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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

  

 ی: بهاره اعلمسندهینو

   

 "دل خسته  یبه نام خداوند تمام عاشق ها "

 بدون مهتاب یرمان: شب ها نام

 : عاشقانهژانر

 

 

رفتم خونه  یزودتر م دی. امروز تولد فرزاد و فرشته بود و بادمیرو درآوردم و مانتوم رو به جاش پوش دمیسف روپوش

دم و ش نمیزدم. سوار ماش رونیکردم و از بخش ب یتا حاضر بشم. ساعت رو نگاه کردم، سه بود. از مرجان خداحافظ

 یزدم جواب نم یخبر بودم و هر چقدر بهش زنگ م یازش ب بودفرزاد که دو روز  ریبود، درگ ریراه افتادم. فکرم درگ

 صحبت یریخبر بذاره. ما هر روز با هم تصو ی. سابقه نداشت که فرزاد من رو بدیجوش یو سرکه م ریداد. دلم مثل س

 یرافرزاد ک یگفت که برا یم دمیپرس یاز فرشته هم م ینداشتم. وقت یدو روز بود که از فرزاد خبر یول م،یکرد یم

 یارک نکهینبود، چون فرزاد قبل از ا یفرشته برام منطق یده. حرفا یکه تلفنش آنتن نم ییاومده و رفته جا شیپ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دمید که نفهمفرزاد بو ریدرگ یافتاده باشه. فکرم به قدر یکه براش اتفاق دمیترس یداد. م یانجام بده به من خبر م

 خونه. دمیرس یک

 

از ب دیخواستم برم تولد. در رو با کل ینبردمش، چون دو ساعت بعد م اطیتو ح گهیرو جلو در پارک کردم و د نیماش

 به اتاقم، مانتوم رو در آوردم  و در کمد رو باز کردم. دنیشدم. به سمت خونه رفتم و به محض رس اطیکردم و وارد ح

 !بپوشم؟ یخب حاال چ-

 رونیکرم ب راهنیپ هیبپوشم. از تو کمد  یچه لباس ییخوام برم جا یم یمشکل رو داشتم و دارم که وقت نیا شهیهم

 نگاه بهش انداختم. هیآوردم و 

 .خورهیبه درد نم نینه ا-

 .یآب یتاپ بند هیاز اون  بعد

 .سیخوب ن نمیخب نه ا-

 کم رنگ. یصورت راهنیپ هی

 خورد. یبه درد نم نمینه ا-

 یو لباس ساده ا یکمربند نازک مشک هیسه ربع بود و  نینگاه بهش کردم. آست هیرو برداشتم.  میسورمه ا سارافون

مدل لباسا بودم. سارافون رو تخت گذاشتم و رفتم به سمت  نیطرفدار ا شهیزانوم بود و من هم یتا رو شیبود. بلند

اش رو  گهیو فرق کج باز کردم و سمت د دمیسشوار کش . موهامورونیگرفتم و اومدم ب عیسر یلیدوش خ هیحموم و 

نقره  سینگاه به خودم انداختم. سرو هی نهییو جلو آ دمیساده. لباسم رو پوش یلیخ شیارا هیبافت زدم و صورتمم  هی

 یانتوم هیست بود برداشتم و با  فمیپاشنه بلندم رو که با ک یسرمه ا یبود رو انداختم. کفشا دهیکه فرزاد برام خر یا

 کامل شد. پمیت یسرمه ا دیو شال سف یساپورت مشک هیو  دیبلند سف

 

تا االن بود. تو مدرسه و دانشگاه و  یمن از بچگ یمیباالتر از ما بود. فرشته دوست صم ابونیدوتا خ نایفرشته ا خونه

منو  یاومدن من وفرشته. بابا ای. قبل از به دنشناسنیم گرویوقته همد یلیما خ ی. خانواده میمحل کار با هم بود
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زدن. به  یاز اومدن به تهران هر کدومشون جدا کارگاه نجار بعدداشتن و  کیکارگاه کوچ هی رازیفرشته با هم تو ش

زن فرزاد. فرزاد و فرشته باهم دوقلو بودن  یعنیو قراره من زن داداش فرشته هم بشم  میرفت و آمد دار لیدل نیهم

. سیتولد ن وگرفته و رفته المان و امروز هم ت هیخب فرزاد االن چهار ساله که بورس یود، ولو امروز تولد جفتشون ب

که  کهنیروز تفاوت داره و فردا هم تولد منه و جالب تر ا هیکه تولد من با فرزاد و فرشته فقط  نجاستیجالب ا ینکته 

 ایمادرمو داداشم از دن مان،یموقع زا یار بود ول. مادر منم دوقلو باردمیاومد ایبه دن مارستانیب هیسه تامون هم تو 

 سالگرد فوت اونام هست. منرفتن و فردا همزمان با تولد 

 

 بود. ختهیبهم ر یشدن به سالگرد مامانم من رو حساب کیاز فرزاد و نزد یخبر یب

 

 گفت: یم فونیکه از پشت آ میمر یو زنگ زدم. با صدا دمیرس یک دمینفهم

 !؟یکرد ریچرا د-

لبخند  هی نیبخاطر هم دم،یرسیناراحت به نظر م دیدوست و همدمم بود و نبا نیخودم اومدم. امروز تولد بهتر به

 زدمو گفتم:

 برگردم؟ یناراحت اگه

 داد  جواب

 یفرشته رو تصور کنم. امروز مرخص یاخمالو ی افهیتونستم ق یم نجایدر باز شد. از هم کیت یالزم نکرده و با صدا-

 یرخصچون فرشته هم م مارستانیسرپرست بخش ب یتا کمکش کنم ول امیو به منم گفته بود که زودتر بگرفته بود 

وندم. م یاونجا م شیتا ش دیحاضر بشم وگرنه با اخونه ت امیتونستم ب یگرفته بود نذاشت و ساعت سه با بدبخت

 بزنه بغلش کردم و گفتم: یدر منتظر من بود و تا خواست حرف یفرشته جلو

 .زمیلدت مبارک عزتو-

 نگاه با اخم کرد و گفت: هی

 .یدیکه جواب نم تمیچند ساعته منتظرتم. گوش یدونیتولدت مبارک و کوفت، م-
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 آوردم گفتم: یکه کفشام رو درم یدر رفت کنار تا من برم تو. در حال یحرفا از جلو نیاز گفتن ا بعد

زودتر  تونستم یشلوغ بود و نم یلی. امروز بخش خیقبول نکرد ریجشن بگ گهیروز د هیخب من که بهت گفتم بزار -

 .امیب

 کرد و گفت: نگام

 .رمیکنم دستور از باال صادر شده بود که امروز تولد بگ کاریخب چ-

 :دمیتعجب پرس با

 از کجا؟-

 و گفت:  دیرو کش دستم

 .گمیتو بعدا برات م ایحاال ب-

 فتم:گ میشده بود. خندم گرفت و به مر نیتزئ سهیقرمز و ر یادکنکابا ب ییرایقسمت از پذ هی دمیرفتم تو د یوقت

 !؟یمگه بچه شد-

 و گفت: دیخند اونم

 تولد به بادکناکاشه. یقشنگ گهیزده و م نارویکنم زهرا دختر خالم ا کاریچ-

 دستمو گرفت و برد سمت اتاق و گفت: بعدشم

ام بچه ها  گهیربع د هی. تا رهیبگ ییزایچ هی. زهرا تو اتاقه و مامانم رفت مغازه ومدهیبه جز تو و زهرا ن یفعال کس-

جوابمو داد.  یکرد. بهش سالم دادم و باهاش دست دادم. اونم با گرم یم شیتو اتاق. زهرا داشت آرا می. رفتانیم

 .خوندیم یو دوسالش بود و حسابدار ستیبود. ب یدختر خون گرم و مهربون

 

 کردنم و گفت: زیکردم. فرشته شروع کرد به آنال زونیر آوردم و آورو د مانتوم

 خوبه سر داداشم کاله نرفته. نه
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 و گفت: دیخند زهرا

 آخه؟ یکن دایداداشت پ یبرا یخواست یاز کجا م یخوب نیدختر به ا-

 گفت: دیخند یکه م یدر حال فرشته

 دختر کور و کچل. ادهیکه ز یزیچ-

 و گفتم: دمیخند

 زن داداشت مثل خودت باشه؟! یخواست یم یعنی

 دستش رو گذاشت رو کمرش و گفت: فرشته

 باشه. ه؟ینجورینازگل خانوم ا عه

 و گفت: دیخند زهرا

 نازگل. یبدبخت شد-

 اومد و فرشته گفت: فونیزنگ آ یبگم صدا یزیو تا خواستم چ دمیخند

 زهرا برو در رو بازکن.-

 گفت و رفت. یباشه ا زهرا

و که رنگش ر یعسل یو موها ومدیبهش م یلیبود که خ دهیقرمز پوش یعروسک راهنیپ هیرشته انداختم. نگاه به ف هی

 همرنگ چشماش بود فر کرده بود.

 گفت: فرشته

 ؟یدیخوشگل ند-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خبرم. ی. االن دو روزه ازش بشمینگران فرزاد م شتریفرشته من دارم هر لحظه ب-
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 گفت: یالیخ یبا ب فرشته

 .رهیتونه باهات تماس بگ یرفته که نم ییجا هیبهت که گفتم -

 گفتم: کالفه

 مگه کجا رفته؟ ره؟یتونه تماس بگ یکه نم یچ یعنی-

 بغض ادامه دادم: با

 .یگیبراش افتاده باشه و به من نم ینکرده اتفاق ییفرشته نکنه خدا یوا-

 اومد کنار من نشست و گفت: فرشته

 جا؟ هی نمیش یهمه خونسرد م نیافتاده باشه من ا یفرزاد اتفاق یرااگه ب وونه،یآخه د-

 پشت گوشم انداختم وگفتم: موهامو

 کالفه ام. یلیدونم فرشته خ ینم-

 گفت: یبا لحن مهربون فرشته

 اومده. یک میبببن رونیب میبر ایحاال ب فتادهیبراش ن یمطمئن باش حالش خوبه و اتفاق-

 .اسمنینرگس و  وا،یبودن. ش رستانمونیدوران دب یای. سه تا از همکالسرونیفرشته بلند شدم و رفتم  ب با

آهنگ شاد گذاشت. با فرشته  هیو اونا رفتن که لباساشون رو عوض کنن. زهرام  میکرد یبچه ها سالم و احوال پرس با

ساعت همه دوستامون اومده بودن و بساط  هیاز  . بعدمیآورد ییرایپذ یبرا ینیریو شربت و ش میبه آشپزخونه رفت

ه بودم ک دهیست نقره خر مین هیفرشته  یبود. برا ادوهابزن و برقصمونم به پا بود. بعدش هم که وقت باز کردن ک

بچه ها رفتن و منم تو اتاق داشتم لباسام  می. شام رو که خورددیپالکش ضربان قلب بود. تولد تا ساعت ده طول کش

 که برم. فرشته اومد تو اتاق و گفت: دمیشپو یرو م

 بمون. شمینازگل امشب پ-

 مانتوم رو بستم و گفتم: یها دکمه
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 برم. دینه با-

 تر و گفت: کیاومد نزد فرشته

 خوشگله. یلی. بابت کادو هم دستت درد نکنه خیدیزحمت کش یلیامروز خ-

 بودم رو انداخته بود. دهیکه براش خر یست میگردن فرشته نگا کردم. ن به

 رو سر کردم و گفتم: شالم

 .تیسالگ120تولد  شاالیخوش گذشت ا یلیقابل تو رو نداشت. امشب خ-

 گفت: فرشته

 ؟یریگیفردا تولد نم-

 رو برداشتم و گفتم: فمیک

 .رمیگ ینه امسال نم-

 و گفت: دیخند فرشته

 .رمیگ یخب پس برات کادو نم-

 و گفتم: دمیخند

 .ایودمنتظر فرصت ب-

 بود باال یاومد. اتاق فرزاد طبقه  اطیکردم. فرشته باهام تا ح ی. با مامان فرشته خدافظمیرفت رونیو از اتاق ب دیخند

 نگاه به اتاق فرزاد کردم و به فرشته گفتم: هی. اطیو پله هاش گوشه سمت راست ح

ابا تو . بدمیبه خونه رس قهی. بعد از ده دقارمیخبر گذاشتنش رو در م یب نیا یبه گوش خان داداشت برسون که تالف-

کرد. جلو رفتم سالم کردم و بغلش کردم. دستش رو دورم انداخت  یمشاعره رو نگاه م یبود و داشت برنامه  ییرایپذ

 و گفت:

 سالم ناز بابا تولد خوش گذشت؟-
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 رو شونش گذاشتم و گفتم: سرم

 خوش گذشت. یلیبله خ-

 و گفت: دیموهام رو بوس یرو

 و گفتم: دمیندارم. گونه اش رو محکم بوس یغم چیه گهیزنه د یبرق م ینجوریکه چشمات ا یقتو-

 قربونت بشم من.-

 و گفت: دیخند

 خدا نکنه.-

ه که ب یو در حال دمیکه روش عکس خرس بود پوش یشرت صورت یت هیشدم رفتم اتاق و لباسمو عوض کردم.  بلند

 رفتم گفتم: یآشپزخونه م

 ؟یبابا شام خورد-

 گفت: بابام

 بله خوردم.-

  یبابام نشستم و به صورت بابام نگاه کردم. موها ی. رو مبل، رو به روییرایرو روشن کردم و اومدم تو پذ یکتر ریز

مامانم بودم. رنگ و حالت  هیشب یلیخ یبه بابام نداشتم ول یشباهت چیداشت. من ه یعسل یو چشا یجو گندم

 من گذاشت. یکرد بابام اسم مامانم رو برا تمامانم فو یاسمم. وقت یگونه ام و حت یچشام، موهام، چال رو

من برام هم مادر  یمرد رو به رو نیو ا دمیبار صداش رو نشن هی یکه حت یواژه برام ناآشنابود. کس نیچقد ا مامان،

 بود هم پدر.

 که بودم  معلم گفت: ییبار کالس دوم  ابتدا هی

 .دیسیبنو یسه خط ینشاا هیمادر  یدرباره -
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وقت حسش  چیکه ه یزیدر مورد چ نوشتم؟یم دیبا یکردم. آخه چ هیتموم اون روز تا فردا که برم مدرسه رو گر من

بود که فردا  نیا ریذهنم درگ یاون روز خواست من رو با حرفاش آروم کنه، آرومم شدم ول یلینکردم؟ بابا خ

اون روز انشامو  یبرام انشامو نوشت. فردا مکنم؟ بابا کارینوبت من شد چ یانشاشون رو خوندن، وقت امیهمکالس

مرد رو  نیوار ا وونهیبه گردن من حق داشت و من چقد د یلیکه رو به روم بود خ یمرد نیشدم. ا ستیخوندم و ب

 دوست دارم.

 و رفتم که بخوابم. گفتم ریبه بابام شب بخ یبرگشتم. بعد از خوردن چا ییچا ینیآشپزخونه رفتم و با س به

بخش مرجان و فرشته نشسته  یشدم. تو مارستانیب یشدم و بعد از خوردن صبحونه راه داریساعت هفت ب صبح

 رو دمیگفتن. ازشون تشکر کردم و روپوش سف کیمن بلند شدن و بغلم کردن و تولدم رو تبر دنیبودن و با د

 گشت گفت: یم هااز چارت  یکیدنبال  که داشت یو کنار بچه ها نشستم. مرجان در حال دمیپوش

 و پنچ سالت شد. ستینازگل ب یشد ریپ گهید-

 و گفتم: دمیخند

 .میشد ریپ گهیآره من و فرشته د-

 اخم کرد و گفت: فرشته

 .مهیجوون ینشدما تازه چل چله  ریمن پ-

 . فرشته رو به مرجان گفت:دمیخند آروم

 نگاه طبق معمول باز روز تولدش دپرسه.-

 نگاه بهش کردم و گفتم: هی

 ندارم. یا گهید یباشه  چاره  یکیسالگرد مامانم با تولدم  یوقت-

 کنارم نشست و گفت: فرشته

 ؟یدون یتو هنوز خودت رو مقصر مرگ مامانت م-

 وگفتم: دمیکش یآه
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و  رنیرم بممادر و براد دیمردم. آخه چرا با یکاش منم مثل اونا م گمیفرشته. همش با خودم م ستیدست خودم ن-

 بشه؟ یکیمن بمونم و سالگرد فوتشون با تولد من 

 دستمو گرفت و گفت: فرشته

حرفاس که بخواد حکمت خدا رو  نیاز ا کتری. ذهن ما کوچیکن یبوده که اونا فوت بشن و تو زندگ نیمصلحت خدا ا-

 درک کنه.

 خواست جو رو عوض کنه و گفت: مرجان

 ؟یحرفا هم بلد بود نیفرشته تو از ا-

 به مرجان رفت و گفت: یچشم غره ا فرشته

 !؟یبله پس چ-

 سر بزنم. مارایحرف زدن بلند شدم و رفتم به ب کمیاز  بعد

عمو  نیپارک کردم. ماش اطیتو ح نویخونه شدم. ماش یبا بچه ها راه یهفت حاضر شدم و بعد از خداحافظ ساعت

 یتولدت مبارک اومد. م یبه رو شدم. با باز کردن در صدا خاموش رو یبود. درو که باز کردم با برقا اطیکوروشم تو ح

و  هیام مهساس. برقا رو روشن کردم. زن عمو مهد لههجده سا یسر دخترعمو ریبرنامه ز نیتونستم حدس بزنم که ا

تن. گف کیکردم و اونا هم تولدم رو تبر یمبل نشسته بودن. به سمتشون رفتم و حال و احوال پرس یرو زیعمو کامب

 بام از آشپزخونه به سمتم اومد و بغلم کرد و گفت:با

 تولدت مبارک ناز بابا.-

 و تشکر کردم.  دمیرو بوس گونش

 اومد سمتم  بغلم کرد و گفت: مهسا

 .جمیتفلدت مبارک عج-

 و گفتم: دمیخند

 . یمرس-
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. به سمت اتاق طونی. هر چقدر داداشش محمدرضا آروم و ساکت بود، مهسا برعکس اون شطنتاشیبود و ش مهسا

 محمد رضا اومد: یخوابم رفتم تا لباسم رو عوض کنم که صدا

 تولدت مبارک دختر عمو.-

نگاه  هی شیعسل ی. به چشماپیخوشت شهیبود. مثل هم دهیپوش یبا شلوار مشک یطوس وریپل هیسمتش.  برگشتم

 کردم و گفتم:

 ممنون.-

 رو دراز کرد و باهام دست داد و گفت: دستش

 م کوچولو؟خانو یخوب-

 هیکرد.  یتکرار م یه دید یهر وقت منو م  یول ادایکلمه بدم م نیدونست از ا یبه من گفت خانوم کوچولو. م نیا باز

 چشم غره بهش رفتم و آروم گفتم:

 کوفت و خانوم کوچولو.-

 و گفت: دیخند آروم

 .دمیتو رو ند ینازگل مهربونه، واال من مهربون گنیهمه م-

 و گفتم: نگاه بهش کردم هی

 نکن من مهربونم. تمیتو اذ-

بودم. نذاشتم جوابمو بده و  ینگاه فرار نیو من ده سال بود از ا زدینگاه کرد. از اون نگاها که چشماش برق م بهم

. دمیپوش یساپورت مشک هیزانوم بود با  یتا رو شیکه بلند یبافت قهوه ا کیتون هیبه سمت اتاق خوابم رفتم.  عیسر

 که زن عمو گفت: برمبستم و خواستم به سمت آشپزخونه  یموهام رو دم اسب

 .ارنیب رونینازگل جان، بابات زنگ زد شام از ب-

 که مهسا گفت: نمیمبل بش یرفتم. تا خواستم رو هیگفتم و به سمت بق یا باشه
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 و به سمته مبل سه نفره اشاره کرد. نیمبله بش نیرو ا نجایا ایب نیاونجا نش-

نگاه  هیگذاشت.  زیم یرو رو کیبرگشت و ک  کیکه مهسا گفت نشستم. محمدرضا رفت تو آشپزخونه و با ک یمبل رو

 یانداختم، رنگش قرمز بود و به شکل قلب و روش نوشته بود خانوم کوچولو تولدت مبارک. با خوندن جمله  کیبه ک

 هیطلب کارانه به محمدرضا نگاه کردم که  و. سرمو باال آوردم دهیرو خر کیکه محمدرضا ک دمیفهم کیک یرو

دادم و محمدرضا  رونیو نفسمو با حرص ب نییحواسش به ما نبود. سرمو انداختم پا یچشمک زد و بوس فرستاد. کس

 .دیخند

شروع کرد به انداختن  نشیانداختن عکس و خودش هم با دورب یبرا انیبه بابا، عمو و زن عموم گفت که ب مهسا

رو از  شی. محمدرضا گوشنهیمبل تا عکسا رو بب یدسته  یانداخت و نشست رو یعکس دسته جمععکس. چند تا 

 در آورد و گفت: بشیج

تر کرد و عکس  کیبگم خودش رو به من نزد یزیبزاره من چ نکهیو بدون ا میهم بنداز ییعکس دوتا هی ایب-

 انداخت.

 نگاه به عکس کرد و گفت: هی

 شد. ینگاه کن چه عکس قشنگ یناز-

 نگاه کردم و تا خواستم بگم بله قشنگه مهسا تو همون حالت ازمون عکس گرفت و گفت: یگوش یصفحه  به

 عکسا بهتر شد. یعکسه از همه  نیا-

 ی. حق با مهسا بود. عکس قشنگمیکردینگاه م لیبه صفحه موبا میرو بهم نشون داد. من و محمد رضا داشت عکس

 شده بود. محمدرضا با فندک شمعا رو روشن کرد و گفت:

 .یخانوم کوچولو شمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش-

بابام  هیآرزو کردم. آرزو کردم سا میشگیخانوم کوچولو. هوووف. چشمام رو بستم و طبق عادت هم یکلمه  بازم

ام دست زدن و  هیدم و شمعا رو فوت کردم. بقباال سرم باشه و با فرزاد خوشبخت بشم. چشمام رو باز کر شهیهم

 گفتن. مهسا گفت: کیتبر

 حاال نوبت کادوهاس.-
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 مخمل قرمز رنگ رو به سمتم گرفت و گفت: کیجعبه کوچ هی

 .یباشد که بپسند میگرام نیاز جانب من و والد ستیبانو تحفه ا-

ناز بود. ازشون تشکر کردم.  یلی. خگوشواره طال با طرح شاپرک هیو جعبه رو گرفتم و بازش کردم.  دمیخند

 جعبه گذاشت جلوم و گفت: هیمحمدرضا، 

 از طرف من. نمیا-

 نگاه به جعبه کردم و گفتم: هی

 .یفتیالزم نبود شماام تو زحمت ب گیبودن د دهیزحمت کش نایعموا-

فتن به اون شما گ نیکه من شما خطابش کنم. ا ومدی. چقد بدش مدیکالفه شد و دست تو موهاش کش محمدرضا

 به جعبه کرد و گفت: یخانوم کوچولو گفتن در. محمد رضا اشاره ا

 جبران خسارته. شتریب نیا-

که از دست محمدرضا افتاد و شکست. به  میمدل باالتر از اون گوش هیبود.  یرو برداشتم و بازش کردم. گوش جعبه

 کردم و گفتم: ینگاه یگوش

 .یکار رو بکن نینبود ا یازین-

 دستم نگاه کرد و گفت: یتو یبه گوش محمدرضا

 خانوم کوچولو رو دادم. یهم اونو جبران کردم، هم کادو ینجوریمن بود، ا ریتقص تیشکسته شدن گوش-

هامو بهم  یبه صورتم کرد و با دست چتر یمحمدرضا کجا بکوبم. محمدرضا نگاه نیخدا من سرمو از دست ا یا

 و گفت: ختیر

 .یشیخوشگل تر م یخور یحرص م-

 خواستم جواب محمدرضا رو بدم بابام گفت: تا

 ؟ینیمنو هم بب یکادو یخوا ینم-
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 بود. بابام همون لحظه گفت: چییسو هیجعبه قرمز رنگ کوچولو بود. جعبه رو برداشتم و بازش کردم.  هی زیم یرو

 .اطهیتو ح نتیماش-

 ذوق بلند شدم و بغلش کردم و گفتم: با

 بابا. یمرس-

 و گفت: دیرو بوس گونم

 .کنمیخواهش م-

 برات بچرخه. چرخش

 مهسا گفت: ،ی. بعد از خوردن چامیبخور کیآوردم تا با ک ییآشپزخونه رفتم. چا به

 .مینیرو بب نتیماش میبر اینازگل ب-

 نیرنگ کنار ماش ییآلبالو 206 هی. میرفت اطیگفتم و به اتاق رفتم تا شال سر کنم. با مهسا و محمدرضا به ح یا باشه

 از سرکار اومدم یبود که من وقت نی. بخاطر همشینیبب یتونستینم یکرد یدقت نم ادیکه اگه ز یموم بود، جورع

 .دمیرو ند نیماش

 گفت: یشوق خاص هیرنگم نگاه کردم. مهسا هم با  ییآلبالو نیذوق به ماش با

 .دهیحال م یلیاالن باهم دور دور، خ مینازگل بر-

 و گفت: دیآروم خند محمدرضا

 .شترهیتو ذوقت از نازگل ب-

 و گفت: دیخند مهسا

 عروسکا بخره. نیاز ا دونهیو بعدش بابا برام  رمیبگ نامهیسالم بشه و گواه جدهیآره من منتظرم که ه-

 و مهسا گفت: میدیو محمدرضا خند من
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 دور دور. میبر-

 نگاه به ساعتم انداختم و گفتم: هی

 .میوقته در ضمن شام هم نخورد رید االن

 مثل بچه ها گفت: مهسا

 .میبر ایب کنمیخواهش م نازگل

 کرد و گفت: یبه مهسا نگاه محمدرضا

 ؟یمهسا بچه شد-

 داد وگفت: رونینفسش رو ب مهسا

 آخه هوا رو نگاه چقد خوبه. دونفرس.-

 به من نگاه کرد و گفت: محمدرضا

 م؟یبر-

 خواستم جواب بدم مهسا گفت: تا

 .گهید مینازگل بر-

 .میو هم آماده بش رونیب میریکه م میتو خونه تا هم به عمو و بابام بگ میناچار قبول کردم و رفت به

قهوه  یحوصله پالتو یب یلی. به اتاق رفتم و خدیبهشون گفت و اونا هم قبول کردن و گفتن که زود برگرد محمدرضا

 لیصورتمم تکم شیبرق لب آرا هیبا زدن  بودم دکمه هاشو نبستم و دهیکه پوش یو بخاطر بافت نازک دمیپوش مویا

رفتم. تو  اطیاومدم و همزمان با محمدرضا و مهسا به سمت ح رونیسر کردم. از اتاق ب یرنگ یکردم و شال قهوه ا

 یکالفگ حس هی. میرفت یباالتر از خونمون بود م ابونیکه دوتا خ یمهسا به پارک شنهادیو به پ مینشسته بود نیماش

 محمدرضا به خودم اومدم که گفت: یدونستم. با صدا یرو هم نم لشیاضطراب، دل ایجور استرس  هیداشتم. 

