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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 خدابنـام  

 سینفعشق_رمانِ

 

 یکه برا شهیم یمشکالت ریپسر که به اجبار مادرش ازدواج کرده درگ کی یزن شوهردار دارا کیس،ینف-:خالصه

هنوزم  ایو آ شهیبهش داشت روبرو م یخاص یکه قبال عالقه یبا کس نیب نیوجود اومده و در اتنها خواهرش به

 هست؟ نشونیب یعشق

چند سال عشقش  نیتو ا سینف هیبا وجود سرد ایباهاش ازدواج کرد اما آ سیکه با تمام عشقش به نف یمرد مهران

 داره؟یهنوزم پا

 زن متاهل درسته؟ هیعشق به  ایو آ سهیعاشق نف واروانهیکه د یما،مردین

 داستان؟ نیا شهیم یچ

 آموزنده!_و_جیمه_یداستان#

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 !ریگ_نفس_یوعشق#

 

 اصغرزاده_ا_سندهینو

 

 :عاشقانهژانر

 

 اون المصبو! یکم کن صدا ایآر-آشپزخونه نشست و داد زد: یصندل یاز اون همه کارِ خونه رو خسته

 کارتونش شد. یباز مشغولِ تماشا الیخیسمتِ مادرش انداخت و ب ینگاه ایآر

ج رو خاموش برن رِیبلند شد،ز عیشد و سر دهیه گاز کشنگاهش ب یسوختگ یو با بو دیکش شیشونیرو پ یدست سینف

 برنجم سوخت! یلعنت-کرد و بلند گفت:

کاناپه نشست و با  نیاول یاز آشپزخونه خارج شد و رو زیکه با خودش غر م یخورشتم خاموش کرد و در حال ریز

 !ایاونو آر یکم کن صدا-بلندتر داد زد: بارنیسردرد ا

کرد  یو چشماشو بست سع دیمادرش رو کاناپه دراز کش دید یرو کم کرد و وقت ونیزیتلو یصدا دهیترس نباریا ایآر

 !شهیم یمادرش بد عصبان طیشرا نجوریتو ا دونستینکنه چون م دیتول ییاصال صدا

ز ا عیسر ایهراسان چشماشو باز کرد و آر سیتازه چشماش گرمِ خواب شده بود که تلفنِ خونه زنگ خورد،نف سینف

 بله؟-جواب داد: عیبرد و سر ورشیو به سمتِ تلفن  دیپه پررو کانا

 ؟یسالم قربونت برم،خوب-خانم با لبخند گفت: نینسر

 بزرگ خوبم!سالم مامان-جا کرد و گفت:تلفن رو تو دستش جاب ایآر

 زم؟یمامانت کجاست عز-گفت: متیباز با مال خانمنینسر

 .کنمیم دارشیاالن ب دهیخواب-گفت: رفتیکه سمتِ مامانش م یدر حال ایآر
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 .زمیعز بوسمتیرم،میگینکن بعدا تماس م دارشیب زمینه عز-گفت: نینسر

 بله مامان؟-گرفت و جواب داد: ایسرخ تلفن رو از آر ییهابا چشم سیخواست قطع کنه که نف خانمنینسر

 گوش نداده! نکهینکنه اما مثل ا دارتیب ایآر ؟گفتمیسالم مادر خوب-

 خوب چخبر؟ دارمینه مامان ب-شتش چشماشو فشار داد و گفت:با دو انگ سینف

 .نیایهم هستند شمام ب نایاخالت میناهار دور هم ادیخواستگار م مینس یبگم فردا برا خواستمی،میخبر سالمت-

 

 !شهیم یچ مینیبب ادیباشه مامان حاال بذار مهران ب-و گفت: دیکش شیشونیرو پ یدست سینف

 رو ببوس به مهرانم سالم برسون خداحافظ! ایآر زمیباشه عز-و گفت؛ دیکوتاه کش یآه نینسر

 .باشه مامان خداحافظ-

ا به سمتِ آشپزخونه رفت ت دادیکاناپه انداخت،بلند شد و با نگاه به ساعت که دو رو نشون م یرو قطع کرد و رو تلفن

 البته با برنجِ سوخته! نهیبچ زویم

 !دیبلند کش یپوف رلبیز سیو نف دیبا بابا کنان به سمت در دوئبا ذوق و با ایاومد و آر دیکل یصدا

 نشست. یو خودش رو صندل دیچ زویم ادیب سیاز سرو یتا مهرانِ وسواس عیو سر تند

باهاش بحثش شده بود داد  یحساب شبیکه د یسینف لِیسرد تحو یبغل واردِ آشپزخونه شد و فقط سالم ایآر مهران

 نشست. یگذاشت و خودشم رو صندل زیم یرو ارویو آر

نشست و  یرفت رو صندل زیاز رو م سروصدایشده و آروم و ب ینگاه کرد که خودش گرفت چ ایچپ به آرچپ سینف

 .دیبشقابشو جلوش کش

توهم رفت و قاشقو محکم رو  یقاشقو تو دهنش گذاشت اخماش حساب نیو تا اول دیخودش برنج کش یبرا مهران

 !دهیطعمَ گ...ه م س،برنجیچه وضعشه نف نیا-بشه و داد زد: جادیا یبد یباعث شد صدا بشقاب پرت کرد که

 گناهه نعمتِ خدا! شعوریدرست صحبت کن ب-از مهران داد زد: تریعصب سینف
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 نعمتِ خداست،جمعش کن بابا! نیا-برنج رو پخش کفِ آشپزخونه کرد و گفت: سِیبا دستش د مهران

 گرفت و با خودش از آشپزخونه خارج کرد. ارویآروم باشه دستِ آر کردیم یکه سع یبلند شد و در حال سینف

 بگه! یچ دونستینم سیبغض کرده بود و نف اینشوند،آر نشیتختِ شکلِ ماش یسمتِ اتاقش برد و رو به

 ؟یقربونت برم مامان چرا بغض کرد-:دیو پرس دیکش ایرو صورتِ نرمِ آر یدست

 هقش تمامِ اتاق رو برداره!بغضش بشکنه و هق ایبود تا آر یحرف کاف نیهم

 منو مامان گرسنته؟ نیبب اینکن،آر هیمامان قربونِ اشکات بره گر-تو بغلش فشرد و گفت: ارویسرِ آر سینف

 تزایسفارش بدم،از اون پ یخوریم تزایپ-آرومش کنه به اجبار گفت: نکهیا یبرا سیسرشو تکون داد و نف هیبا گر ایآر

 داره! یاسفنجکوچولو ها که سس باب

 ایتو ن ارنیپس آروم باش من سفارش بدم ب-سرش گفت: دنِیبعد از بوس سیبا لبخند سرشو تکون داد و نف ایآر

 باشه مامان؟ رونیب

 بلند گفت! یچشم تزایو از ذوقِ پ دیرو تختش دراز کش ایآر

 ،درو بست و به سمتِ تلفن رفت تا سفارش بده.اش زد و بلند شد و از اتاق خارج شدبه چهره یلبخند سینف

 

 نوایل کیو بعد از خوردن  دیرو سرش کش یوجورش کرد،دستداد و به سمتِ آشپزخونه رفت و جمع تزارویپ سفارش

سفارش دادم -گفت: کردیکه نگاهش م ایو روبه آر دیرو تخت دراز کش ا،کنارشیآر شِیآب برگشت تو اتاق پ

 .ارنیم گهید ساعتمین زم،تایعز

 ربع خواب سردردش بهتر بشه. کیهاشو بست تا بلکه با چشم سیشد و نف ایمهمونِ لبِ آر یلبخند

 از اتاق خارج شد و به سمت در رفت مهرانم دنبالش. ایگرمِ خواب شدند و با زنگِ خونه خود آر چشماش

تاه درو کو یبا تشکر هیو بعد از تسو گرفت شویرو گرفت و به سمتِ اتاقش رفت، مهران ف سهیذوق درو باز کرد و ک با

 بست و برگشت تو خونه.
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 .تزایخوردنِ پ یکردنِ مادرش شروع کردن دولپ داریتخت نشست و بدونِ ب نِییپا ایآر

* 

 !ستین یتا چند روز تو خونه از غذا خبر دونستیغذا وارد خونه شد چون م یهاسهیبا ک مهران

 به مهران نداد. یتینشسته بود و اصال اهم یویبه دست جلو ت لیموبا سینف

 ایپدرش از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت و دوتاشون کنار هم نشستند و مهران آروم به آر یبا صدا ایآر

 !ادیبه مامانتم بگو ب-گفت:

 !دیروهم جمع کنبعد از شام آشپزخونه-بهش فقط گفت: تیو بدون اهم دیشن سینف

 شروع کردند به غذا خوردن. ایو با آر دیبلند کش یپوف مهران

 قصدِ دوش گرفتن داشت. سیده شب بود و نف ساعت

نبود،اول  ییسروصدا چیاز حمام خارج شد ه ید،وقتیسمت حمام رفت و دوش گرفتنش دوساعت کامل طول کش به

رفت،مهران رو تخت نشسته بود زد به سمت اتاق خواب  ایبه آر یسر نکهیبه سمت آشپزخونه رفت،مرتب بود،بعد از ا

 دیکشیکه پتورو رو خودش م یدر حال و دیفاصله ازش رو تخت دراز کش یبا کل سیسرگرم بود،نف لشیو با موبا

 !نطوریشامم هم میمامانم یفردا ناهار خونه-خالصه گفت:

 ن!کار دارم م-فقط گفت: ییبره دستشو شدیکه بلند م یرو از تنش کند و در حال شرتشیت مهران

شما هم حق  یعنیکار دارم  گمیم یوقت-داد زد: یو عصب دید،شنیزمزمه کرد که مهران شن یدرکبه رلبیز سینف

