیتاپ سف هیمتوجه شدم 

و  یرنگ ياون چشما یوقت. من متعجب نگاهم کرد دنیحولش و رو شونش انداخت و به طرفم برگشت که با د

شده بود و با پوست  یگونه هاش صورت! دادم به قول معروف دل از کف. شد یچ دمینفهم گهید دمیو د باشیز

دفعه به خودم  هی! موندیم گوشیباز يدرست مثل دختر بچه ها. هماهنگ بود و با نمک شده بود یلیخ دشیسف

جلو  بایصورت اون فرشته ز بستمیاز اون موقع هر وقت چشمام و م... از اونجا دور شدم  دیببخش هیاومدم و با 

 ...دیبه عشقش رس نمونیآقا ام. دیا به سر رسم يقصه ...  ومدیچشمم م

 .آوردم ادمیزدم و اون روز و  يلبخند

 !سالم بود 14اون موقع فکر کنم ! ادمهیـ آره  من

 !ـ آره نیام

 !يزدیم دیمن و د یمکیقا! ایح یـ ب من

 !یختیو بهم ر زیموقعت همه چ یتو هم با اون برگشتن ب! گهیـ آره د نیام

 !عا کهواق: و گفتم دمیخند

 !نداره ریجا نظ چیقربون خانوم خوشکل خودم برم که ه: طرفم غلت زد و گفت به

 !نمیتر زیخدا نکنه عز: و گفتم دمیخند

 !ییبایو چه صبح ز... صبح شد : آروم گفتم. کردیداشت طلوع م دیخورش. و نگاه کردم رونیپنجره ب از

 !من نفس يخوشحالم که طلوع کرد یلیخ! من دیـ آره خورش نیام

 ن؟یام! بالمیبه خودم م یخوشبخت نیـ منم خوشحالم و به ا من

 جونم؟ نیام: دوباره گفتم. و نداد جوابم

 خوشکلم خوابش برده؟ نیام: موهاش نوازش دادم و گفتم. کردم خوابش برده فکر
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 ن؟یام: مطمئن بشم خوابه گفتم نکهیا يبرا. جواب نداد دوباره

 !گفتنت برم من نیـ قربون ام نیام

 ؟يدیچرا جواب نم زنمیساعته دارم صدات م هی... ـ ا  من

 !دوباره بگو! رمیگیجون م نیام یگیم یـ وقت نیام

 !وقتشه ابهت زنونم و نشون بدم گهید: کردم و گفتم بلندش

 !دونمیمن م هیخانوم من قو... اوه اوه : و گفت ختیو با دستش موهام و بهم ر دیخند

ممکنه تو ! االن دور بر ندار نیاز هم یول! اون که بله: کش و قوس دادم و گفتم جام بلند شدم و به بدنم از

 !باشه یجوابم منف يخواستگار

من و گرفت و  نکهیتا ا میدیچرخیهر دو دور سالن م. دنبالم که پا به فرار گذاشتم ادیجاش بلند شد خواست ب از

 !نیبذارتم زم نیام: با خنده گفتم.بلندم کرد نیاز رو زم

 !خانوم خوشکله يریاز دست من در م: و رو هوا چرخوند و گفت نم

 !رفت جیسرم گ نیـ ام من

 ! یشمیخوشحالم پ یلیخ: کرد و آهسته گفت کیومنوبه خودش نزد نیو گذاشت رو زم من

 

 چهل و هفتم فصل

. دراومد میگوش يتا چشمام و بستم صدا. سر دردم کرده بود شبید یخواب یب. و رو تخت انداخته بودم خودم

 .میاسم احسان افتاده رو گوش دمیکه د زیرفتم رو م رجهیش یبا خوشحال نهیفکر کردم ام

 ـ الو؟ من

 ؟یخوب. ـ سالم احسان

 !خوبم ممنون. ـ سالم من

 ـ چه خبر؟ مزاحم که نشدم؟ احسان

 !دلم بذارم يو کجا نیا! يکه مزاحم شد معلومه

 !کنمینه خواهش م! یـ سالمت من

 رون؟یب میدنبالت با هم بر امیامروز ب ونمتیـ م احسان

 !و بهش بگم زیامروز وقتش باشه همه چ دیشا
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 م؟یـ کجا بر من