 کنم. یخانوم کوچولو دو ساعته دارم صدات م ییکجا-
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 دادم و گفتم: رونیب نفسمو

 .نجامیهم-

 و گفت: دیکه کنارم  نشسته بود، به سمتم چرخ محمدرضا

 .هیجور هی. چشمات ستین نجاینچ حواست ا-

 یبد. م ایتونست بفهمه که من حالم خوبه  یم ینداشتم که بگم. محمدرضا زودتر از هر کس یزیچ یعنینگفتم  یزیچ

 عوض کردن حالم گفت: ی. محمدرضا براگمیتونست بفهمه که من دارم دروغ م

 در ونشی. خانوما رانندگیدیو به کشتنمون م شهیو حواست پرت م یزنم چون  پشت فرمون یاالن باهات حرف نم-

 هم باشه. یطوفان ینجوریکه چشماشون ا یبه حال روز ینداره وا یفیتعر یحالت عاد

انوما. خ یمهسا شروع کرد به کل کل در مورد رانندگ یاکتفا کردم. حوصله کل کل نداشتم. ول کیلبخند کوچ هی به

رک، به پا دنی. با رسمیتا به پارک برس دیطول کش کمی نیشلوغ بود بخاطر هم ابونایبود. خ یدختر کوه انرژ نیا

 مهسا گفت: یبرق یالیبه وسا دهینرس ز. هنومیشد ادهیگوشه پارک کردم و با بچه ها پ هیرو  نیماش

 م؟یچرخ و فلک سوار بش میبر-

 سرش رو تکون داد و گفت: محمدرضا

 بچه. میبزار برس-

 به من گفت: بعد

 گه؟ید یخور یم ییکاکائو یبستن شهیبخرم. مثل هم یتا من برم بستن دینیبش مکتین نینازگل تو با مهسا رو ا-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 اره دستت درد نکنه.-

فرزاد  یدو نفره بود. دلم هوا یلیهوا خ گفتی. مهسا راست ممینشست مکتین یرفت و من و مهسا باهم رو محمدرضا

 دنینبود و من از شن یچند روز هم که فرزاد ازش خبر نیبودم. ا دهیوقت بود که فرزاد رو ند یلیرو کرده بود. خ

 هم محروم شده بودم. کجا بود دلبر جان من؟ رشیتصو دنیصداش و د
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 اومدم و  بهش نگاه کردم که گفت: رونیمهسا از فکر ب یصدا با

 ؟یبد یبه محمدرضا جواب قطع یخوا ینازگل نم-

 سمت مهسا نشستم و گفتم: به

سالش بود و اومد گفت که دوسم داره. من محمدرضا رو  جدهیکه ه یو دادم. همون موقعوقته جوابش ر یلیمن خ-

 یکنه. ول یدوست هر جا مشکل داشتم برام حلش کرده و هنوز هم م هیمن بوده. مثل  یدوست دارم. همه جا حام

برادرم دوست دارم. محمدرضا از هر لحاظ  که بخوام باهاش ازدواج کنم. من اونو مثل ستین یمن حسم بهش اونجور

که لب تر کنه تا صد تا بهتر از من براش سر و گردن  هیکاف په،یکرده اس، با شعوره، خوشگله، خوشت لیخوبه. تحص

 یده سال مطمئنم حت نی. تو اگهید یکیسراغ  رهیداره. نم یبرنم یدونم چرا دست از لجباز ینم یبشکونن. ول

. ذارهینم یوقتا خواستم بگم که قراره با فرزاد ازداوج کنم، ول یلینرفته. من خ یا گهید ختربودن با د یفکرش برا

 .ارهیرو به روم ب هیقض نیگفت تا به حال نشده ا یفرزاد م یدونه. ول یمن و فرزاد رو م هیمطمئنم قض

 در جوابم گفت: مهسا

ا ت گهیم شهیهم یاز دوست داشتنت برداره ولوقتا شده که بابام باهاش حرف زده، تا قانعش کنه که دست  یلیخ

 مونم. یزندم عاشق نازگل م یوقت

. داریب ایخوابم  نمیبه رو به روم نگاه کردم خشک شدم. چند بار پلک زدم تا بب یجواب مهسا رو بدم که وقت خواستم

ذبم مع کمیحضور محمدرضا  یبزنم ول غیبلند بشم و ج یخواستم از خوشحال یام حبس شده بود. م نهینفسم تو س

 .دنیرس مونیرمت کی  یمحمدرضا و فرزاد به فاصله  یک دمیکرده بود. نفهم

انداختم و فرزاد هم جوابمو داد.  نییسالم آروم کردم و سرمو پا هی. نطوریاز جاش بلند شد و منم هم مهسا

 محمدرضا سرم رو بلند کردم. ی. با صداجانیه ،یتعجب، ناراحت ،یخوشحال

 .رانیزاد تازه دو روزه که برگشته افر-

 بود و گفتم: هیبه پوزخند شب شتریزدم که ب مهیلبخند نصفه و ن هی

 فرشته بهم نگفته بود. یعنیدونستم  ینم-

 گفت: دیرسیکه کالفه به نظر م فرزاد
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 شد. یهول هولک یلیخ-

 بودم. ریاز حد دلگ شیبه نگفتن خودت و فرشته داره؟ از  دستش ب یچه ربط نیدلم گفتم ا تو

من.  یحال کالفه  نیا یبرا یبود. نگران یرو بهم تعارف کرد، تو چشماش نگران یصدام کرد و بستن محمدرضا

با هم تو مدرسه  یمدت هیدارم. محمدرضا و فرزاد  یدونست که من االن چه حال یم یمحمدرضا بهتر از هر کس

خونسرد بود که من و  یبه قدر رضاشدن. رفتار محمد یم هم محسوب یمیصم یبودن و االن جزو دوستا یهمکالس

هست  میتو زندگ یوقتا تالش کردم بهش بگم کس ینه. من بعض ایدونه  یما رو م هیکه قض میدیوقت نفهم چیفرزاد ه

پسر بالغ بود،  هیکرد. محمدرضا  یبهونه حرف رو عوض م هیکه بگم، با  ومدیم شیپ تشیذاشت، تا موقع ینم یول

وقت  چیگفت که ه یخواست باور کنه. فرزاد هم م یوقت نم چیه یهست ول یکیم یدونست که تو زندگ یحتما م

کردم. محمدرضا انقدر خوب  یحرفش درک م نیروم نشده که بهش بگم من نازگل رو دوست دارم. فرزاد رو بابت ا

 کرد. یبهش آدمو خجالت زده م ییحرفا نیبود که گفتن چن

انداخته بودم.مهسا بغل دستم  نییزدن و من سرمو پا یبه روم نشسته بودن و باهم حرف مرضا و فرزاد رو  محمد

 سر گرم بود. شینشسته بود و با گوش

 همون لحظه زنگ خورد، مرجان بود. جواب دادم: میگوش

 جانم-

 گفت: هیگر با

 نازگل؟  

 دلم پاره شد.  بند

 مرجان شدهیچ-

کرد. االن  تصادف نیماش هیبا  میمر ابون،یتو خ  میگشت یبرم میتولدت، داشتبرا  میکادو بخر می+با فرشته اومده بود

 مارستانی.ب شدهیتو زنگ بزنن به خانواده اش بگو چ م،یبردنش اتاق عمل. شماره خونشون پاک شده از گوش

 .میخودمون

  دمیمرجان رو نفهم یحرفا یادامه  گهید
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 رضا صدام کرد: محمد

  ده؟یچرا رنگ و روت پر شده؟یجان چ نازگل

 جام بلند شدم و رو به فرزاد گفتم : از

 .مارستانهیتصادف کرده ب فرشته

 . میشد نیو سوار ماش میعجله رفت با

بد  یاقااتف یهمه  دیکرد. آخه من چقدر بدبخت بودم که با یم وونمیفرشته کنارم نباشه د گهیکه د نیلحظه فکر ا هی

 افتاد. یروز تولد من م

 :دیب فرزاد که پرسجوا در

 بردنش؟  مارستانیکدوم ب 

 :گفتم

 . میکن یکه توش کار م یمارستانیب همون

 دستش رو تو موهاش کرد و گفت:  کالفه

 تصادف کرده؟  کجا

 رو عوض کردم و گفتم: دنده

 .مرجان گفت بردنش اتاق عمل. دیمرجان رفته بوده خر با

که فرشته حالش خوب  دمیمقدساتت قسم م یتو رو به همه  ایقطره اشک از چشمام افتاد. خدا هیجمله  نیگفتن ا با

 بشه. 

 بده و گفت: میکرد دلدار یسع محمدرضا

 باشه.  یجزئ یشکستگ هی دیشا 
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 یظم منامن دنمیگرفتم نفس کش یکه استرس م یتپش قلب داشتم و مواقع ی. از بچگدیفهم یرو نم نایدل من ا یول

 شد، 

. دوست داشتم همون لحظه با دنیکش ریبکشم که قلبم شروع کرد به ت قینفس عم هیکردم  یاالن. سع نیهم ثلم

 م،یدیسر رشیرسوندم. تا به پذ رشیپارک کردم و خودمو به پذ نوی. ماشمیدیرس یک دمیکنم. نفهم هیبلند گر یصدا

 :دمیمرجان با عجله اومد سمتم و بغلم کرد، بغلش کردم و پرس

 حالش چطوره؟-

 دو رگه شده بود،گفت: هیکه از شدت گر ییصدا با

قبل  قهیخورد. دکتر شمس  از سرش عکس انداخت و چند دق ابونیزد بهش، سرش به جدول کنار خ نیماش یوقت-

ز کنن. بعد ا ینداره. دستش شکسته، دارن عملش م یو خطر کهیکوچ یشکستگ هیاز اومدن شما گفت، سرش فقط 

شده  هیو تو دلم خدا رو شکر کردم. مرجان که انگار تازه متوجه بق دمیکش قینفس عم هیف مرجان تموم شدن حر

که  ی. فکر کنم تنها کسرانیدونست اومده ا یبا فرزاد برخورد کرد که انگار م یکرد. جور کیسالم و عل هیبود، با بق

 . تو همون لحظه کهادیب رونیاز اتاق عمل ب تا فرشته میها نشست یصندل ینداشت من بودم. رو یاز اومدن فرزاد خبر

 مرجان گفت: رون،یب ارنیرو از اتاق عمل ب هفرشت میمنتظر بود

 اومدن. یآقا فرزاد از  آگاه-

فرزاد  .انیتنشونه و به سمت ما م سیکه لباس فرم پل دمیبلند کردم و رد نگاه مرجان  دنبال کردم. دو نفر رو د سرمو

 از جاش بلند شد و به مرجان گفت:

 .دیایمرجان خانوم شما با من ب-

دادم. محمدرضا اومد کنارم نشست  رونیب دادم و نفسم هیتک واریبه د و فرزاد به سمت اون دو نفر رفتن. سرم مرجان

 و گفت:

 نازگل؟ یخوب-

 موفق نشدم. یکردم صدام نلرزه ول یسع

 دونم. ینم-
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 کرد و گفت:چشمام نگاه  به

 .رمیدوس دارم بم یکن یبغض م ینجوریا یوقت-

گرفته  زیداده بودم، به محمدرضا نگاه کردم. دلم از همه کس و همه چ کهیت پشت سرم واریبه د که سرم یجور همون

گونه ام افتاد. محمدرضا خواست با دستش اشکم رو پاک کنه که خودم  یو رو دیقطره اشک از چشمام چک هیبود. 

 گفت: ینیغمگ لحن هیدتر با دستم پاکش کردم. محمدرضا بهم نگاه کرد و با زو

 دروغ باشه. گهیکه چشمات م یزیخدا کنه اون چ-

 یزد و به سمت پله ها رفت. مهسا رو صندل یحرف هیکرد  یصحبت م یآگاه یبه فرزاد که داشت با مامورا محمدرضا

که گفت  یبود. نگاهمو به سمت فرزاد سوق دادم. مثل همون روز شیمن نشسته بود و سرش تو گوش یرو به رو

 یفکرش رو بکنه. دلم پر م نکهیاز ا شتریب یلیمعرفت تنگ شده بود. خ یمرد ب نیا ی. دلم برادیدوست دارم دلم لرز

 رنگ. اهیس ی لهیمن بود، دو تا ت یایو فقط چشماش رو نگاه کنم. چشماش دن نمیکه برم جلوش بش دیکش

 نیاز ا یحت ،یخند یم یستاره هاس وقت نیچشمات مثل ا ؟ینیب ینگاه به آسمون بنداز. ستاره ها رو م هیگل ناز-

 قشنگ تر. یلیستاره ها هم خ

. همون لحظه فرزاد برگشت و به من نگاه کرد. از همون دیاون شب بازم چند قطره اشک از چشمام چک یآور ادی با

ا منظم ن دنمیو نفس کش دیکش ریعالمه حرف بود. بازم قلبم ت هیشد. از اون نگاها که توش  یو رو م رینگاها که دلم ز

 شد. از جام بلند شدم و به مهسا گفتم:

 صورتمو آب بزنم. رمیم-

 فرزاد فقط حالمو دنیحالم بهتر شه. موندن تو اونجا و د کمیرفتم تا صورتمو آب بزنم بلکه  ییسمت دستشو به

فرزاده. با اخم  دمیبرگشتم عقب و د د،یبه عقب کش دستم  یکیخودم بودم که  یتو حال و هواکرد.  یخراب تر م

 و به راهم ادامه دادم. اومد کنارم و گفت: دمیکش دستم

 باهات حرف بزنم نازگل. دیبا-

 کردم که صدام نلرزه و گفتم: یو سع دمیکش قینفس عم هی

 در چه مورد؟-
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 و گفت: دیدستش رو تو موهاش کش کالفه

 یسر فرشته بود. ما م ریهمش ز نای. ایبش زیو سوپرا ینیبشه. قرار بود تو فردا منو بب ینجوریقرار نبود ا یناز

 ..میخواست

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 دیبا شیو چند ساعت پ نمتی. من دو ساله منتظرم که ببارهیمنو از پا در م یخبر یکه ب یدونیم یتو بهتر از هر کس-

خبرم. از طرز صحبت کردن مرجان مشخص بود که اون خبر  یو من ب یرانیچند روزه ا ستی. معلوم نیبفهمم اومد

 بودم. بهیوسط غر نیداشته از برگشتنت و فقط من ا

 گفت: کالفه

 امیخواستم ب ی. همون اولش مرانیا دمیصبح رس روزیفردا. من د یبرنامه بود برا ناینازگل به جون خودت قسم ا-

نبودم به  ی. از خود فرشته بپرس من اصال راضمیکن زیصبر کن نازگل رو سوپرا کمیفرشته گفت  یول نمتیبب شتیپ

 تا قبول کنم. رد. فرشته جونت رو قسم خویشناس یتو که منو م ا،یبچه باز نیا

. از فرزاد فاصله گرفتم و به سمت محمدرضا ادیمون ممحمدرضا داره به سمت دمیجواب فرزاد رو بدم که د خواستم

 نگاه کرد و گفت: هیرفتم. محمدرضا اول به من و بعد به فرازد 

 فرشته خانوم رو از اتاق عمل آوردن.-

 یحرف م میکه من و فرزاد داشت یهمون لحظه ا دیبود. شا یخاص یدلخور هیمحمدرضا نگاه کردم. ته چشماش  به

 یکنه و تو سرش چ یداره م یداد که االن چه فکر صیشد تشخ یتو دار بود و نم یلیبود. محمدرضا خ دهید میزد

 نرویما دکتر شمس از اتاق ب دنیبا رس زمان. هم میکه فرشته رو برده بودن رفت ی. با عجله به سمت اتاقگذرهیم

 با هول و ترس گفتم: دنشیاومد. به محض د

 دکتر، حال فرشته چطوره؟ یسالم آقا-

 لبخند زد و گفت: هی دکتر

 و... هوشهیبهتره. دستش شکسته بود، که عمل شد و االن فعال ب یلیدر حال حاضر حالش از تو خ-
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. بود رفتم دهیکه روش خواب یکردن و رفت. در اتاق فرشته رو باز کردم و به سمت تخت جشیادامه بده که پ خواست

ه خورده بود. ب هیافتاده بود که بخ شیشونیرو پ کیخراش کوچ هینشده بود و فقط  یزیخدا رو شکر به صورتش چ

 یمن داریچند تا مسکن زده بودن و تا صبح ب بهشدر آورده بود که  یبچه باز یصورتش نگاه کردم. مطمئنم به قدر

محمدرضا، فرزاد، مهسا و مرجان به اتاق اومدن. فرزاد رو به  نیح نیکم طاقت بود.تو هم یلیبه درد خ شهیشد. هم

 گفت: محمدرضا

 .دیبه زحمت افتاد یلیشرمنده، امشب خ-

 جواب داد: محمدرضا

 شده؟ یچ یدشمنت شرمنده فرزاد جان. خداروشکر حال فرشته خانوم خوبه. به مامان و بابات گفت-

 چشمک  زد و به فرزاد اشاره کرد. فرزاد در جواب به محمدرضا گفت: هیبه مرجان افتاد که  نگاهم

که  دیبر گهی. شما هم دانیزنگ بزنم ب دیبه مامانم زنگ زدم و گفتم فرشته با منه. االن باتو اتاق عمل بود  یوقت-

 .میمزاحمتون شد یلیامشب خ

و ر چیینداشتم. سو یخداحافظ تکون دادم. حال رانندگ یکرد و منم فقط سرمو به معن یبا فرزاد خداحافظ محمدرضا

دادم و  هیتک شهیبه ش و روشن کرد و راه افتاد. سرم نیدادم به محمدرضا و خودمم کنارش نشستم. محمدرضا ماش

بود و امسال از هر  میروز زندگ نیمزخرف تر تولدمبود. مثل هرسال که روز  یرفتم تو فکر. امروز چه روز مزخرف

 اومدم:مهسا به خودم  یمزخرف تر. تو فکر بودم که با صدا یسال

 شه؟ یمرخص م ینازگل، فرشته ک-

 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 فردا بعد از ظهر. ادیبه احتمال ز-

 بهت زنگ زد؟ اینازگل، دن-

 .دیسوال رو پرس نیبود که ا محمدرضا

 جام درست نشستم و گفتم: سر
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 باشم. تشیتولدت پ یگفت شرمنده امسال نتونستم برا یآره، امروز باهاشون حرف زدم. عمه م-

 جواب حرفم محمدرضا گفت: در

و ما هم  رهیبگ یبابام عروس یعمو ینوه  دیزد که االن چرا با یبهم زنگ زده بود. همش داشت غر م ایصبح دن-

 .رازیش میایهفته ب هی میمجبور بش

 رو در حال غر زدن تصور کردم و گفتم: ایحرف محمدرضا دن نیا با

 .دمشیدلم براش تنگ شده، چند روزه ند-

 لب آروم گفت: ریز محمدرضا

 خوش به  حالش.-

 زدم و جوابش رو ندادم. مهسا گفت: دنیبه نشن خودمو

 کشم. ینفس راحت م هیدارم  دمیرو ند الیمن که چند روزه دان-

رفت و مثل موش و  یجوب نم هیباهم تو  یافتادم. اصال آبشون از بچگ الیمهسا و دان یکردنا کل کل ادیو  دمیخند

. میدیرس یکه ک دمیگفت و نفهم الیخودش و دان یطنتایمهسا از ش ریمس هیافتادن. بق یه به جون هم مگرب

. با باز کردن در زن عمو به میخونه رفت به ییپارک کرد و سه تا شیقبل یهمون جا اطیرو تو ح نیمحمدرضا ماش

 :دیاستقبالمون اومد و نگران پرس

 .دیمارستانیبه محمدرضا زنگ زدم گفت ب دیکرد رینازگل دوستت حالش چطوره؟ د-

 کردم گفتم: یپالتوم رو باز م یکه دکمه ها یحال در

 خوبه خداروشکر. فقط دستش شکسته بود که عملش کردن.-

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 .دهیند یتر یجد بیخدا رو شکر آس-
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سالم  وپنجستین نه. درسته االن بشد که مهسا مامان داره و م میلحظه حسود هیزن عموم نگاه کردم.  یچشما به

 شیپ یکرد. به سمت اتاق رفتم و شال و مانتوم رو درآوردم. وقت یم یبچگ یلیوقتا دلم خ یخب بعض یشده بود ول

 شامم زیو سر م میربع بعدش شام خورد هیکه جوابشون رو دادم و  دنیبابام و عموم رفتم اونا هم از حال فرشته پرس

خسته  یبود که همه بلند شدن و رفتن بخوابن. با مهسا به اتاقم رفتم. به قدر 12:30عت زده نشد. سا یحرف خاص

 خوابم برد. دهیبودم که سرم به بالشت نرس

 

. به اطرافم نگاه کردم. یدو نفره چوب یناهار خور زیم یقرمز چهار خونه رو یزیروم هی. دمیچ یناهار رو م زیم داشتم

 یکیکوچ ییرایاپن پذ یاز چوب بود.آشپزخونه اپن بود و رو به رو الشیوسا یکه همه  یو نقل کیآشپزخونه کوچ هی

 هیود. گرامافون ب هیقرار داشت. کنار کاناپه هم  یکیکوچ ونیوزگوشه بود و رو به روش تل هی دیسف یبود. کاناپه مشک

ل گ فیچند رد رشیت، زداش یپنجره چوب هیکه  ییرایسمت راست پذ یبود و گوشه  ییرایوسط پذ کیفرش کوچ

 ی. خونه چوبدمیکش قینفس عم هیقرار گرفته بود. به سمت پنجره رفتم، پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. 

مه آلود  یهوا نیفاصله داشت. قدم زدن تو ا لومتریپنج ک نجایروستا با ا نیتر کیوسط جنگل قرار داشت و نزد

 هیرفتم که به زور  کمونی. به سمت اتاق خواب کوچادیدلبر جان ب یتا آقا رونیبرم ب کمیمعرکه بود. هوس کردم 

 یقرار داشت. شال بافتم رو برداشتم و رو ادتخت عکس دو نفره من و فرز یتخت دو نفره توش جا شده بود و باال

 به خودم نگاه کردم. نهییشونم انداختم. تو آ

 یو دوست داره، خوشبخت یکه دوسش دار یر کنار کسد یتونست بشه؟ زندگ یم یخوشبخت تر هم کس نیاز ا-

 مطلقه.

رو هم  خونه یگفتم که چند تا بوته گل بخره تا جلو یبه فرزاد م دیاومدم و شروع کردم به راه رفتن. با رونیخونه ب از

 یستکه د میکجا بکار قایو دق میبخر ییکردم که چه گال یبودم و داشتم فکر م سادهیخونه وا ی. رو به رومیگل بکار

 از پشت دور شکمم حلقه شد.

 کنه؟ یفکر م یخانوم من داره به چ-

 هام پر بشه از عطر تنش. هیتا ر دمیکش قینفس عم هی

 بنده ات رو دوست دارم؟ نیبهت گفته بودم چقدر ا ایخدا-

 سمتش برگشتم و گفتم: به
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 ؟یاومد یک-

 از صورتم کنار زد و گفت: موهامو

 ؟یکرد یفکر م ی. حاال به چیدینفهم یکر بود. تو فشیچند لحظه پ نیهم-

 خواستم و با دست اشاره کردم و گفتم: یکه م ییو بردم به جا دمیرو کش دستش

 م؟یرو گل بکار نجاهایا-

 زد و گفت: یلبخند

 .زمیشما جون بخواه عز-

 مکث کوتاه گفت: هیاز  بعد

 گشنمه. یلیناهار آماده اس؟ خ-

 جوابش گفتم: در

 ؟یدیاره. دوغ خر-

 و گفت: شیشونیزد رو پ آروم

 .ارمیرفت ب ادمی نهیتو ماش-

 و گفتم: دمیخند آروم

 .ارمیم رمیحواس من. تو برو دست و صورتت رو بشور من م یسرت مرد ب یفدا-

دورتر از کلبه پارک شده بود، چون  کمی نی. ماشارمیگفت و به سمت خونه رفت و منم رفتم که دوغ ب یا باشه

به خودم بلرزم. به  شدیباعث م نی. هوا سوز داشت و همادیجلوتر ب نیذاشت که ماش یه نمخون یجلو یدرختا

 یوونهی. مرد دگهیداشت. فرزاد بود د اردوغ قر یشاخه گل کنار بطر هیو دوغ رو از توش برداشتم.  دمیرس نیماش

لمه عا هی. گل رو برداشتم و بوش کردم و تو دلم نمیگل رو ببب نیو ا ارمیرفته تا من برم ب ادمیمن، از قصد گفت 

 نفر صدام کرد: هیرو بستم و خواستم به سمت خونه برم که  نیقربون صدقه فرزاد رفتم. در ماش
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 نازگل.-

 نبود و خواستم برم که بازم همون صدا اومد: یاطرافم نگاه کردم. کس به

 نازگل.-

که از اون منبع صدا داشتم  یمه آلود اونجا و فاصله دور یطر هوااومد. به عقب برگشتم. به خا یاز پشت سرم م صدا

فاصله اش با من کم  یشد و وقت یتر م کیو نزد کیبود که داشت نزد هیسا هی. نمیشد به طور واضح اون رو بب ینم

م. کن یاشتباه م دمیتر که شد فهم کینزد یباشه ول تاروس یاز اهال دیخانومه. حدس زدم شا هیتر شد، مشخص شد 

 نیا ی. ظاهرش به اهالختهیدورش ر شیبلند مشک یبود و موها دهیبلند پوش دیساده سف راهنیپ هیخانوم که  هی

به سر  یمن بود. نگاه هیخانوم چقدر شب نیبود. به صورتش نگاه کردم. ا دهیرس میقدم هیخورد. به فاصله  یروستا نم

تونستم بگم  اون خود من بود. هم تعجب کرده  یم یاز حد بود. حت شیاون خانوم انداختم. شباهتش به من ب یاتا پ

 هیبود.  دیسف یلیکرد؟ صورتش خ یکار م یجنگل چ نیمشخصات وسط ا نیخانوم با ا هیبودم.  دهیبودم و هم ترس

 و گفت: ستادیجلوم ا قایاومد و دق ترروح باشه. خواستم به عقب برگردم که جلو اینکنه جن  دمیلحظه ترس

 ؟ینشناخت زگل مننا-

ه بودم. کالف دهیصدا رو شن نیا ییجا هی یروز هیبه سر تا پاش انداختم. صداش آشنا بود. انگار  یباز نگاه سردرگم

 زد و شروع کرد به خوندن: یقدم عقب تر رفتم. اون خانوم لبخند هی

و بهار من. الال الال تو مثل ماه، بخواب  زییبخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم. بخواب آروم کنار من، تو پا-

 گم. یقرار یتو ب یکه شب شده کوتاه. الال الال گل گندم، نش

 گفت: یتو گوش من بود. عمه م یاز بچگ ییالال نیا

خانوم مادرم باشه. به اطرافم نگاه کردم  نیخونده. نکنه ا یرو م ییالال نیمادرم منو باردار بوده هر شب ا یوقت-

 دهیخانوم کجا رفت؟ زمزمه هاش شن نیبود که حواسم پرت شده بود. ا نیریش یخانوم به قدر نیا یصدا نبود. یکس

 :شدیم

 "گم یقرار یتو ب یالال الال گل گندم، نش"

 هیبه جونم افتاده بود.  ی. دلشوره بدستیکس ن چیاالن ه یبود ول نجایمادرم ا شیشده بودم. تا چند لحظه پ جیگ

رد ک ریشاخه گ هیپام به  دمیدو ی. همون جور که داشتم مدمیکشوند. به سمت کلبه دو یبه ممنو به سمت کل یحس
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 سنگ خورده بود و درد هی. زانوم به گهیگوشه د هی بودکه تو دستم  یگوشه افتاد و گل هیدوغ  ی. بطرنیو افتادم زم

دوغ شدم و  یبطر الیخیبرداشته بود. به زور از جام بلند شدم. ب کیکرد و کف دستم چند تا خراش کوچ یم

کالغ اومد و اونو زودتر برداشت. سرجام خشک  هیکم جلوتر از خودم افتاده بود بردارم، که  هیخواستم گل رو که 

س ت استرنبود. از شد یاتفاقات عاد نایدسته کالغ در حال پرواز به سمت کلبه بودن. ا هیاون کالغ  رشدم. پشت س

 . بازمچهیپ یقلبم تو جنگل م یکردم صدا یکه فکر م یگلوم خشک شده بود و تپش قلب گرفته بودم به قدر

راه رفتن  ینا گهیرو به روم د ظرهمن دنیبا د دمیرس یشده بود. وقت یقدر طوالن نیفاصله کلبه ا نی. چرا ادمیدو

که گل رو از جلوم  یگرفته بود. اون کالغ شیافتادم. کلبه آت نیکنترل کنم و رو زانو به زم نداشتم. نتونستم خودم

 یتونستم. انگار بدنم لمس شده بود. م ینم یخواستم بلند شم ول یانداخت. م شیبرداشته بود، گل رو از باال تو آت

ودمم کردم که خ یم دیتول یشد و اصوات یدهنم باز و بسته م یفقط مثل ماه یرو داد بزنم ول ادخواستم اسم فرز

 فرزاد اومد. ادیفر یرفتم که صدا یافتاد و از حال م ی. چشمام داشت رو هم مدمیفهم یرو نم شیمعن

 کمک.-

 گفتم: یکردم و نامفهوم م یو هق هق م هیگر ریفرزاد بلند زدم ز ادیفر یصدا با

 فرزاد...-

بهشون  ینگاه هی ج،یالت گ. تو همون حستادنیکه با محمدرضا کنارم ا دمیو د دمیمهسا از خواب پر یصدا با

 کرده بود پاک کردم. محمدرضا کنارم نشست و گفت: سیخ که صورتم ییانداختم و اشکا

 ؟یدید یخواب م-

. اریآب ب وانیل هیسکسکه گرفته بودم. محمدرضا به مهسا گفت برو  هیبه نشونه آره تکون دادم. از شدت گر سرمو

 رفت رو به من کرد و گفت: رونیمهسا از اتاق ب یوقت

 .یکن یم هیگر یدار دمیاومدم د ادیم هیگر یصدا دمیمن خوابم نبرده بود که د ؟یدید یم یچه خواب-

 کردم صدام نلرزه و گفتم: یبستم و سع چشامو

 خواب نبود، کابوس بود.-

 گفت: یگرمش گرفت و با لحن مهربون یتو دستا سردم دست
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 ؟یکن فیخوابت رو برام تعر یخوا یم-

 و گفت: دینه تکون دادم. آروم خند یبه معن سرمو

 زبونت رو موش خورده نازخانومم؟-

اون کلبه در حال سوختن افتادم و چشمام پر از اشک شد. محمدرضا کالفه دستش رو تو موهاش برد و  ادی دوباره

 گفت:

 بغض نکن. یجور نیا ینازگل جون هر کس که دوست دار-

 گفتم: ومدیکه انگار از ته چاه م ییصدا با

 بشه. ریترسم خوابم تعب یمحمدرضا م-

 :دیآب رو بهم داد و پرس وانیلحظه مهسا اومد و ل همون

 ؟یخوب-

 آب خوردم و گفتم: کمی

 آره خوبم.-

 به من و محمدرضا کرد و گفت: ینگاه هی مهسا

 بخورم، گشنم شده. یزیچ هیآشپزخونه  رمیمن م-

بود.ا الن  میو ن کینگاه کردم، ساعت  وارید یبا محمدرضا تنها بزاره. به ساعت رو من خواستیمبهونه بود  یگشنگ

و همه جا برام  شهیکه هم ییبهتر از محمدرضا، محمدرضا ینفر حرف بزنم و چه کس هیخواست فقط با  یدلم م

من و فرزاد.  یه جز قصه عاشقکردم. البته ب یمباهاش درد و دل  شهیدوست و هم درد بوده و هست. من هم نیبهتر

صورتم تکون داد و  یجلو یفرزاد رو بهش بگم. محمدرضا دست هیشد نتونم قض یمحمدرضا باعث م یها یخوب نیهم

 گفت:

 حواست کجاست نازگل؟-
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 دادم و گفتم: رونیب نفسم

 خوند؟یم ییبرام داشت الال دمیکردم که خواب مامانم رو د فیبار برات تعر هی ادتهیمحمدرضا -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .ادمهیآره -