 !یرفتن ندار

 یرفتن با دوستات کار ندار رونیب یبرا ،چطوریکار دار یبگ یکنیم جایتو ب-چشماشو باز کرد و بدتر داد زد: سینف

 هم درک و جهنم! یخواینم ایب یخوایتوهم م میریم ،مایکار دار دیبه من که رس

 

 دستم کنده شد! یچته وحش-:دیبا اخم غر سیو بلندش کرد،نف دیرفت و مچ دستشو کش سیبه سمتِ نف مهران

 بره! جیدهن و دماغش پراز خون بشه و سرش ک سیزد که باعث شد نف سیرو صورتِ نف یمحکم هیلیس مهران
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تو دهنِ مهران اما هرچقدرم دستش محکم باشه  دیدستش محکم کوب یکیرو دهنش گرفت و با اون گشوید دستِ

 !رسهیزورش که به مرد نم

رو صورتِ  محکم یمشت نباریا یکنیدست رو من بلند م شعوریب-:زدیکه داد م یاز قبل در حال تریعصبان مهران

 یاز قبل لگد محکم ترصفتیشد و مهران ب نینقش زم رفتیم یاهیکه چشماش س یدر حال سینشست و نف سینف

م باهاش ه سیرفتارِ نف یِسرد دی،شاشده یوحشنبوده! معلوم نبود چرا انقدر  ینجوریزد و تا حاال ا سینف یِبه پهلو

 مهران داشت! یرفتارها نجوریدر مقابلِ ا یانینقشِ شا

بزور بلند شد و رو تخت  کردیکه خون سرفه م یدر حال سیرفت و نف یینفس زنان به سمتِ دستشونفس مهران

دهن و  یهاو خون ستادیا نهییآ یبرداشت و بلند شد،جلو یکنار تخت چندتا دستمال کاغذ یِنشست،از عسل

مشتِ مهران ورم  یجا کاررو صورتش نشست و ان یکه از درد اخم دیرو صورتش کش یدماغشو پاک کرد و دست

برداشت و رو  خچالیاز  خی کهیر به آشپزخونه رسوند و چند تخودشو به زو جهیکرده بود،از اتاق خارج شد و با سرک

 گرفت و احساسِ حالت تهوع داشت. شویشونیپ گشینشست و با دستِ د یصورتش گذاشت،رو صندل

 .دیرو کاناپه دراز کش ییرایدستو صورتشو شست و رفت تو پذ نکیشد تو س بلند

و دستِ مهران پر از  ختیر نیزم یهاکیرو سرام کهیهزار ت نهییزد که آ نهییبه آ یبا حرص مشت محکم مهران

 خون شد.

از جلو  یهم نگاه اون دختر چشم مشک قهیدق کیچرا  کردینداشت و با خودش فکر م یتموم هاشیباز وونهید

 شد؟ینگاهش دور نم

 

* 

 سروصدایتا صبح پلک روهم نذاشته بود،هوا که روشن شد از جاش بلند شد و به سمتِ اتاق خواب رفت،ب سینف

 کهنیرفت و بعد از ا ایگذاشت و از اتاق خارج شد،به سمتِ اتاقِ آر فشیداخل ک شویشیآرا فیو ک دیلباساشو پوش

 سیچشماشو بسته بود،نف کردیهاشو تنش ملباس سیکه نف یو در حال زدینق م ایکرد،آر دارشیلباساشو آماده کرد ب

 مجبور شد بغلش کنه و از اتاقش خارج بشه.

 !دیاز خونه خارج شد و عمدا درو محکم کوب چییو بعد از برداشتنِ سو دیپوش کفشاشو
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دخترش با اون صورتِ کبود اون موقعِ صبح با دستش آروم زد رو گونش  دنِیبا د نیصبح بود و نسر میونشش ساعت

 شده؟ یچ سیخدا مرگم بده نف-گفت: کردیکه لبشو گاز م یو در حال

 !ثمرش نمیا یکه خودت برام پخت هیبشه،آش یخواستیم یچ-گفت: ذاشتیرو رو کاناپه م ایکه آر یدر حال سینف

 !شنونیم واشی-با اخم گفت: نینسر

تو هم از  یگفتنا سیهسیخسته شدم هم از رفتارا و ه گهیبدرک خب بشنون،مامان واقعا د-بلندتر گفت: سینف

 !دست مهران و اخالقش

داد نزن دختر همه خوابن،درست و -گفت: ننیسمتِ کاناپه بش بردیکه م یو گرفت و در حال سیدستِ نف نینسر

 شده؟ یچ نمیبگو بب یحساب

شد!  لیکمت نمیبشه،فقط کتکم نزده بود که الحمداهلل ا یخواستیم یچ-با جفت دستاش سرشو گرفت و گفت: سینف

 باهاش ازدواج کنم! یکه مجبورم کرد یدیپسره د نیتو ا یچ سیمامان مرگِ نف

 یچ ه،بعدشمیعاد زایچ نیا ییزناشو هیزندگ س،تویآروم باش نف-رو دستِ دخترش گذاشت و گفت: یدست نینسر

 تو؟ یکنیم ینجوریکم داره مهران که ا

جز پول ول کن مامان توروخدا،مهران به-دست مادرش درآورد و با پوزخند گفت: ریبا حرص دستشو از ز سینف

 ادیپ یذره هم بهش محبت هیباهاش  یسال زندگپنج نیگم برات آخه،من تو ا! من از کدوم دردام بیچینداره،ه یچیه

 هشیتحمل کن درست م شهیدرست م یگفت یه هتو ک یباردارم و بعدشم حرفا دمید امینکردم تا اومدم به خودم ب

 ؟یتحمل کن آخه تا ک

 

باز  سیهم باز سکوت کرد سکوت کرد و سکوت کرد تا نگه،نگه و بلکه نف نیو نسر گفتیحرفارو م نیا هیبا گر سینف

بدتر  یلیاوضاع ممکن بود خ مایمخصوصا با برگشتنِ ن شدیم یوگرنه معلوم نبود چ شیآروم بشه و برگرده سر زندگ

 از بد بشه!

 دنِیبه شوقِ د سیهم مثل نف ماین دنینفهم کدومشونچیو ه خواستیو جواب م دیپرسیزد،میمو هق گفتیم سینف

 !دهیتا صبح چشم روهم نذاشته و حاال تمامِ حرفاشونو شن سینف
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استراحت کن  کمیتوام برو -گفت: سیتو اتاق روبه نف بردیکه م یرو بغل کرد و درحال ایبلند شد،آر نینسر

شب مثال ام-غر زد: رلبیصورتم محو کن الاقل! بعد ز یایکبود م،اونیکنیپف کرده بعدا مفصل صحبت م رچشماتیز

 !ادیبرا خواهرش خواستگار ب خوادیم

باز از جواب تفره رفت و بعدش به سمتِ اتاقِ سابقِ خودش رفت تا مثال -و لب زد: دیرو صورتش کش یدست سینف

 استراحت کنه! کمی

اتاق  یرفت،جلوها رفت و ازشون باال به سمتِ پله فشیو مانتوشو درآورد و بعد از برداشتنِ ک دیاز سرش کش شالشو

 !ماین یِادگاریبود، مایقد یادگاریدرِ اتاقش بود، یرو یسیحرف ان به انگل ستاد،هنوزمیا

که رو تخت نشسته  یشخص دنِیاز مرورِ کوتاه گذشته رو لبش نشست و درو که باز کرد داخل بشه با د یشخندین

و حتما خوابه! نه حتما چون بهش فکر  در خشکش زد،چشماش گرد شده بودند یبود و تمامِ نگاهش به در بود جلو

 جلو چشماش اومده! افشیکرده االن ق

 !کردیم کاریچ نجایا نیاز هرموقع بود!اما ا دارتریبازوبسته کرد،اما نه خواب نبود،ب چشماشو

 !ماین-کرد: زمزمه

 !کردینگاهش م یپلک زدن چینگاهش بدون ه یهم تشنه مایو ن زدیپلک هم نم سینف

 

 یمستاد،اخیبرداره با چند قدمِ بلند خودشو بهش رسوند و روبروش ا سیچشم از نف نکهیرو تخت بلند شد،بدون ا از

 کاریچ نجایتو ا-:دیزودتر پرس سیبزنه که نف ینقش بست و لب باز کرد حرف شیشونیرو پ سیاز صورتِ کبودِ نف

 ؟یکنیم

 شده؟ یصورتت چ-سوالش رو با سوال جواب داد: ماین

 !ستیمهم ن-رفت رو صورتش و لب زد: ارادهیدستش ب سینف

 صورتشو عقب برد! ارادهیب سیبرد که نف سیدستشو به سمتِ صورتِ نف ماین

 !دی،ببخشیینجایا دونستمینم-انداخت و گفت: نییسرشو پا سیباال رفته نگاهش کرد که نف ییبا ابرو ماین
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 گرد کرد و از اتاق خارج شد.عقب یحرفچیبدون ه بعد

 قفله! دیکه د دیرو کش رهیرفت و بدون در زدن دستگ میسمتِ اتاقِ نس به

 بله؟-با بغض بلند شد: مینس یچندبار درو زد که صدا آروم

 !میباز کن نس-

 پف کرده یادیچشماش ز میوارد اتاق شد،نس سیاشکِ صورتشو پاک کرد و بلند شد،درو باز کرد و نف مینس

 چشمات پف کرده؟ م،چرایشده نس یچ-:دیدستاشو گرفت و متعجب پرس سیبود،نف

 !یچیه-گفت: سیبا نگاه با صورتِ کبودِ نف مینس

 تو؟ ینگاه به چشمات کرد نهییآ ،تویچیه یچ یعنی-گفت: نشستنیکه رو تخت م یو در حال دیدستشو کش سینف

ل قول قو دیبا یول گمیم-بغضشو قورت بده گفت: کردیم یکه سع یگذاشت و در حال سینف یسرشو رو شونه مینس

 !ینگ یچیبه مامان ه یبد

 

وقت با  ریتا د رونیب رمیاون روز که بهت گفتم م-شکسته گفت: یو با بغض میکوتاه سرشو تکون داد و نس سینف

شام  ستیما مامانمم ن یخونه میبر یاگه موافق-شده بود که فرنوش گفت: کیکامل تار گهید م،هوایبود دیفرنوش خر

 ینترس فرشاد هم با مامانم رفتن خونه-:تگف عی! اول مردد نگاهش کردم که سررسونمتیبعد خودم م میبخور

 دوست فرشاد!