 !ییجا یپارک! دونمیـ نم احسان

 !رو بهتون بگم یمطلب مهم خوامیشاپ م یکاف میبر! باهاتون بمونم تونمینم ادیـ من ز من

 شده؟ يزیـ چ احسان

 !گمیـ حاال بهتون م من

 !دنبالت امیم گهیساعت د 1ه پس تا ـ باش احسان

 !دیایب گهیساعت د 2 شهیـ اگه م من

 ؟يندار يکار! دم خونتونم 12ـ باشه پس من ساعت  احسان

 .خداحافظ. ریـ نخ من

 .ـ خداحافظ احسان

سال تا ! میحاال اگه گذاشتن بخواب. زنگ خورد میخودم و انداختم رو تخت تا چشمام و بستم دوباره گوش دوباره

: حوصله دکمه سبز و زدم و کش دار گفتم یب هیبدونم ک نکهیبدون ا... حاال ! خورهیزنگم نم میل گوشسا

 الـــــــو؟

 !جان الو ـ

 !چه زود دلت تنگ شد ؟ییتو نیام... ـ ا  من

 تو دلت تنگ نشده؟ یعنیـ  نیام

 !یلیـ چرا خ من

 ؟یبخواب یخواستیـ م نیام

 ـ آره چطور؟ من

 !خودت و آماده کن! يخواستگار میایگم امشب مب خواستمیـ م نیام

 !امشب؟ چقدر زود ؟یچ: و گفتم دمیفنر از جام پر مثل

 م؟یتو آب نمک بذار گمیچند سال د يخواینکنه م هیچ: و گفت دیخند

 يزیهنوز به مامانم چ! آخه من لباس ندارم یول! و ندارم تیطاقت دور گهیچون د تونمیـ من اگه بخوامم نم من

 !فردا شب یذاشتیحاال م !نگفتم
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تو  خوامینم! بخواب خوشکل من ریحاال بگ! صبرم تموم شد گهید! طاقت من از تو کمتره. گهیـ نه د نیام

 !چشات پف کنه يخواستگار

 ؟يخوایاگه پف کنه من و نم یعنیـ  من

 !خوامینم یمن زن چشم پفک! ـ نه نیام

 .يبا! باشه.. ـ ا؟  من

 .اومد که تا ساعتها لبخند رو لبام بود نیاز ام یبعد اس ام اس يا قهیقد دمیقطع کردم که د تماسو

 الو؟: شدم و رفتم سمت لباسام و آماده شدم که احسان زنگ زد داریاز خواب ب میون 11 ساعت

 ؟يآماده ا. ـ سالم احسان

 .آره. ـ سالم من

 !دم خونتون منتظرم ایـ ب احسان

 .ـ اومدم من

 

 

من  دنیبا د. نیداده بود به ماش هیتک دمیکه احسان و د رونیاومدم ب عیو سر رمیکجا م مامان اطالع دادم که به

 .سالم: شاخه گل رز و به طرفم دراز کرد و گفت هیبه طرفم اومد و 

 .ممنون. سالم: و گرفتم و گفتم گل

 ؟یخوب: زد و گفت یتلخ لبخند

 م؟یخب کجا بر: د و گفتش رهیکه احسان بهم خ میشد نیسوار ماش. سرم و تکون دادم فقط

 !زود برگردم دیبا. باشه کینزد يجا هی! کنهینم یفرق: و گفتم دمییو بو گل

 .و روشن کرد و راه افتاد نیفکر کرد و بعد ماش یکم

 ...امروز خواستم که : و با قاشق همش زدم و گفتم ختمیقاشق شکر تو قهوه م ر هی

 !هیجوابت منف یبگ یخواست: و گفت دیحرفم پر ونیم

 رهیخ ومدیم رونیکه ازش ب ییو به دودا کردیم يبا فنجونش باز. و با تعجب بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 !دونمیو م زیمن همه چ: آروم گفت. شده بود
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 گهیهفته د يمن برا...  نمتونیبار آخر بب يخواستم برا! از کجا ستیاونش مهم ن: و گفت دیکش یقیعم نفس

 !دارم تیبل

 !بود نیقسمت ماهم هم! میچه کن: م کرد و گفتو نگاه دیخند

 !بگم یچ دونمیمن واقعا نم: و گفتم نییو با خجالت انداختم پا سرم

 !دیخوشبخت بش دوارمیام! ستیـ مهم ن احسان

 !ـ ممنون من

 !رمیسر و سامون بگ ستیقرار ن نکهیمثل ا: و گفت دیکش یآه

 هیبهتره : زدم و گفتم ایاما دل و به در. نه ایه بگم که ذهنم ومشغول کرد يدو دل بودم فکر. کردم نگاهش