که مامانم داشت برام  دمیسال بعد باز همون خواب رو د هی یکه هفته بعدش مامان جون فوت کرد؟ و وقت ادتهی-

 چند روز بعدش آقاجون فوت کرد؟ خوندیم ییالال

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست محمدرضا

 خوند؟ یرو م ییکه داشت همون الال یدید که امشب هم خواب مامانت رو یبگ یخوا ینم-

 گفتم: دیلرز یکه از بغض م ییصدا با

 خوند. یرو م ییکه داشت باز همون الال دمیخواب مامانم رو د-

 با دستام پوشوندم و ادامه دادم: صورتم

 رو ندارم. یطاقت از دست دادن کس گهیترسم. محمدرضا، من د یمن م-

 نوازش کرد و گفت: آروم پشتم محمدرضا

 یبا فکرا ،یکالفه ا دمتیکه د یخواب بوده، تو امروز از لحظه ا هی. فقط زمیشه نازگل، نترس عز ینم یچیه-

 .یری. االن هم بخواب تا فردا سر درد نگیدیخواب بد د یدیمزخرف خواب

. بلند شد و بعد از گهیمن اونا رو مدونستم به خاطر آروم شدن  یخودش هم از حرفاش مطمئن نبود و م محمدرضا

کردم به  یرفت. چند لحظه بعد مهسا به اتاق اومد و المپ رو خاموش کرد و منم سع رونیاز اتاق ب ریگفتن شب بخ

دونم ساعت چند بود که خوابم برد. تا صبح  ینم د؟یاسترس خواب نیشد با ا یمگه م یفکر نکنم و بخوابم ول یزیچ

اومدم و به سمت  رونیبودم و نتونستم خوب بخوابم. ساعت هشت بود که از تخت ب دنیهمش در حال کابوس د

ه لحظ هی نهییتو آ افمیق دنیتونم بخوابم. با د ینم نیاز ا شتریدونستم ب یآب بزنم. م رفتم تا صورتم ییدستشو

 یصدا شبیبود. د اهیس رشیگود افتاده بود و ز شبید یها هیکه از شدت گر ییو چشا دهیژول یاوحشت کردم. موه
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 . صورتمهفتیب یفرزاد اتفاق یوقت برا هینکنه  یچشام. وا یگرفتن اون کلبه جلو شیمامانم تو گوشم بود.آت ییالال

در آورده  مکارتمیخاموش بود. س شبیاز د میسر و ته از ذهنم پاک بشه. به اتاق رفتم. گوش یب یفکرا نیآب زدم تا ا

 دمیروشن کردم د میگوش یرفته بود. وقت ادمی یبود بندازم ول دهیکه محمدرضا خر یدیجد یگوش نیبودم تا تو ا

 رو باز کردم. امکایو چند تا تماس از دست رفته از فرزاد داشتم. پ امکیچندتا تا پ

 باهات حرف بزنم. دینازگل با-

 کردنت بود. زیکار سوپرا نینازگل بخدا من هدفم از ا-

 ؟یرو خاموش کرد تینازگل چرا گوش-

 ینصب کردم. وقت دیجد یداد. تلگرامم رو گوش یم امیخاموشه باز پ میدونست گوش یاگه م یفرزاد بود حت عادت

 ریام از طرف فرزاد داشتم. خوندم و جواب ندادم. االن حوصله حرف زدن نداشتم. از دستش دلگ یشدم بازم پ نیآنال

طبق عادت هر رفته با دوستاشون رفته بودن کوه.  موامب بود. بابام و عبودم. به سمت آشپزخونه رفتم. زن عموم خوا

رو روشن کردم و آروم به  یکتر رینبود. ز یو از محمدرضام خبر دیدیمهسا تو اتاق داشت خواب هفت پادشاه رو م

تم آشپزخونه رفاوضاع چشمام بهتر شده بود. باز به  کمیسر و صدا موهامو شونه کردم و بافتم.  یسمت اتاقم رفتم. ب

 ییارینگاه به پذ هیاومد. از آشپزخونه  یدر ورود یکردم صدا یرو آماده م زیداشتم م ی. وقتنمیصبحونه رو بچ زیتا م

 گذاشت. زیبود رو م دهیکه خر یسنگک یمحمدرضاست. اومد تو آشپزخونه و نونا دمیانداختم و د

 .ریسالم. صبح بخ-

 جملرو من گفتم و در جوابم محمدرضا گفت: نیا

 .ریماهت ناز خانوم. صبح توام بخ یسالم به رو-

 زم؟یعز یخوب-و نشست و گفت:. دیکش رونیرو ب یصندل

 و گفتم: ختمیرنگ ر یآب یظرفا یرو تو مربا

 آره خوبم.-

اه بهم نگ هی. یگفتم مرس و به سمتم گرفت. لقمه رو از دستش گرفتم و ختیسنگک برداشت و روش مربا ر کهیت هی

 انداخت و گفت نوش جونت. بعد هم بلند شد و گفت:
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 ؟یخوا یکمک نم-

 انداختم و گفتم: زینگاه به م هی

 .اریب نتیشکر رو از اون کاب یقوط-

 یحرف چیو بدون ه خچالیداد به  هیگذاشت و تک زیم یرو رو ینونا شدم. محمدرضا قوط دنیمشغول بر خودمم

محمدرضا حواسم پرت  رهینگاه خ نیگذاشتم روش. ا وانیرو برداشتم و دوتا ل ینیشروع کرد به زل زدن به من. س

 به سمتش برگشتم و گفتم: یکرد. با کالفگ یم

 !؟ینگام نکن ینجوریا شهیم-

 لبخند زد و گفت: هی

 ؟یچجور-

 بود کنار زدم و گفتم: ختهیصورتم ر یکه رو مویچتر یموها

 .شهیبهم حواسم پرت م یزنیکه زل م ینجوریا-

 کرد و گفت: بشیدستش رو تو ج هیبود.  ستادهیرو به روم ا قایقدم اومد جلوتر. دق هیو  دیخند

 کنم؟! کاریدوست دارم، نگاهت نکنم چ یعشقم-

 یکه م یانداختم، مطمئن بودم گونه هام سرخ شده. دستش رو به سمت صورتم آورد و در حال نییخجالت سرم پا از

 گفت: دیخند

 باز که گونه هات گل انداخت خانوم کوچولو.-

. رو به روش نمیرفت و به منم اشاره کرد که بش زیحرص سرم عقب بردم. باز گفت خانوم کوچولو. به سمت م با

 کردم. یم یبود و داشتم با انگشتام باز نیینشستم. سرم هنوز پا

 نازگل؟-
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 نیی. سرم پادمیترس یبرق چشماش م نیاز ا شهیو من هم زدیباال آوردم و بهش نگاه کردم. چشماش برق م سرم

 داد و گفت: هیتک یانداختم و گفتم بله. به صندل

 خوام در مورد خودمون باهات حرف بزنم. یم-

 تم:کردم صدام نلرزه و گف یکردم. سع یازش فرار م شهیکه من هم یبه همون بحث میدیرس باز

 .میمحمدرضا ما در موردش حرف زد-

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت: محمدرضا

 .یریدر م رشیاز ز شهیچون تو هم میحرف نزد چوقتیما ه-

 صورتم کنار زدم و گفتم: یاز جلو دستم موهام با

 .هیبحثمون چ نیجواب ا یدون یتو که م-

 به سمت من خم شد و گفت: کمی

 رو بگو. لشیخب دل-

 داد و گفت: کهیت یخشک شده بود. به زور آب دهنم قورت دادم. محمدرضا به صندل دهنم

 به من نه بوده. شهیحق منه که بدونم جوابت چرا هم نینازگل بعد از ده سال صبر کردن ا-

 گفتم که عاشق فرزادم؟ بگم قراره با فرزاد ازدواج کنم؟ محمدرضا کالفه گفت: یگفتم؟ م یم دیبا یچ

 نگاه کن. حظه به منل هینازگل -

. دمیترس یم یجد یمحمدرضا نیبود و من از ا یباال آوردم و بهش نگاه کردم. حالت صورتش جد سرم ناخداگاه

 کرد گفت: یمحمدرضا همون طور که به من نگاه م

. یرو دوست دار یکیدونم که تو  یوقته م یلی. من خمیستین شیاون دختر پسر ده سال پ گهیو تو د نازگل من-

 نه. ایکنم  یهست که من فکر م یخوام بدونم اون شخص همون یفقط م
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 ینم یبود که به محمدرضا بگم عاشق فرزادم ول تیموقع نیسوق دادم. االن بهتر زیم یاز صورتش به رو چشمام

لحظه زن  نیزن عمو اومد. تو ا یخواستم جوابش رو بدم صدا یتونستم. درست همون لحظه که م یدونم چرا نم

گفتم  ریشدم. به زن عموم سالم و صبح بخ ندبل زیو از سر م دمیکش یفرشته نجات بود. نفس راحت هیعموم برام مثل 

که  نیجرئت ا یکردم. ول یخودم حس م یمحمدرضا رو رو نیجوابم رو داد. نگاه سنگ ییو اون هم با خوش رو

. میمشغول خوردن صبحونه شد یاومد و همگ زیام سر مبرگردم و بهش نگاه کنم رو نداشتم. چند لحظه بعد مهس

 چند لقمه نون خورد و از جاش بلند شد و رو به زن عموم گفت: عی. محمدرضا سرشتمندا ییاشتها گهیاگرچه من د

 اومده. شیبرام پ یکار هیبرم خونه  دیمن با-

 عمو با تعجب به محمدرضا نگاه کرد و گفت: زن

 اومده؟ شیبرات پ یاالن چه کار-

 و گفت: دیکتش رو پوش محمدرضا

 د؟یندار یمن. کار شیپ ادیاومده منم بهش گفتم که مسافر خونه نره و ب رازیاز دوستام از ش یکی-

 عمو که مشخص بود به رفتار محمدرضا شک کرده گفت: زن

 باشه. مواظب خودت باش.-

در خبر از رفتن محمدرضا  یظه بعد صداکرد. چند لح یاز من و مهسا خداحافظ یگفت و سرسر یچشم محمدرضا

 به من انداخت و گفت: یداد. با رفتن محمدرضا زن عمو نگاه یم

 بحثتون شد؟ یشگیسر همون موضوع هم-

 دستاش گرفت و گفت: یتو انداختم و گفتم بله. دستم نییبا خجالت پا سرم

 . خودشستین شیمنطق حال گهیدوست داشتن تو که وسط باشه د یپا اره،یآدم بزرگا رو در م یمحمدرضا فقط ادا-

 .دیبود که فهم ییکسا نیمطمئنم جزو اول ،یرو دوست دار یکیدونه تو  یوقته که م یلیخ

 بلند کردم و گفتم: سرم

 م؟یدونه که من و فرزاد قراره ازدواج کن یم
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 نگاه کرد و گفت: بهم

ره طف شده؟یچ دمیتو خودش بود. ازش پرس یلیمحمدرضا خ م،یروز از خونه شما  برگشت هی یوقت شیپنج سال پ-

. درسته یبود تو عاشق شد دهیکه اون موقع فهم دمیبود. بعدا فهم ریهفته با خودش درگ هیرفت و جواب نداد. تا 

عشق  نیچرا دست از سر ادونم  ی. فقط نمدهیهمخب صد در صد تا االن ف یزنه، ول یاز موضوع تو و فرزاد نم یحرف

 داره. یطرفه برنم هی

 زد و گفت: ی. زن عمو لبخند مهربوندیانداختم و گفتم ببخش نییپا سرم شرمنده

 زم؟یرو ببخشم عز یچ-

 بود گفتم: نییکه سرم پا یحال در

زاد فر هیکردم که بهش بگم قض یوقتا سع یلیکنم که محمدرضا ناراحت بشه. خ یخواستم کار یوقت نم چیمن ه-

 روم نشد. یرو ول

 عمو موهاش رو پشت گوشش انداخت و گفت: زن

همون موقع   شیهشت سال پ دی. محمدرضا بایخودت رو ناراحت کن هیقض نیسر ا ستین یازین زم،یدونم عز یم-

خب مثل عموت لجبازه  یشد. ول یم الیخیب یبرادر و دوست، دوست دار هیتو اون رو فقط به چشم  یکه بهش گفت

 .گهید

کرده بود که پدر زن عموم با  فیعموم افتادم. عمه برام تعر یعاشق هیقض ادیزدم.  یحرف زن عمو لبخند نیا با

کرده بود. البته خب زن  یپدر زن عموم رو راض یخب عموم با مکافات و بدبخت یمخالف بود ول یلیازدواجشون خ

و بعد از دوسال تازه عموم تونست بره  سادیاوم وعم یباباش پا یمخالفتا یعموم هم عاشق عموم بود و با همه 

 .یخواستگار

بود. منتظر بودم تا  داریاز خوردن صبحونه و جمع کردن خونه به فرشته زنگ زدم. ساعت ده بود و مطمئنا ب بعد

گار که . انستادیا جانیلحظه فکر کردم قلبم از ه هی. دیچیپ یمردونه فرزاد تو گوش یرو برداره که صدا یفرشته گوش

 .شنومیبارمه دارم صداش رو م نیاول

 جانم نازگل؟-
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 یم عاشقتر شهیاز هم دنشیکه من با شن یو با اون لحن دیچیپ یگرمش تو گوش یخودم اومدم و گفتم سالم. صدا به

 شدم، گفت:

 ؟یخوب زدلمیسالم عز-

اشه هر چقدر هم که از طرف باشم؟ آدم که عاشق ب ریبندت رو بشنوم و ازش دلگ نیا یشد من صدا یم ایخدا

 تخت نشستم و گفتم: یدود بشه بره هوا. رو ایصداشو بشنوه تا همه دلخور هیمقابلش ناراحت باشه، کاف

 خوبم، فرشته خوبه؟ یمرس

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 منم خوبم قربونت. یمرس-

فت ر ادمیاز  ایصداش همه دلخور دنیتنگ شده بود و با شن یلی. درسته که دلم براش خرهیکردم که خندم نگ یسع

رو بده من.  یگفت گوش یکه م ومدیفرشته از پشت تلفن م یشد دلبر جان من. صدا یادب م کمی دیخب با یول

 فرزاد در جواب فرشته گفت:

 بزار. گریلحظه دندون به ج هی-

 :گهیفرشته رو تصور کنم که با حرص داره م افهیتونستم ق یم

 شما.سوراخ شد از دست  گرمیج-

 رو به سمت فرشته گرفت و گفت: یو همزمان فرزاد گوش دمیخند

 نازگل خانوم من. نمیشما ا نیبفرما ا-

 گفت: یجملش. فرشته تلفن رو گرفت و با لحن طلب کارانه ا نیقنج رفت با ا دلم

 مرده. ایزنده اس  ینیچالقت بب قیرف نیبه ا یوقت زنگ نزن هی-

 و گفتم: دمیخند
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که بال نسبت مثل خرس خواب  شبیکه بهت زنگ نزدم. د یهوشیچالق فکر کردم که تا االن ب قیاوال سالم. دوما رف-

زن عمو و مهسا که  شیصحبت کردن، قطع کردم و پ کمی. بعد از میقد یقایهم رف قیکرد و گفت رف ی. نچ نچیبود

 رفتم. یم رشتهبه مالقات ف دیبا یرفتم. عصر دنید یم لمیداشتن ف ییرایتو پذ

 یگذاشته بود و بو یناهار قرمه سبز یحول و حوش دوازده بود که بابا و عمو برگشتن خونه. زن عمو برا ساعت

بودم و مهسا کنارم نشسته بود و سرش تو  یرازیخونه رو پر کرده بود. مشغول درست کردن ساالد ش یخوبش فضا

 تکون دادم و گفتم: . سرمدیدخن یخودش م یبار برا کی قهیبود و هر چند دق شیگوش

 ؟یخندیم یبه چ-

 نگاه بهم انداخت و گفت: هی

 زارم. یم الیدارم سر به سر دان-

 و گفت: دینگاه بهش انداختم که خند هیتعجب  با

 کنم. یم تشیشناسه دارم اذ یام دادم نم یتو تلگرام بهش پ دیاکانت جد هیبا -

ساالد  یکه برا یاریاز خ کهیت هیو  دمی. خندگهیبود د زایچ نیهم الیهم سن و سال مهسا و دان یبچه ها یسرگرم

 گفت: یآروم یکردم رو به سمتش گرفتم. از دستم گرفت و با صدا یخورد م

 نازگل؟-

 و گفتم: ختمیساالد آبغوره ر رو

 جانم؟-

 دستپاچه گفتنگاهش کردم که  یبود. سوال دیبع طونیش یحرکت از مهسا نیانداخت. ا نییزده سرش رو پا خجالت

 مهسا نشستم و گفتم: یگذاشتم و دستام رو شستم و دوباره رو به رو خچالی. بلند شدم و ظرف ساالد رو تو یچیه

 شده؟ یزیچ-

 نگاه بهم انداخت و گفت: هی

 .رهیم ادمیشم، حرفم  یهول م یکن یچشمات سگ داره. بهم نگاه م گهیمحمدرضا راست م-
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 انداختم و گفتم: نییو سرم رو پا دمیخند

 شده؟ یکنم. حاال بگو چ ینگاه نم گهیباشه د-

 کرد و آروم گفت: یدستش باز یانگشتا با

 دوسم داره؟ یکیبفهمم  یچجور-

 تعجب نگاهش کردم که هول شد و گفت: با

 .الیخ یاصال ب یچیه-

 شد و خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم: بلند

 کامل بگو. حرفت زم،یعز نیبش-

 نشست. بهش نگاه کردم و گفتم: یصندل یرو بارهدو

 خب منتظرم.-

 نشست و گفت: یصندل یرو کالفه

 .یگینم یبگم، اول قول بده که به کس یدونم چجور ینم-

 لبخند زدم و گفتم: هی

 .دمیقول م-

 شد و گفت: رهیخ یزیرو م به

 بزنم. شیرو  زنده زنده آت الیدان یدوست دارم دوست دخترا یلیخ-

 بعد با حرص ادامه داد: و

 چند تا دوست دختر داره؟ یدون یم-
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وقت  یلیخب خ یدر حال بحث و جدل بودن ول شهیهم یمثل تام و جر ایو دن الیکردم نخندم. درسته که دان یسع

 . بهش نگاه کردم و گفتم:طونیش الیداره. اما امان از دست دان الیبه دان یحس هیدونستم مهسا  یبود که م

 ادامش؟ زمیخب عز-

 نگاه کرد و گفت: هی بهم

 رو گم کردم. یزیچ هیانگار  دمشیهفته هم که ند هی نیا-

 بهم نگاه کرد و گفت: یبا دستپاچگ بعد

 خوام بفهمه. یجوره نم چی. هایوقت بهش نگ هی-

 به منظور بله تکون دادم و گفتم: سرم

 رفت مهسا خانوم. یعاشق شد-

 خوام. یبچه ها بغض کرد و گفت نم مثل

 و با دست به قلبم اشاره کردم و گفتم: دمیخند

 خوادتش. یدله که دلت م نیا یاصل کار ست،یمهم ن ینخوا ای یتو خودت بخوا-

و همه مشغول خوردن  میدیرو چ زیرد و بدل نشد. با زن عمو م نمونیب یحرف گهیاومدن زن عمو به آشپزخونه د با

 تفیش دیخونه رو مرتب کردم. امشب با کمی نا،یرفتن. بعد از رفتن عمو ا نای. ساعت چهار بود که عمو امیناهار شد

تو  ادیشروع به انتخاب لباس کردم. به احتمال ز ی. در کمد رو باز کردم و با وسواس خاصمارستانیرفتم ب یم

کردم  یمختصر شی. آرادمیپوش میمشک یرنگم رو با شلوار دمپا یکوتاه مشک ی. پالتودمید یفرزاد رو م مارستانیب

شدم. فلشم رو به ضبط زدم و آهنگ  نمیزدم و سوار ماش رونیاز بابام از خونه ب یو خداحافظ فمیو بعد از برداشتن ک

 کردم. یمورد عالقم رو پل

 

 دل بابک جهانبخش* ی*آهنگ ا

 تو هدر دادم. یکه پا یدلم سوخت واسه احساس"
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 سر کردم. ییو من با تنها یسوخت که تو بود دلم

 که عاشقونه دست تو دادم. یسوخت واسه قلب لمد

 .ادمیاز  یباز نرفت یول یکه سوزوند یعمر واسه

 سوخت. دلم سوخت. دلم

 تنها باش و بسوز. گهیدل د یا

 .ادینم شتیپ گهیبه در ندوز، آخه اون د چشم گهید

 .خواد یتو رو نم گهیفکر چشماش نباش، دنبال خنده هاش نباش، اون دلش د گهید رفته،

 .رمیگ یهنوز دستاتو م المیخواب و خ یتو

 .رمیم یمن برات م یول یایدونم که نم یم

 .رهیتو گ یاحساس و قلبم تو دستا همه

 خوام رها شم از تو. یم

 "....رهی. عشقت از دلم نمرهیاز دلم نم عشقت

 

 یکه رو به رو یرو پارک کردم و از گل فروش نی. ماشدمیرس مارستانیبه ب یک دمیآهنگ شدم و نفهم غرق

فتم و بود، ر یبستر شبیکه فرشته د ی. به اتاقبخش شدم یو راه دمیفرشته خر یبود چند شاخه گل برا مارستانیب

باز شدن در رو که  یچشماش گذاشته بود. صدا یبود و دستش رو رو دهیتخت دراز کش یدر و باز کردم. فرشته رو

 و گفتم: دمیسمتم سوق داد. رفتم کنارش و گونش رو بوسدستش رو از چشماش برداشت و نگاهش رو به  دیشن

 ؟یتو تصادف زبونت رو هم از دست داد-

 آورد و گفت: رونیو زبونش رو ب دیخند

 نه هنوز سر جاشه.-
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 کرد و گفت: یکه بغل تختش بود، گذاشتم. به گال نگاه یزیم یو گالرو رو دمیخند

 ن؟یهم-

 رو تخت نشستم و گفتم: کنارش

 برات؟! دمیخر یم ی. چادیتو که از کمپوت خوشت نم-

 رو باز کرد و گفت: ششین

 شسکته ام خوبه. یاستخونا ی. برایدیخر یم لیپاست-

 افسوس تکون دادم و گفتم: یبه نشونه  سرم

 تا االن نگهت داشتن؟ یچ یتو که حالت از منم بهتره برا-

 نشست و گفت: نهیبه س دست

کنه. فرزاد و مامان بابامم  یمگه باور م یحالم خوبه ول گمیبهش م یاالن منو نگه داشته، ه شده تا لیاون مهران ذل-

 .ستین یزیاز سرم عکس بندازن تا مطمئن بشه چ گهیبار د هیبمونم و  نجایقانع کرد که تا ساعت هفت ا

 و گفتم: دمیلحظه مهران اومد تو اتاق. به سمتش چرخ همون

 بد اخالق ما؟ ضیمر نیبا ا یکن یم کاریدکتر. چ یسالم آقا-

 و گفت: دیخند

 بگم آخه من؟ یچ-

دست فرشته رو از پشت بسته. خدا خوب در و تخته رو  طنتیجمله رو گفت و به سمتمون اومد. مهران تو ش نیا

 هم جور کرده بود. فرشته چپ چپ بهمون نگاه کرد و گفت: یبرا

 د؟یکن تیرو اذ هچاریکه من مظلوم و ب دینیچ یتوطئه م گهیحاال د-

 و گفت: دیکش یادامه آه سوزناک در
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 شما دوتا نندازه. ریرو گ یضیمر چیخدا ه-

 و بلند شدم و گفتم: دمیخند

 لباسم رو عوض کنم. آقا مهران مواظب باش نخورتت. رمیمن م-

 و گفت: دیلپ فرشته رو کش مهران

 تونه آدم بخوره؟ یمگه م یخوب نیفرشته به ا هیآخه -

 با اخم نگاهش کرد و گفت: فرشته

 .یکرد یبره با اون کاکتوس خانوم توطئه م ادمیکه  شهیباعث نم یگیم یجور نیا-

ل گ هیبود که کاکتوس  نیگفت کاکتوس. منطقش هم ا یخواست منو حرص بده بهم م یفرشته بود. هروقت م عادت

ومدم تا ا رونیشد کرد. از اتاق ب یم کارشیچ گهیبه من گفت کاکتوس. فرشته بود د شهینازه و اسم منم نازگل پس م

رو  دمیعاشق باهم تنها باشن و رفتم تا لباسام رو عوض کنم. لباسام رو عوض کردم و روپوش سف یاون مرغا

 رفتم. در اتاق رو باز میبه سمت اتاق شم مارامیب تیکردم. بعد از ثبت وضع یرو چک م ماریچند تا ب دی. بادمیپوش

دختر  میمظلومش نگاه کردم وکنارش رو تخت نشستم. شم یبود. به چهره  دهیتخت خواب یروکردم و وارد شدم. 

 مارستانیپارسال به ب یتصادف از دست داده بود. وقت هی یو مادرش رو پارسال تو پدربود که  یساله ا شیش

 یلیبه خواست خدا زنده موند. دختر خ یوحشتناک بود، ول یلیکرد زنده بمونه. تصادف خ یفکر نم یآوردنش کس

فوت کردن با  درشدونست که پدر و ما یبود و نم یبستر مارستانیکه ب یبود. همون چند روز یو بامزه ا نیریش

مرخصش کردن، گفتن که پدر  مارستانیکه از ب یبخش رو برده بود. وقت یبچه ها یهاش دل همه  یزبون نیریش

. چند روز نهیبب اومد تا من یوقتا همراه عموش م یموش به عهده گرفته بود. بعضمادرش فوت کردن و حضانتش رو ع

فرزاد به خودم  یسرطان خون داشت. با صدا میشدم. شم تناراح یلیخ دمیهاش رو د شیجواب آزما یوقت شیپ

 گفت: یآروم یبهش انداختم. با صدا یجیتخت نشسته بود. نگاه گ یاومدم. رو به روم رو

 .یدینفهم یتو خودت بودصدات کردم -

ه فرزاد بهش نگاه کردم ک یام گرفته بود. با صدا هیگر یک دمینگاه کردم و اشکام رو پاک کردم. اصال نفهم میشم به

 گفت:

 کوچولو. نیسرطان خون داره ا گهیمهران م-
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 رو نوازش کرد و گفت: میرنگ شم ییطال یرو به نشونه آره تکون دادم. آروم موها سرم

 چقدر هم خوشگل و نازه.-

 گفتم: یخشدار یصدا با

اجازه  گهیکه مامانش تو تصادف فرت کرد د یموهاش حساس بود. از وقت یرو یلیعاشق موهاشه چون مامانش خ-

 شه.ب دهیموهاش از ته تراش دیبا یدرمان یمیش یبرا دیگفته بعد از ع یموهاش رو کوتاه کنه. دکتر احمد ینداده کس

 گفتم: دیلرز یز شدت بغض مکه ا ییصدا با

 بشه. دهیموهاش تراش دیفرشته کوچولو بگم که با نیبه ا یآخه من چجور-

 به صورتم کرد و کالفه گفت: ینگاه فرزاد

رسه فکر ت یم ،یکن یم هیگر یدار نهیبشه بب داریهم ب میاالن شم رون،یب میبر اینکن. ب هیقربون چشمات بشم گر-

 افتاده. یکنه اتفاق یم

خواد باهام حرف بزنه. به سمت  یشدم و به سمت در رفتم و فرزاد هم باهام اومد. صدام کرد و گفت که م بلند

چشمک جوابم رو داد و گفت باشه. به  هی. اونم با مارستانیمحوطه ب رمیرفتم و به مرجان گفتم که با فرزاد م رشیپذ

 داد و گفت: رونی. فرزاد کالفه نفسش رو بمیسمت محوطه رفت

 تونم بگم شرمندتم. یبگم فقط م یدونم چ ینم-

گرفت حرف زدن باهاش برام  یم یدلم از کس یخواستم جوابش رو بدم، دست خودم نبود. وقت یبودم و نم ریدلگ

خوشحال به سمت  اشونیبا عجله و استرس و بعض اشونیکه بعض ینگفتم و فقط به مردم یچیشد. ه یسخت م

 من شهیموضوع هم نیمحل کم بود و ا نیا یرفتن نگاه کردم. تعداد افراد خوشحال تو یم مارستانیساختمون ب

 کرد. یناراحت م

 صدات تنگ شده. یبزن. دلم برا یحرف هینازگل -

 یعنیلرزه  یو ته دلت م یشنو یازش م یجمله احساس هی یکه وقت نیهم د،یکنه چند سال باهم باش ینم یفرق

ب دلبر من اد دیبا کمیخب  یتونم بگم که از حرفش خوشحال نشدم ول یکردم. نم ینگاه می. بهش نیواقعا عاشقش
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ه همون دستم ک یبوسه کوتاه رو هیدستاش گرفت و  یسردمو تو ی. دستاستمیو منم مجبورشدم با ستادیشد. ا یم

 خودش به من بود زد و گفت: هیکه هد یانگشتر

 ؟یه هات بزارخند یآقا داماد رو تو خمار ادیعروس خانوم دلت م-

 نبود. با اخم نگاهم رو به سمتش سوق دادم و گفتم: یکس میبود سادهیکه ما وا ییجا نیاطرافم نگاه کردم. ا به

 ؟یمحروم کن دنتیاز د و من رانیا یایهمه مدت ب نیدلت اومد بعد از ا یتو چجور-

 گفت: ینگاه کرد و با لحن ناراحت بهم

رو خراب کرد.  یخب تصادف فرشته همه چ یتولدت ول یفردا یعنیامروز.  یبرا یبش زیقرار بود تو سوپرا-

 شرمندتم عشقم.