که  میبود دهیخونشون و تازه رس میرفت موندمیخونه تنها م ومدمیشد و قبول کردم،چون مامان هم نبود م باورم

متعجب به فرنوش نگاه کردم که با  دنشیو فرشاد اومد تو،با د ییرایشدن در پذباز  یدر اومد و بعدش صدا یصدا

 کو؟ ؟مامانیداداش چرا اومد-رو به فرشاد گفت: یالک یلبخند

فرشاد اصال خوشم  دم،ازیترس کمیرو لبش نشوند و بدون جواب به فرنوش اومد کنار من، یلبخند فرشاد

آشنا بشم اما من اصال  شتریدوس دارم با دوستت ب گهیداداشم مهم فرنوش بهم گفته بود که  یومد،چندبارینم

 به حرفاش نداده بودم... یتیاهم

 !رهیفرنوش د رمیم گهیمن د-گفتم: کردیرو سرم چفت کردم و بلند شدم،روبه فرنوش که نگران نگاهمون م شالمو
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 یچ-و من با اخم داد زدم: نمیبش بزنه که فرشاد محکم مچ دستمو گرفت و مجبورم کرد باز یلب باز کرد حرف فرنوش

 ولم کن! یدستمو گرفت یبه چه حق ،تویکنیکار م

اما اون نه تنها  خواستمیو از فرنوش کمک م زدمیو سفت بغلم کرد من داد م دیاون به زور منو سمتِ خودش کش اما

 سینف شد و شتریهقش بهق مینس دیکه رس نجایکردن! به ا هوشمیبه من نکرد بلکه به فرشاد کمکم کرد ب یکمک

 هیراالن وقته گ میخب بعدشو بگو نس-گفت: یعصب دادیکه تکونش م یگرفت و درحال مینس یهااز شونه دهیترس

 حرف بزن! زنمایم شیفرنوش و فرشادو جفتشونم آت رمیبخدا م میحرف بزن،نس ستین

 بود اما فرشاد از تن فتادهیبرام ن یقبه هوش اومدم لخت بودم،اتفا یوقت-گرفت و گفت: شویگر یبزور جلو مینس

 !کنهیبهش ندم عکسمو پخش م ونیلیپونصد م گهیروز دکرد اگه تا سه دمیلختم عکس انداخته و تهد

خب -:دیپرس میو روبه نس دیتو دهنش کش د،لبشویکشیموهاش م یال یدست یعصب یو ه زدینفس منفس سینف

 ه؟یامشب چ یخواستگار نیا انیجر

ازدواج کنه سر خود قول داده،پسر دوستشه  خوادیمامان انکار خودش م دونمینم -و گفت: دیرو تخت دراز کش مینس

 که تازه از خارج برگشته!

 ؟یستین یخودت راض یعنی-د؛یو گرفت و پرس میدست نس سینف

من به نه، ایباشم  یکه بخوام راض دمیاصال پسرو د س،منینف یگیم یتو چ گمیم یمن چ-زد: یعصب یپوزخند مینس

 !یجور کنم تو به فکر خواستگار ونیلیپونصد م  یفکر آبرومم که چجور

 ؟یاریاز کجا ب یکنیفکر م یکه دار یبد یبه کس یمگه قراره پول-:دینگاهش کرد و پرس یعصبان سینف

 کنم؟ کاریپس چ-:دینگاهش کرد و پرس یاشک ییهابا چشم مینس

که  ینجوریتو دختر ا یاساده ،چقدریباج بد شرفیبه اون ب یخوایم-فت؛تکون داد و گ نیسرشو به طرف سینف

 !میاطالع بد سیبه پل دیشه،بایهار م شتریب

 

 !ستونهیاگه بفهمه بخدا اون د سینه نف-شد و گفت؛ زیخمیرو تخت ن مینس

 امن.بخوره اونش ب تونهینم یکـ.. چینباش،ه تیتو کار-گفت: رفتیم سیکه به سمت سرو یبلند شد در حال سینف
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 .دیو دوباره رو تخت دراز کش دیکش شیشونیرو پ یدست مینس

 صورتش پوشوند. هیپودر و پنکک کبودکرم یخارج شد به هزار زحمت و کل سیاز سرو نکهیبعد از ا سینف

 هم گفت! میکه به مغزش خطور کرده بود رو به نس یبود و فکر شیغرق آرا صورتش

 کنه! تییراهنما تونهیم هینباشه وکل یبگو باالخره هرچ مایبرو به ن مینس گمیم-

 بفهمه! یزیچ یکس خوامینم تونمینم-لبشو گاز گرفت و گفت؛ مینس

 مطمئن باش! کسچیبه ه گهینم-توالت نشست و گفت: زیم یرو صندل سینف

 !تونمینه،نم-اما باز گفت: مینس

 ؟یبکن یغلط چه یخوایپس م-:دینفسشو فوت کرد و با داد پرس یعصب سینف

 کنم؟ کاریفردا شب فقط وقت دارم چ ترسم،تایم-و گفت: ختیباز اشکش ر مینس

 چیه دهیتا به پول نرس وقتچینترس اون فقط دنباله پوله پس ه-کف دستشو محکم رو زانوش زد و گفت: سینف

 از اتاق خارج شد. کنمیصحبت م مایخودم با ن-! بعد بلند شد و با گفتنِ؛کنهینم یکار

 

** 

 

 عتسامیرفت و ن سیچشماشو باز کرد،زنگو خاموش کرد و از رو تخت بلند شد،به سمتِ سرو لشیبا زنگِ موبا مهران

ز جا ا  چییسو نگیبشه از خونه خارج شد،داخل پارک ایو آر سیمتوجه نبود نف نکهیا د،بدونیحاضر شدنش طول کش

 بود! کردهست  رنگشو با کت و شلوارش یبنزِ آب نباریبرداشت و ا یچییسو

 !دیکشیساعت طول م کیاز  شتریخونه تا کارخونه ب از

یوقت از خدمتکار و راننده خوشش نم  چیشد،ه ادهیمخصوص خودش پارک کرد و پ نگیرو تو پارک نیماش

 .گرفتینود درصد از وسواسش نشعت م نیخودش کاراشو انجام بده و ا دادیم حیاومد،ترج
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دستاش از کنارشون گذشت و به سمت اتاقش رفت فقط جواب سالم  ریبا غرور و اخم بدون جواب به ز شهیهم مثل

محو داد و ازش  یدلشو به لرز درآورده بود رو با لبخند بیروزا عج نیا شیمشک یهاکه چشم دشویجد یمنش

 درخواست قهوه کرد.

 

و رو  دیکش رونیرژشو ب فشیاز ک عیتاقش شد سربلند زمزمه کرد و مهران که وارد ا یاز خدا خواسته چشم یمنش

که  سیجناب رئ یقهوه برا هیکرد و به سمت آشپزخونه رفت و  یو ادکلنشم رو خودش خال دیلبش با فشار کش

 اخالقش به دلش نشسته بود درست کرد و به سمت اتاقش حرکت کرد.

 

** 

 

 باشه. کرد آروم یو سع دیکش قیعم یفته بود؟ نفسباال ر یو چرا ضربان قلبش اونجور ستادیدر اتاقش ا یجلو سینف

بود.با  شیشونیبود و آرنجش رو پ دهیرو تخت دراز کش مایدرو باز کرد و داخل شد،ن ماین دیبه در زد و با بفرمائ یکیت

 به باال کج شد و رو تخت نشست. یلبش کم سینف دنِید

 جلو و روش نشست. دیرو کش یرفت و صندل کشینزد سینف

 ازت چندتا سوال دارم! یریباج گ یریگیو پ تیشکا یدرباره-

 !خواد؟ینکنه شوهرت برا طالق دادنت باج م-:دیپرس حواسیراستش رو باال داد و ب یابرو ماین

 بود! رهیخ مایفقط به ن نیجا خورد که تا چند م ینداشت،جور مایسوالو از ن نیانتظار ا سینف

 !یپرسیم هیچرت و پرتا چ نیا-ودش اومد و گفت:جلو چشمش به خ مایتکان دستِ ن با

 ه؟یخب پس مشکل چ-و گفت: دیموهاش کش یال یبا اخم دست ماین

 کرد. فیتعر ماین یرو برا مینس یتمام حرفا ینیمن و مقدمه چمن یبا کل سینف
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 متفکر! یماین یرهیخ حواسیب سیبود و نف رهیمتفکر به جلوش خ ماین

 

زن با وجود مادر شدنش و شوهر داشتنش  نیرو لبش نشست،ا یرو درک کرد و لبخند سینگاه نف هینیسنگ ماین

 کم نشده بود! ماین یبرا تشیاز جذاب یاهنوز ذره

 م؟یکن کاریخب االن چ-

 تویشکا یمن خودم کارا نیاگه بخوا-بود چرخوند و جواب داد: دهیسوالو پرس نیکه ا سیسرشو سمت نف ماین

 .دمیداشتم بهش اطالع م میبه نس یازیهرجا هم ن کنمیم یریگیپ

 باشه پس زحمتش با خودش ممنون.-مکث کرد و گفت: یکم سینف

 س؟ینف-صداش کرد: مایبره که ن رونیبلند شد و به سمت در رفت و خواست ب بعد

 !کردیضربان قلبشو تند م مایاسمش از زبون ن دنیشن ستاد،هنوزمیا

و خوب صورتت یایکبود-انداخت و گفت: سیبه صورت نف یکل ینگاه مایاحساس کرد و برگشت،ن مارویشدن ن کینزد

 !.یپوشوند

 گفتن نداشت. یبرا یفقط نگاهش کرد و واقعا حرف سینف

حرف تو دلشون تلنبار شده بود که با نگاه به  یسال انقدرپنج نیناگفته شده بود،تو ا یهاجفتشون پر از حرف نگاه

 چشم هم بتونن درک کنن.