 !هست که بتونه دل پسرا رو ببره یکیهنوز ! دینگاه به دور و برتون بنداز

 ه؟یمنظورتون چ: نگاهم کرد و گفت قیدق

 دیمن با دیببخش! دیریدفعه جواب مثبت بگ نیا دوارمیام! دیمنظورم و خوب متوجه شد: جام بلند شدم و گفتم از

 .خداحافظ! شده رمید! رمب

رو لبام  يو لبخند رونیشاپ اومدم ب یاز کاف. لب داد ریو ز میجواب خداحافظ یحت. و مبهوت حرفم بود مات

 !انیبهم م یلیخ دهیاحسان و ها. نشوندم

بابا  از قرار معلوم ستاره خانم به خونمون زنگ زده و مامان و.میلباس بخر میبا هم بر ادیزنگ زدم که ب نازیپر به

دوماد رفته ! عروس چادر نداره/ نقاره مبولیدامبول و د:بدو اومد سمتم و گفت نازیپر. گذاشته انیرو هم در جر

 ... مبولیدامبول و د/ ارهیب

 ؟یخونیم هیچ يچرت و پرتا نیا. يخاك تو سرت پر: و گفتم دمیخند

 !چقدر خوشحالم یدونیسوگل نم: و گفت میو بغل گرفت گریهمد محکم

 !شد ریکه د میبر ایحاال ب! منم خوشحالم ـ من

باالخره . که کالفه شده بود نازیپر. چرا تو انتخاب لباس وسواس داشتم دونمینم. تو پاساژا بود یبعد از ظهر کل تا

اصالح . جدا شده بودم به صورتم دست نزده بودم زیکه از کامب یاز موقع. شگاهیآرا میو انتخاب کردم و رفت یکی

نگاه کردم  نهیکارم تموم شد خودم و که تو آ یوقت. ومدیبه پوستم م یلیکردم که خ يامم قهوه اکردم و موه

تو خونه پر جنب و جوش . خونه میاومد...  شدینم گهید نیشده بودم بهتر از ا یعال یلیخ. خوشحال شدم یلیخ
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اومد  نازیهمون موقع پر. ه شمتا آماد رونیرفتم حموم واومدم ب. شستن بودن وهیم ویکار زیمشغول تم یبود همگ

 !انااایم گهیساعت د میتا ن. یستیتو که هنوز آماده ن...  ا: تو و گفت

 !بذار لباسم و عوض کنم رونیبرو ب! شمیـ االن اماده م من

 !بپوش! خودت و لوس نکن: زد و گفت يدار یمعن لبخند

 !گهیـ گمشو برو د من

 !رمایم نیبب نازـیپر

 !زودتر! برو منـ

 !یخودت خواست! باشه نازـیپر

 یلیخ یکلفت مشک يبا جورابا. کت روش داشت مین هیبود که  یکوتاه فیکث یلباس صورت. دمیو پوش لباسم

هم  یکم. ختمیهمرو رو سرم به حالت آبشار ر. دمیسشوار و به برق زدم و موهام و سشوار کش. ومدیبهم م

بودم تا خودم  نهیجلو آ یساعت مین. بود میه خاطر خوشحالب دیشا. خوشکل شده بودم یلیبه نظرم خ. کردم شیآرا

و تا برگشتم تو جام  دمیاز جام پر عیتا چشمم به ساعت خورد سر. شده ریاصال حواسم نبود که د. و درست کنم

 .خشکم زد

دسته گل بزرگ هم دستش  هیبود و  دهیپوش فیکث یهمرنگ لباس من صورت رهنیپ هیو  دیو شلوار سف کت

 !شده امشب بایپرنسس من چه ز: شد و گفت کمیبا لبخند نزد نکهیتا ا میبود رهیبهم خ قهید دقچن. بود

 اومده که متوجه نشدم؟ یمن ک يشاهزاده : و گفتم دمیخند

 !من متوجه نشد یاما سوگل نجامیوقته ا یلیخ: و گفت دیو گرفت و بوس دستم

 .شروع کردم به شمردن گلها. به گلها انداختم ینگاه. با عشق ازش گرفتم و بو کردم. گل و به دستم داد دسته