 شیشونیپ یرو شیلخت مشک یاومد باعث شده بود موها یکه م ینگاه کردم و دلم براش ضعف رفت. باد هی بهش

رو لمس کنم. با لبخند من فرزاد  یمشک یشمایموهاش ببرم و اون ابر نیب کرد تا دستم یوسوسه م بشه و من ختهیر

که مقابل  یمرد نیکه ا یبشه. تا وقت دهیکشگونه اش  یهم در جواب لبخند زد و باعث شد نگاهم به سمت چال رو

 یبه دور و بر انداخت و وقت یتونستم داشته باشم؟ فرزاد نگاه یهم م یا گهیزد من غم د یبود لبخند م سادهیمن وا

دوخت.  میشونیرو به پ اومد جلو و لباش عیسر ،یهست و نه آدم ینینه دورب میسادیکه ما وا نجایمطمئن شد ا

رفت  ادمی اد،یو داره نم نم برف م میماه هست یرفت که االن تو د ادمیه لحظه تمام بدنم سوخت و یبستم.  چشمام

با  وار عاشق فرزادم. چشمام وونهیددونستم که من  یرو م نی. فقط امارستانهیب نجایرفت ا ادمیمن ازش دلخورم، 

 سرش رو جلو آورد و در گوشم گفت: رزاد. فنییو سرم رو انداختم پا دمیخجالت باز کردم و لبم رو به دندون کش

 .وونتمیعاشقتم نازگل، د-

کل  کردم یحال فکر م نیبا ا یپوست صورتم قلقلکم اومد. درسته مقعنه سرم بود ول کیبرخورد نفس گرمش نزد از

 و گفتم: دمیرو عقب کش و گردنم در حال سوختنه، سرم صورت

 .ننیب یمردم ما رو م نجایفرزاد ا-

 ازم فاصله گرفت و گفت: کمی

 ؟یگفت یرو م نیا دیحرف عاشقانه با نیاالن در جواب ا-
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ت گونه هام قرمز شده. و مطمئن بودم از خجال زدی. نبض گردنم هنوز داشت مدمیو آروم خند نییرو انداختم پا سرم

 و گفت: دیخند

 ندازه. یگل م یجور نیام که لپات ا ییعاشق وقتا-

 بود گفتم: نییطور که سرم پا همون

 تنگ شده بود. یلیدلم برات خ-

 قدم عقب رفتم و گفتم: هیتر،  کیاومد نزد ینگاه بهش کردم که داشت م مین هی

 فرزاد. مارستانهیب نجایا-

 و گفت: دیدست تو موهاش کش هی

سرخ رنگ صبر کردم  یاون غنچه  ی. چهار ساله که برایاریپدر دل آدم رو در م یزنیهم م یوقت یزنیحرف نم-

 هم روش. یچند روز قبل از خواستگار نیا

مطمئن بودم گونه هام سرخ تر  طنتاش،یحرف فرزاد هول شدم و با عجله از کنارش رد شدم. فرزاد بود و ش نیا با

 ینشمردم و به سمت اتاق فرشته رفتم. وقت زیرو جا ستادنیاومد. ا یفرزاد پشت سرم م یقدم ها یشده بود. صدا

جوابم  یکردم و هر دوشون با گرم یو احوال پرس سالموارد اتاق شدم، پدر و مادر فرشته هم تو اتاق بودن. باهاشون 

 گفت: نگاه بهم کرد و هیتخت نشسته بود.  یرو دادن. فرشته حاضر و آماده رو

 ؟یدیداداش منو ند یلپ قرمز-

 :من کرد و گفت یاز خجالت آب کنن. پدر فرزاد طرفدار خواستن من یو فرشته امروز م فرزاد

 کن. تیکم اذ عروس من-

 به من رفت و گفت: یچشم غره الک هی فرشته

 خدا شانس بده.-

 نگاه به فرزاد و فرشته کرد و گفت: هیرزاد . مادر فستادیخنده فرزاد اومد و بعدش به سمتم اومد و کنارم ا یصدا
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فرشته  نیاز دست ا میکن کاریخب چ یول میکه اومدن فرزاد رو بهت نگ میبود نینازگل جان من و فرهاد مخالف ا-

 لبخند زدم و گفتم: هی. زهی. نازگل عاشق سورپرامیکن زیو گفت نازگل رو سوپرا میکه نذاشت بگ

 .ستمین زیحد عاشق سوپرا نیدر ا گهید-

 در جوابم گفت: فرشته

 .یخوند فاتحه من یکه زد یلبخند نیبا ا-

فرزاد بهم گفت که  یو با اومدن مهران، فرشته رو مرخص کردن. موقع خداحافظ دنیاز حرف فرشته همه خند بعد

 دیبارفتم. امشب  رشیبزارن. بعد از رفتنشون، به سمت پذ شیپا پ یخواستگار یامروز فرداس که خانوادش برا

 موندم. یم فتیش

 

 در ارتباط بودم، تا یچند روز تلفن نیگذشت. با فرزاد ا یکه فرشته رو مرخص کرده بودن م یروز بعد از اون روز پنج

همش تو جنب و  شبیرو گذاشت. منم از د یپنج شنبه شب قرار خواستگار یزنگ زد و برا شبیپدرش د نکهیا

 یاز هر وقت حس م شتریمامانم ب یخال یوسط جا نی. ایجوش بودم و در حال آماده کردن مقدمات خواستگار

ک کم یبرا ای. عمه فردا صبح با دنانیب یخواستگار یکردم. بابام به عمه و عموم زنگ زده بود و قرار بود اونا هم برا

 شبیدست خودش بده. از د یموضوع کار دنیکه بعد از فهم دمیترس یاومد. نگران محمدرضا بودم. م یکردن م

و د یکیکه بابام به عموم زنگ زده بود. محمدرضا عادت داشت که هر روز  یبود. درست از وقت دهام  ندا یبهم پ گهید

 یکارها ریشدم درگ داریکرد. از صبح که ب ینگران م من نیبار هم زنگ بزنه و هم کی یام بده و هفته ا یبار بهم پ

بودن. در رو باز کردم و  ای. عمه و دنکردمنگاه  فونیخونه بودم. ساعت ده بود که زنگ خونه به صدا در اومد. از آ

کردم.  کیدر بودن. باهاشون سالم و عل یجلو ای. چند لحظه بعد عمه و دنسادمیمنتظرشون وا یدر ورود یجلو

 بغلم کرد و گفت: ایتنگ شده بود. دن ایدن یچقدر دلم برا

 دلم برات تنگ شده بود کاکتوس خانوم.-

 اومدم وگفتم: رونیکه برام گذاشته بود. از بغلش ب یلقب نیاز دست فرشته با ا امان

 کاکتوس و کوفت.-

 به عمه که رو مبل نشسته بود نگاه کرد و گفت: ایدن
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 کوفت. گهیکنم به من م یادبه. با احساس صداش م یمامان برادر زادت چقدر ب ینیب یم-

 و گفت: دیبه موهاش کش یشالش رو از رو موهاش برداشت و دست عمه

 زدم تو سرت. یدونه م هیقربون صدقت هم بره؟ من به جاش بودم  یکاکتوس توقع دار یگیبهش م-

 پالتوش رو باز کرد و مظلوم گفت: یزبونم رو در آوردم. دکمه ها ایدن یو برا دمیخند

 نکنه. بیرو غر یبشر چیخدا ه-

 رفتن به اتاق گفتم: نیعمه به اتاق بردم و ح یرو از دستش گرفتم و با پالتو پالتوش

 آخه. یچقد تو مظلوم-

 گفت: ییرایاز پذ ایاز گذاشتن پالتوها تو اتاق به سمت آشپزخونه رفتم. دن بعد

 خواما. یخرزهره من نسکافه م-

ا گذاشتم. دو ت ینیبلند شد. سه تا فنجون تو س ایدن یخنده  یگفت و صدا یزیبگم عمه آروم چ یزیخواستم چ تا

اومدم و  رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیدرست کردم. س ایدن ینسکافه برا هیو  ختمیخودم و عمه ر یبرا ییچا

 گفتم: ایننشستم. رو به د ایتعارف کردم و کنار دن ایرو به عمه و دن ییچا

 ؟یدیخند یم یبه چ-

 و گفت: دیباز خند ایدن

 خوبه، المصب هولوئه. یلیخ رازیشده تو ش دایخواستگار برام پ هی-

 و گفت: دیحرفش خند نیبا ا عمه

 بهت گفت خرزهره منم بهش گفتم خرزهره اون خواستگارته.-

 گفت: یاخم ساختگ هیبا  ایدن

 یبگ ینیریبه پسر به اون ش ادیگله، نازگل دلش هم بخواد بهش بگم خرزهره، دوما دلت م هیخرزهره اسم  اوال

 خرزهره؟
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 دینگاه کردم. خند ایبه دن یخواستگاره داستان داره. سوال نیا دمیو فهم دمیعمه خند یو منم با خنده  دیخند عمه

 و گفت:

 خواستگار هلو داشته باشم؟ هی ادیبه من نم ه؟یچ-

 نشست و گفت: نهیدست به س ایرو بدون قند مزه مزه کردم. دن مییچا شهیو مثل هم دمیخند

 که؟ ادتهیبابام، ملک السلطان رو  یعمه -

. موهاشو پشت گوشش ادمهیتکون دادم و گفتم آره  خشک و بداخالق. سرم یلیزن خ هیعمه ملکش افتادم.  ادی

 انداخت و گفت:

 دهیسپ یبود. اون روز تو عروس یپسر ماست یلی. خمیکرد یم یباهاش باز می. بچه بودارشینوه داشت به اسم ک هی-

و با کماالت شده بود. از  پیخوشگل و خوش ت یلی. خیشنو یم یزیچ هی گمیم یزیچ هی. نازگل دمشیدختر عموم د

 کرد. یاول تا آخر مجلس هم به من نگاه م

 از نسکافه اش خورد و ادامه داد: کمی

اال و ب رهیسنت داره م گهیعالمه طعنه به من که د هیملک السطان جون، بعد از  شیپ میرفت یخداحافظ یبرا یوقت-

 یخواستگار ارشیک یبرا خواد من یشوهرش منم، گفت که م بیکه انگار قاتل مص یبدخلق یبعد از کل ،یدیترش

 جان رو بهت نشون بدم. ارشیعکس ک ایکنه.ب

 برداشت و بهم داد و گفت: زیم یرو از رو شیگوش

 ساخته. یخدا چ نیبب-

 تا آسمون با نیکنم زم یکه عکسش رو دارم نگاه م یپسر نینگاه کردم و با تعجب چشمام چهار تا شد. ا یگوش به

کتش به زور بسته  یبزرگ که دکمه ها یمرد کوتاه قد و تپل با شکم هیکردم فرق داشت.  یکه فکر م ارشیاون ک

 :فتکردم و گ اینگاه به دن هیبود.  ختهیهم موهاش ر یشده بود و کم

 هلو؟ یگیم نیا به-

 رو ازم گرفت و گفت: ینگاه بهش کرد و گوش هیآورد و  یرو به سمت گوش سرش
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 شرکتمه. سیرئ یکمال یکه عکس آقا نیا-

 رو به سمتم گرفت و گفت: یباز گوش و

 خان هستن. ارشیک شونیا-

 یباشه. در کل پسر جذاب نگیخورد که مدل یبور. بهش م یپسر قد بلند با موها هینگاه کردم.  یگوش یصفحه  به

 رو باز کرد وگفت: ششین ایبود. دن

 دادم. یکه مامان بزرگش عمه ملک السلطانه وگرنه حتما بهش جواب مثبت م فیح-

 رو دستش دادم و گفتم: یگوش

 اد؟یازش خوشت م-

 و گفت: دیخند عمه

 نیفت اگه بخوام ازدواج کنم آخربرگشت گ میعمه خانوم رک و مستق یرو نگاه نکنا، جلو اشیمسخره باز نیاالن ا-

 شماست. یازدواجم نوه  یبرا نهیگز

 و گفت: دیکش یآه هی ایدن

 اون مادر فوالد زره باشه؟ ینوه  دیبا ییجوون به اون رعنا هیآخه -

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکرد یعمه خانوم نبود قبول م یاگه نوه -

کردن خونه و آماده  زیو مشغول تم میحرف زدن هر سه بلند شد کمیرو تکون داد و گفت صد در صد. بعد از  سرش

م . از حمومیریدوش بگ هیهمه کارا تموم شد و رفتم تا  بایبود که تقر شی. ساعت شمیشب شد یبرا زیکردن همه چ

به اتاق  ایو با دن میرو جمع کرد زیم عیو سر میخورد و. عمو داوودم تا اون موقع اومد. شام ردمیدر اومدم و لباس پوش

امروز  یرنگم رو که برا ی. در کمدم رو باز کردم و کت دامن کوتاه سرمه امیو آماده بش میرفتم تا لباس عوض کن

 نشون دادم و گفتم: ایآوردم. به دن رونیبودم ب دهیخر

 خوبه؟-
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 گرفت و گفت: و بعد دستم هیاشاره و شصتش رو بهم چسبوند و گفت عال انگشت

 کنم بعد لباست رو بپوش. شتیتا آرا یصندل نیرو ا نیبش ایب-

 یم شیداشت صورتم رو آرا ایکل وجودم رو گرفته بود. دن ینیریاسترس ش هینشستم.  یصندل یگفتم و رو یا باشه

 هیرفتم. رفتن به آلمان  یهمراه با فرزاد به آلمان م دیو مراسم عقد با یکرد و من غرق تو فکر بودم. بعد از خواستگار

از بابام بود. درس فرزاد حداقل   یکرد دور یکه نگرانم م یزی. تنها چییایماه عسل رو هیشد.  یم یسفر عال یتجربه 

 به خودم اومدم. ایدن ی.با  صدامیموند یآلمان م دیدو سال مونده بود تا تموم بشه و بعد از عقد ما اون دو سال رو با

 صورتت خوب شد؟ نینازگل بب-

درشتم رو خوشگل تر کرده  یکه چشما یبرام کرده بود. خط چشم نازک یمختصر شیآرا اینگاه کردم. دن نهییآ به

برام زده بود به همراه رژ قرمز رنگ. در کل صورتم  یکرده بود. رژگونه کمرنگ شیفرم رو آرا یمژه ها ملیبود و با ر

 گفتم: وچرخوندم  ایبه صورت دن نهییخوب شده بود. نگاهم رو از آ

 خوب شد. یلیخ دستت درد نکنه-

 آورد و گفت: رونیرفت و لباسش رو ب فشیگفت و بعد به سمت ک یکنم یم خواهش

 بپوشم. خوبه؟ نیخوام ا یامشب م یبرا-

وش بود. زان یبود. و اندازه اش تا رو دیبود که باال تنه اش سف یسارافون مشک هیکه دستش بود نگاه کردم.  یلباس به

 گرفتم و گفتم: راهنینگاهم رو از پ

 .امیمن به چشم نم گهید یش یاز منم خوشگل تر م یرو بپوش نیا-

 و گفت: دیخند

 شمیکنم مثل تو خوشگل نم یمن هر کار-

 .ستین یکه من خوشگل تر از تو ام که شک نیدر ا-

 رو گفتم و از جام بلند شدم. اخماش رو تو هم کرد و گفت: نیا

 کاکتوس خانوم؟ یاز من خوشگل تر یگیخوشگلت کردم بعد م شیبا هزار جور آرا-
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و موهام رو فرق کج باز کردم و دم  دمیرنگ پوش ی. لباسم با ساپورت مشکدیهم خند ایمن دن یو با خنده  دمیخند

رنگم رو سر کردم  یسرمه ا ریزنگ اومد. فکر کنم عمو و زن عموم بودن. شال حر یبستمش. همون لحظه صدا یاسب

نشسته بودن. باهاشون  ییرایعمم و بابام تو پذ هررفتم. عمو و زن عمو کنار عمه و شو ییرایبه سمت پذ ایدنو با 

و  به من کرد ینگاه هیکه محمدرضا کجاست؟ عمو  دیرو مبل نشستم. بابا ازعمو پرس ایکردم و کنار دن کیسالم عل

 گفت:

 لجبازه. کمی گهیمحمدرضاس د-

 فت:سرش رو تکون داد و گ بابام

 دست خودش بده. یترسم کار یم ی. ولهیپسر عاقل محمدرضا

 و گفت: دیکش یقینفس عم عمو

 .رهیتهران. هر چقدر اصرار کردم نگفت کجا م رونیب رهیم یاومد خونه و گفت که چند روز یخداحافظ یبرا شبید

 انداختم و گفتم: نییسرم  پا شرمنده

 .دیبشه، ببخش یجور نیخواستم ا یعمو من نم-

 زد و گفت: یلبخند مهربون عمو

 جا نباشه. نیا یمحمدرضا بهتر بود که چند روز ی. برایکن یکه معذرت خواه ینکرد یتو کار-

عمو از جاش بلند شد تا بره لباسش رو عوض کنه و با نگاهش ازم خواست که باهاش همراه بشم. از جام بلند  زن

 دهیپوش یرنگ یتخت گذاشت. کت دامن قهوه ا یدر آورد و رو شدم و با زن عمو به اتاق رفتم. پالتوش رو از تنش

تخت نشست و  یرنگ بود. دستم رو گرفت و رو ییطال یاش طرح ورساچ ها هیکه حاش یساتن قهوه ا یبود با روسر

 دستش بود گفت: یمنم کنارش نشستم. همون طور که دستم تو

دونم که عالقه  یتوئه و م یبزرگترم خوش بخت یآرزو یول یآرزوم بود که عروسم بش ،یدوستم ادگارینازگل تو -

عادت کرده که  ی. نگران محمدرضا نباش. محمدرضا از بچگیهست که خوش بخت بش ادیتو و فرزاد اون قدر ز نیب

 یدونست تو عاشق فرزاد یکه م نیو با ا تخواس ی. تو رو فقط مال خودش مارهیرو که خواست به دست ب یزیهر چ

 .دیجا کش نیبه دوست داشتنش ادامه داد و کار به ا یجبازبازم با ل یول



 بدون مهتاب یشب ها

 
54 

 

 رو نوازش کرد و گفت: دستم

 فکر نکن. باشه؟ یبد زیچ چی. به هتهیامشب شب خواستگار-

و ت ایلب گفتم. زن عمو بغلم کرد و چند لحظه بعد عمه و دن ریز یو باشه ا رهیام نگ هیدهنم رو قورت دادم تا گر آب

بلند  فونیآ یاومد صحبت کنه صدا ایاومدم و شالم رو مرتب کردم. تا دن رونیبغل زن عمو ب چهار چوب در بودن. از

 و گفت: دینگاه کردم که خند ایشد. با استرس به دن

 ؟یدیتا حاال فرزاد و مامان باباش رو ند-

شدم. عمه و زن عمو  یجور نیدونستم چرا ا یداد. نم یاسترسم بهم اجازه لبخند رو هم نم یخواستم بخندم ول یم

و منتظر اومدن فرزاد شدم. اول  ستادمیا یورود کی. نزدمیرفت رونیاز اتاق ب ایرفتن و بعدش من و دن رونیب

 کیپدربزرگ و مادربزرگش وارد شدن و بعدش پدر و مادر فرزاد و بعد فرشته و در آخر فرزاد. با همه سالم و عل

به سر تا پاش انداختم. کت و شلوار  یباال گرفتم و نگاه . سرمرمید بگکردم و جلوتر رفتم تا دسته گل رو از فرزا

 شیتر شده بود. ته ر پیخوش ت شهیبود و از هم دهیپوش یدیسف رهنیبه همراه پ یرنگ خوش دوخت یسرمه ا

. ی. دسته گل رو که به سمتم گرفته بود از دستش گرفتم و آروم گفتم خوش اومدبودرو صورتش  شیشگیهم

 زد و مثل خودم جواب داد: یلبخند

 عروس خانومم. یمرس-

و فرشته کنار هم نشستن و در گوش هم پچ پچ  ایکه دن دمیرو حس کردم. سرم رو بلند کردم و د ینگاه ینیسنگ

 گفت: یآروم یکنن. فرزاد با صدا یکنن و به ما نگاه م یم

 کنن. یبه ما نگاه م یطانیش ینجوریکه ا گنیبهم م یکه دارن چ ستیمعلوم ن-

ته و فرش ایگذاشتم و کنار دن زیم ی. گل رو رومیرفت ییرایتکون دادم و با هم به سمت پذ دیتائ یبه نشونه  سرم

. از یبود به جز خواستگار یزیمن، کنار پدر بزرگش نشست. صحبت ها در مورد هر چ ینشستم. فرزاد رو به رو

از دلشوره  کمیصحبت ها  نیبا هم. هم ونیو آقا دنکر یتا آب و هوا. خانوما با هم صحبت م ریبگ انهیمسائل خاورم

 ایزد. جواب فرزاد رو با لبخند دادم که دن یکرد و لبخند م یبهم نگاه م یمن رو کم کرده بود و فرزاد هم هرزگاه

 آروم به فرشته گفت:

 رو باز کرده؟ ششین ینگاه چه جور-
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 سرش رو با افسوس تکون داد و گفت: فرشته

 شدم. ی. منم بودم خوش حال مرهیگ یرو م دهیترش نیآجر خورده تو سر داداش من داره ا هی-

 و گفتم: دمیخند آروم

 شه؟ یم تیحسود ایدن-

 پوزخند زد و گفت: هی ایدن

 ه عقد کنن.ک یبه حال وقت ی. وادهیپز م یجور نیا هیفرشته؟ هنوز تو مرحله خواستگار ینیب یم-

 گفت: ایدر جواب به دن فرشته

 نازگل که نگم برات. نیهست ا یافاده ا هیبگم که قراره زن داداش من بشه.  یپس من چ-

 انهیکه مسائل خاورم گنیو تا اومد جواب منو بده پدربزرگ فرزاد به فرزاد اشاره کرد و گفت شاه دوماد م دیخند ایدن

با  چشمک به من زد و سرم هیو فرزاد  دنی. همه خندمیشازده حرف بزن نید دل ابعد و االن در مور یبرا میرو بزار

 انداختم. پدربزرگ فرزاد گفت: نییخجالت پا

 .میدو تا جوون برن حرفاشون رو بهم بزنن تا ما هم در مورد مراسم صحبت کن نیبهتره ا-

 وترمیکامپ زیم یصندل ی. به من تعارف کرد و اول من وارد اتاق شدم. رومیموافقت کرد و من و فرزاد به اتاق رفت بابام

 سرم مرتب کردم. فرزاد نگاهم کرد و گفت: یتختم نشست. شالم رو رو ینشستم و فرزاد رو

 م؟یحرف بزن یدر مورد چ دیاالن ما با-

 و گفتم: دمیخند

 .قمونیو سال قیدر مورد عال-

 زد و گفت: یلبخند

 خانومم. رمیبرم بم دیشما رو ندونم که با قیال عالبعد چهار س گهید-

 کرد گفت: یلب گفتم. همون جور که بهم نگاه م ریز یزدم و خدا نکنه ا یلبخند
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 .میفکر کنم الزمه که راجب سفرمون به آلمان هم حرف بزن-

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 ؟یرانیا یتا ک-

 در جواب حرفم گفت: فرزاد

 آلمان. میریو بعدش م میدیرو انجام م یعقد و عروس یچهار ماه کارا نیا یگرفتم. تو یچهار ماه مرخص یمن برا-

 نزدم و فرزاد ادامه داد: یحرف

 ؟یسفر به آلمان دو دل یهنوز برا-

 به نشون آره تکون دادم و گفتم: سرم

 .شهیبابام تنگ م یسخته فرزاد، دلم برا-

 زد و گفت: یلبخند مهربون فرزاد

که  یدون ی. خودت مرانیا میگرد یو بر م شهیتموم م یفقط دو ساله تا چشم رو هم بزار ی. ولزدلمیدونم عز یم'

 تو رو تحمل کنم. یدوسال دور نینتونستم ا

از  ادینم ادمیهمه بهش وابسته بودم. من  نیاز بابام که ا یاز فرزاد سخت بود هم دور ینگاه کردم. هم دور بهش

 ها با بزرگترا باشه. میتصم نیاالن بحث دو ساله. بهتر بود ا یشب بدون بابام بوده باشم ول هیتا االن  یبچگ

 بهم کرد و گفت: ینگاه فرزاد

 .هیبزرگترا در مورد سفرمون چ میتصم مینیتا بب رونیب میبهتره بر-

 ت:. همون لحظه پدربزرگ فرزاد گفمینشست هیو کنار بق میرفت رونیگفتم و از اتاق ب یا باشه

با  هیدر مورد مقدار مهر می.پدرت گفت که بهتره تصممیزد یشما حرف م هیدر مورد مهر مینازگل جان االن داشت-

کردم که بابا و عموم مقدارش رو  ینگرفته بودم. فکر م یمیتصم چیه هیانداختم. در مورد مهر نیینازگل باشه. سرم پا

 کنن. فرزاد آروم در گوشم گفت: یم نییتع
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 ؟یفکر کرد در موردش-

و صد و چهار ده سکه بود. در جواب  دیاش  صد و چهار ده شاخه گل رز سف هیمامانم افتادم. مهر ادیلحظه  همون

 فرزاد سرم تکون دادم و گفتم:

 مامانم مد نظرمه. هیبله. مهر-

 تکون داد. پدربزرگ فرزاد نگاهم کرد و گفت: تیرضا  یزد و سرش رو به نشونه  یلبخند

 شد نازگل جان؟ یچ-

 گفتم: یو با خجالت و دستپاچگ نییانداختم پا سرم

 باشه. دیمامانم  صد و چهار ده تا سکه و صد و چهار ده شاخه گل رز سف هیام مثل مهر هیمهر خوامیمن م-

 زد و به بابام گفت: یفرزاد لبخند پدربزرگ

 جان؟ وشیدار یموافق-

 یمامان تنگ شده بود و دلش م ید. مطمئنا بابا هم مثل من دلش برابو یبهم نگاه کرد. تو چشماش برق خاص بابا

حرفا در مورد زمان مراسم بود. به  هیبود. بابا هم موافقت خودش رو اعالم کرد و بق یجا م نیخواست که مامان امروز ا

ما رزرو  یز قبل برافرزاد تاالر داشت و ا ییباشه. دا دیع اولروز  یپدر فرزاد قرار شد مراسم عقد و عروس شنهادیپ

بود  رانیماه ا ریو فرزاد خونده بشه. فرزاد تا ت من نیب تیمحرم ی غهیشده بود و عمو گفت که بهتره تا زمان عقد، ص

شه ب دهیخونه خودمون بود چ کیفرزاد که نزد یخونه  یمن تو هیزیآلمان. قرار شد که جه میرفت یباهم م دیو بعد با

شد و قرار شد بعد از  نییدو روز بعد تع یبرا تیمحرم غهی. زمان خوندن صمیکن یو موقتا تا خرداد ماه اون جا زندگ

خودش مشغول صحبت در  یصحبت ها انجام شد و هر کس برا ی. همه میریبگ یخانوادگ کیجشن کوچ هیمحضر 

و فرشته. من و فرزاد  ایخانوم ها، دن ون،یبود. آقاشده  لیشکمراسم و رسم و رسومات بود. سه گروه ت اتیمورد جزئ

 یزمان چجور میدیبود. اصال نفهم ازدهی ی. ساعت حوالمیداد ینظر م یو گاه میسه گروه بود نیهم فقط ناظر ا

 بمواخ یلیشده بودم و االن خ داریمبل نشستم. صبح زود ب یگذشت. خانواده فرزاد رفتن. بعد از رفتن اونا خسته رو

موند تا  ایدن ی. عمو و عمه ساعت دوازده بود که رفتن ولمیخونه رو مرتب کرد ایبا زن عمو و عمه و دن کمیاومد.  یم

 خوابم برد. یک دمی. انقدر خسته بودم که نفهممیلباس بر دیخر یصبح بهم کمک کنه و باهم برا
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 یگشتم و بدون نگاه کردن به صفحه باز دنبالش  مهین یشدم. باچشما داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 جواب دادم: یگوش

 بله؟-

 اومد: یسرحال فرزاد از پشت گوش یصدا

 .ریسالم خانومم صبحت بخ-

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 .ریسالم صبح بخ-

 با خنده گفت: فرزاد

 ساعت چنده؟ یدونیم ؟یخانوم خوابالو تا االن خواب بود-

 رو هم گذاشتم و گفتم: چشمامو

 نه.-

 و گفت: دیخند

 .یپتو مچاله شد یو االن ال یتصورت کنم که چشمات رو بست تونمیم-

 کردم. دیو حرفش رو تاک دمیخند

 یبعض دیخر میدنبالت بر امیبلند شو تنبل خانم، دست و صورتت رو آب بزن، صبحونه بخور و حاضر شو با فرشته م-

 محضر. یبرا لیوسا

به دور و برم کردم.  یتخت نشستم و نگاه یخواست بازم بخوابم. رو یکردم. دلم م یگفتم و ازش خدافظ یا باشه

 رفتم و ییپتو رو بغل کرده بود و هنوز خواب بود. از جام بلند شدم و تختم رو مرتب کردم. به سمت دستشو ایدن

کردم و با  داریخواب ب رو از ای. دندمیصبحونه چ یرو برا زیرو روشن کردم و م یکتر ریدست و صورتم رو شستم و ز

تا  میو جمع و جور کردن خونه ساعت دو بود که رفت الیو بعد از جمع کردن وسا میصبحونمونو خورد ایدن یغرغرا

 شیآرا هیرو سر کردم و  می. شال قرمز و مشکدمیپوش یقرمز رنگ کوتاهم رو با شلوار مشک ی. پالتومیحاضر بش
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رو  میمشک یزنگ زد و گفت که دم در منتظرن. بوت ها میرژ هم رنگ پالتوم زدم. فرزاد به گوش وکردم  میمال