 !ییداشتنهنوزم دوست-زد: دویکه نبا یدهنشو باز کرد و حرف ماین

 رو ترک کرد.اتاق عیاز خودش فاصله داد و سر مارویاز شدت ضربان قلب احساس کرد نفس نداره،با دستش ن سینف

سال با خودش آرزو کرد کاش اون موقع پنج نیبار تو ا نیچندهزارم یعقب رفت و رو تخت نشست،براعقب ماین

 لشو گفته بود!حرف د
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 قبل(سال)پنج

 

 کرد. ییدرخواست چا یاز اون همه کار پرونده رو بست و با زنگ به منش خسته

 گرم بود. یمردادماه بس یو هوا دادیروبروش هفت عصر رو نشون م ساعت

اتاق  به دست وارد ییچاینیس یبه در خورد و منش یبرداشت،تق زیاز رو م لشویکرد و موبا شتریکولرو ب یدرجه

 گفت و از اتاق خارج شد. مایدر جواب ممنونِ ن یکنمیگذاشت و خواهش م زیم یرو روییشد،چا

 داشت زوم کرد. سیکه از نف یو رو تنها عکس یطبق عادت رفت رو گالر ماین یدستا

 .زیچاز همه خبریغرق خواب بود و ب سیگرفته بود،نف سیخودشون از نف یعکسو تو خونه نیا شیچندماه پ 

 

 چرا انقدر دوست دارم؟-و زمزمه کرد: دیرو صورتش کش یدست

 !سیچه برسه نف دونستیبه سوال خودش زد، خودشم جواب سوالشو نم یپوزخند

 دختر چشم سبز! نیا شیافتاد پ ریچطور شد دلش گ دینفهم اصال

 !شدیکه با هربار نگاه کردنش دلش آب م یجور

 !زدیم کردندیم یبه خونوادش که تو شمال زندگ یسر یوگاهو گاه دفتر کارشو تو تهران زده بود یحت بخاطرش

 باهاش قهر بود! یخواهرش تا چندروز تایکه مادرش چقدر سرش غر زد و ب بماند

 !سینگاه نف کیارزش داشتن به  نایا یهمه اما

 بود! سینف دنیو قصدش فقط د خواستیم نویهم هم مایبود،ن نشیخاله نسر یروال هرشب شام خونه طبق

ند شد بل دنشیبا د یبرداشت و از اتاق خارج شد،منش فشویخورد و بلند شد،پرونده رو برداشت و کتشو و ک شوییچا

 بود! اری دنیبا تکان سر براش از دفتر خارج شد و مقصدش د مایو ن
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 مانتوش خارج کرد و درو باز کرد. بیاز ج دویجا ک کرد و کلرو شونش جاب فشویک سینف

 .ماستیجلو در اومد و حتما ن نیتوقف ماش یسته بود که صدادرو ب تازه

 و چرا انقدر گرمه هوا؟ دیرو صورتش کش یدست

تو دلش  ارویآرامش کل دن مایدرو باز کرد و لبخند رو لب ن عیبهش دادند،سر ارویانکار دن سیدر اومد و نف یصدا

 کرد. ریسراز

 از حس طرف مقابلش خبر نداشت! چکدومیدلباخته بودند و ه هردو

 

 بود! ایرنگ دن نیترقشنگ سینف یبرا ماین هیهم بودند،نگاه عسل یرهیخ حواسیب

 ؟یخوب-لب زد: ماین

 تو! ایب-سرشو تکون داد: سینف

 خاله! ااهللیو داخل شد، دیرو صورتش کش یدست ماین

 !ستیمامان ن-گفت: گرفتیقرار م مایکه کنار ن یدرو بست و درحال سینف

زنگ زد  شیپ ساعتمی،نگهید ستیخوب ن-هاشو باال انداخت و گفت:شونه سینگاه کرد که نف سیمتعجب به نف ماین

 !دیخر رهیگفت م

 نه! ایمردد شد که بره داخل  ماین

 ؟ییاینم-:دیمتعجب پرس دیکه تعللشو د سینف

 !امیبرم بعدا م ستیاگه خاله ن-مکث کرد و گفت: یکم ماین

 خونشون! ادیخاله هرروز م دنیکارا؟انکار برا د نیآخه ا یچ یعنیبهش برخورد! واقعا  سینف

 نکنه! یوقت کار اشتباه هیتو خونه  ییتنها دیترسی،مدیترسیاما م ماین
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 کرد! یتابیو ب اوردیطاقت ن یدید هوی گهید دل

باال رفت و خودشو تو اتاقش  یکیها دوتا وارد خونه شد و پله یناراحت یبا کل حرفیب سیعقب رفت که نفعقب ماین

 رو چمشاش گذاشت و چرا انقدر زود رنج شده بود؟! د،آرنجشویانداخت، درو از پشت قفل کرد و رو تخت دراز کش

 رفته؟ ماین یعنیکرد و  میبالشتش قا ریز سرشو

 ه؟یتق در سرشو بلند کرد و کتق با

 ه؟یک-به زبون آورد: سوالشو

 رون؟یب ییاینم-

 منتظر خالت! نیبش ر،بروینخ-نشست اما هنوزم دلخور بود،طعنه زد: سینف رو لب لبخند

 !یلجبازِ خواستن-نشست و لب زد: مایرو لب ن یقشنگ لبخند

 پس من رفتم! خانومسیباشه نف-در زد: باز

 

 رفت. نییها پاو از پله دیکوتاه کش یقصدِ باز کردنِ درو نداره پوف سینف دیمکث که د کمیرفت و بعد از  عقبعقب

 نییابه پ ینگران نگاه ستین یکس دید ینشد بلند شد آروم درو باز کرد و وقت مایاز ن یخبر گهید دیکه د سینف

 ها انداخت و نکنه واقعا رفته باشه؟پله

 نه! ای نییمردد بود بره پا سیمشخص نبود و نف یزیباال چ نیا از

 سیست قرمز رنگش عوض کرد و به سمت سرو یس راحتو برگشت تو اتاق،لباساشو با لبا دیرو صورتش کش یدست

 خارج شد. سیهاش رها کرد و از سروشونه د،رویاتاقش رفت،دستو صورتشو شست و موهاشو برس کش

 رفته! مایحدس زد ن سیو نف ومدینم نییاز پا ییسروصدا

دراز  یویرو کاناپه جلو ت ماین دیرفت و به سمت سالن رفت،خواست به سمتِ آشپزخونه بره که د نییها پاپله از

 و انکار خوابه! دهیکش
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 شد که نه انکار واقعا خوابه! کیآروم بهش نزد آروم

خواب نبود بلکه خودشو به خواب زده  ماید،نیکش مایرو خارج کرد و رو تنِ ن یمسافرت یکاناپه پتو نییدراور پا از

 ه؟یخواستن دختر انقدر نیکرده بود و چرا ا یمحو لبش رو نقاش یبود،لبخند

احساس  ماینشوند و ن ماین یکوتاه رو گونه یاکه ضربان قلبش رو هزار بود خم شد و بوسه یدر حال ارادهیب سینف

 !ستادیکرد قلبش ا

 

 یاحساسو داشت و انکار جا نیهم هم مایداشت ن خیبه آب  یبیبه سمت آشپزخونه رفت و احساس عج عیسر سینف

 !کردیذق مذق سینف یبوسه

 !اوردیدرم شویاش گذاشت و حتما تالفرو گونه دستشو

هم داخل بشقاب گذاشت و  یپرتقال کیک کهیت هیو  ختیتا لب آب پرتقال ررو لب یبزرگ ابخور وانیل سینف

 اشتها شروع کرد به خوردن! یو با کل یو دولپ زینشست رو م

از آب  مکی سیروبروش نشست و نف مایافتاد و ن به سرفه دنشیبا د سیآلود وارد آشپزخونه شد و نفمثال خواب ماین

 !ارمیاالن برا توام م-بود گفت: رهیکه بهش خ مایپرتقالشو خورد که حالش جا اومد و با نگاه به ن

 نویهم خوادینم-گفت؛ خوردیپرتقال رو مکه چند قلوپ از آب یو در حال دیرو جلوش کش سینف وانیو ل کیک ماین

 !ادهیخورم،زیم

 مهنهیا ه،نکنهیچ-:دیپرس سیمتعجب نف یهارو تو دهنش گذاشت و با نگاه به چشم کیاز ک کیکوچ یکهیت هی بعد

 !؟یبخور ییتنها یخواستیرو م

پرتقال رو روهم تو دهنش گذاشت و آب کیک یکهیت نیآخر مایداد،ن یبه صندل هیتک حرفیاخم کرد و ب سینف

 برا شام جا ندارم! گهیدستت درد نکنه خوشمزه بود د-گفت: شدیکه بلند م یو در حال دیسرکش

 بغلش کنه و تنشو تو آغوشش فشار بده! خواستیچقدر دلش م مایهنوز اخم داشت و ن سینف

 ؟یا،خونهسینف-
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 امیبهشون زد و روبه ن یلبخند دنشونیبا د نیباعث شد هردو از آشپزخونه خارج بشن و نسر خانمنینسر یصدا

 خاله! یمداوخوش-گفت؛

 شهیممنون خاله من که هم-گفت: گرفتیاز دستش م هاروسهیکه ک یاش کرد و در حالنثار خاله یلبخند ماین

 مزاحمم!