 !هفت گل سرخ... دو، سه  ک،یـ  من

 !توام همه کس من يدایـ من عاشق و ش نیام

 !من عاشقشم دیسف يایکامل هی...  يـ وا من

 !پرستمشیو م کنمیم میـ من در مقابل پرنسسم تعظ نیام

 !ده گل الله... دو سه  کیـ  من

 !و موندگاره رینظ یعشق ب هیعشق ما : کاشت و گفت میشونیرو پ يا بوسه
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 نیکردم و اومدم جلو ام یچیگل و ق هیاتاقم رفتم و از گلدون  يبه سمت گوشه . زمیرو گذاشتم رو م گلها

جواب ! الله يدر جواب گلها! خوشکل خکیم هی نمیا: گفتم شدمیداشتم از خنده منفجر م نکهیو با ا ستادمیا

 !من يایتمام دن! شقتمثبت به درخواست ع

 !خنده ریز میزد یو ازم گرفت که هر دو پخ گل

 !هیهمش مصنوع. نداشتم یعیگل طب گهید دیـ ببخش من

 !قبول نمیهم: اش و قورت داد و گفت خنده

 اومدن؟ هیبق یراست.. ـ ا  من

 !وقته یلیخ. زمیآره عز: و بغل گرفت و گفت من

. نییو سرم و با خجالت انداختم پا رونیاز بغلش اومدم ب عیسر. دموقع سامان در و باز کرد و داخل ش همون

 .يخواهر دسته گلم و از راه به در کرد يآ يآ: گفت نیسامان با خنده رو به ام

 .که همه منتظر جواب عروس خانومن نییپا دیایب: گفت عیسر میبزن ینداد حرف مهلت

 !نییپا میبدو بر.. . يوا يا: گفتم نیو با اضطراب به ام رونیرفت ب سامان

دست زدن و  دنمونیهمه با د. میرفت نییو باهم پا دیمن خند یبه دستپاچگ نیام. کردم یبررس نهیو تو آ خودم

: سامان با خنده گفت. رو برداشت و به همه تعارف کرد ینیریمهسا جعبه ش میتا نشست. گفتن کیتبر

 !میدیکه حاال د میبود دهیند یمدل نیا يخواستگار

 .تموم شد و چقدر از خدا ممنون بودم شییبایز يب با همه ش اون

من و ... ما یماه بعد عروس کیو ... و احسان برگزار شد  دهیها یو سامان، عروس يپر یهفته بعد از عروس هی

 ... نیام

 .من و برد تو اتاقمون. بودم و دستام و به دور گردنش حلقه کرده بودم نیام يو هوا رودستها نیزم ونیم

 !چشماتو ایـ باز نکن نیما

 !نمیبیو نم یچیه! بابا به خدا چشمام بستس يـ ا من

 !یچشمات و باز نکن یول نیزم ذارمتیاالن م. خواستم مطمئن بشم! عروسکم یزنیـ خب چرا م نیام

 . گذاشت نیو رو زم من

 ؟یکنیم کاریچ يـ دار من

 !قدم برو جلو 7قدم نه نه  5حاال ... خب ...  سیـ ه نیام
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 خب؟: قدم و شمردم و گفتم 7دلم  تو

 !ـ حاال چشمات و باز کن نیام

 .چشمام از تعجب مثل دو تا توپ گلف شده بود. چشمام و باز کردم آروم

 !نیام يـ وا من

. زده بود واریمختلف به د يمن با ژستا يتو اون اتاق عکسا. بود که به اتاق خوابمون راه داشت یاتاق مخف هی

... به سقف زده بود  نیپوستر بزرگ از عکس من و ام هی یحت! و بزرگ کیکوچ يتابلوها.. .بزرگ  يپوستر ها

 !ودب امیکوچولو هم وسط اتاق گذاشته بود که قاب عکس بچگ زیچند تا م

 !شهیاصال باورم نم! چقدر قشنگه! يتو محشر نیـ ام من

 ؟يآورد همه عکس از کجا نیا: نگاش کردم و گفتم. کردیلبخند من و نگاه م با

 ادتیو  نیا: درآورد و به طرفم گرفت و گفت گهیعکس د هیاز تابلوها و از پشتش  یکیو رفت سمت  دیخند

 اد؟یم

 .بود که از اتاق سامان کش رفته بودم و بعدش هم گم شد نیهمون عکس ام. و ازش گرفتم عکس