 ایشد و با دن ادهیپ نیما از ماش دنی. فرزاد با دمیفرزاد رفت نیو به سمت ماش میزد رونیاز خونه ب ایو با دن دمیپوش

 و گفت: ددا نییرو پا نیماش شهیکرد و با من دست داد. فرشته ش کیسالم و عل

 ؟یعرض ادب، زن داداش جان، خوب یبرا نییپا امیتونم ب یهوا سرده منم که فلجم نم-

ث باع نیداخل ماش یعقب. گرما یکنار فرشته رو صندل ایجلو نشستم و دن یو باهاش دست دادم. من صندل دمیخند

بابک  ی. فرزاد راه افتاد و ضبط رو روشن کرد و صداادیکه چقدر خوابم م دمیشد چشمام رو ببندم. تازه فهم

بود. تازه داشت چشمام گرم  ییآهنگ برام مثل الال نی. اشدیبهتر نم نیاز ا گهی. ددیچیپ نیماش یجهانبخش باز تو

و فرشته بلند شد.  ایدن یخنده  یبلند شد. چشمام رو با ترس باز کردم. صدا یدار سیآهنگ ب یشد که صدا یم

 متشون. فرشته با خنده گفت:برگشتم س

 عوض کردم. نیبره به خاطر هم یدونستم تو با اون آهنگه خوابت م یم-

 دنده و گفت: یتو دستش گرفت و گذاشت رو دستم فرزاد

 زم؟یعز ادیخوابت م-

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 .کمی-

 گفت: ایرو به دن فرشته

 .میاوردیناز عروس هم شانس  میاوردیعالم و آدم که شانس ن از

 در جوابش گفت: فرزاد

 .نکن خانوم من تیاذ-

ه عاشقان یو فرشته و نگاه ها ایدن یها یراه با شوخ هی. بقدمیسمت فرشته و براش زبونم در آوردم و خند برگشتم

تا با  رنیو فرشته گفتن که م ای. دنمیشد ادهیپ نیپاساژ نگه داشت و همه از ماش هی یفرزاد به من گذشت. فرزاد جلو

 فرزاد دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت: دنکه ازمون دور ش یکنن و از ما جدا شدن. وقت دیهم خر
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 چه خوب شد که زود تر رفتن.-

 و گفتم: دمیخند

 چرا؟-

 شده بود رو کنار زد و گفت: ختهیصورتم ر یو با دستاش موهامو که تو سادیبه روم وا رو

 کرد. یشد رفع دلتنگ یاونا نم یجلوچون دلم برات تنگ شده بود و -

 دستم گرفتم و گفتم: یزدم. دستش رو تو یکردم و لبخند نگاش

 کنم، چهار ساله که دلتنگتم. یرفع دلتنگ دیچهار سال با یمن به اندازه -

 چشم هام نگاه کرد و گفت: به

 نازگل  وونتهیهم د شیجور نیدل من هم-

 ترش نکن. وونهیحرفات د با

عاشقانه بدون بغل که به درد  یکردم. اصال زمزمه  یبغلش م دیدادم با یاگه ادامه م یعنیحرفش هشدار بود و  نیا

 هیفقط سرمو به شونش تک نیشد. بخاطر هم یو نم میپاساژ بود یاالن تو یخواست بغلش کنم ول یخوره. دلم م ینم

. میخوا یم ینامزد یو فرزاد گفت که انگشتر برا میدش ی. وارد طال فروشمیرفت یدادم و با هم به سمت طال فروش

 هیبا  یمشک نیبهش کردم. شلوار ج یو نگاه ستادمیو منم کنار فرزاد ا ارهیفروشنده رفت تا برامون کاراش رو ب

 نگاهم کرد و گفت: طنتیهم شده بود با ش. فرزاد که متوجه نگایمشک یها یبافت قرمز و کتون

 ؟یکن یکه به شوهر مردم نگاه م یمگه تو خودت ناموس ندار-

 و آروم به بازوش ضربه زدم و گفتم: دمیخند

 خوام نگاه کنم. یمال خودمه م-

 رو گرد کرد و گفت: چشماش

 .ایچشمم روشن دست بزن هم دار ؟یزن یباشه نگاه کن چرا م-
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 زدم و گفتم: یلبخند

 کردم. ینگاه م پتیداشتم به ت-

 و گفت: دیاش کش قهیبه  یغرور دست با

 اومد. رتیگ پیشوهر خوشگل و خوش ت هیباالخره دعاهات مستجاب شد و -

ه دادن ک حیجوابش رو بدم که مرد فروشنده اومد و باکس انگشترا رو جلومون گذاشت و شروع کرد به توض خواستم

هر کدوم  چقدره. به انگشترا نگاه کردم. چند مدل مختلف بود و ارشیتوش کار شده و ع ییهر کدوم چه سنگا

شکل کار شده بود.  یمثلث نیه نگیبود و روش  دیمدل بود که طال سف هی یخاص خودش رو داشت. ول یقشنگ

 انگشتر رو برداشتم و به فرزاد نشون دادم و گفتم:

 به نظرت خوشگله؟-

 زد و گفت: یلبخند

 حرف نداره. قتیسل-

 لحظه فروشنده گفت: همون

 ام هست. گهیمدل مختلف د که مد نظرتونه چند یانگشتر نیاز ا-

انگشترا  نیقرار داد. انتخاب واقعا سخت بود چون هر کدوم از ا زیرو م گهیباکس انشگتر د هیحرفش  نیاز ا بعد

حلقه که  هیبود.  کهیمدل رو بهم نشون داد که دو ت هیکردن. فرزاد  یخوشگل بودن و نظرم رو به خودشون جلب م

 فیرد هیاون هم  ینازک بود که رو نگیر هیشکل وسطش بود و  یکار شده بود و سنگ مثلث نینگ فیرد هیروش 

بود. فرزاد انگشتر رو برداشت و دستم رو تو دستاش  یو قشنگ کیکار ش یلیبود و خ دیکار شده بود. طال سف نینگ

شتم اومد. به سمت فرزاد برگ یم یلیگرفت و انگشتر رو تو انگشتم انداخت. به دستم نگاه کردم. انگشتر به دستم خ

 و گفتم:

 خوشگله. یلیخ-

 زد و گفت: یلبخند فرزاد
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 مبارکت باشه خانومم.-

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 .زمیممنون عز-

 قرار داد و گفت: یمخمل مشک کیجعبه کوچ هی یرو به فروشنده دادم و فروشنده انگشتر رو تو انگشتر

 .دیمبارکتون باشه. خوش بخت بش-

. فرزاد دستم رو گرفت و میاومد رونیو فرزاد با فروشنده حساب کرد و بعد از برداشتن جعبه از مغازه ب میدکر تشکر

 گفت:

 .کیچند تا بوت میبهتره بر انیو فرشته ب ایتا دن-

 فرزاد آروم تو گوشم گفت: میرفت یم کیبوت هیبه سمت  میگفتم و همونطور که داشت یا باشه

 نازگل. ونتمید-

 تو بغلش فشار داد و گفت: و من دی. خندفتهیشونش گذاشتم و گفتم وظ یرو سرم

 نازگل خاتون؟ هیجور نیعه؟ ا-

 به بازوش و گفتم: زدم

 کنما، نگو خاتون. یفرزاد خفت م-

 و گفت: دیخند فرزاد

 خفه کن. جون تو فقط من-

. فروشنده میشد کیکرد. وارد بوت تیهدا کیبه سمت در بوت و من دیتعجب برگشتم بهش نگاه کردم که باز خند با

 ی. به من توجه ادیگفت خوش اومد یپر از عشوه ا یبه سمتمون اومد و با صدا یمصنوع یخانوم بود و با ناز و ادا

 نگاه کرد و گفت: رهینکرد و به فرزاد خ

 تون کنم؟تونم تو انتخاب لباس کمک یم-
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 دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت: فرزاد

 ممنون. کنه،یخانومم کمکم م-

 و گفت: دیرفت. فرزاد خند یا گهیبه من انداخت و به سمت د ینگاه میفروشنده ن خانوم

 تو صورتش بود که عمل نکرده باشه؟ ییجا-

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یبهش نگاه کرد یچ یتو برا-

 رو به روم به سمت من سوق داد و گفت: کینگاهش رو از تون فرزاد

 هیخواد. از صداش مشخص بود که دماغ عمل ینگاه کردن نم لمزدیعز آخه

ه که نظرم رو ب یو به سمت لباس دمیدوباره ساخته. خند دهیبار کوب هیکال  دمینگاه هم که بهش کردم فهم مین هی

 خودش جلب کرده بود، رفتم. لباس مورد نظرم رو به فرزاد نشون دادم و گفتم:

 خوبه به نظرت؟-

 گفت:و  ستادیا کنارم

 بعد نظر بدم. یبپوش دیفکر کنم با-

خواستم رو به دستم داد و اتاق پرو رو بهم نشون داد. با فرزاد به  یکه م یبه سمتمون اومد و لباس یا گهید فروشنده

زانوم بود.  یتا باال کت یبود. بلند یرنگ یری. داخل اتاق شدم و مانتوم رو در آوردم. کت و شلوار شمیسمت اتاق رفت

 یراسته ا یکار شده بود. شلوار ساده  نشیآست یرو یینوار طال کمیداشت و  یرنگ ییطال کیکوچ یدکمه ها

در اومد.  یگفت و جلو یباز کردم و فرزاد رو صدا کردم. جانم کمیبود. در اتاق رو  یداشت. در کل لباس ساده ا

 زد و گفت: یبهم انداخت و لبخند  ینگاه

 .زدلمیعز یمثل ماه شد-

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم
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 اد؟یواقعا بهم م-

 رو به چشمام سوق داد و گفت: نگاهش

 .ادیبهت م یلیخ زمیآره عز-

 انداختم و گفتم: ینگاه نهییآ یفرزاد زنگ خورد و گفت که فرشته اس. به خودم تو یلحظه گوش همون

 لباسمو عوض کنم. من یتو جواب بد تا

جلوتر  کمیاومدم. فرزاد  رونیبست. لباس هام رو عوض کردم و از اتاق ب یگفت و در اتاق رو به آروم یباشه ا فرزاد

 مشغول نگاه کردن به لباس ها بود. به سمتش رفتم دستم  رو گرفت و گفت:

 باال منتظرمون هستن. یبچه ها طبقه -

عمم گفته بود طبق  یاصرار کرد که خودش حساب کنه ول یلی. فرزاد خمیتا حساب کن میتکون دادم و رفت سرم

لباس منم به عهده بابام بود. بعد از  دیو خر رهیمراسم بله برون رو خانواده عروس بگ دیکه خانوادمون داره با یرسم

ودن. ب هسادیوا یشیمغازه لوازم آرا هی یو فرشته جلو ای. دنمیو به طبقه باال رفت میاومد رونیحساب کردن از مغازه ب

 که لباسم توش بود کرد و گفت: یبه پاکت ی. فرشته نگاهمیبه سمتشون رفت

 د؟یدیخر یچ-

 رو مرتب کردم و گفتم: شالم

 .یخودم و انگشتر نامزد یکت شلوار برا هی-

 و گفت: دیکش یآه ایدن-

 .میدیخوش به حالت، من و فرشته فقط دو تا دونه الک خر-

 و گفت: دیخند فرزاد

 د؟یدیهنوز نخر یلباس چیه یعنی-

 پاکت بود گفت: یکه پاکت لباسم رو از فرزاد گرفته بود و در حال نگاه کردن به تو یدر حال فرشته
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 انتخاب کنم. یزیرسه به خاطر همون نتونستم چ یگشنمه، خون به مغزم نم-

 و گفتم: دمیخند-

 .یانتخاب کن یزیچ ینتونست یحتما تو هم از گشنگ ایدن-

 . فرشته جلو تر از ما راه افتاد و گفت:میدین داد و من و فرزاد باهم خندتکو یسر ایدن

 خره که گشنم نشه. یم یعالمه برام خوراک هیو  ستین ایمثل بعض دیخر ارهیم من یقربون شوهرم بشم که وقت-

 زد و گفت: یلبخند فرزاد

 بخرن. یبرات خوراک ایبعض ی. اجازه ندادیو رفت یرو گرفت ایدست دن یدیشما که تا رس-

 به فرزاد رفت و گفت: یچشم غره ا فرشته

و خودت  یرو دک کن ایکه من و دن یرو قبال آسفالت کردم. تو دنبال فرصت بود یریم یکه تو دار یراه نیمن ا-

 بد بد. یو نازگل و کارا یبمون

 و رو به من گفت: دیخند فرزاد

 آبرومون رو نبرده.بخوره تا  یزیچ هی میزود تر فرشته رو ببر ایب-

 دنی. از جمله خرمیکرد دیخر گهید کمی. بعد از خوردن ناهار میبه سمت رستوران رفت یو همگ میدیخند ایو دن من

رو  ایبله برون. ساعت هفت بود که فرزاد من و دن یبرا یلیفرزاد و وسا یو کت کرم رنگ برا راهنیشلوار و پ هی

 یم دوش هم هیحتما  دیخسته بودم و با یلی. خمیشد ولومبل  یرو میشد ییرایوارد پذ ایکه با دن یرسوند خونه. وقت

هاش برداشت و  یزیهم دست از گفتن برنامه ر ایبابام چشمام رو باز کردم و بهش سالم کردم. دن یگرفتم. با صدا

رنگش نم دار  یگندمجو  یدادم. تازه از حموم اومده بود و موها هیبه شونش تک سالم کرد. بابام کنارم نشست و سرم

 سخت... یلیسخت بود. خ یلیازش برام خ یمن. دور یمرد قهرمان زندگ نی. سخت بود دل کندن از ابود

 و گفت: دیموهام کش یتو یدست

 ؟یدیخر یناز خانوم من امروز چ-
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از کرد و ب میبود دهیکه خر ییالیوسا ایکرده بود رو قورت بدم. دن نیکه تو گلوم کم یکردم بغض یزدم و سع یلبخند

 و گفت: دیرو د الی. بابا وسامیبه بابام نشون داد

 قشنگن. یلیخ-

 و گفت: دیکش قینفس عم هی ایبود. دن دهیچیتمام خونه پ یتو یقرمه سبز یبو

 .اتیقرمه سبز یدلم لک زده بود برا ییدا-

 و گفت: دیخند بابا

 و زحمت آوردنش با شما. دیتو و نازگل لباساتون رو عوض کن دم،یمن زحمت درست کردنش رو کش-

 دنیل چو مشغو میو به سمت آشپزخونه رفت میدیپوش ی. لباس راحتمیرو به اتاق برد الیوسا ایو با دن میگفت یچشم

 گفت: ختیر یظرف م یتو یکه داشت ترش یدر حال ایو دن میشد زیم

 ؟یندار یاز محمد رضا خبر-

 نگاه کردم و گفتم: ایدن به

 ازش ندارم. یزنگ نزده و خبر گهید یخواستگار انیب نایکه قرار شد فرزاد ینه، از وقت-

 رو برداشت و مزه کرد و گفت: یاز ترش کهیت هی ایدن

 به من زنگ زد. یقبل از خواستگار-

 گذاشتم و گفتم: زیم یرو رو وانایل

 خب؟-

 نشست و گفت: یصندل یرو ایدن

کرد.آسمش  یبعد سرفه م زدیحرف زدن نداشت. دو کلمه حرف م یبهم زنگ زد، نا یاز خواستگارروز قبل  هی-

 دوباره عود کرده بود.

 نشستم و گفتم: یصندل یرو یناراحت با
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 گفت بهت؟ یچ-

 ادامه داد: ایدن

 گردم. یبعد از عقد نازگل بر م ییجا رمیم یچند روز هیگفت حالم بده، -

 سوق دادم و گفتم: زیم یبه رو نگاهم

 .ارهیسر خودش ب ییترسم بال یم-

 دستش گرفت و گفت: یدستم تو ایدن

 آخه مگه محمدرضا عقل نداره؟-

 دادم و گفتم: رونیب نفسمو

 شد. یمن م الیخ یب شیاگه داشت که همون ده سال پ-

 در جواب حرفم گفت: ایدن

 رو عوض کنه. یکرد گذر زمان بتونه همه چ یمحمدرضا فکر م-

سفره رو  ای. بعد از شام من و دنمیرو بدم که بابا وارد آشپزخونه شد و مشغول خوردن شام شد ایجواب دن خواستم

کرد،  ینگاه م ونیکه بابا نشسته بود و تلوز ییرایبه سمت پذ وهیو با ظرف م میشست ییو ظرفا رو دو تا میجمع کرد

 . بابا رو به من کرد و گفت:تمگذاش زیم یرو رو وهیو ظرف م می. کنار بابا نشستمیرفت

 محضر وقت گرفته. یفردا ساعت چهار بعد الظهر برا یپدر فرزاد زنگ زد و گفت برا-

 در جواب حرف بابام گفت: ایدن

 .میزود آماده بش دیپس فردا با-

 نگاه کردم. بابام ادامه داد: ایبا استرس تکون دادم و به دن سرم منم

 دیا. بعد از محضر بمیو خونه رو هم آماده کن میبش داریب دیاونجا. پس زود با میو بر میفتیراه ب دیفردا ساعت سه با-

 .دمیرو هم امروز خر ینیریو ش وهیشام به رستوران سفارش دادم و م ی. برامیریخونه بگ یمراسم بله برون رو تو
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 کردم گفتم: یم یدستم باز یطور که داشتم با انگشتا همون

 .نمیها رو بچ ینیریو ش میها رو بشور وهیم دیپس فردا با-

 زد و گفت: یلبخند بابام

 .انیکمک م یفردا عمه و زن عموت هم برا-

 دستمو گرفت و گفت: ایدن

مونده رو انجام  یباق یخونه موند کارا یکه تو ی. هر کانیمحضر ب یبرا خوانیاسترس نداشته باش. همه که نم-

 .دهیم

م و آرامش هیدونستم چ یرو نم لشیکه دل یم استرسم رو پنهون کنم. استرسکرد یزدمو سع یلبخند ایحرف دن به

ا من و ب کمی. بابا ستیمراسم فردا ن یفقط برا لشیدونستم دل یبه جونم افتاده بود و م یرو بهم زده بود. دلشوره بد

و  اتاقم شدم یراه ایگفت و به اتاقش رفت. با دن ریبخ بو ش دیرو بوس میشونیدر مورد مراسم حرف زد و بعد پ ایدن

 و گفت: دیجاش دراز کش یتو ایو به سقف زل زدم. دن دمیتخت دراز کش یرو

 شده نازگل؟ یزیچ-

 دادم و گفتم: رونیب نفسم کالفه

 استرس دارم.-

 و گفت: دیخند ایدن

 به خاطر اونه. یایدر م یدگیاز ترش یدار-

نگاه کردم. فرزاد بود.  میگوش یزنگ خورد. به صفحه  میبش رو بدم که گوشو خواستم جوا دمیجون خند یب

 تونست استرسم یگرم فرزاد م یاسترس صدا نیلبم اومد دست خودم نبود. تو ا یاسم فرزاد رو دنیکه با د یلبخند

 رو کم کنه.

 جانم.-

 خانومم؟ ی. خوبزمیبال عز یجانت ب-
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 پشت گوشم انداختم و گفتم: موهام

 ؟یخوبم قربونت تو خوب-

 .میمحضر باش دیمنم خوبم. فردا ساعت چهار با یتو خوب باش-

 کردم و گفتم: یبود نگاه شیکه سرش تو گوش ایدن به

 آره بابام گفت.-

 با شوق گفت: فرزاد

 نازگل. شهیتموم م یدور نیباالخره داره ا-

فرزاد استرسم رو  یصدا دنیکردم. شن یخداحافظ از فرزاد قهیکردم. بعد از چند دق دیزدم و حرفش رو تائ یلبخند

 بشم. داریتا فردا بتونم زودتر ب دمیگفتم و خواب ریشب بخ ایبود که به دن میو ن ازدهیکمتر کرد. ساعت 

بود. از جام بلند شدم و حولمو  میبه ساعت کردم. ساعت هشت و ن یشدم و  نگاه داریبابام از خواب ب یبا صدا صبح

 توالت برداشتم و زیم یاومدم ساعت نه بود. شونه رو از رو رونیاز حموم ب ی. وقترمیدوش بگ هیکه  برداشتم و رفتم

 یبه کوتاه یچندان یموهامو کوتاه کنم. خودمم عالقه  زاشتیوقت نم چیشروع کردم به شونه کردن موهام. بابا ه

صبحانه رو برام حاضر  زیبستم و به سمت آشپزخونه رفتم. بابا م یموهام نداشتم. موهامو بدون خشک کردن دم اسب

رو  شرفت تا صورت ایکردم. دن داریرو از خواب ب ایو به سمت اتاق رفتم و دن ختمیر ییچا ایخودم و دن یکرده بود. برا

 لیساو یبعض مشغول آماده کردن اطیخودم لقمه گرفتن. بابام تو ح ینشستم و شروع کردم برا زیبشوره و منم سر م

 ها شد و منم وهیمشغول شستن م ایو دن میرو جمع کرد زی. ممیاومد و با هم  صبحونه خورد ایبعد دن قهیبود. چند دق

گذشت. بعد از  یزمان ک دمینفهم ایدن یایو مسخره باز یشوخ. با دمیچ یظرف م یکردم و تو یها رو خشک م وهیم

شده بود که زنگ خونه به صدا در اومد و بابا  ازدهیساعت  ییرایپذ لیها و آماده کردن وسا ینیریها و ش وهیم دنیچ

 تقبالشوناومدن. به اس الیبود در رو باز کرد. زن عمو، عمو و مهسا همزمان با عمه و عمو داوود و دان اطیح یکه تو

 د و گفت:به سمتم اوم الی. دانمیرفت ییرایبه سمت پذ کیرفتم و بعد از سالم و عل

 از دعاهام مستجاب شد. یکیباالخره -

که تو  ایتعجب به سمتش برگشتم که دستش رو پشت سرم گذاشت و همون طور که من به سمت مهسا و دن با

 برد گفت: یآشپزخونه بودن م
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 .دیایدر ب یدگیو از ترش رنیرو بگ ایتو و دن انیآجر بخوره پس سر دو تا پسر که ب هیکنم  یچند ساله دارم دعا م-

 و گفت: دیسمتش برگشتم که خند یاخم ساختگ با

 ه.ش یها اضافه م دهیمهسا هم داره به جمع ترش گهیچون د ادیدعا کنم که دو تا پسر ب دیبازم با یحاال که تو رفت-

 یوقت تموم چیکل کل هاشون ه نیبوده. ا نیشروع شد. تا بوده هم الیمهسا و دان یو کل کل ها میدیخند ایو دن من

طور  نیفرستاد و گفت هم ییرایو مهسا رو به سمت پذ الینداشت. عمه و زن عمو هم به آشپزخونه اومدن و عمه، دان

ه، به از آشپزخون الی. با رفتن مهسا و داندیهم بکن یریگرد گ هیعسل زیم یکه رو یبا دستمال دیزن یحرف م دیکه دار

 رفت گفت: یشده م دهیچ یها وهیکه به سمت م ی. عمه در حالمیگفترو  میکه کرده بود ییزن عمو و عمه کارا

کارا  هی. من و زن عمو هم بقدیو بر دیحاضر بش ایاالن با دن نیگرفتم. هم شگاهیوقت آرا گهیساعت د هینازگل برات -

 .میدیرو انجام م

. ساعت میدوست عمه رفت شگاهیبه آرا ای. بعد از حاضر شدن با دنمیتا حاضر بش میبه اتاق رفت ایگفتم و با دن یا باشه

 وایزدم. همون لحظه ش یکه مد نظرم بود حرف م ییو در مورد مدل مو مینشسته بود شگاهیآرا یدوازده بود که تو

 ادنستیکنارم ا ایو دن وایگفت رو انجام دادم. ش یکه م یار. کنمیبش یصندل یصدا کرد و گفت که رو دوست عمه من

 رو به من گفت: وایو ش

 امروز بله برونته؟-

 تکون دادم و گفتم: سرم

 بله.-

 کرد گفت: یبه صورتم نگاه م قیکه داشت دق یدر حال وایش

کنم و موهات هم به نظرم سشوار بکشم و  یم میمال شیآرا هیصورتت هم  ی. براکنمیابروهات رو کوتاه م کمی-

 کنارش رو چند تا بافت بزنم.

 صورتم پشت گوشم فرستادم و گفتم: از دستم موهام با

 ساده درست بشه. یلیخوام خ یخوبه. موهامم م دیکه شما گفت یمیهمون مال اد،یکه خوشم نم ظیغل شیاز آرا-
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شد. ساعت  ایدن شیهم اومد و مشغول آرا وایش یاز شاگردا یکیگفت و مشغول اصالح ابروهام شد.  یباشه ا وایش

مشغول مرتب کردن و الک زدن به ناخونام بود. چون  یخانوم هیتموم شده بود و مو و صورت من  شیدو بود که آرا

سشوار  یبه خودم انداختم. موها یقینگاه دق نهییآ یبرام نذاشت. تو یخودم  بلند بود، ناخون مصنوع یناخونا

برام فرق کج باز کرده بود و سمت راست موهامو سه تا بافت  وایلخت تر شده بود. ش یا گهیام از هر زمان د دهیکش

تو صورتم به وجود  یادیز رییکه برام زده شده بود، تغ یرنگ یقهوه ا یابرو هیکوتاه شده ام و سا یزده بود. ابروها

ه بود شد دهیچشمام کش یرو یاومد. خط چشم نازک یابروهام به صورتم م یاز مدل قبل شتریمدل ب نیآورده بود و ا

 کرده بود. با رژ گونه و رژ دایپ یبلندم حالت بهتر یمژه ها ملیپشت پلکم کار شده بود و با ر یرنگ ینقره ا هیو سا

بعد از تموم شدن  ایبودم. دن یصورتم راض شیشده بود. از مدل موهام و آرا لیصورتم تکم شیرنگ آرا یگلبه ا

 و گفت: سادیکارش اومد کنارم وا

 نازگل. یناز شد یلیخ-

خوشگلش کرده بود.  یلیاومد و خ یم یلیکه داشت به صورتش خ یدخترونه و ساده ا شیکردم. آرا ایبه دن ینگاه

فت گ وایرو خواستم حساب کنم که ش شگاهیزدم و ازش تشکر کردم. بعد از تموم شدن کار ناخونام، پول آرا یلبخند

 قهی. ده دقمیرفت نمیو به سمت ماش میاومد رونیب نز ساختموا ایتشکر کردم و با دن وایقبال عمه حساب کرده. از ش

در رو باز کردم عمه و زن عمو به استقبالمون  یداخل. وقت میرفت نیو بعد از پارک کردن ماش میدیبعد به خونه رس

 گل کرده بود، گفت: طنتشیکه باز ش ایاومدن و شروع کردن به قربون صدقه رفتن من. دن

 ن؟یریقربون صدقم م یجور نیمنم عروس بشم شما ا-

 و گفت: دیخند ایبود به حرف دن یکه سرش تو گوش الیدان

 .کنمیم یبرات قربون تو فقط شوهر کن، قربون صدقه که سهله من خودم-

 نگاه کرد و گفت: الینگاه کردم که با اخم به دان ایو به دن دمیخند

 کنم. یشوهر نم رمیتو زن نگ یمن تا برا-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو شیگوش الیدان

 .رمیگ یتو هم باشه من زودتر زن م یدگیبه خاطر رفع ترش-
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خت ت یاز رو دنمیتخت نشسته بود. با د ینازک کرد و با خنده به اتاق رفتم. مهسا رو الیدان یبرا یپشت چشم ایدن

 بلند شد و گفت:

 نازگل. یچه قدر ناز شد-

 به من کرد و گفت: ینگاه ایدن

 .شهیر لباسش رو بپوشه. مثل ماه محاال بزا-

به  که من یدر حال ایزدم و لباسم رو عوض کردم. بعد از عوض کردن لباسام دن یو مهسا لبخند ایدن یحرفا به

 برد گفت: یآشپزخونه م

 که ضعف کردم. میبخور یزیچ هی ایب-

ه . ساعت سه بود کمیو حاضر شد میبعد از پر کردن صندوق بالمون به اتاق رفت ایو به قول دن میآشپزخونه رفت به

 یبود. هر چقدر که زمان م ریاسترس داشتم و فکرم در گ کمی. میبه سمت محضر رفت ایهمراه بابا، عمو، عمه و دن

فرزاد جلو در محضر منتظرمون  ی. خانواده میدیساعت بعد به محضر رس میشد. ن یم شتریگذشت استرس منم ب

. پدر مادر فرزاد به همراه فرشته، پدربزرگ و عموش اونجا میو به سمتشون رفت میدش ادهیپ نیبودن. از ماش سادهیوا

و  تادسیفرزاد کنارم ا یبود و با من ست کرده بود. بعد از سالم و احوال پرس دهیکرم پوش راهنیبودن. فرزاد شلوار و پ

 به اتاق ی. وقتمیارد محضر شدبود و دستش بود بهم داد و با هم و کیساده و ش یلیکه خ دیسف یبا رزا یگل ستد

 فرزاد آروم در گوشم گفت: میرفت غهیشدن ص یجار یبرا

 که االن بغلت نکنم. رمیگ یم خودم یجلو یلینازگل، دارم خ یناز شد یلیخ-

شد که فرزاد باشه و من  یرفته بود. اصال مگه م نیاسترسم از ب یفرزاد همه  دنیانداختم. با د نییپا و سرم دمیخند

بگه که مادرش صدام کرد و  یزیمرد منبع آرامش من بود و هست و خواهد بود. فرازد خواست چ نیآروم نباشم؟ ا

 فشیک یشدم و به اون سمت رفتم. مادر فرزاد از تو لندبودن برم. ب ستادهیکه خودش و عمه ا ییازم خواست به جا

 و گفت: دیرو بوس میشونیسرم انداخت و پ یآورد و رو رونید ببو زیر یکه نقشش گال یرنگ دیچادر سف

 عروس قشنگم. یمثل ماه شد-
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ه. خونده بش غهیسرم مرتب کردم و رفتم و کنار فرزاد نشستم تا ص یانداختم و تشکر کردم. چادر رو رو نییپا سرم

 به بابام انداختم که به نشونه ینگاه هیبه خودم که اومدم عاقد خطبه رو خونده بود و همه منتظر بله گفتن من بودن. 