 !یمراحم میلیخ زمیعز هیچه حرف نیا-از سرش باز کرد و گفت: دشویسفیشال آب نینسر

 مبل نشست! نیش زد و رو اولخاله شیغرق آرا یبه چهره یلبخند ماین

 تزایپ ریمامان پن-:دیدرآورد و روبه مادرش که درحال باز کردن مانتوش بود پرس سهیمرغ رو از ک یبسته سینف

 ؟یدیخر

 کو؟ مینس-:دیباز پرس سیفقط سرشو تکون داد که نف نینسر

 

 با دوستاشه!-ها خالصه گفت:سمت پله رفتیکه م یدرحال نینسر

رفت و  نکیمرغ به دست به سمت س یتمام نگاهش بهش بود،بستهکه  مایو بدون توجه به ن دیکوتاه کش یپوف سینف

 کمک-برد و زمزمه کرد: سیگوشِ نف کِیاز پشت سرشو نزد مایکرد همراه آب گذاشت بپزه،ن کهیتکهیهارو تمرغ

 ؟یالزم ندار

برگشت سمتش و  خوردیم سیمخصوصا که نفس داغش به گردنِ و گوش نف ماین هیکیشده از اون همه نردداغ سینف

 نه!-خالصه گفت: دادیکه به عقب هلش م یدر حال

 کمکت کنم! م،بذاریدار تزایشام پ ادیکه بوش م نطوریا-راستشو باال برد و گفت: یابرو ماین

 شیگفتم نه، شما برو پ-اخم کرده دستشو عقب برد و گفت: سیکه نف رهیبگ سیرو از دست نف ریپن یبسته خواست

 جونت!خاله

 !ختیر سیتونست خندشو کنترل کنه و لبش که به خنده باز شد دل نفن ماین

 خنده؟یپسر چرا انقدر قشنگ م نیا ایقلبش باز نامنظم شد و خدا ضربان
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 طنتشیبود و با تمام ش سادهیوا نهیهم از خدا خواسته جلوش دست به س مایبود،ن ماین یخنده یرهیخ ارادهیب

 !کردینگاهش م

 !سالشهیس کیو انکار نه انکار نزد شدیدختر بچه م نیا یجلو

 به خودش اومد! هوی سیو نف گرفتیهرلحظه عمق م ماین لبخند

 یبسته و نتیلبش برگشت سمت کاب دنیتا بناگوش سرخ بشه و با گز سیباعث شد نف ماین طنتیپر از ش یچشما

 رو باز کرد! ریپن

دوتا گوش داشت چهارتاهم  سیخونه خارج شد،نفاز آشپز لشیزنگ موبا یو با صدا دیرو صورتش کش یدست ماین

کلمه  کی یحت سیکه نف یآرام بود،جور ماین یاما صدا کنهیداره صحبت م یبا ک ماین نهیقرض گرفت و گوش داد بب

 گفت! یهم متوجه نشد چ

 !زنهیلبشو گاز گرفت و نکنه داره با دختر حرف م یعصب

 شده بود! وانهید شکیب سیو نف دیکش ریت قلبش

 کارا نبود! نیاز اولم اهل ا ماین

 باخت! پیپسر خوشت نیدل به ا یاصال چجور دیو نفهم دونستیخوب م سینف

 

 نشد کارت؟ ،تمومسینف-

 ختیریداخل پارچ م هاروییمویروبه مادرش که داشت نوشابه ل ذاشتیداخل فر م تزارویکه چهارتا پ یدر حال سینف

 آمادست! گهید ساعتمیچرا ن-گفت:

زنم زنگ ب میمن به نس زیرو م نیو بشقاباروهم بچ وانیباشه ل-گذاشت و گفت: زیم یرو خیرو همراه نوشابه نینسر

 کجا موند. نمیبب

 خچالیروهم از و سس دیچ زیم یو بشقاب و کارد و چنگال رو رو وانیرفت و ل نتیبه سمت کاب حرفیب سینف

 قرار داد. زیم یبرداشت و همراه نمکدان رو
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 !دادیضعف م ماروین یبود و دل گرسنه دهیچیتو کل خونه پ تزایپ یبه دست وارد آشپزخونه شد و بو لیاموب ماین

 !یگرسنمه چه کرد بیبه خاله عجبه-و گفت: دیرو شکمش کش یدست ماین

نه  دمیمن کش تزاهارویاوال زحمت پ-گفت: عیبخواد جواب بده سر نینگاه کرد و تا نسر مارویچپ نچپ سینف

 مایبارش کرد که ن ییشکمو رلبی! بعد زدمیند ریروز تورو س هیمن  یاخدا گرسنه یشهیجونت!دوما تو که همخاله

 !یریگیم بلباشه دستت توام درد نکنه،حاال چرا -خندشو بزور جمع کرد و گفت:

را چ میمگه منو تو دارچه طرز صحبت کردنه، نیا-با اخم تشر زد: سیناراحت شده که روبه نف مایفکر کرد ن نینسر

 !یخوریم شتریخودت از همه ب ،ماشااهللیندازیمتلک م

 یزیکه چ سینف گهیعه خاله باشه د-متوجه شد،روبه خالش با خنده گفت: عیسر مایدلخور شد و ن سینف

 !کردیم ینگفت،داشت باهام شوخ

ه به چاوم به-وارد آشپزخونه شد و گفت: میبزنه که نس یانداخت و خواست حرف سیسمت نف یبا اخم نگاه نینسر

 ما؟ین یچطور-افتاد و گفت: مایبه ن ،نگاهشییبو

 تا حاال؟ یخوبم،کجا بود-لبخند زد: ماین

 خوش گذشت! یکل یخال رون،جاتونیبا دوستام ب-گفت: اوردیکه شال و مانتوشو از تنش درم یدر حال مینس

 !رونیبره ب دیقبل هفت خونه باشه،اصال کال نبا دیر باموقع؟دخت نیتا ا -چپ نگاهش کرد و گفت:چپ ماین

 با خنده نگاهش کرد! ماینشست و ن ینثارش کرد و رو صندل ییبا خنده بروبابا مینس

 احساس کرد دلش خرد شد! نباریا چیدلخور بود که ه سینف

 !ادیخونشون م میهرروز و شب بخاطر نس ماین نکنه

فته که گرم گر مایو ن مینداشت،بدون توجه به نس یلیم گهید سیداشت اما نف تزاهایفر نشان از آماده شدن پ نگید

 متوجه نشد! یمادرش که انکار تو خودش بود آشپزخونه رو ترک کرد و انکار کس ایبودند 

 داشت و با همون بغض وارد اتاقش شد و درو از پشت قفل کرد! بغض
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 به شکستن داشت! یبیعج لیدر سرخورد و بغضش م کنار

 باشه! مایخفه کرد و کاش ن شدیم کیکه نزد ییپا یهقشو با صداکنند! هق سیداد اشکاش گونشو خ اجازه

 !سینف-که اسمشو صدا کرد: ماین یزود برآورده شد،در اتاقش آروم به صدا دراومد و پشتش صدا آرزوش

 !سی! نفهوی! چت شد تو نمیکن درو بب س،بازینف-بلند شد: ماین یشد و باز صدا نییدر باال پا یرهیدستگ

 میرفت،وارد آشپزخونه شد که نس نییها پاگرد کرد و از پلهکالفه عقب مایقصد جواب دادن نداشت، ن سینف اما

 ومد؟یشد،ن یچ-:دیپرس

 اصال جوابمو نداد،درو قفل کرده!-گفت: دیکشیکه سرم یو درحال ختینوشابه برا خودش ر وانینصف ل ماین

روزا کال عوض شده حرف زدنشم  نیمسخره کرده مارو،ا-:دیغر یعصب نیکرد و نسر یگاهمتعجب به مادرش ن مینس

 !دارهشین

احت نار یزیچ هیاخالقش خوبه،مطمئنم از  میلیخ سینه،نف-گفت؛ سیناراحت از طرز فکر خالش نسبت به نف ماین

 کنه! یبهانه تراش یکه بخواد الک ستین یدختر سیشد وگرنه نف

 راست-گفت: مایاز ن یهم به طرفدار میکرده بود نگاه کرد و نس یطرفدار سیکه از نف مایفقط به ن حرفیب نینسر

ه که ! خواست بلند بشادیدلخورش کرده،پاشم برم صداش کنم ب یزیچ هیحتما  ستیبچه که ن سینف ما،مامانین گهیم

 من! براهمه طرفدارش شدن  نم،چهیبب نیالزم نکرده بش-داد زد: نینسر

 بلند شد و آشپزخونه رو ترک کرد! حرفیب مایناراحت بود نگاه کرد و ن یلیکه انکار خ مایمتعجب به ن مینس

 از رو کاناپه برداشت و از خونه خارج شد. فشویو ک کتک

 !؟ماین-صداش کرد: اطیدنبالش رفت و تو ح مینس

 بله؟-برگشت سمتش: دیپوشیکه کتشو م یدر حال ماین

 چرا امروز از صبح تو خودشه! دونمیخوام،نمیبابت رفتار مامان معذرت م-انداخت و آروم گفت؛ نییسرشو پا مینس

چشه بهم  سینف نیناراحته،برو تو،بب یزیاشکال نداره،حتما از چ-و گفت: دیکش مینس یرو گونه یآروم دست ماین

 خبر بده،نگرانشم!
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با خودش  میاز خونه خارج شد و نس ریبخشب-گفتن: با مای! نریبخحتما!شبت-چشماشو بازوبسته کرد و گفت؛ مینس

از  سینف نکهیرو لبش نشست غافل از ا یفکر لبخند نیداره! با ا سیبه نف یحس مایپس حدسم درسته ن-گفت:

 اتاقش شاهد تمام ماجرا بود و بد برداشت کرده،به شکش دامن زده و حاال مطمعن شده! یپنجره

 

م آرو کمیهق بزنه بلکه از ته دل هق رشیگرم داشت تا زبه دوش آب یدیشد ازین نتو مشتش فشار داد و اال روپرده

 بشه!