 کنه؟یم کاریدست تو چ نیـ ا من

 !نیام گنیبهم م ستین خودیب: زد و گفت یازم دور شد و چشمک یکم

 !بد جنس يا: و گفتم دمیخند

تور رو . بعد ازش جدا شدم هیچند ثان...  دمشیو بوس نیلباسمو با دو تا دستام گرفتم و بدو رفتم طرف ام دامن

 !پرنسس من! کرده بمیاز خدا ممنونم که تو رو نص: سرم و مرتب کرد و گفت

 من قصد خواب نداره؟ يشاهزاده : دادم وگفتم يو تو آغوشش جا خودم

 

 نیا یعنی عشق

 خاص یلیخ يها لحظه

 خدا هم فکر ماست که

 نجاستیا ایدن ي همه

 نگاه هیشور و  هی

 ...صداست  یب لبامون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* حانایر  –جاده ته 

wWw.98iA.Com ٣٥٩ 

 نیا یعنی عشق

 تاب یتا احساس ب دو

 خواب هی یقشنگ به

 قاب هی ينفر تو دو

 نگاه تو چشات هی

 ...من تو رو خواست دل

 

 :سال بعد سه

 !پنجتن ای! امام رضا ای... خدااااا : و دستام مچاله کردم آروم گفتمرو ت یتخت رو

کنم و  داریو ب نیام ومدیشب بود که درد به سراغم اومده بود اما دلم ن 1از ساعت . بود دهیکنارم آروم خواب نیام

: صداش زدمخم کردم و  نیو خودم و به طرف ام اوردمیطاقت ن گهید. ختمیساعته که درد و تو خودم ر 3االن 

 !ـــــــنیام

 شده؟ یچ هیچ: گفت یتخت نشست و آباژور و روشن کرد و با دستپاچگ رو

 !مارستانیب میپاشو بر: و به شکمم گرفتم و آروم گفتم دستم

 !نیامام حس ای: هول گفت با

 .رونیو کمک کرد که برم ب دیلباساش و پوش عیسر

دردت  یاز ک! یکشیدرد م يکه دار رمیبم یاله! برم امیمن قربون فسقل یاله! من قربونت برم یـ اله نیام

 شروع شد؟

 !میدیکه خواب... ـ همون موقع  من

 ؟يکرد دارمیـ پس چرا االن ب نیام

 !آه خدااا! کنم دارتیب ومدین... ـ دلم  من

 !فدات شم نیتو ماش نیبش...  رسمیـ بذار بعدا خدمتت م نیام

 !مامانت ایزنگ بزن به مامانم  نیام: گفتم دمیچیپیه خودم مکه از درد ب نطورینشستم و هم نیماش تو

 یحال یو داد کردم که بعد چند ساعت با ب غیاونقدر ج. دمیرس مارستانیبه ب قهیدق 5هردوشون زنگ زد و سر  به

 .شدم هوشیب
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 .بود ستادهیباال سرم ا نیشدم ام داریب یوقت

 خوشکلم؟ يشد داریـ ب نیام

 شهیم: و گفتم دمیخند. بودن دهیکوچولو آروم خواب يدو تا فرشته . به کنارم انداختم ینگاه. زدم یکمرنگ لبخند

 تو بغلم؟ شونیبذار

 یا ا ا واسه چ: و گفت دیبه صورتم کش یدست نیام. اشکام در اومد یاز خوشحال. و کنارم خوابوند هردوشون

 کنه؟یم هیپرنسس من گر

 !يداد هیو کمال بهم هدرو تمام  یخوشبخت! ازت ممنونم نیـ ام من

 !دلم زیمنم ازت ممنونم عز: و گفت دیو بوس میشونیپ

 !شده داریب مارستانیب نیا یکه سوگل نمیبیم: موقع پرستار اومد تو و با لبخند گفت همون

و تو بخش  شونیا نجایا نیتوجه به قوان یب میانقدر همسرت نگرانت بود که مجبور شد: که دوباره گفت دمیخند

 !میاه بدزنان ر

 !کنمیجبران م شاالیا: و گفت دیبه صورتش کش یدست نیام

 !تو شده هیگلسا شب: دستام و گرفت و گفت نیام. رونیرفت ب پرستار

 یصورتش کپ. من بود يچشماش همرنگ چشما! شده بود داریبه دختر کوچولوم انداختم که حاال ب ینگاه