 چشم هاشو آروم بست. دیتائ ی

 بله.-

و  دیمن و فرزاد و بوس یشونیدست زدن و مبارک باشه گفتند. بابابزرگ فرزاد جلو اومد و پ یبله گفتنم همگ با

بود رو  زیم یکه رو یگفتن، فرزاد جعبه مخمل قرمز رنگ کیکه همه تبر یکرد. وقت یخوشبخت یبرامون آرزو

آورد و دستم گرفت و انگشتر رو به انگشتم انداخت. همه دست زدن و فرزاد  رونیبرداشت و انگشتر رو از داخلش ب

 آروم تو گوشم گفت:

 مبارک باشه خانومم.-

 از انگشترم گرفتم و به فرزاد نگاه کردم و گفتم: نگاهم

 .زمیعز یمرس-

 ی. بابامیرفت نیو به سمت ماش میاومد رونیردن. از محضر بک یخوشبخت یو فرشته بغلم کردن و برام آرزو ایدن

خودشون شدن و راه  ینایهم سوار ماش هیشدم و بق نی. با فرزاد سوار ماشمیایفرزاد گفت که من و فرزاد با هم ب

شد و من با لذت غرق در نگاه کردن فرزاد  یپاک نم شلبا یکرده بود و لبخند از رو یپل ی. فرزاد آهنگ شادمیافتاد

 به روش زد و گفت: یبودم. فرزاد دستم گرفت و بوسه ا

 خوش حالم. یلیدور بودن از تو تموم شد. خ گهیدوست دارم نازگل، د یلیخ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .یکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریمنم خوش حالم، ب-

 ه گذاشت و همراه با خواننده خوند:دند یدستم به همراه دستش رو فرزاد

 کرد. رییتغ یزندگ نیمن به ا دیو د دمیتو رو د-

 لبخندم اشاره کرد و ادامه داد: به
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همه نداشته  یمن از نفس افتاده، خدا تو رو جا یبرا یکرد، شروع تازه ا ریبا عشق درگ من نتیریلبخند ش نیهم-

 هام بهم داده.

. ستین یاشراف یو خونه و زندگ یآن چنان یمسافرت ها یکردم. خوشبختبا فرزاد  یشروع به هم خون منم

از باش. فرزاد ب نمونیمواظب فرزاد و عشق ب ایداشته باشه. خدا یفرزاد نام هی شیهر کس تو زندگ یعنی یخوشبخت

 کرد: یبا آهنگ هم خون

 هیکه فردام  ذارمیمن نم ده،یمن د هیداریکه ب یخواب نیآل تر دهیتو ا ده،یتو بهم  م یتماشا یچه آرامش دل چسب-

 .شهیواسم عوض م  یبد یمعن یشه، تو بدم بش یلحظه از تو خال

برام تا خونه  قهیدق ستیکه ب یریشد و من متوجه گذر زمان نشدم و مس یقشنگ فرزاد سپر یراه با حرفا هیبق

ده ش ادهیپ نایهم از ماش هید. بقرو پارک کر نشی. فرزاد ماشدیطول کش قهیدق کیفاصله داشت به گمونم کمتر از 

ته گذاش یآهنگ شاد ای. دنمیشد ییرایوارد پذ و میرفت هیبودن و منتظر ما بودن. فرزاد دستم گرفت و به سمت بق

. به گفتن کیفرزاد رو بغل کردن و بهمون تبر الیگفتن و عمو داوود و دان کیبغلم کردن و تبر ایبود. زن عموم و دن

باسشون هم ل هیرفتم و کنار فرزاد نشستم. بق ییرایاتاق رفتم و پالتوم رو در آوردم و بعد از مرتب کردن لباسم به پذ

فرزاد بود و داشتم فکر  یکردن. دستم تو دستا ییرایشروع کرد به پذ الیو دان میعوض کردن و کنار هم نشست رو

ر کنار د میتون یکه م یبه خونمون، بچه هامون و به خوشبخت م،یداشته باش با هم میتون یکه م یا ندهیکردم. به آ یم

 به خودم اومدم. ودکه کنار فرشته نشسته ب ایدن ی. با صدامیهم داشته باش

 بازه. ششین ینجوریکنه که ا یفکر م یخانوم منحرف داره به چ ستیمعلوم ن-

 و در گوشم گفت: دیکرد و سرش تکون داد. فرزاد خند یو بهشون نگاه کردم. فرشته نچ نچ دمیخند

 ا؟یتو رو یرفته بود-

 سرم دور کردم و گفتم: کمیاومد.  یقلقلکم م برخورد نفساش به گوشم از

 .امیآره تو رو-

 و گفت: ستادیبلند شد و جلوم ا ایدن

 .دیچند تا عکس بنداز دیبر دیبلند ش ایتو رو یکه بر نیا یبه جا-
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مهسا رو صدا کرد و چند لحظه بعد مهسا اومد. فرشته از جاش بلند شد و سمت من و فرزاد اومد و رو به مهسا  ایدن

 گفت:

 ؟یرو آورد نتیدورب-

انداختم. همه مشغول حرف زدن بودن. فرزاد  هینگاه به بق هی. ارهیرو ب نشیگفت و رفت تا از اتاق دورب یآره ا مهسا

 کرد و گفت: یبهم نگاه

 م؟یتو اتاق عکس بنداز میبر ستینبهتر -

ومده ا رونیو مهسا که تازه از اتاق ب میو فرشته به اتاقم رفت ایتکون دادم و همراه فرزاد و دن دییتا یبه نشونه  سرم

انداخت و  یو فرشته مهسا ازمون عکس م ایدن یایو مسخره باز یبه سمت اتاقم اومد. با شوخ دنمونیبود با د

 یی. آمار عکسادنیخند یم هیشدم و بق یخجالت سرخ م زکرد که من ا یم شنهادیرو پ ییژستا هیفرشته  یهرزگاه

 ارائه بده که فرزاد گفت: دیاز دستم در رفت. فرشته خواست باز ژست جد میکه انداخته بود

 .میبنداز یو چند تا عکس دسته جمع ییرایپذ میبهتره بر-

بلند  دنیرقص یو بعدش با فرزاد برا میانداخت یچند تا عکس دسته جمعو  میرفت ییرایموافقت بچه ها به سمت پذ با

چون فرزاد رو  رسم،ی. من دارم به تموم آرزوهام مدمیاز آرزوهام رقص با فرزاد بود، که امروز بهش رس یکی. میشد

 منه. یآرزو تیدارم، فرزاد نها

 شعبان زاده(  نای)آهنگ عمدا از س

 همه من با تو  الیخیمال همه ب ای*دن

 خوبه فقط بگو راحت چته / حالم

 تار مو ازت هیحواسم بهته/کم نشه  من

 * یدلتنگم یوقت یعالم یهرجا

 کردم. دنیآروم شروع به رقص آروم

 . زدیبود و برام دست م ستادهیا یفرزاد گوشه ا و
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 رسونم/  ی*من خودم و بهت م

 تو بپوشونم/تو بخواب/سرد بشه رو دارمیحساب /من ب یخوامت ب یم

 ها* ونهیمثل د یعنیکجا  پرسمیعمدا از تو م 

 آهنگ رو برام زمزمه کرد. یزد و ادامه  یچشماش نگاه کردم. لبخند تو

 دلم/ رهیگی/عمدا از تو مبهی/ از بس عاشقم رفتارم عجای*با من برو با من ب

 دلم/ رهیگیدلم /بفهم م رهیتو خودش م 

 * بهیکه تو رو دوست دارم عج یجور 

و براش  میبرامون دست زدن و باز به همون رقص آروم ادامه داد هیچرخ دور خودم زدم و بق هیدستم گرفت و  فرزاد

 کردم. یزمزمه م

  لمیپ ییوقتا هی/بهت  یعنی* عاشقتم 

ت و حساسم /من دس نمیواسم/بد ب یفرق دار یلی/تو خیعنیکه/عاشقتم  ستی/من دست خودم نلمیتعط وییروزا هی/

 * وونهیمثل د یعنیکجا  پرسمیکه/عمدا از تو م ستین خودم

 شدم. کشیناز نزد باز

 دلم/  رهیگی/عمدا از تو م بهی/از بس عاشقم رفتارم عج ای*با من برو با من ب

 دلم/ رهیگیدلم/بفهم م رهیخودش م تو

 *بهیکه تو رو دوست دارم عج یجور

برامون دست زدن و آهنگ تموم شد. اعتراف  هیو بق دیرو بوس میشونیتر اومد و آروم پ کیلحظه فرزاد نزد نیا یتو

 و فرزاد آروم تو گوشم گفت: میو نشست میوقت دوست نداشتم رقصمون تموم بشه. سر جامون رفت چیکنم ه یم

 نازگل خانوم. یرقص یقشنگ م نقدریا ینگفته بود-

 زدم و گفتم: یلبخند
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 رقص شما که نبود. یبه قشنگ-

 و گفت: اومد شمونیپ مهسا

 د؟یاز قبل هماهنگ کرده بود دیدیقشنگ رقص یلیخ-

 و گفتم: دمیخند

 آخه؟ میکرد یهماهنگ م یک-

 بود گفت: ستادهیکه کنار مهسا ا الیدان

 بود رقصتون. یعال-

 یحت یجا بود. ول نیدوست داشتم که االن ا یلیبود، خ یخال نمونیمحمدرضا ب ی. جامیهر دوشون تشکر کرد از

 هست. یچه حال یدونم االن تو ینم

 ؟یکن یمثل من به محمدرضا فکر م یتو هم دار-

 داد و گفت: رونیکردم و گفتم آره. نفسش ب یفرزاد بهش نگاه یصدا دنیشن با

 شه. یحس م یلیخ شیخال یجا-

 کردم گفتم: یم یکه داشتم با انگشتام باز یحال در

 که االن کجاست. میدون ینم یما حت-

 دستم گذاشت و آروم فشار داد و گفت: یرو دستشو فرزاد

 دنبالش. میر یدنبالت با هم م امیزنم که بدونم کجاست، فردا م یمن حدس م-

 نگاهش کردم و گفتم: یخوش حال با

 دنبالش؟ میر یواقعا م-

 زد و در جواب به من گفت: یلبخند
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 دلم. زیعز میریبله که م-

رو  میکه تا االن بهش نگفته بود ییدنبال محمدرضا و حرفا میبود که بر نیکار ا نی. بهتردمیکش یراحت نفس الیخ با

د تر شد، هر چه زو یزده م دیحرفا با نیکه نگفتنش اشتباه بود و گفتنش هم درست نبود. به هر حال ا یی. حرفامیبگ

 ازدهی بای. ساعت تقرمیداشت هیبا بق یرقص دسته جمع هیفرزاد  وبعد شام سرو شد و بعد از شام من  قهیبهتر. چند دق

 . فرزاد دستم گرفت و گفت:میبود اطیح یبود که مهمونا رفتن. همه رفته بودن و من و فرزاد تو میو ن

 و نگاهت کنم. نمیلحظه ها تموم بشه. دوست دارم فقط بش نیدوست ندارم ا-

 :بودم گفتم رهیرنگ شبش نگاه کردم. منم دوست نداشتم امشب تموم بشه. همون جور که به چشماش خ یچشما به

 بود. میروز زندگ نیامروز بهتر-

بار بغلم کرد، سراغم اومد. تپش قلبم  نیاول یکه وقت یبغلش گرفت. باز همون حس یجلوتر اومد و من تو یکم فرزاد

به خونه که  یروز سرد زمستون هیکه  یناب مثل وقت یلیحس خ هیشد.  یشد. تنم سرد و گرم م یبه وضوح حس م

تر و دلچسب تر بود.  نیریش ایداغ دن یشکالتا یآغوش از همه  نیهوا ا نیا ی. تویبه بخار یچسب یم یریم یایم

زده بود. انگار فکرم خوند و  جانیتونستم تپش قلبش رو حس کنم. اونم مثل من ه یگذاشتم. م نشیس یدستم رو

 گفت:

 زنه؟ یکه بغلت کرد داره تند تند م یهنوز مثل بار اول یکرد وونشید اتیکه با دلبر یدل نیا ینیب یم-

 جا کردم گفتم:شونش جابه یرو سرم

 برامون مثل روز اول خاصه. شهیشه، هم ینم یوقت برامون عاد چیما ه نیعشق ب-

 موهامو نوازش کرد و گفت: فرزاد

 .یکه فکرش رو بکن یاز اون قدر شتریدوست دارم، ب یلیخ-

و منو از خودش جدا کرد و  دیکرد تا بخوابم. فرزاد خند یشدن موهام توسط فرزاد داشت چشمامو گرم م نوازش

 گفت:

 خونه. هوا سرده. یبهتره بر-
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 رو مرتب کردم و همراهش تا دم در رفتم. شالم

 .میکن دایمحمدرضا رو پ میتون یم مینیبب میدنبالت بر امیم ازدهیعت فردا سا-

 زدم و گفتم: ی. لبخنددیرو بوس میشونیجمله رو گفت و جلو اومد و پ نیا فرزاد

 صبح منتظرتم.-

ه رفت ب یکه داشت م نشیماش یصدا دنیو بعد از شن میکرد یاز هم خداحافظ ریزد و بعد از گفتن شب بخ یلبخند

ت تخ یتاپ شلوارک عوض کردم و رو هیسمت خونه رفتم. بابام تو اتاقش بود. سمت اتاق خودم رفتم و لباسام رو با 

 داشتم. با عجله بازش کردم. محمدرضااز طرف  امکیپ هیرو از کنار تختم برداشتم.  میولو شدم. گوش

 نازگلش. ریکنم. شب بخ یاستفاده نم تیمالک میاز م گهید-

 دیبرام اومده بود. فردا با امکیپ نیا شیساعت پ میخاموش بود. ن یشمارش رو گرفتم ول عیسر امیاز خوندن پ بعد

 خوابم برد. ریدرگ ی. با ذهنمیکرد یم دایمحمدرضا رو پ

که چشام باز کردم ساعت هشت بود. از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم و خوردن صبحونه، خونه  صبح

 رو یکه جاروبرق یکرده بودند. وقت زیتم یرو مرتب کردم. به لطف عمه و زن عمو خونه نامرتب نبود و اونا تا حدود

گرفتم. مشغول شونه کردن موهام بودم که  دوش هی عیربع به ده بود. رفتم حموم و سر هیخاموش کردم ساعت 

 گذاشتم و جواب دادم. زیم یزنگ خورد. فرزاد بود. شونه رو رو میگوش

 جانم؟-

 منم سرحال کرد. یفرزاد از پشت گوش یسرحال و پر انرژ یصدا

 ؟یسالم عروس خانوم خوب-

 کرم به صورتم زدم و گفتم: کمی

 منم خوبم. یشما خوب باش-

 م گفت:در جواب حرف فرزاد

 بغلت کنم. دیکه در جواب با یحرفا زد نیآخ آخ، از ا-
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 صورتم پخش کردم و گفتم: یرو به گوشم چسبوندم و با دستم کرم رو رو یو گوش دمیخند

 .یبغل کن یتون ینم یفعال که پشت گوش-

 و گفت: دیکش یآه

 کنم. یبغلت م یحساب دمتیکه د گهیساعت د میتا ن یآره ول-

 کردم و گفتم: یبه صورتم نگاه نهییآ یتو

 آمادم. گهیساعت د میباشه. من تا ن-

مجبور شدم به ابروهام  دمیجد یکردم. به خاطر حالت ابروها یمختصر شیاز تموم شدن حرفام با فرزاد، آرا بعد

کرد؟ هر چه قدر هم که بهشون  شدیم کاریاومد. چ یکردم و ازش خوشم نم یوقت نم چیکه ه یمداد هم بزنم کار

ه لبام زدم ب یرنگ یکنن. رژ کالباس یخودشون رو م رکنه، باز کا رییحالتش تغ ایخوام ابروهام رو کوتاه کنم  ینم یبگ

 اومد. از طرف فرزاد بود. امکیبود و خواستم موهام رو جمع کنم که برام پ یمعمول شمینگاه کردم. آرا نهییو به آ

 هوا سرده. میریبپوش اونجا که ملباس گرم  زمیعز-

 رنگ و یرنگم رو همراه با شلوار مشک یشکالت یکردم و براش فرستادم. موهام فرق باز کردم. پالتو پیتا یچشم

 موهام گذاشتم و شال گردنم یرو یرنگ ی.ک اله مشکدمیست بود پوش یکیکوچ فیرنگم که با ک یشکالت یبوت ها

 داشت. عاشق کارش یکارگاه مبل ساز هی. بابام رونیب رمیرو انداختم. به بابام زنگ زدم و بهش گفتم که با فرزاد م

کارگاه بود. به محض  یشد و دوست نداشت که بازنشست بشه و االن هم تو یکار خسته نم نیوقت از ا چیبود و ه

 رفتم و نشیدر پارک شد. در رو بستم و به سمت ماش یرنگ فرزاد جلو یمشک نیماشکه در کوچه رو باز کردم  نیا

که از عطر  نیزد. با ا یم  kingعطر  شهیهام رو از عطر فرزاد پر کردم. هم هیرو باز کردم و نشستم و ر نیدر ماش

زده بود بهم ازم  عطر بودم. دستم سمتش دراز کردم و باهاش دست دادم. زل نیعاشق ا یول ادیخوشم نم نیریش

 و گفتم: دمیداشت. خند یچشم بر نم

 ؟یکن یبهم نگاه م ینجوریچرا ا-

 زد و با دستش گونم رو نوازش کرد و گفت: یلبخند

 ؟یش یچرا تو هر روز از روز قبل خوشگل تر م-
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کلمه از  کیدر حد  یکه مردش حت یاحساس باشه، وقت یو ب یزن هر چقدر هم مغرور باشه، هر چقدر هم قو هی

ده.  یجواب عکس م یموضوع در رابطه با نکات منف نیرسه. هم یمثبت کنه به عرش م فیظاهر و اخالقش تعر

وجود داره که به  یاس، اگر زن دهوجود داره که افسرده و پژمر یبه مردش داره. اگر زن یزن بستگ کی ی هیروح

رو داشتن  یمرد کیزن ها  یشوهرشه. اگر همه  هیقض نیشه گفت پنجاه درصد مواقع مقصر ا یرسه، م یخودش نم

زا رو هیکنه و بگه که خوشگل تر از بق فیبار در روز از ظاهرشون تعر کیحداقل  ایشن،  یم داریاز خواب ب یکه وقت

 یکه س میرو نداشت ییوقت تو جامعه زنا چیطور بود، ما ه نی. اگر اشهیزودرس نم یریدچار پ یزن چیشدن مطمئنا ه

که زنا به خودشون، به ظاهرشون، سر  شهیها باعث م فیتعر نیو پر از غصه باشه. هم ریدلشون پ یسالشون باشه ول

 داشته باشن. یشاد تر یزندگ هیبدن و  تیاهم شتریب شونیو زندگ هیو وضعشون، روح

 یاز برف بودن. فضا دهیکه پوش ییکه دورش رو کوه ها احاطه کرده بودن. کوه ها میبود یجاده ا یفرزاد تو با

رفتم و  یکوه م ادیبا بابام ز ی. عاشق ارتفاع بودم. از بچگیباال رفتن از کوه و برف باز یداد برا یبود و جون م یقشنگ

 متوجه خودش کرد: فرزاد من یرو نگاه کنم. صدا نییپا عکوه و از اون ارتفا یباال امیدوست داشتم ب شهیهم

 .میبگرد ییدوتا میشه بر یجا، امروز وقت نم نیا میایب دیبا گهیروز د هی-

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 .هیقشنگ یآره جا-

 در جوابم گفت: فرزاد

 باصفا و قشنگه. یلی. خیش یعاشقش م ینیکه محمدرضا هست رو بب ییحاال اون روستا-

رو  نیرنگ ماش یطوسدر  هی یو فرزاد جلو میدیگفت رس یکه فرزاد م ییتا به روستا دیطول کش یساعت مین حدود

طناب  هی. کنار در میرنگ رفت یشدم. فرزاد به سمتم اومد و با هم به سمت اون در طوس ادهیپ نیپارک کرد. از ماش

 اطیگفت و اول من و بعد خودش وارد ح یدییو در باز شد. دستش رو پشتم قرار داد و بفرما دیبود. فرزاد اونو کش

باغچه بود که چند تا درخت و  هی اطیح یپارک شده بود. تو اطیح یرنگ محمدرضا گوشه  دیسف یای. پرشمیشد

 که اونجا بود یکیکوچ یکه به خونه  کیسنگ فرش بار هیزده بودن و کنار باغچه  خیچند شاخه گل به خاطر سرما 

فرزاد  یداد. با صدا یرو بهم م یبه دلم نشسته بود و آرامش خاص یلیکه داشت خ یسادگ تمومشد. با  یوصل م

 کردم.  یبهش نگاه

 مخصوصا تابستوناش. هییباصفا یجا یلیخ-
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 تکون دادم و فرزاد گفت: دیتائ یرو به نشونه  سرم

 بچه ها. شیرفته پ ادیکه خونه اس. اگه خودش هم االن خونه نباشه به احتمال ز نشیماش-

 زد و گفت: یاز چشام خوند و لبخند نویاسترس داشتم و فرزاد ا کمی

 شه. یدرست م یهمه چ-

 گهیبار د هی. ومدین یجواب چیه یفرزاد در زد ول میدیدر که رس یدادم و با فرزاد هم قدم شدم. جلو رونیرو ب نفسم

 یمحمدرضا خونه نباشه که در باز شد. به سمت در نگاه کردم. محمدرضا تو دیدر زد. خواستم به فرزاد بگم که شا

ود ب دهیبود و رنگ صورتش پر دهیشلوار گرم کن پاش بود و باال تنه اش برهنه بود. موهاش ژول هیچهارچوب در بود. 

گفتم  یسالم یلب ریاش نگاه نکنم. ز تکه شیکردم به تن برهنه و شکم ش یمحمدرضا بود؟ سع نیو چشماش قرمز. ا

 ازکرد و  یب سالمم رو داد و سرفه اشد جوا یم دهیآروم که به زور شن ییانداختم. محمدرضا با صدا نییو سرم رو پا

در کنار رفت. فرزاد بند بوت هاش رو باز کرد و بهم اشاره کرد که وارد بشم. بعد از درآورن بوت هام وارد خونه  یجلو

 اومد و رو به من و فرزاد گفت: رونیکرد از اتاق ب یتنش بود و سرفه م یراهنیکه پ یشدم. محمدرضا در حال

 جا نامرتبه. نیا دیببخش-

کاناپه  یکاناپه بود رو با خودش به اتاق برد. با فرزاد رو یرو که رو یلیگفت و به سمت کاناپه رفت و لباس و وسا نویا

اناپه ک هیو اتاق و آشپزخونه.  کیکوچ ییرایپذ هیبود متشکل از  یکیبه خونه انداختم. خونه کوچ ینشستم و نگاه

که  یزیگرم بود. به م نهیشوم نیخونه به لطف ا یبود. هوا نهیومش هیو به روش گذاشته شده بود که ر ییرایپذ یتو

 نیمنظم بود. ا یلیخ یبود. محمدرضا از بچگ دیاز محمدرضا بع یهمه شلختگ نیکاناپه بود نگاه کردم. ا یجلو

 سعک نیکه نوزاد بودم و آخر یمن از  زمان یپر بود از عکسا زیم ی. روومدیخونه با محمدرضا جور در نم یآشفتگ

 یگاریس یتعجب کنم پاکتا یلیکه باعث شد خ یزیبود که روز تولدم با محمدرضا انداخته بودم. چ یمربوط به سلف

با  نای. ایگاریجاس یشده تو دهیکش گاریاز س یو انبوه یکرد. چند تا پاکت خال یم ییخودنما زیم یبود که رو

 رهیبود؟ با تعجب به فرزاد نگاه کردم که اونم خ دهیرو محمدرضا کش گاریمه سه نیا یعنیمحمدرضا تناقض داشت. 

از  یچا ینیمحمدرضا نگاهم رو از فرزاد گرفتم و به سمت محمدرضا که با س یبود. با صدا زیم یرو یبه پاکتا

 اومد دوختم. یم رونیآشپزخونه ب

کردم. ازتون  یم یبراتون قربون یگوسفند یگاو هی دیایم میعروس خانوم و آقا دوماد. خبر داشت دیخوش اومد-

 .نمتونیهمراه بچتون بب گهیتوقع داشتم چند سال د
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نشست. فرزاد دستشو کالفه تو  یتک یصندل هی یگذاشت و خودش رو زیم یرو رو ینیجمله رو گفت و س نیا

 و گفت: دیموهاش کش

 .یبگ یهر چ یحق دار-

لبش گذاشت و  یرو گارینخ س هیرو برداشت و  گارشیپاکت س زیم یکرد و خم شد و از رو یتک خنده ا محمدرضا

بهش  یقیرو روشن کرد و پک عم گارشیکرد س یم ییروش خودنماNبود و حرف  زیم یکه رو یرنگ ییبا فندک طال

 بود گفت: رهیخ گارشیزد. محمدرضا همون طور که به دود س

 هست از دستم در رفته. یچ نتونیکه ب دیو بهم بگ دیکه منتظر بودم دهن باز کن ییآمار روزا-

که  نیبهم نکرده بود. دلم گرفت از فکر ا ینگاه میتا االن ن میکه اومده بود یمحمدرضا نگاه کردم. از اون موقعه ا به

جو به وجود اومده باعث شده بود  یول میبه نام محمدرضا نداشته باشم. قرار بود که من و فرزاد حرف بزن یحام گهید

دور تکرار بود توجهم رو به خودش جلب  یشد و رو یکه با لپ تاپ محمدرضا پخش م یآهنگ ی. صدامینگ یزیچ

 کرد.

 

 و آرش(  حیاز مس ی)آهنگ گل

و بگو ت ی/گلیگم شده بود امیدن یکه آخرشم تو یدید ی/گلیگلخونه بود یتو یخواستم از تو جدا شم /تو گل ی*نم

 جونت/  یآب پا زهیر یم یچشماش/ک یتورو رو ذارهیم ی/ک یمن نباشم ک

 ذاره تورو جلو آفتاب* یم یک

 داد. کهیت واریچشماشو بست و سرشو به د محمدرضا

 یم تاخاکی/ب ی/گلیمنه کول رمیم یبره بازتو تنت م ی/ اگه خاری/گلیبر ویریبم یترسم که پژمرده ش ی/می*گل

 /یسرت گل یرو ادیکنم بارون ب ی/دعا م ی/کلینر شمیشم تااز پ یشم ساکت م

 *یالال یال یال یالال

 زد یم گاریکه محمدرضا به س یقیعم یپوکا و
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/همه ترسم از  یخواد/گل یکسو جز تو نم چیه گهیدل وامونده د نیخونه به جات/ا نیا یخاطره مونده تو ی/کلی*گل

 *ندتیخوادش تورو بچ یکه م ی/بشکنه اون دسترنتیکه تورو بگ نهیا

م من که راه تنفس یگره بزرگ تو گلو هیشد  شیکه تلخ یزد. لبخند یکرد و لبخند تلخ یبه فرزاد نگاه محمدرضا

 رو سخت کرد.