 !رشیرفت ز میسست به سمت حمام رفت و لباساشو از تنش کند،دوشو باز کرد بعد از تنظ ییهاقدم با

 .ختندیسرد ر کیشدن و رو سرام یبغل کرد و اشکاش با آب گردم قاط دستاشو

 !دیشنیو انکار نم دیشنیم سی،نفشدیم دهیواضح نبود اما شن مینس یتق در و صداتق یصدا

 نداد و چشماشو بست! یتیاهم

 

* 

 !ستیچندروز اصال حالت خوش ن نیچت شده تو تو ا ،یکنیرفتار م ینجوریمامان چرا ا-

 کردیاهش مکه منتظر نگ سیمکث روبه نف ینداشت بعد از کل یاکنندهکه واقعا جواب قانع یکالفه در حال نینسر

 گهیخودشه د بیدستش تو ج هیخوب خوادت،پسریپسره م نیا گمیبهت،م گمینم یزیمن که چ سینف نیبب-گفت:

 !یوقتشه ازدواج کن گهیماشاهلل د یستی! بچه که نمیکارو تموم کن انیتو،بذار بگم ب یخوایم یچ

 نه!-کلمه گفت: کیها رفت و فقط آروم باشه بلند شد و به سمت پله کردیم یکه سع یدر حال سینف

باال  رشتیهنوز چهارتا پله ب سیشد،نفیگرون تموم م یلیبراش خ دادینم تیرضا سینداشت،اگر نف یاچاره نینسر

و  دیچسب نیپاهاش به زم هیاز ثان یتورو ارواح خاک بابات! در کسر-نرفته بود که با حرف مادرش که گفت:

 هاش پر از اشک!چشم

 مامان!-بود و فقط لب زد: ستادهیها اپله نییبهت برگشت سمت مادرش که نگران پا با
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 قسم حساسه! نیچقدر رو ا سینف دونستیداد و خوب م نییشرمنده نگاهش را پا نینسر

 

 ؟یکنیمجبورم م یچرا مامان؟چرا دار-همان بغض زمزمه کرد: با

 شه!بک نجایموضوع به ا کردیدرصد هم فکرشو نم هیگفتن نداشت،اصال  یبرا یبگه،حرف یچ دونستینم نینسر

 !رمیگینپرس،فقط بدون قسممو پس نم-گفت: سینگاه منتظر نف دنیسرشو تکون داد و با د فقط

 !ستیرو پا بند ن کردیو احساس م دیتمام تنش لرز نباریا سینف

 !ستادیواقعا احساس کرد قلبش ا گهید سیکه خندان وارد خونه شدند نف مایو ن میباز شد و نس درو

 یاشک یهابا همان لرز و چشم سیو نف دیافتاد لبخندِ رولبش پر اشدهیو صورت رنگ پر سیچشمش که به نف ماین

 ها باال رفت و وارد اتاقش شد!از پله کشوندیکه پاهاشو بزور پشتش م یدر حال

 چش شده خاله؟ سینف-:دیروبه خالش پرس ماین

 !ضهیمر کمیخاله، ستین یزیچ-کوتاه گفت: یباشه با لبخند یعاد کردیم یکه سع یحالدر نینسر

 دکتر؟ شیببرم یخوایچرا،م-:دیتر از قبل پرسنگران ماین

 تو خودشه! کمیشه،ینه خاله خوب م-کوتاه گفت؛ یبا آه نینسر

 بهش بزنم! یسر هی رمیم-آروم گفت؛ کردیدرک م شویکه نگران میقانع نشده بود،نس ماین

به سمت کاناپه رفت و کالفه روش  مایها باال رفت،ناز پله میکوتاه سرشو تکون داد و نس یبا لبخند ماین

 چرا انقدر ناراحت بود؟ سینف یعنیثابت موند و  یگلدون رو عسل ینشست،نگاهش رو

 و انکار اونم کنف بود! شدیم ماین کیتمام نگاهش بهش بود که هرلحظه نزد مایاومد ن نییها که پااز پله مینس

 جوابمم نداد! یدرو باز نکرد،حت-نشست و گفت: مایکنار ن مینس

 زیخمیکه ن نیدرو باز کرد اما هم سینف دیو خواست بلند بشه خودش بره شا دیداخل موهاش کش یکالفه دست ماین

 ؟یرفتیم ییجا-:دیپرس مایروبه ن ذاشتیم یعسل یرو رو ینیکه س یشربت اومد و در حال یهاوانیبا ل نیشد نسر
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 نه!-خالصه جواب داد: ماین

و  ندیخندیم لمیگرفت و هردو غرق ف مایرو که دوستش فرستاده بود رو به سمت ن یطنز لمیف شیرو گوش مینس

 !زدیقهقهه م گهیکه د مینس

 نداده بود؟ یتیبه نبودنش در جمع اهم کسچیاومد و چرا باز ه نییها پااز پله سینف

باهاش تا  رحمانهیچرا مادرش ب س؟یبه دل نف زدیم شین مینس یهاسرگرم بود و چرا خنده میانقدر با نس ماین راچ

 ست؟یکرد و چرا پدرش کنارش ن

 نداشت! کدومشونچیه یبرا یجواب سیو نف دیچرخیمدام تو مغزش م سواالت

به سمت جمع رفت و کنار مادرش  فتادهین یکه مثال حالش خوبه و اتفاق یدر حال یرعادیغ ییهاقدم با

 ان؟یچخبر؟نم نایاز مامانت ا-:دیپرس ماینگاهش کرد و با لبخند روبه ن یرچشمیز نینشست،نسر

بگم اگه  خواستمینه فعال،من م-بود گفت؛ حالیب سِیکه نگاهش سمت نف یپاشو روپاش انداخت و در حال ماین

 !ششونیشمال پ میبر التیچندروز تعط نیا نیبخوا

 !هشیم یچ مینیبب اد،بعدشیخواستگار ب سیبگم،فردا قراره برا نف یواال چ-و گفت؛ دیکوتاه کش یآه نینسر

 ؟یچ-د؛یناآرام انکار که درست متوجه نشده بود پرس یدرهم و قلب ییهابا اخم ماین

 !میرید ماگه ش اد،بعدشیخواستگار م سیگفتم فرداشب برا نف-گفت: مایمتعجب ن یهادوباره با نگاه به چشم نینسر

 نتونست هضم کنه! ماین

 موند! رهیخ سینف روحیب یهامشت شد و نگاهش رو چشم دستاش

 

 پدرش! شیبره پ خواستیگرفت و چقدر دلش م نییسرش را پا سینف

 !خواستیآزاد م یهوا هیاصال خوب نبود و االن دلش  حالش
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و  رو شونش انداخت فشویو ک دیرو سرش کش شویو شال مشک دیبلند شد و رفت باال،مانتو و شلوارشو پوش حرفیب

 !فتهیاالنه که ب کردیو هرلحظه احساس م رفتیم نییپا جونیب ییهارو با پاهااز اتاق خارج شد،پله

اب بدون جو سیاز جاش بلند شد و پشت نف عیبود و سر مایکه متوجه شد ن یکس نیشد اول اطیباز کرد و وارد ح درو

 سیکه نف اطویرفت و در ح نییپا یکیرو دوتا  اطیها حاز خونه خارج شد و پله ؟یریکجا م-:دیرسکه پ نیبه نسر

 س؟ینف-بست باز کرد و صداش کرد:

کجا -:دیو پرس ستادیبا دو قدم روبروش ا ماینگاهش کرد که ن حرفیو حال برگشت سمتش و فقط ب حسیب سینف

 ؟یریم

 زهرا!بهشت-آروم گفت؛ سینف

 برسونمت! ایب-گفت: نشیخارج کرد و با اشاره به ماش بشیاز ج چشویسوئ ماین

 !شمیمزاحمت نم-شد و آروم گفت: رهیخ مایپر حرف ن یهابه چشم هیچندثان سینف

 برو سوارشو!-اشاره کرد و گفت: نشیبا اخم دوباره به ماش ماین

 حرکت کرد. ماین نیبه سمت ماش حرفیمحکم تو دستش فشار داد و ب فشویبند ک سینف

 

 س،تمامیحرف بزنه،بگه به نف کردیم یسع یلیخ مایجلوش،ن یرهیخ سیبود و نف نیتو ماش یبیعج سکوت

 هاشو اما نتونست!احساسشو،تمام دوست داشتناشو،تمام عاشقانه

 یرهیچشماش باز شد،پشت چراغ قرمز بودند،نگاهش سمت نگاه خ نیهاشو بسته بود که با توقف ماشچشم سینف

 دلخور بود! یلیرفت و نگاهش خ امین

 !ه؟یک-:دیپرس مایکه ن دینگاهشو دزد سینف

 خواستگارت!-دوباره گفت: ماینگاهش کرد که ن یوسوال جیک سینف

 مهمه برات؟-تلخ،طعنه زد: یبا پوزخند سینف

 بگه! یچ دونستیو واقعا نم دیکش ششیررو ته یکالفه دست ماین
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 ردوبدل نشد! نشونیب یحرف گهیزهرا دبه بهشت دنیسبز شدن چراغ حرکت کرد و تا رس با

کرد و دو زانو کنار قبر نشست،دستشو رو قبر سرد گذاشت و بغضش باالفاصله  یگالب رو رو قبر پدرش خال سینف

 شکست!