 !تو شده هیسا شبعوضش پار: به پارسا نگاه کردم و گفتم! صورت خودم

 پارسا رو؟ ای يدوست دار شتریتو من و ب. نمیصبر کن بب... ـ آره  نیام

 !ـ هردوتونو من

 ؟يدوست دار شتریکدوم و ب. گهیـ نه د نیام

 !شاهزادمو يبعد بچه ها... اول شاهزادمو : لبام گذاشتم و گفتم يکه تو دستم بود و رو دستاش

 .بعد به بخش منتقل شدم روز

 !جا ندارم گهید.. ه ـ بس من

 !دهانت و باز کن االیـ  نیام

باز کنه که با  گهیکمپوت د هیخواست . اناناس و تو دهانم گذاشت يها کهیت نیدهانم و از کردم و ام يمجبور

 !تونم ینم گهیبه خدا د... تو رو خدا بسه  نیام: اعتراض گفتم
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مبارك ... تولد ... تولد ... تولد : گفتندیم جانیبا ههر دوشون . دیچیو سامان تو اتاق پ يپر يسر و صدا ییهوی

 !مبارك... 

 ه؟یتولد ک: با خنده گفتم. گذاشتن زیو دسته گل و رو م ینیریش جعبه

 !دو تا فسقل بابا...  گهیمعلومه د: و گفت دیخند نیام

 !بعد فسقل بابا ییاول فسقل دا.. اوهو : با خنده گفت سامان

 ... ین ین...  ین ین... عمه : گفت يو با لحن بچه گونه ا ستادیتخت بچه ها ا شهاب کنار. میدیخند هممون

 !عمه به قربونت برم خوشکلم: کردم و گفتم بغلش

 !گلسا عروس خودمه! ـ سوگل گفته باشم نازیپر

 !یمامان گریبذار بزرگتر بشه، خانوم تر بشه ج! کنم یـ من االن عروسش نم من

 !دو علت داره ینیریش نیا: رد و به طرفمون گرفت و گفتو باز ک ینیریجعبه ش نازیپر

 علت دوم؟! علتش که معلومه هی: گفت نیبرداشتم که ام ینیریش هی

 !جواب مثبت داد الدیفرنوش باالخره به م: گفت یبا لبخند قشنگ نازیپر

 . میگفت کیو تبر میدست زد هممون

 !گمیم کیـ خانوم دکتر تبر من

 !دانشگاه ينر دیترم و با نیا یراست! زمیممنون عز یلیـ خ نازیپر

 !کنه تیزیو بدم استادم و ضامیمجبورم مر! گهیـ آره د من

 ...خنده  ریز میزد

 منه؟ يحاال نوبت کادو... خب : از جاش پا شد و گفت نیام

 

و به درآورد  بشیکوچک از تو ج يجعبه  هی. منم با لبخند نگاهشون کردم. هردو هورا گفتند نازیو پر سامان

 !قشنگ من يفرشته  ي هیهد نیا: طرفم دراز کردو گفت

. دمید نیماش چییدونه سو هیازش گرفتم و روبانش و باز کردمو آروم درش و برداشت که  یرو با خوشحال جعبه

 !يتو محشر نیام...  نیام يوا: با ذوق گفتم

: جره و انگشتش و دراز کرد و گفتمنو با خنده از خودش جدا کرد و من و برد به سمت پن. بغلش دمیپر عیسر

 .اوناهاش
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: گفتم يبا ذوق بچه گونه ا. رنگه یخودش منتها مال خودش مشک نیمدل ماش قایدق. رنگ دیسف yfسوناتا  هی

 !یماه یلیخ! دوست دارم یلیخ نیام..  نیام يوا

 گرفتم؟ نیچون برات ماش: گفت طنتیش با

 م؟یداشت! نیا ام: اعتراض گفتم با

 ...خنده ریز میحرفم زد نیبا ا همه

 !لحظات شکر کردم نیمن از خدا به خاطر ا و

 

 

 

 !من یزندگ يبود ته جاده  نیا

 !من یخوش زندگ انیپا

 ... دیارز یو خم بود اما به آخرش م چیپر پ راهش

 ...ست يغصه ها شاد يهمه  آخر

 ... کندیت رشد ما یبر بام زندگ یخوشبخت يکن خواهد شد و جوانه  شهیر تیهمه دردها يروز

 !باش و صبور آرام

 نیریش عشق

 نیریش احساس

 نیریش یزندگ کی و

 !کشد یرا م انتظارت

 

 

 

 

 انیپا 92 وریشهر
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  92 دي  : در نودهشتیا یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member251957.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 
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