 یکت مخا ای/ب ی/گلیمنه کول رمیم یبره باز تو تنت م ی/اگه خار ی/گلیبر ویریبم یترسم که پژمرده ش ی/می*گل

 ی/گلیسرت گل یرو ادیکنم بارون ب ی/دعا م ی/کلینر شمیشم تا از پ یشم ساکت م

شم  یخاکت م ای/ب ی/گلیمنه کول رمیم یبره باز تو تنت م ی/اگه خاری/گلیبر ویریبم یترسم که پژمرده ش ی/م

 *یسرت گل یرو ادیکنم بارون ب ی/دعا م ی/کلینر شمیتا از پ شمیساکت م

ه دادم و رو ب رونیکالفه نفسمو ب زد. یصدام م یافتادم که محمدرضا گل یتموم دفعات ادیآهنگ  نیگوش دادن به ا با

 فرزاد گفتم:

 ؟یشه من و محمدرضا رو تنها بزار یم-

 به فرزاد کرد و گفت: یگفت و از جاش بلند شد. محمدرضا نگاه یباشه ا فرزاد

 .یزده بشه که تو نشنو یحرف ستیقرار ن یبر ییجا ستیالزم ن-

 لباسش رو مرتب کرد و گفت: فرزاد

 .دمشیوقته که ند یلیسر بزنم خ یبرم به خانوم قز دیبا-

دونستم  یبود که م نیکه از فرزاد خواستم تا بره  ا نیا لیزدم و اونم به سمت در رفت. دل یفرزاد لبخند به

 ارگیفرزاد بگه. بعد از رفتن فرزاد به محمدرضا نگاه کردم. س یتونه جلو یرو قراره بزنه که نم ییمحمدرضا حرفا

 گفت: ندازهب یکه بهم نگاه نیو روشن کرد. صداش کردم و بدون ار دشیجد

 .گهیبه بعد قراره بهت جانم نگم د نیبله. از ا یعنی دیجان. ببخش-

قدر داغون باشه. حال بد  نیشد. دوست نداشتم محمدرضا ا یم شتریگلوم بود داشت هر لحظه ب یکه تو یبغض

زد و بعدش چند تا سرفه کرد. کالفه بهش نگاه کردم  گارشیه سب یکرد. محمدرضا پک یمحمدرضا حال من هم بد م

 و گفتم:
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 ترسوئه؟! یکار آدما دنیکش گاریگفت س یکه م ینبود یمگه تو همون-

 زد و گفت: یپوزخند محمدرضا

گفتم نگاهت مال منه، چشات مال منه، خنده هات مال منه،  یکه م ادتهیگفتم.  یهم م گهید یزایچ یلیمن خ-

 موهات... ی. لعنتیموهات مال منه گل

 رو خاموش کرد و موهاش رو چنگ زد و گفت: گارشیس محمدرضا

 بهت بگم المصب؟ ی. چرهیگ یم شیآخ که نازگل دلم داره آت-

کرد. نگاهش رو ازم گرفت و  یشت بهم نگاه م. چشمام رو که باز کردم دادیگونه ام چک یرو بستم و اشکم رو چشمام

 گفت:

 نکن خانوم کوچولو. هینکن عروس خانوم. گر هیگر-

 تر شد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: دیهام شد هیگر

 به جون بابام روم نشد بهت بگم. یول هیخواستم به تو بگم حسم به فرزاد چ شیوقت پ یلیمحمدرضا من خ-

 زد و گفت: یلبخند محمدرضا

 یجمله رو نگم ول نینبود که ا یشب دیتو و فرزاد عاشق هم دمیکه فهم یمن عاشق شده؟ نازگل از وقت یگل-

ه پره. ب یاز سر جفتتون م گهیعشق زود گذره که چند وقت د هیکردم که  یفکر م نینخواستم باور کنم. همش به ا

 .گهیدادم د یم یالک دیخودم ام

 بود رو برداشت و گفت: زیم یکه رو ییدست برد و عکسا محمدرضا

و روزام یکه تو مال من نیهمه مدت با فکر ا نی. نازگل سخته اامیتو رو المی. تو خیتا االن تو مال من بود یاز بچگ-

 سخته. یلیخ ستیمن ن یهمه سال عاشقش بودم برا نیکه ا یکه اون نیگذروندم تا االن، درک ا

 دستش بود نگاه کردم و گفتم: یکه تو ییعکسا به
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تو رو درک کنم.  یحسا نیتونم ا یم ینه، منم عاشق شدم تا حدود ایحرفا درسته  نیدونم گفتن ا ینم محمدرضا

م بهت گفت نویروزا ا یلیکنه. خ یطرفه فقط آدمو نابود م کیخوره. عشق  ینم یدرد چیطرفه به ه کیعشق  هی یول

 ...یول

 سکوت باال آورد. جملم رو ادامه ندادم. محمدرضا چشماشو بست و گفت: یدستش رو به نشونه  محمدرضا

دلم.  یروز که باهات باشم موند تو هیطرفه؟ حسرت  کیاز عشق  یدون یم یطرفه سخته؟ چ کیعشق  یگیم-

. شه یم میحسود نمیب یرو که با هم دوستن رو م یکم سن و سال یدختر پسرا نیشه نازگل هر وقت که ا یباورت م

 روزا رو باهات داشته باشم. نیخورم که چرا من نتونستم ا یحسرت م

 و ادامه داد: دیکش یآه

 گهینداره، مخصوصا االن که د یا دهیفا چیحرفا االن ه نیکارا رو دلم موند. گفتن ا یلیحرفا، خ یلیداغ خ یگل-

 .یهست یا گهیرسما و شرعا مال کس د

بگم از جاش بلند شد و  یزیکه من چ نی. قبل از ادیگونه اش چک یاز چشماش رو یجمله رو گفت و اشک نیا

 خواست به سمت آشپزخونه بره که گفتم:

 .یکه خوشبخت بش دوارمیام ،ییایدختر دن نیبهتر قیمحمدرضا تو ال-

 که به سمتم برگرده جواب داد: نیبدون ا محمدرضا

 ت.وق چیرم، ه ینم یدختر چیوقت سمت ه چیه ای یش یال من متو م ایگفتم  ؟یگفتم گل یچ ادتهی شیده سال پ-

 یاون روز ادیشدم.  رهیخ نهیشوم یرو شیدستام گرفتم و به آت یبغض آلود محمدرضا حالمو بد کرد. سرم تو یصدا

دلم  یبش گهیروز مال کس د هی دیکنم که تو شا یفکر م یکه فکر، نازگل حت یافتادم که محمدرضا بهم گفت وقت

اومد. به خودم که اومدم فرزاد کنارم نشسته بود و  یکه فرزاد ک دمیفکرم غرق بودم و نفهم ی. تورهیگ یم شیآت

 یا. باصدهیچ لشیدونستم دل یسراغم اومده بود و نم یلعنت یکرد. فکرم آشفته بود. بازم همون دلشوره  یصدام م

 فرزاد به خودم اومدم:

 ؟یخوب-

 کرد و گفت: یزدم و گفتم آره. به آشپزخونه نگاه یبهش کردم و لبخند خسته ا ینگاه
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 محمدرضا برامون ناهار درست کرده.-

تنم بود. کالهم رو برداشتم و همراه فرزاد به آشپزخونه رفتم. آشپزخونه هم  یرنگ یرو درآوردم. بافت مشک پالتوم

کل  کیکوچ یناهار خور زیو م خچالیرنگ، گاز،  یقهوه ا یها نتیبود. کاب یو نقل کیخونه کوچ یمثل تموم اجزا

مرد  هیکار  زیم نیکردم. باورش سخت بود که تزئ اهنگ زیم ینشستم و به رو یآشپزخونه بود. پشت صندل یالیوسا

گذاشت و رو  زیم یمن. محمدرضا نوشابه رو رو یمورد عالقه  ی. غذایسرخ کرده و مرغ سوخار ینیزم بیباشه. س

 گفت: زاشتیمن و فرزاد م یو چنگال رو جلونشست و همون طور که بشقاب  یصندل

 نه. ایدونم خوشمزه شده  یدرست کردم. نم یعجله ا یلیخ دیببخش-

 از مرغش رو خورد و گفت: کهیت هی فرزاد

 خوشمزه شده دستت درد نکنه. یلیخ-

از من و فرزاد جو  دنیکرد با سوال پرس یم ی. محمدرضا سعمیگفت و مشغول غذا خوردن شد ینوش جون محمدرضا

کرد. بعد از تموم شدن  یخودش م ونیمد شتریمرد. هر لحظه منو ب نیبه وجود اومده رو عوض کنه. چقدر خوب بود ا

رو از محمدرضا نداشتم. با وجود  یبرخورد نیچنبودن. انتظار  ییرایپذ یغذا ظرفا رو شستم. فرزاد و محمدرضا تو

ظرف به سمت  نیبه من و فرزاد نکرده بود. بعد از شستن آخر یاحترام یب چیکه افتاده بود، محمدرضا ه ییاتفاقا

 دیاب یخونه برام سخت بود، ول نیکه دل کندن از ا نیرفتم. به ساعت نگاه کردم. ساعت سه شده بود. با ا ییرایپذ

و  میشسته بودکاناپه ن یخواست برم. رو یبه دلم نشسته بود و اصال دلم نم یبیخونه به طور عج نی. امیرفت یم

 به فرزاد گفتم: ییبه بخار چا رهی. خمیخورد یکه محمدرضا برامون درست کرده بود رو م یشیآت ییچا

 .میبر دیبا میمون رو خورد ییچا-

 خورد و گفت: شییاز چا یجرعه ا فرزاد

 شه. یم ریآره، داره د-

 کرد و گفت: یبه فرزاد نگاه محمدرضا

 .دیجا بمون نیامشب رو ا-

 کرد و در جواب به محمدرضا گفت: یبه من نگاه فرزاد
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امروز  دیبا یخوشش اومده ول یلیجا خ نینازگل هم معلومه که از ا ی. از چشمانجامیکه من عاشق ا یدون یم-

 .فتهیش مارستانی. فردا نازگل بمیبرگرد

 ی. چشمادمیش نترسبرق چشم نیبار از ا نیا یبه من افتاد و باز همون برق چشم. ول یمحمدرضا لحظه ا نگاه

 .رهیشد که دلم بگ یمحمدرضا باعث م

بود و نتونستم  ختهیرو بهتون بدم. شرمنده امروز خونه بهم ر دایکل دیایخونه خودتونه هر وقت دلتون خواست ب-

 کنم. ییرایخوب پذ

 محمدرضا گذاشت و گفت: یشونه  یدستش رو رو فرزاد

 .یمرد یلیتا عمر دارم شرمندتم رضا. خ-

 گفت: یبا لحن شوخ محمدرضا

 کرد بگو من گوشش رو ببرم. تتینازگل هر وقت اذ-

حرف زدن با محمدرضا،  کمیجملشه. بعد از  نیا یتو یدونستم چه بغض ینگاه کردم و لبخند زدم. فقط من م بهش

روشنش کنه، رو شد تا  نیفرزاد سوار ماش یدر همراهمون اومد. وقت یخونه. محمدرضا تا جلو میحاضر شدم تا برگرد

 به محمدرضا گفتم:

 زود برگرد خونه، همه منتطرتن.-

 زد گفت: یضربه م یکه با کفشش به سنگ یدر حال محمدرضا

 گردم. یفردا بر م-

 مرتب کردم و گفتم: شالم

 مواظب خودت باش.-

 رفتم که محمدرضا صدام کرد. نیگفتم و به سمت ماش نویا

رو من حساب  یداشت یدوستت، هر وقت مشکل نین محمدرضام برات، بهترنازگل. رو من حساب کن. من هنوز همو-

 کن.
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 رهی. بدون حرف به جاده خمیشد که از روستا خارج شده بود یم یساعت میکردم. ن یگفتم و باهاش خدافظ یچشم

 دستش گرفت گفت: یشده بودم. فرزاد دستم تو

 ؟یبگ یخوا ی. االن میکن یم فیروز برام تعر هیمحمدرضا رو  یعاشق هیکه قض یقبلنا گفته بود-

 تکون دادم و گقتم: سرم

 المونیو اطیح یبود که تو دی. فکر کنم روز سوم عمیسالم بود. با خانواده عمو و عمه شمال بود جدهیبود. ه دیع-

 یشگیهم یبه سمتم اومد و کنارم نشست. محمدرضا دیشد و من رو د اطیمحمدرضا وارد ح ینشسته بودم. وقت

د. بو ختهیبهم ر ینجوریآرامش بود، ا نبعکه م یینبود. استرس داشت، دستپاچه بود. تعجب کرده بودم محمدرضا

 یخوام بهت بگم ول یوقته م یلیرو خ یحرف هیشده بود گفت  رهیخ نیشده؟ همون طور که به زم یچ دمیازش پرس

نه.  یعنیافتاده محمدرضا؟ با من من گفت آره،  یآوردم. گفتم اتفاق یمحمدرضا سر در نم یترسم. از حرفا یم

گفت دوست دارم  عیو چشماش رو بست و سر دیتو موهاش کش ینه؟ کالفه دست ای رهو گفتم باالخره آ دمیخند

بهت بگم نازگل.  ی. چجورنهیو گفتم خب منم دوست دارم. بهم نگاه کرد و گفت مشکل منم هم دمینازگل. خند

گنگ  مترسوند. حرفاش برا یکه من رو م یزد، برق یبا هم فرق داره. چشماش برق مجنس دوست داشتن من و تو 

 یفکر م لشیکه بچه بودم. اوا یوقته که دوست دارم. از وقت یلیو گفت نازگل من تو رو خ دیبود. انگار خودش فهم

. با خودم گفتم حتما نازگل نشد، نتوستم یکه همه برادرا به خواهرشون دارن، ول هیحس هیکردم که حسم بهت فقط 

بود  یمزخرف یرفتم گفتم شوخ یکنه. همونطور که بلند شدم و به سمت خونه م یم یمحمدرضا داره شوخ

صبر کن تا من  قهی. چند دقستین یو گفت بخدا شوخ ستادیبه سمتم اومد و رو به روم ا عیمحمدرضا. محمدرضا سر

نشستم. محمدرضا رو به روم نشست  یصندل یرفتم و رو قیکنم ازت نازگل. به سمت آالچ یحرفام بزنم. خواهش م

 زد. یکه محمدرضا م ییحرفا نیآوردم از ا یحوصله بودم. سر در نم ی. باختاند نییو سرش رو پا

با  دیداشت ای. تو و دنمیعمه پروانه بود یخونه  یفکر کنم چهار سالت بود نازگل، همگ میروز که بچه بود هی ادمهی+

بغل عمه رفت و منم  ایاتاق. دن یتو یرفت هیدعواتون شد و با گر ایشد که تو و دن یدونم چ ی. نمدیکرد یم یهم باز

ه. ر ینم ادمیو مظلومت از  ونیگر یوقت چشما چی. هیکرد یم هیگر یو داشت یگوشه نشسته بود هیدنبالت اومدم. 

هت که ب یتیهوات رو داشتم و حس مالک شهی. تا االن همادیوقت نزارم اشکت در ب چیگرفتم که ه میهمون موقع تصم

 وکه به ت یاون حس دمیبرادر به خواهرش داره. اما االن دو ساله که فهم هیکه  یذاشتم به حساب حس یداشتم رو م

 کنه. یو مهسا دارم فرق م ایکه به دن یدارم با اون حس

 فرزاد نگاه کردم و گفتم: به
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 یلوکه ج یحس ترس داشتم نسبت به پسر هیبدم فرزاد.  حیات توضکه اون موقع داشتم رو بر یتونم اون حس ینم-

 بود. بهیغر نیزد. محمدرضا اون لحظه برام آشنا تر یحرفا رو م نیمن نشسته بود و داشت ا

 نگفت و منم ادامه دادم: یزیبهم کرد و چ ینگاه فرزاد

دوست من بود.  نی. محمدرضا بهتردمیترس یم شتریگفت، من ب یکه بهم داشت م یهر چقدر که محمدرضا از حس-

 گهیکه د نیمن بود. تصور ا یو حام بانیپشت شهیکه هم یهام بود. کس ییتنها یکه همدم من تو روزا یکس

 و گفت: کردنزدم و محمدرضا از سکوتم استفاده  یترسوند. حرف ینباشه منو م ییمحمدرضا

 یخوام باهات ازدواج کنم. من نم یو م هیجد ممی+نازگل بهم فرصت بده تا دوست داشتنم رو ثابت کنم. من تصم

 .یبش یا گهیزارم تو مال کس د

 نیکردم که ا یفکر م نیدونم. فقط به ا یخواست بشنوم، نم یدلم نم ای دمیشن ینم گهیمحمدرضا رو د یحرفا

شده بود. با  سیاست. به خودم که اومدم صورتم از اشک خ بهیکه رو به روم نشسته چقدر با من غر ییمحمدرضا

 فیکه اون موقع داشتم رو توص یحس ونمت یاالن هم نم یکار کنم. حت یدونستم چ یعجله به سمت خونه رفتم. نم

اون  یآدم مهم. محمدرضا بود ول هی. از دست دادن تیمهم تو زندگ زیچ هیمثل گم کردن  یحس هیکنم. 

. تا زمان شهیحس برادر یوم توجهش به من از روکردم تم یکه فکر م یخواستم نبود. همون یکه من م ییمحمدرضا

 کمیحوصله  ی. بایشام هم نبود. عمو داوود گفت محمدرضا رفته کنار در زیو سر م دمیخوردن شام محمدرضا رو ند

 الونینشسته بود و داشت و یپسر هیتخته سنگ  ی. رومیرفت ایبا عمو داوود به سمت در ایشام خوردم و به اصرار دن

 یم یتخته سنگ نشسته بود محمدرضاس. باد سرد یکه رو یاون پسر دمیفهم دمیرو که شن الونیو یزد. صدا یم

 باهامون فاصله داشت برد و گفت: یدستم رو گرفت و به سمت تخته سنگ که چند متر ایاومد. دن

 ؟ی+با محمدرضا قهر

گفتن و مرور کردن اون  یخواستم بگم امشب حوصله  ینه، اگر م ایمحمدرضا رو بگم  یحرف ها ایدونستم به دن ینم

 از ابروهاش رو باال انداخت و گفت: یکی ای. دنستمیگفتم قهر ن ایمحمدرضا رو نداشتم. در جواب دن یحرفا

 زنه؟ یحرف نم یو از صبح محمدرضا پکره و با کس یاومد رونیب هیبا گر قیآالچ ی+پس چرا از تو

زد گوش کنم. اما  یکه محمدرضا م  یوست داشتم زانوهام رو بغل کنم و به آهنگجواب دادن نداشتم و د ی حوصله

 نبود و منو به سمت تخته سنگ برد و گفت: الیخیب ایدن
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 .ستی+برو باهاش حرف بزن حالش اصال خوب ن

تخته  یزدم. با فاصله رو یبا محمدرضا حرف م دیزود با ای ریهم نداشتم. د یا گهیگوش دادم. چاره د ایحرف دن به

زد و متوجه اومدن من نشده بود. هوا سوز داشت و باد  یم الونیسنگ نشستم. محمدرضا فارغ از همه جا داشت و

بود.  تنش شرتیت هی. به محمدرضا نگاه کردم. فقط ودبازم سردم ب یتنم بود ول شرتییکه سو نیاومد. با ا یم یسرد

رو کنار گذاشت  الونیقطع شد. و الونیو یسرفه هاش صدا یدااومد موهاش رو آشفته تر کرده بود. با ص یکه م یباد

رنگ و  یو لباش ب دیو بهم نگاه کرد. پوستش مثل گچ سف دیبهش نگاه کردم. به سمتم چرخ یو سرفه کرد. با نگران

 زد و گفت: یکردم که لبخند یسرخ شده بود. با تعجب بهش نگاه شماشچ ریز

 ؟یینجایوقته ا یلی+خ

 نگفت و ادامه دادم: یزیهست. چ یا قهیردم و گفتم پنج دقساعتم نگاه ک به

 ست؟ی+سردت ن

رو از  شرتمییو سو دمی. خنددیبدنش لرز دیکه وز یرو ازم گرفت و گفت نه. همون لحظه به خاطر باد سرد نگاهش

 ،یخور یشونش بندازم که دستم گرفت و گفت سرما م یرو رو شرتمییتنم در آوردم و گفتم مشخصه. خواستم سو

شونش انداختم و ازم تشکر  یرو رو شرتییو سو دمیکردم و گفتم من لباس گرم پوش یکیخودت بپوش. اخم کوچ

 مکث کرد و گفت: کمیکرد. 

 که بهت زدم فکر کردم. ییبه حرفا یلی+امروز خ

 شده باشه. محمدرضا ادامه داد: مونیمحمدرضا پش دیحرف محمدرضا ته دلم خوش حال شدم که شا دنیشن با

 تونم. یخوام تو رو فراموش کنم، اگه بخوامم نم یکه بهت دارم فکر کردم. من نم ی+به حس

من تو رو فقط به چشم  یفهم یبدنم. کالفه بهش نگاه کردم و گفتم م یبود رو یحرف محمدرضا مثل آب سرد نیا

 گفت: یخش دار یکرد و با صدا ینه؟ محمدرضا سرفه ا ای نمیب یداداشم م

 نازگل. فرصت بده تا عاشقت کنم. +بهم فرصت بده

و همه  شهیکه هم ییخوام. همون محمدرضا یخودم رو م یگفتم من محمدرضا دیلرز یکه از شدت بغض م ییصدا با

 نیخوام هم یخوام عاشقت بشم، م یبرادر نداشته ام رو برام پر کرد. نم یکه جا یدوستم بود. همون نیجا بهتر
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 یرو جلو زشیرو داشتم که عز ی. حس کسختیر یگونم م یرو اریاخت یبمونه. اشکام ب یدوست داشتن ساده باق

شد و اشکام  کیدادم. محمدرضا بهم نزد یداد. آره من محمدرضا رو داشتم از دست م یچشماش داشت از دست م

 رو پاک کرد و گفت:

دم که  یمونم. قول م یوستت مد نیبخدا من همون محمدرضام، بهتر ؟یکن یم هی+قربون چشمات بشم من چرا گر

 آخه؟ یترس یم یزارم. از چ یوقت تنهات نم چیمونم. ه یباهات م شهیهم

 دیخواستم هر جور که شده محمدرضا رو از حرفاش منصرف کنم. با شد یدونستم چه مرگمه فقط م ینم خودمم

د بلن یتونست نفس بکشه. با ترس از جام بلند شدم و با صدا یمن محمدرضا صورتش سرخ شد. نم ی هیشدن گر

د تا فقط تونست چن ینفس بکشه ول نهعمو داوود رو صدا کردم. چند بار با دستم به پشت محمدرضا ضربه زدم تا بتو

بد شد و مجبور  یلینبود. اون شب حال محمدرضا خ ششیسرفه کنه. محمدرضا آسم داره و اون روز اسپره اش پ

 رو به سمتم گرفت و گفت: ی. فرزاد دستمال کاغذمارستانیب مشیببر میشد

 زم؟یعز یکن یم هیگر یچ یاالن برا-

 رو از دستش گرفتم و گفتم: دستمال

 .رهیگ یم میافتم گر یاون روزا م ادیهر وقت -

 زدم و ادامه دادم. ی. لبخنددیدستم رو بوس یدستش گرفت و رو یدستم رو تو فرزاد

منو  یروز بعد مرخصش کردن. به محض مرخص شدنش وقت هیشد و  یبستر مارستانیب یضا تواون شب محمدر-

 گفت: دید

مطمئن باش اگه تو  یکنم. ول یکشم نازگل، هر چند سال که طول بکشه صبر م ی+من از دوست داشتنت دست نم

 رم. ینم یدختر چیسمت ه یمال من نش

 کرد و گفت: یبهم نگاه فرزاد

 حرفش نزده. ریاز اون موقع تا حاال ز-

 دادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

 و ازدواج کنه. ادیب نییپا طونیبعد از ازدواج ما از خر ش دوارمیام-



 بدون مهتاب یشب ها

 
93 

 

 در جواب به من گفت: فرزاد

 گمون نکنم.-

 نیعاشقانه فرزاد جزو خاص تر ی. البته زمزمه هامینزد یراه با فرزاد حرف خاص هیخونه. بق میدیساعت بعد رس مین

 شدم. یحرفاش م یتشنه  شتریگفت ب یشده تو عمرم بود. هر چقدر که فرزاد برام از حسش م دهیشن یحرفا

بودم و عصرا با  فتیش مارستانیاومدم. شب ها ب یبه خونه م دنیخواب یهفته مثل برق و باد گذشت. فقط برا دو

 یمرخص مارستانیبشه. از ب دهیفرزاد جهاز من چ یرار بود تو خونه . امروز قیعروس لیوسا دیفرزاد مشغول خر

ک کم یبرا گهیساعت د میهم تا ن ایم. عمه و دنیخونه بود دنیگرفته بودم و با فرزاد و فرشته و مامانش مشغول چ

دو  ،یواحد آپارتمان هفتاد متر هیبزرگ نبود.  ادیمن و فرزاد ز یفرزاد، نه بهتره بگم خونه  یاومدن. خونه  یم

و  یاز سرمه ا یبیشده بود. عاشق رنگ خونمون بودم. ترک دهیمن و فرزاد خر ی قهیخونه با سل یالیخوابه. وسا

اومد و خونه با  یخوشمون نم یسلطنت یالیبود. چون هم من و هم فرزاد از وسا یراحت ییرایپذ یبنفش. مبال

 یایواریرنگ و کاغذ د یاسی یو رو تخت دی. اتاقمون با تخت سفمیداد یم حیترج یرو به سلطنت کیکالس دمانیچ

ذوق و شوق  یخونه کل دنیچ یکه برا نیمن و فرزاد بود. با ا یرنگ مورد عالقه  یاسیست شده بود.  یاسی دیسف

و  فرشته یطنتایانجام دادن و من نقش ناظر رو داشتم. اون روز با تموم ش ایکارا رو فرشته و دن شتریب یداشتم ول

. اون شب فرزاد منو رسوند خونمون. بابام میلباس عروس بر دیخر یتموم شد و قرار شد که فردا من و فرزاد برا ایدن

که  نیاز ا د،یبود. بعد از عوض کردن لباسام، کنار بابام نشستم. ازم از اوضاع خونه پرس نتظرمبود و م دهیهنوز نخواب

ه چند ما یرو برا شیتونم دور یکردم که چطور م یفکر م نیتمام مدت داشتم به او من  مینداشته باش یکم و کسر

وزا ر نیاز تک تک کاراش مشخصه ا یداد ول یرو بروز نم شیمن ناراحت یکردم که جلو یفکر م یتحمل کنم. به پدر

 چقدر گرفته است.

 نازگل؟-

 و گفت: دیکردم که خند یبابام به خودم اومدم. بهش نگاه یصدا با

 فکرت کجاست پس دختر؟-

بابام شروع کرد به ناز کردن  یپاش گذاشتم. دستا یو سرم رو رو دمیجام بلند شدم و کنارش رفتم. دراز کش از

ا . بمیدونست که من االن در چه حال ینبود. بابام بهتر از هر کس م یبه گفتن حرف یازینزد. ن یموهام. بابام حرف

 خوابم برد. یک دمیمنوازش موهام چشم هام گرم شد و نفه
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 تختم یبابا منو بغل کرده بود و رو شبید ادیتختم بودم. به احتمال ز یکه باز کردم ساعت نه بود و تو چشمامو

کردم و با تک زنگ فرزاد از خونه  یمختصر شیگذاشته بود. بعد از شستن دست و صورتم و خوردن صبحونه، آرا

پرو لباس عروس به  یدرمون پارک شده بود رفتم. امروز قرار بود برا یفرزاد که جلو نیاومدم و به سمت ماش رونیب

 رو گرفت. دمید یجلو یرو باز کردم و تا خواستم به فرزاد سالم کنم دسته گل نی. در ماشمیمزون دوستم بر

 .ایگل دن نیبه ناز تر میتقد-

نرگس  یگال یو عطر بو دمیکش یقیبردم. نفس عم مینیزدم و گل رو با ذوق و شوق ازش گرفتم و به سمت ب یلبخند

 و گفتم: دمیرو حس کردم. به سمتش چرخ

 عاشقتم فرزاد.-

 زد و گفت: یچشمک فرزاد

 .شتریمن ب-

 و تا دیرو روشن کرد و راه افتاد. ازم آدرس مزون رو پرس نیروش زد. ماش یطوالن یبه سمت لبش برد و بوسه  دستم

رو پارک کرد و دست  نی. فرزاد ماشمیدیساعت رس میبعد از ن بایتقر. میبه مزون در مورد کارامون حرف زد دنیرس

با من و فرزاد سالم و  ییبه سمتمون اومد و با خوش رو لوفری. با وارد شدنمون به سالن نمیتو دست وارد مزون شد

 کرد و گفت: یاحوال پرس

 خوش حال شدم. یلیخ دنتونی. از ددیسالم خوش اومد-

 کرد گفت: یم تیت لباسا هداطور که ما رو به سم همون

 .دیخوشبخت بش شاالیا دیایبهم م یلیخ-

اون همه لباس عروس سر  دنیکه از د ی. در حالمیداد نگاه کرد یکه بهمون نشون م ییو به مدال میتشکر کرد ازش

 درگم شده بودم گفتم:

 بگو اونارو بپوشم. ادیم شتریب ییهمشون قشنگه. به نظر خودت به من چه مدال نایا-

 زد و گفت: یلبخند لوفرین
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 .ادیخوبه، همه مدل بهت م یلیخ کلتیماشاال ه-

 بگم فرزاد گفت: یزیکه من چ نیاز ا قبل

 .ستین یبودن خانوم من که شک لیدر خوش استا-

 یاده اس سگفت نگاه کردم. لباس عرو یکه فرزاد م یبپوش نازگل. به لباس نویرو نشون داد و گفت ا یلباس بعدشم

 ریبلند و از جنس حر ناشیدنباله داشت و آست کمیبود و  یو خوشگل. مدل ماه کیش یلیخ یسادگ نیبود و در ح

تا کمکم کنه لباس عروس رو بپوشم. با کمک  میبه سمت اتاق پرو رفت لوفریخوشم اومد. با ن یلیبود. از مدلش خ

انگار  لوفریتنم بود. به قول ن تیانداختم. لباس عروس ف یبه خودم نگاه نهییآ یو تو دمیشلباس عروسم رو پو لوفرین

انداخت و  یدرست کرد و بهم نگاه رهیموهام گذاشت و با گ  یتور لباس عروسم رو لوفریمن دوخته شده بود. ن یبرا

 گفت:

 .زمیعز ادیبهت م یلیخ-

نشسته بود، نگاهش به من افتاد.  یصندل یدر رو یلوگفت و در اتاق پرو رو باز کرد. با باز شدن در، فرزاد که ج نویا

دم و ز یو چرخ ستادمیاومدم و به سمتش رفتم. جلوش ا رونیبزنه. از اتاق پرو ب یکه پلک نینگاهم کرد بدون ا رهیخ

 گفتم:

 چطور شدم؟-

 و در گوشم زمزمه کرد: دیمنو تو بغلش کش لوفر،یتوجه به حضور ن یجاش بلند شد و دستم گرفت و ب از

 .ایدختر دن نیناز تر یناز شد یلیخ-

 و  میدیکه تن زدم رو خر یلباس همون

فرزاد بود. تعداد مهمون ها حساب شده بود و من و  یی. صاحب تاالر، دامیو به سمت تاالر رفت میمزون خارج شد از

 عروس و گاهیجا دنیبه تاالر و و د دنیبعد از رس .میرفت یتاالر و اتاق عقد اونجا م نیزایانتخاب غذا و د یفرزاد برا

بود وقت  مونیکه روز عروس نیروز اول فرورد یتا برا میرفت یسدوماد و انتخاب غذا و مدل سفره عقد به سمت عکا