 بود و دستاشو بغل گرفته بود! ستادهیبا فاصله ازش ا مایهق زد،نرو صورتش قرار داد و بلند و از ته هق دستشو

 بزنم!لعنت! یبهم که باز نتونستم حرف لعنت

 !کردیم یبا خودش تکرار کرد و احساس پوچ یحرفو چندبار نیا

 دونمیبابا نم-گرفته گفت: ییگذاشت و با صدا شیشونیشد،جفت دستاشو رو پ یکرد و خال هیکه خوب گر سینف

 لیدل دونمیکنه،نمیباهام تا م یورنجیمامان چرا داره ا دونمی،نمیچرا انقدر زود تنهام گذاشت دونمیکنم،نم کاریچ

 تنگ شده! غوشتآ یبرا یلیو دلم خ شیبازشیب نمیغمگ دونمی!فقط مهیرفتاراش چ

ال قسم دادن مامانو،اص لیدل دمیفهمیحرف دلمو بگم،کاش م تونستمیم ،کاشیذاشتیتنهام نم ،کاشیکاش بود بابا

ها که عموقمثل اون دم،باهمیخوابیم نجا،کنارتیهم-بغل قبر پدرش زد و گفت: شت،دستشویپ امیب تونستمیکاش م

 !رفتمیتو بغلت خواب م شهیبچه بودم و هم

 !شدیبابا کاش م شدیکاش م االنم

 هقش گرفت و با دستش محکم قلبشو گرفت و فشار داد!هق دوباره

 

 رنگ بود! یآروم گرفت و نگاهش مات فقط به قبر مشک کمکم

 ؟یبلند بش یخواینم-:دیشد و پرس کشیآروم نزد ییهابا قدم ماین

 باال رفت و فقط کوتاه سرش را تکان داد! مایاز قبر به صورت ن سینف حسیمات و ب نگاه

 رو تو دستش گرفت و بلندش کرد! سینف خیدست  یاکنارش نشست و بعد از فرستادت فاتحه مین

رو  ریزهرا خارج شدند و مساز بهشت سیقدم نفو هم دیبلند کش یآه مایکه ن دیکش رونیدستشو از دستش ب سینف

 گذروندن! هیپر از حرف و گال یتا خونه در سکوت
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 شد! رهیهاش متعجب به مهران خباال برد و چشم نگاهشو

 مامانه! هیکه همون پسرِ تو مهمون نیا-خودش گفت: با

 هرجا بود اونم اونجا بود! سیکه اون شب نف هیهمون قایدرسته،دق آره

مادرش اونو مهران پسر  ادشهیکه  ییپدرش بود و تا جا یمیه مناسبت شراکت مادرش با همکار قدب هیمهمون

 کرد! یمعرف کشیشر

 !شهیباباش هم م یمیحساب مهران پسر همکار قد نیبا ا پس

 بشه دامادش! دشیجد کیچرا بهش نگفته بود قراره پسر شر مادرش

 هم که اصال سیبار دومش باشه!نف نیگفته بود که ا سیکاراشو به نف یبه خودش و سوالش زد! مادرش ک یپوزخند

 مهم باشه!اصال خوادیم یعهد ببنده پس هرک خواستیم مایبه جز ن یبا کس یبود!وقت دهیمهم نبود براش اصال نپرس

 تواسخینم لشمیرو دل سیزده بود دل نف شیو قسمش بد آت کردیم یپافشار یلیخ نیبود که نسر نی!مهم استین

 بگه!

 دختر از همان اول دلبر بود! نیرو لبش نشست و ا سینف یرهیاز نگاه خ یلبخند مهران

 ؟یبزن یحرف یخواینم-

 بگم؟ یچ-اخماش تو هم رفت: دیبه خودش اومد و شد سینف

 !یزی،چی،سوالیحرف-قشنگ گفت: یبا لبخند مهران

 خودت بگو! یخوایم یهرچ-هاشو باال فرستاد و گفت:شونه دیقیب سینف

 !یحوصله ندار ادیانکار ز-کرد و گفت: یاخندهتک مهران
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 نه،اصال حوصله ندارم!-رک گفت: سینف

 از خودم بگم. کممیسرجاش،بذار  ادینداره حوصلتم م بیع-تمام با خنده نگاهش کرد و گفت؛ ییبا پررو مهران

 !هیعال ممی،مستقلم و وضع مالدارم یشیشرکت لوازم آرا ییجورا هیو  سالمه،کارخونهیشمس،سمهران

 انجیکه منو تا ا یاکردم،عالقه داینسبت بهت پ یاشب احساس کردم عالقهتو اون دنیحاال عاشق نشدم اما با د تا

 !زایچ یلیخ ریکشونده و برا به دست آوردند زدم ز

یاخما و ب لیدل خوادیحساب دلم م نیپس با ا یستین یاما مادرت بهم گفت ناراض هینظرت چ دونمینم حاال

 بدونم! تویگحوصله

 

 !نییپا میبر یندار یاگه حرف-کوتاه گفت: یبا آه مایبگه،ن یچ دونستینم سینف

 !مینه بر-از خداخواسته بلند شد و گفت: سینف

شربت پشت در بود و با  یهاوانیبا ل نیسرشو تکون داد و به سمت در حرکت کرد،درو که باز کردند نسر مهران

 شد مادر؟ یچ-:دیدمغ بود پرس یکه حساب سیلبخند از نف

 مگه نظر من مهمه!؟-:دیهاشو باال انداخت و با پوزخند پرسشانه سینف

 !نییپا میخب اگه حرفاتون تموم شده بر-با چشم به مهران اشاره کرد و گفت: نینسر

 صحبتا! هیباق یبرا نییپا مینمونده بر ی،حرفبله-فقط سرشو تکون داد و مهران گفت: سینف

 رفتند. نییحرف مهران زد و باهم به سمت پا دییکوتاه در تا یلبخند نینسر

 تا صبح سیشب نفهم تمام شد و اون هیصحبت مهر سینف تیمنتظر بودند و بعد از رضا نییو خواهر مهران پا پدر

 چشم روهم نذاشته بود!

 پاشم اونجا نذاشت تا شب عقد! یحت مایبه راه شد و تو اون مدت ن شونیهفته عقد و عروس کیاز  کمتر

 داده بود و تمام نگاهش به تاالر روبروش بود! هیتک نشیماش به
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 بود! کهیتکهیخراب خراب بود و انکار دلش از تو ت حالش

 یاهپسر بچه نیو حقش بود! تا اون باشه ع دیکشیذره از دردش کم بشه!.فقط م هی دیمشروب و دود نبود که شا اهل

 مرد بره جلو حرفاشو بزنه! نیهجده ساله خجالت نکشه از حرف زدن و ع

 !ادیب گهید یکیمنتظر باشه عشقش با  شه،حاالیم نیهم

حس مرگ رو به کامش  بیجلو چشمش عج یفرود آورد و صحنه نیرو کاپوت ماش یمشت شدشو چندبار یهادست

 !اوردیم

 الاقل خوشبخت بشه! ایبود و خدا بهیدستش تو دست مرد غر دیبود که تو اون لباس سف سشینف

 !دیتو اون لحظه رس مایبود که به ذهن ن یحرف تنها

 شد! یجورهیتاالر گذاشت قلبش انکار  یپاشو که رو پله سیپر از دود و زرق و برق بود، نف جاهمه

آشنا  بیداده بود عج هیتک نیکه به ماش یروشن هوا مرد یکیمجبورش کرد برگرده عقب و تو تار یزیچ هی

 االن اون کنارم بود! شدیم یچ ایو خدا یبود!آشناتر از هرکس

 ها باال رفتند!بازوشو گرفت و کمکش کرد از پله مهران

 !بهیپر بود از مرد و زن و آشنا و غر تاالر

 بله!-

 !جانیهیسوال عاقد آروم بود و ب نیدر اول سینف یبله

 !کردیم یحس پوچ بیبود که عج یپرش تو نگاه مرد نگاهش

 آروم باشه، موفق هم شد! کردیم یسع یلیخ ماین

 به من نداره! یاحساس مایکرد و ن کهیتکهیرو ت سیقلب نف سیکوتاهش به نف لبخند

 لعنت به عشق! یو ا کردیم یقراریب ی! بدجورکردیبود که به مغزش خطور کرد و دلش انکار باور نم یاجمله تنها
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 داره! یچه حال ماین دیگرفت و نفهم مایاز ن یدلخور یبا کل نگاهشو

 کرد تا داد نزنه!نگه که لبخندش بدتر از مرگ بود برا خودش! یچقدر خوددار ماین دینفهم

 نشد! مایبود نکرد و اصال متوجه نبود ن ستادهیا مایکه ن ییسمت جا ینگاه گهید یتا آخر مهمون سینف

 یکیم سه سشیامشب نف فتهیب ادشیهاش تو دفتر سرگردم بود تا مبادا که اونشب تا خود صبح با پرونده ییماین

 نداره! دنشویحق د گهید مایو ن شهیم گهید یکی شه،حقیم گهید

 به کام مهران بود! ایدن وسطنینداشت و ا مایاز ن یدسته کم سینف 

 یو جواب همشون مهربون ومدیکنار م اشیو با تمام بدخلق ستین سینف هیشب کسچیه کردیکه احساس م یمهران

 بود و عشق!

 !سینف یبود برا ینحس شب،شباون

 !شدیزودتر اومده بود که شب تموم نم لدای انکار

و  دشیکه مهران تا صبح پرست یاشده بود! فرشته یستودن یفرشته هی دشیبه چشم مهران تو لباس سف سینف

 عشقشون! یبرا ماین یخودش،برا یتموم شد! برا گهیانکار د سینف

 !شدیتموم م دی! باشدیتموم م ماین گهیشد و د گهید یکیمال  سینف

تارت گرف یدید هویو  کنهی!کار خودشو مشهیسرش نم دینبا دی!عشق باشهینم شیحرفا حال نیدل ا نکهیغافل از ا اما

 کرد!