 .میریبگ
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ه کرد ریساعت د می. حاضر شده بودم و منتظر فرزاد بودم. نمیبر رونیب یجزئ یدایخر یبود امروز با فرزاد برا قرار

جا مونده  نیتو ماش شیکه ممکنه گوش نیا یجواب نداد و جواب ندادنش رو گذاشتم پا یبود. بهش زنگ زدم ول

زاد فر یبار شماره  کی قهیسرگرم کردم. چند دق رامباشه. خودم رو با تلگ دهیطول کش شگاهیباشه و کارش تو آزما

 خوب یزایکردم به چ یگرفتم. سع یداشتم استرس م داد. کالفه شده بودم و کم کم یجواب نم یگرفتم ول یرو م

تخت نشستم و نگاهم افتاد به صندوق  ینداد. رو یفرزاد رو گرفتم. جواب یفکر کنم. به سمت اتاقم رفتم و باز شماره 

 یتو یالیمادرم بود. وسا یصندوقچه رو برداشتم. برا زیم یبود. دستم رو دراز کردم و از رو زیم یکه رو یکیکوچ

توش رو نگاه کردم. هر  یالیوسا یکی یکیفرزاد به من بود. در صندوقچه رو باز کردم و  یها هیوق تمام هدصند

بود که  یزیچ نی. گل سرخ خشک شده اولمیدگعشقم تو زن نیخاطره از اول هیخاطره بود،  هیکادوها  نیکدوم از ا

 نیا یکه تو ییانگشتر، عطر، گل سر و عروسک و لباسا ،یآفتاب نکیبود. ساعت، گردن بند، ع دهیفرزاد برام خر

 یتو رو الیبود. خواستم باز وسا دهیمناسبت برام خر یب ایبود که فرزاد با مناسبت  ییالیشد، وسا یصندوق جا نم

رو چند بار تکون دادم و باز همون صدا اومد. با  یاومد. صندوقچه خال ییبا بلند کردنش صدا هک نمیصندوقچه بچ

 یبرآمدگ هی. دمینبود. به کف صندوقچه دست کش یزیصندوقچه چ یتو یبه داخل صندوق نگاه کردم ول دقت

ف که ک یکیکوچ دیچرم رو بلند کردم چشمم به کل یچرم بود. وقت هیال هیگوشه اش بود. کف صندوقچه  کیکوچ

 یابر دیشکل داشته باشم. شا نیبه ا دیاومد کل ینم ادمیرو برداشتم و نگاهش کردم.  دیصندوقچه بود خورد. کل

 جواب دادم. عیاومدم، فرزاد بود. سر رونیاز فکر ب میزنگ گوش یکجا؟ با صدا دیکل یمادرم بود ول

 دم در منتظرم.-

 یقتاومدم. و رونیاز خونه ب فمیرو توش گذاشتم و بعد از برداشتن ک الیصندوقچه انداختم و وسا یرو تو دیکل عیسر

فرمون برداشت و  یفرمون گذاشته بود. با نشستن من سرش رو از رو یفرزاد سرش رو رونشستم،  نیکه داخل ماش

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:

 .زمیسالم عز-

 زد گفتم: یکه تو صدام موج م یدست دادم و با نگران بهش

 ؟یداد یزدم جواب نم یچرا زنگ م ؟یخوب-

 رو روشن کرد و راه افتاد و گفت: نیماش

 شلوغ بود. یلیخ شگاهیجا مونده بود. آزما نیماش یتو میگوش دیخشخوبم. بب-
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 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 دلم هزار راه رفت.-

 زد و گفت: یلبخند

 قربون دلت.-

 بردم و ضبط رو روشن کردم و گفتم: دست

 ؟یرو گرفت شایجواب آزما-

 که به من نگاه کنه، گفت: نیا بدون

 آماده نبود. شگاهیجواب آزما-

 تعجب گفتم: با

 چرا؟-

 و گفت: دیتو موهام کش دستش

 جوابا آماده نبود. نیشلوغ بود به خاطر هم شگاهیآزما زم،یگفتم که عز-

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 شه؟ یآماده م یک-

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست فرزاد

 .گهیده روز د-

 تعجب گفتم: با

 ده روز؟؟؟-

 در جوابم گفت: فرزاد
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 آره.-

 خنده گفتم: با

 فرزاد؟ گهید یکن یم یشوخ-

 دنده رو عوض کرد و گفت: فرزاد

 رو آماده کنه. شیآزما یتونه جوابا یاومده که نم شیبراش پ یمشکل هی شگاهیآزما نیکنم. ا ینم ینه شوخ-

 رو درست کردم و گفتم: شالم

 .میبد شیو آزما میخودمون دوباره بر ای گهید شگاهیآزما هیاومده؟ خب بفرستن  شیکه مشکل پ یچ یعنی-

 کالفه گفت: فرزاد

 .میرو انجام داد یعروس یتموم کارا بای. تقرمیشه؟ ما که عجله ندار یم یحاال ده روز طول بکشه. مگه چ-

 برگردوندم و گفتم: شهیاخم سرم رو به سمت ش با

 .یگ یشده که به من نم یزیچ هی. یگیدروغ م یدار-

 پارک کرد و به سمتم برگشت و گفت: یرو گوشه ا نیندادم. ماش یجواب یاسمم صدا زد ول یبا کالفگ فرزاد

 نگام کن نازگل.-

 دستاش گرفت و گفت: یو نگاهش کردم. دستم رو تو دمیسمتش چرخ به

 زیمشکل داره. چ کمی شمونی. االن آزمامیریگ یرو م شامونیزود جواب آزما دمی. قول مزدلمیناراحت نباش عز-

 .میفردا بد گهید شیآزما هی دی. فقط باستین یخاص

 گفتم: دیلرز یکه از بغض م ییصدا با

 ؟یچه مشکل-

 و گفت: دیرو بوس میشونیجلوتر اومد و پ فرزاد
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 بچه دار شدن بدن. یقبل از ازدواج برا دیبا ایلیکه خ شهیآزما هیفدات بشم بغض نکن، فقط -

 شد و گفتم: یگونم جار یرو اشک

 .ارمیترسم فرزاد. از حرفات سر در نم یم-

 و پشتم رو نوازش کرد و گفت: دیبغلش کش یمنو تو فرزاد

 نباش، قربونت بشم خانومم. یچی. نگران همیمن و تو مال هم-

بچه دار   میبود که نتون یهامون جور شی. اگر جواب آزمادیبه ذهنم رس یزیدفعه چ هیشد نگران نبود.  یمگه م اما

 اومدم و گفتم: رونیکنم؟ از بغل فرزاد ب یم کاریخود من چ ایکنه؟  یم کاریفرزاد چ ؟یچ میش

 ؟یچ میبچه دار بش میاگر نتون-

 بهم نگاه کرد و گفت: فرزاد

 یول ستیمشخص ن یچیبچه. فعال که ه الیخیب یتو باش یبرام. وقت یهست یزیمن تو رو دارم. تو مهم تر از هر چ-

 نازگل. ییمهم تر از بچه، تو م،یبچه دار بش مینکرده ما نتونست ییاگر خدا

 کرد و ادامه داد: یمکث فرزاد

 ؟یکن یم کاریچ م،یبچه دار ش میتون ینشون بده ما نم شیاگه جواب آزما ؟یتو چ-

 بود رو پشت گوشم انداختم و گفتم: ختهیر میشونیپ یکه رو ییموها

از  شتریمن ب یاون مرد رو ول یدوسش داره، بچه ها یلیکنه که خ یور مرو تص یمرد شهیهم اهاشیتو رو یهر زن-

 که رو به روم نشسته رو دوس دارم. یبچه، مرد

 فرزاد زدم و گفتم: ی نهیس یانگشتم رو با

 بچه. الیخ یباشه ب ونیبودن تو در م  یاگه پا یول میخوام. دوست دارم بچه دار بش یمن تو رو با تمام وجودم م-

 زد و گفت: یلبخند فرزاد

 .یلیدوست دارم نازگل، خ یلیخ
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 سر و یب یهفته با خواب ها هیهفته با استرس و دلشوره.  هیگذشت.  یدادنمون  م شیهفته از زمان آزما هی بایتقر

هفته بود که خواب و خوراک من و فرزاد  هی. دمیشن یخوندن مامانم رو هر شب م ییالال یهفته بودش که صدا هیته. 

 روشن نبود. هیقض نیته دل من اصال نسبت به ا یول ستین یزیداد که چ یبهم م دیخورده بود. فرزاد داشت ام بهم

رفتنش رو  لینزد و گفت که فردا که برگشت دل یا گهی. حرف درازیش رهیامروز صبح فرزاد بهم زنگ زد و گفت م

 ی. همه میرو پخش کن یعروس یو قرار بود فردا کارت ها مینگفته بود یها رو به کس شیآزما نیا هی. قضگهیم

 یاسترس و دلشوره برام ذوق نیرو انتخاب کرده بودن. ا شگاهیو فرشته برام آرا ایانجام شده بود. دن یسعرو یکارها

 یخترکه هر د یبابام. حال یبرا یدلتنگ یگذاشتن پا دنیرو د میقرار یب یو فرشته هم وقت اینذاشته بود بمونه و دن

بود و تا االن بهم زنگ  رازیبود. فرزاد ده صبح ش ارتونه داشته باشه. به ساعتم نگاه کردم، چه یم شیقبل از عروس

 حرف فرزاد نیتونه بهم زنگ بزنه. هم یکار داره و نم یلیبهم زنگ زد و گفت تا شب خ دیرس ینزده بود، فقط وقت

م رو دونستم. حال ینم یچینه؟ ه ای شمونهیسفر فرزاد مربوط به آزما نیدونستم ا یکرده بود. نم شتریاسترسم رو ب

. کالفه از جام سینشده بودم. ضربان قلبم نامنظم بود و کف دست هام خ یجور نیوقت ا چیکردم چون ه یدرک نم

به  م وشد نیزدم و سوار ماش رونیاز خونه ب فمیو بعد از برداشتن ک دمیرو پوش میو شال مشک یبلند شدم و بارون

 یکه رو یرز سرخ یگل ها یبه رو رهیخ مدماونجا. به خودم که او دمیچجور رس دمیسمت بهشت زهرا رفتم. نفهم

سنگ نقش بسته بود نگاه کردم.  یکه رو یگرفته بود. به اسم نازگل یلیسنگ قبر مادرم  پر پر کرده بودم. دلم خ

ن افتاد تا باز م یم یاتفاق هی شهیشد. هم یوقت کهنه نم چیکه برام ه ینگاه کردم و باز حسرت نداشتن مادر. حسرت

ود از ب ینفر خال هی ی. جاهینفر که باهاش حرف بزنم و بگم دردم چ هی ی. جاهیخال مینفر تو زندگ هی یحس کنم که جا

 یکنن چه قدر دلشون م یدردها رو حس م نیبار ا نیاول یدخترونم بگم. دخترها وقت یکه براش از دردا میزندگ

 من... یخواد که مادرشون کنارشون باشه. ول

نم. ک هیتونستم گر یشد و نم یم شتریمامان. بغضم هر لحظه ب یبود یم دیوقت ها با یلیدادم. خ رونیرو ب نفسم

رم نگاه س یو به باال دمیکش یقیکنم. نفس عم هیتونستم گر یگرفت و ناراحت بودم نم یدلم م یلیکه خ ییوقت ها

. در آوردم فمیرو از ک میچشم از آسمون برداشتم. گوش میزنگ گوش یبود. با صدا ریدلگ یلیو خ یکردم. هوا بارون

 تا االن سابقه نداشت محمدرضا زنگ بزنه. جواب دادم. میمحمدرضا بود. از زمان نامزد

 سالم نازگل.-

 شده بود رو با دست تکوندم. یجام بلند شدم و مانتوم که خاک از
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 ؟یسالم خوب-

 رفتم. محمدرضا جواب داد: نیبرداشتم و به سمت ماش رو فمیک

 .نمتیخوام بب یم ؟ییخوبم ممنون. کجا-

که جواب بدم  نیقبل از ا نه؟یخواست من رو بب یمحمدرضا م یچ یبود. االن برا شیساعتم نگاه کردم. ساعت ش به

 محمدرضا گفت:

 .میاونجا با هم حرف بزن امیب ییکارت دارم نازگل. بگو کجا-

 رو روشن کردم و راه افتادم و گفتم: نیشدم و ماش نیماش رسوا

 سمت خونه. رمیبهشت زهرا بودم. االن دارم م-

 گوشم جا به جا کردم. محمدرضا گفت: یرو رو یگوش

 کافه تارا که سر کوچه تونه منتظرتم. یمن تو-

 گفت؟ یم یجور نیافتاده بود که محمدرضا ا یاتفاق چه

 استرس صداش کردم: با

 محمدرضا؟-

 جا... بله؟-

 پارک کردم و گفتم: ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 افتاده؟ یاتفاق-

 زد. یاز صداش موج م یکالفگ

 تونم بگم. یشده. پشت تلفن نم یچ گمیبرات م اینازگل ب-
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 کیشدم. هوا تار ادهیدر کافه. پارک کردم و پ یبودم جلو دهیگفت. به خودم که اومدم رس یمحمدرضا چ دمینفهم

شده  رهیخ زی. به مدمیبود. وارد کافه شدم. چشم چرخوندم و محمدرضا رو د نیزمستون هم یروزها یشده بود. بد

گرفت و به محض  زیهام نگاهش رو از م قدم یصدا دنیبود و متوجه ورود من نشده بود. به سمتش رفتم. با شن

که به محمدرضا نگاه کنم، نشستم و نگاهم رو به  نیاز جاش بلند شد. باهاش دست دادم و نشستم و بدون ا دنمید

 شنون. یکافه دارن صداش رو م یکردم همه  یزد که حس م یتند م یدوختم. قلبم به قدر زیم

 سفارش بدم؟ یخور یم یچ-

 خشک شده بود. آروم گفتم: گلوم

 خوام. یفقط آب م-

بهم  یخدمت محمدرضا نگاه شیرفتن پاومد و محمدرضا قهوه سفارش داد. بعد از  زمونیخدمت به سمت م شیپ

 کرد و گفت:

 سرد بود. یلیدستات خ ،یباهام دست داد یرنگ شده و وقت یب یلیصورتت خ ؟یخوب-

 چیسوخت. حالم خوب بود؟ به ه یداشت م میشونیگذاشتم. برعکس دستم که سرد بود پ میشونیپ یرو رو دستم

کم از آب رو به زحمت خوردم و  هیحلقه کردم و  وانیل سفارشمون رو آورد. انگشت هام رو دور خدمتشیوجه. پ

 گفتم:

 محمدرضا. ستمیخوب ن-

 که بهم نگاه کنه گفت: نیبدون ا محمدرضا

 ها؟ شیآزما هیبخاطر قض-

 تعجب بهش نگاه کردم که خودش گفت: با

 رفته. رازیبه ش یچ یشده و برا یفرزاد بهم زنگ زد و گفت چ-

 هام که خشک شده بود رو با زبونم تر کردم و گفتم: لب

 رفته؟ یچ یبرا-
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 یکار رو م نیمحمدرضا ا ی. وقتدیبه رسم عادت شصتش رو گوشه لبش گذاشت و به سمت چونه اش کش محمدرضا

 بود. یعصب کیت هیگفت  شهینگران بود. م یلیخ یعنیکرد 

 شما بهم خورد. یعروس-

د، انداخته بو نییکه سرش رو پا ییباال آوردم و با تعجب به محمدرضا عیسرم رو سرمحمدرضا  یجمله  نیا دنیشن با

 نگاه کردم.

 و گفتم: دمیخند

 ؟یشد وونهید ؟یگیم یچ-

 زمزمه کرد: محمدرضا

ها رو بگم. گفت  نیگفتم. فرزاد به من زنگ زد و گفت بهت ا یحرف ها رو بهت نم نیا یشده بودم ول وونهیکاش د-

 تونه. یخودش حالش بده و نم

 شده بودم. رهیحرف به محمدرضا خ یب

 مشخص شد که شما... دیکه داد ییها شیطبق آزما-

 دست هاش گرفت. یحرفش رو قطع کرد و سرش رو تو محمدرضا

 شه؟ یها فردا حاضر نم شیمگه جواب آزما ؟یما چ-

 که بهم نگاه کنه گفت: نیبدون ا محمدرضا

 یول شهیحاضر م ریها د شیآزما نیفرزاد بهت نگفت. ا یبوده، ولDNA شیکه ازتون گرفتن، آزما ییها شیآزما اون

 ایکه شما به دن یمارستانیرفت. همون ب رازیبه ش شیآزما دنیشما زودتر آماده شد و فرزاد بعد از فهم طیبخاطر شرا

 .دیاومد

 راز؟یبره ش دیفرزاد با  یچ یبرا ؟یچ یبرا DNA شیمحمدرضا. آزما یآوردم از حرف ها یدر نم سر

 یجی! با گمارستان؟یبره اون ب دیبا یچ ی. االن برامیکرد یم یزندگ رازیش م،یاومد ایکه من و فرزاد به دن یسال اون

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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 راز؟یبره ش دیبا یچ یبرا-

 و گفت: دیدستش رو تو موهاش کش محمدرضا

 .ها شما.. شیطبق آزما-

که انگار از ته چاه  ییزد. با صدا یحرف م مهیبدنم جون نداشت. چرا نصفه و ن یداشتم محمدرضا رو بزنم ول دوست

 اومد گفتم: یم

 ؟یما چ-

 .دیشما خواهر و برادر-

چتش با  یدر آورد و به صفحه  بشیرو از ج شیبودم؟ محمدرضا گوش دهینداشتم. درست شن نانیگوش هام اطم به

 که فرزاد براش فرستاده بود رو پخش کرد: یسیفرزاد رفت و و

رو گرفتم و جوابش نشون داد که من و  شیکه جواب آزما نیشده. به محض ا یدونم چ ینم جمی+محمدرضا خودمم گ

د. شده بوجا بمب بارون  نیا میاومد ایکه من و نازگل به دن ی. شبرازیگرفتم و اومدم ش طیبل مینازگل خواهر برادر

ه مامان نازگل نوشت یکردم. تو پرونده  دایو نازگل رو پ دماس. به زور پرونده مامان خو مهیپرونده ها نصفه و ن شتریب

. مارستانیب سیرئ شیپ رمینوشته نشده. االن دارم م یزیمامان من چ یتو پرونده  یکه دو تا بچه اش هم سالمه. ول

 بده. رکه به پدر نازگل خب گمیزنم و م یشده. منم به بابام زنگ م یش بگو چتونم االن با نازگل حرف بزنم. به ینم

 یبزنم ول یکردم حرف یهام نا منظم شده بود. به محمدرضا نگاه کردم. صورتش تار بود و صداش نامفهوم. سع نفس

 نتوستم و چشم هام بسته شد.

 

مرد  هیدرمانگاهم.  دمیاتاق فهم واریبودم. با نگاه کردن به در و د دهیتخت دراز کش یهام رو که باز کردم رو چشم

 . اون مرد به سمتم اومد و گفت:نجامیا یچ یبرا ارمیب ادمیکردم  یبود. سع ستادهیکنار پنجره ا

 ؟یخوب-

شد  محمدرضا و فرزاد تو سرم اکو شد. دهنم باز و بسته یحرف ها یدفعه همه  هیکرد؟  یکار م یچ نجایا محمدرضا

تونستم فکر کنم. محمدرضا صدام زد.  ی. چشم هام رو بستم. ذهنم آشفته بود. نمومدین رونیازش ب ییصدا یول



 بدون مهتاب یشب ها

 
105 

 

 وانیهام رو باز نگه دارم. بهش نگاه کردم. ل متونستم چش یبود و نم نیباز کردم. سرم سنگ یچشم هام رو به سخت

 شد گفتم: یم دهیکه به زور شن ییخوردم. با صدا ازش یرو ازش گرفتم و کم وانیآب رو به سمتم گرفته بود. ل

 .میجا بر نیاز ا-

 اطی. به خودم که اومدم با محمدرضا تو حگهیم یپرستار چ دمیفهم یرفت و با پرستار برگشت. نم رونیب محمدرضا

مست تعادل نداشتم. محمدرضا  یداشتم. مثل آدما ی. نامنظم قدم برمدیبار یم دیشد یلی. بارون خمیبود مارستانیب

 برد و گفت: نشیلباسم گرفت و من به سمت ماش نیاز آست

 .یجواب نداد یچند بار صدات زدم ول-

خواستم بدوام. محمدرضا نگاهم کرد و چند قدم به عقب رفتم و  یرو ول کنه. م تنمیرو تکون دادم تا آس دستم

دونستم دارم  ی. نمدمیبدون جواب دادن بهش باز دو یول . محمدرضا بلند اسمم رو صدا زددنیشروع کردم به دو

 شده بود. پاهام سیو کل لباس هام خ دیبار یم دینباشه. بارون شد یبرم که کس ییخواستم جا ی. فقط مرمیکجا م

دم. ش وونهی. بذار فکر کنن ددمیمردم بازم دو یتوجه به نگاها ینداشت. ب دنیدو یبرا یجون گهیخسته شده بود و د

دونم کجا بودم.  یزدم. نم ی. نفس نفس مسادمیبرق وا ری. کنار تدمیدونم چقدر دو یشده بودم. نم وونهیکاش د

 یبا صدا .دینشستم. باالخره بغضم ترک نیزم یدادم و رو هیبرق تک رینبود. به ت یکس چیکه توش بودم ه یابونیخ

که قرار بود  یبود که من داشتم؟ فرزاد، نامزد من، همون یدگچه زن نی. ارمیاالن بم نیبلند زار زدم. دوس داشتم هم

 داریمن ب دیبا یکیبشم.  داریب دیبشم. با دارید بیها فقط خوابه. االن با نیزنش بشم برادرم بود. آره ا گهیهفته د هی

رو حس  ینرم زیچ یداده بودم ول هیکه تک ییبشم. خواستم سرم بکوبم به جا داریبزنه در گوشم تا ب ادیب یکیکنه. 

زد.  یم یشده بود و چشم هاش به قرمز دهیکردم. به بغل دستم نگاه کردم. دست محمدرضا بود. مثل موش آب کش

وا . هدیو چونه ام لرز دیگونه ام چک یبه محمدرضا باز اشکم رو رهیمن کابوس بود. خ یلعنت یزندگ نیخواب نبود. ا

هام شروع شد. دست  هیدادم و باز گر کهیبرق ت ریم نشست. سرم به تاومد. محمدرضا کنار یسرد بود و بارون بند نم

از شدت سرما  یاون حال بودم، ول یدونم چقدر تو یگفت. نم ینم یچیرمق دورم افتاده بود. محمدرضا ه یهام ب

برد. در باز کرد و نشستم. خودش  نشیحس شده بود. محمدرضا بلند شد و دست منم گرفت و به سمت ماش یبدنم ب

داده بودم و به  هیتک نیماش یبه پنجره  رو هم روشن کرد. سرم یبخار ن،یهم نشست و به محض روشن کردن ماش

همه آدم کدومشون به حال  نیا ونیآدما بودم. م نیکردم. کاش منم مثل ا یبودن نگاه م ادهیپعابر  یکه تو ییآدم ها

لعنت بفرستم. به خودم، به روزگار، به شانسم، به  یدونستم به ک یفقط من و فرزاد. نم کدوم، چیمن دچار بود؟ ه

 ی. خودت مردمید یتو رو م یخواه ادهیتاوان ز میو پنج سال دار ستیصدام. خدا لعنتت کنه صدام که هنوز بعد از ب

 بود؟ یکرد؟ مرد من االن تو چه حال یم یمرده چه فرق هیکشه. االن حال من و فرزاد با  یکارات هنوز داره آدم م یول
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 من؟ مرد

 برادر من؟ ای

 من؟  عشق

 برادر من؟  ای

 من؟  نامزد

 برادر من؟  ای

 من؟  نفس

 برادر من؟ ای

 من؟ یزندگ

 برادر من؟ ای

. دوست داشتم بخوابم و یزیاز هر چ یبود، خال یاومد؟ ذهنم خال یبند م دیبا یچ یاومد. اصال برا یام بند نم هیگر

ه. بابام دیبا خودم گفتم شا یاومد. خواستم جواب ندم ول میزنگ گوش ینشم. به محض بستن چشم هام، صدا داریب

 عموم بود. یبرداشتم. شماره  ،عقب گذاشته بود یصندل یکه محمدرضا رو فمیرو از ک میگوش

 جانم عمو؟-

 :دیچیپ ینگران عموم تو گوش یصدا

 ؟یینازگل؟ کجا یخوب-

 :آروم گفت محمدرضا

 زنم. یرو بده من حرف م یگوش ،یصحبت کن یتون یاگر نم-

رو به محمدرضا  ی. گوشدیلغز یتالشم باز اشک هام سمج رو گونه ام م یتونستم حرف بزنم چون با همه  ینم واقعا

 محمدرضا به سمتش برگشتم. یبودن. با صدا ابونیکه تو خ یدادم و باز نگاهم رو سوق دادم به مردم
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 .میایباشه االن م مارستان؟یکدوم ب ؟یچ-

 :دمیکرد. با ترس ازش پرس یشروع به رانندگ ادیداشبورد گذاشت و با سرعت ز یرو رو یگوش

 م؟یر یکجا م میشده؟ دار یچ-

 داد و گفت: رونینفسش رو ب محمدرضا

 .مارستانیبابات حالش بد شده بردنش ب-

 مدیمقدساتت قسم م یتو رو به همه  ایروز؟ خدا هی یهمه اتفاق بد تو نیا ایتونم نفس بکشم. خدا یکردم نم حس

 انمارستیبه ب یک دمیتار مو از سر بابام کم نشه. نفهم هی یول ریکه االن دارمش، جون من رو بگ یبابام تنها کس

 یلیمن خ دنمیدر بود و بعد از د ی. عمو داوودم جلومارستانیداخل ب دمیشدم و دو ادهیپ نیاز ماش یو ک میدیرس

 ییلوید کچن یانگار به پاهام وزنه  و،ی یس یبه بخش آ دنیبود برد. با رس یکه بابام توش بستر یبه سمت اتاق عیسر

حرف زدن نداشتم. محمدرضا  ی. عمو و زن عمو و عمه به سمتم اومدن. نافتمیگرفتم تا ن واریوصل کردن. دستم به د

 :دیرسپ

 بابا، عمو کدوم اتاقه؟-

اتاق برد  هیبود. عمو دستم رو گرفت و به سمت  یهمه اشک یهاش پر اشک بود، چشم هاعموم نگاه کردم، چشم  به

 شد یکه اون جا بود گفت دخترشه. پرستار لباس مخصوص بهم پوشوند و وارد اتاق شدم. باورم نم یو به پرستار

 ژنیو اکس میه سهم نیا ریکه ز یکس نیتخت بود، بابام بود. به سمت تخت رفتم. ا یچشم هام رو یکه جلو یکس

 من بود؟ صداش زدم: یبود، بابا

 بابا؟-

شت و زد. ماسک رو از دهنش بردا یلبخند ژنیماسک اکس ریرمق بهم نگاه کرد و از ز یهاش آروم باز شد. ب چشم

 گفت:

 ناز بابا؟ یاومد-

 دستم گرفتم و گفتم: ی. دست بابام رو تودیترک بغضم

 ؟یینجایبشم چرا ا قربونت
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 گفت: دیکش ینفس م یکه به سخت یدر حال بابام

 شده. پدر فرزاد بهم گفت. یدونم چ یم-

سخت شده بود اما بابا دستم رو  یلیخ دنشیدهنش بذارم. نفس کش یرو رو ژنینگفتم و خواستم ماسک اکس یچیه

 گرفت و گفت:

بشه. مواظب خودت  یکه االن دار یدرد نیا یبگم که دوا یبگم؟ چ یدونم بهت چ یدوست دارم. نم یلینازگل خ-

 باش نازگل... یلیخ

 اتاق یاومدم و پرستارا رو صدا زدم. گوشه  رونیاز اتاق ب عیبابا با بوق ممتد دستگاه قطع شد. سر یجمله  ی ادامه

 رو انجام ایاح اتیدکترها و پرستارها دارن عمل دمید یکنم. م یتونستم کار یاالن نم یخشکم زد. پرستار بودم ول

ستارها کنم. پر هیتونستم گر ینم یکنم. حت یتونستم کار ینم یکردن ول یکه به بابام شوک وارد م دمید ی. مدنیم

 یبابام م یرو رو یلعنت دیسف یدکتر که داشت اون پارچه  دنیبا د یببرن، ول رونیبا زور من و از اتاق خواستن ب

رفتن.  رونیدکتر از اتاق ب یبا اشاره  یببرن ول نرویبه سمت بابام رفتم. پرستارها خواستن من از اتاق ب غیبا ج دیکش

من که زنده بود. داشت باهام حرف  یشده بود. بابا دهیمن کش یبابا یکه رو یرنگ دیسف یشده بودم به ملحفه  رهیخ

 من زنده بود. یزد. دستم رو گرفته بود. بابا یم

 زدم: صداش

 ؟؟ییبابا؟؟بابا-

 داد؟ یجواب نم چرا

 زدم بابا... غیج

 داد. یجواب نم یکردم و صداش کردم. ول بغلش

 

 «جلد اول  انیپا »
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 سندهیبا نو یسخن

بدون  یجلد دوم رمان شب ها د،یرو برده باش یحال دلتون خوب باشه و از خوندن رمانم لذت کاف دوارمیام سالم،

 . دیمنتظر جلد دوم باش په،یمهتاب در حال تا

@nazgol_farzad  

 . دیعضو بش شمیپارتا استفاده شده، تو کانال قرار دادم، خوشحال م یکه تو ییموم آهنگاکانالمه و ت یدیآ نمیا

@baharehalami 

 رمان و دل نوشته هامه.  جیآدرس پ نمیا

 دارم. دوستتون

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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