 نگذشته بود که باردار شد! سیاده شدن نفشاهز الشونیبقول فام ایاز ازدوجشون  شتریب دوماه

 پرواز کنه! خواستینه ناراحت شد،نه خوشحال، براش مهم نبود،برعکس مهران که دلش م سینف

 شِیازبشیب تیباعث رضا نیکرد و هم سیبعد از مدتها مهمان لب نف یواقع یاومدنش لبخند ایبچه بعد از دن اون

 مهران شد!

از درخت  یزییپا یافتادن برگ یکوتاه به فاصله یو فقط لبخند دیرس مایزود به گوش ن یلیخ سیمادر شدن نف خبر

 نکرد! دایگفتن پ یبرا ینشست و حرف مایرو لب ن
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 تر!کم وابستهکم سیو نف شدیتر مکم بزرگکم ایآر

 ؟یاما تا ک دیپرستیم سویو باز نف کردیو انکار واقعا وجود نداشت اما مهران بازم با عشق برخورد م دیدینم مهرانو

 نداره! ییجا ختهیبه پاش ر شویکه تمام زندگ یزن یتو زندگ دیخودش اومد د به

 مال بشه!احساسش لگد همهنینبود ا حقش

 !رکردناشیاش،دیمحلیاش،بیردادناش،بدخلقیشروع شد،غر زدناش،وسواساش،گ کمکم

 !شدیتازه سردترم م چیارزش نداشت که ه یاذره سینف یبازم برا اما

 !خی یاکهیسرد درست مثل ت سرد

 

** 

 )حال(

 

 شرشر آب حتما تو حمام بود. ینبود و با توجه صدا میکه به در زد،وارد اتاق شد،نس یچندتا تق با

ساعت خواب آرام  کیبه  یدیشد اجیبود و االن احت داریب شبید د،ازیبه سمت تختش رفت و روش دراز کش سینف

 داشت!

 که خوابش برد. دینکش یو طول دیرو سرش کش پتورو

, 

یکه خوابه ب سینف دنیکه از حمام خارج شد با د میجمع بودند،نس نییبود و همه پا ازدهی یهاکینزد ساعت

 رفت. نییاز اتاق خارج شد و پا سروصدا

 دخترخالش نشست. تایهمه داد و کنار ب لیتحو یریبخو صبح سالم
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 یلیکنن،انکار خ دارشینذاشت ب میاما نس گرفتیمادرشو م یو بهونه زدینق م نیبغل نسرشده بود و تو  داریب ایآر

 ست!چقدر خسته سیخوب درک کرده بود نف

 سال!به مدت پنج یخستگ

 بهش خوروند! یادا و جنقولک باز یسرگرم شد و صبحونشو با کل ایبا آر خودش

تو  سرشو فتادیکه هربار نگاهش بهش م کردیم یبگیغر یادیز مایمادرش بود و انکار با ن هیشب شیبازشیب ایآر

 !نتشیتا نب کردیم میآغوش خالش قا

 سرتو بلند کن خاله شربتتو بخور!-و گفت: دیرو موهاشو بوس مینس

 مامانم!-بغض کرده گفت: ایآر

 بغلم! ایم،بیکن داریمامانتو ب میباهم بر ایب-و گفت: دیرو سرش کش یدست تایب

 !رمیبا خاله م-نه باال برد و آروم گفت: هیسرشو به معن زونیوآ یبا لبها ایآر

 ها رفتند و سمت اتاق خودش!قربون صدقه بغلش کرد و بلند شد به سمت پله یبا کل میو نس دیخند تایب

 بغل وارد اتاق شد. ایآر میکه در باز شد و نس دیکشیشده بود و داشت موهاشو برس م داریتازه ب سینف

 یایرآ-گفت: ایو روبه آر زهیاز موهاش رو صورتش بر کهیت هیاز پشت بست که باعث شد  پسیموهاشو با کل سینف

 دورت بگردم! یشد داریب یمامان،ک

 بغ کرده خودشو تو بغل مادرش انداخت و سرشو رو شونش گذاشت. ایآر

 صبحونه خورده؟-:دیپرس میروبه نس سینف

 فقط! گرفتیهزار زحمت خوروندم بهش،بهونتو م آره بابا به-بلند گفت: یبا پوف مینس

م،گفت گفت مایبرا ن زویهمه چمن  یدستت درد نکنه،راست-گفت: میرو دست پسرش کاشت و روبه نس یابوسه سینف

 !هگینم یزیچ یکارشو بلده و مطمئنا به کس ماینباش ن گه،نگرانیبهت بود م یازیو هرکجا ن کنهیم یریگیپ

 م؟ینس-صداش کرد: سیزمزمه کرد و خواست از اتاق خارج بشه که نف یدوارمیام رلبیز مینس
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 بله؟-برگشت سمتش: مینس

 ؟یگیاگه چنتا سوال ازت بپرسم راستشو م-:دیمکث پرس یبا کم سینف

 

 !شهیم یچ نمیخب اول تو بپرس ،تا بب-:دیخند مینس

 !زنمیباهات حرف م یدارم جد-چپ نگاهش کرد:چپ سینف

 !؟یبپرس یخوایم یچ نمیبب نیخب نزن حاال،بش لهیخ-خندشو خورد: مینس

تو  نیب-:دیپرس کردیکه نگاهش م میمکث روبه نس یرو تخت خوابوند و خودشم کنارش نشست و با کم ارویآر سینف

 هست؟ ییزایچ مایو ن

 ه؟یمنظورت چ-گرد شده نگاهش کرد: ییهابا چشم مینس

 اون به تو؟ ای؟یدار یحس مایبه ن م،تویمنظورم واضحِ نس-گفت: یعصب یبا پوف سینف

 !؟یپرسیمعلومه که نه چرا م-خندش گرفت: مینس

 ها که من...موقعمخصوصا تو گذشته اون دیباهم جور یلیآخه خ-و گفت: دیبلند کش یباز پوف سینف

 !دیفهمیم کسچیه دیبه خودش اومد و حرفشو خورد،نبا هوی

 ؟یکنینگام م ینجوریهان چته چرا ا-نگاهش غر زد: دنیبا د سیو نف کردینگاهش م طنتیبا ش مینس

 ؟یبود مایتو عاشق ن-کنارش نشست و دستشو گرفت: مینس

 کالفه نگاهش کرد! یو کم جیک سینف

هنوز براش  شونییجدا لیچون کامال براش واضح بود که هردو طرف عاشق بودند اما دل دیپرس یسوال الک مینس

 که انکار نه انکار! کردندیرفتار م یجور سیواج نفگنگ بود مخصوصا که هردو بعد از ازد

 شد آخه؟ ینطوریچرا ا-:دیپرس سیکلنجار با خودش روبه نف یبا کل مینس
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 شد؟ ینجوریچرا ا یچ-:دیباال رفته پرس ییبا ابرو سینف

 !مایتو و ن-نگران نگاهش کرد و گفت: یناراحت و کم مینس

 ؟یچ مایمنو ن-رفته بگه: لیتحل ییوا بره و با صدا سیبود تا نف یحرف کاف نیهم

 

 هم مایو ن یشد،تو ازدواج کرد ینجوریا هویچرا  دیکه عاشق هم بود مایتو و ن یعنیخب،خب شما -من کرد:من مینس

 شد! بیغ هوی

 !میعاشق هم بود مایگفته منو ن یک-:دیاخم کرده پرس سینف

 یدونیمن زد،تویکه داد م ماینگاه ن داد،مخصوصایلو م زوینگفته اما نگاهتون همه چ یکس-و گفت: دییلبشو جو مینس

ت به تو اتاقت دس یرفتیو م یشدیناراحت م یکشت،وقتیدنبالت م شد،همشیچقدر کالفه م یو تو نبود ومدیم یوقت

 چته! نمیبب امیب شدیدامن من م

 !سینفسینفسیهمش بحث تو بود و حرف تو،همش نف نشستیکنارم م یوقت

 م،سفارشیبخر میبرات آورده بود،اونو با من رفته بود یبه شکل قشنگ و قلب Nکه برچسب  ادته،همونی تولدتو

 ساز بود!دست

 ها!بچه نیع کردیذوق م یکل

 یلهبود فاص کیبه در،نزد یخودتو برسون یچجور یدیفهمینم ومدیبه صدا درم فونیآ یوقت دمیفهمیتورو هم م نگاه

 شدم! س،بزرگینف ستمینکن خواهر من،من اونقدرا هم بچه ن می! پس ازم قایپرواز کن اطویتا تو ح ییرایپذ

چرا با مهران  سینف کنمیرو درک نم یزیچ هیهنوز فراموشت نکرده،هنوز نگاهش بهت همونه،اما  ماینم،نیبیم االنم

 هو؟ی شدیچ یشناختیکه اصال مهرانو نم ؟تویازدواج کرد

 !امیول کن،پاشو برو منم م مینس الیخیب-بلند گفت: یکرد و با آه که چشماشو بسته بود ایبه آر ینگاه سینف

ا هم االنا برسن بر نایناصر ا ییا،دایزودتر ب-و دستِ خواهرشو دلسوزانه فشار داد و گفت: دیکوتاه کش یهم آه مینس

 !ننتیبب ینجوریا خوامی! نمبه خودت برس کممیناهار،
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 بلند شد از اتاق خارج شد. میفقط سرشو تکون داد و نس سینف

ودش هم مثل خ مایبد دلشو سوزونده بود!پس ن مینس یهاتونست،حرفیبغضشو قورت بده اما نم کردیم یسع سینف

 بهش نزده بود؟ یحرف چیبود اما چرا اصال ه

 کرده بود حس و عشقشو؟ میقا چرا

 

 !زدنیکه مدام تو سرش چرخ م ییشده بود از فکرا کالفه

 بکنه! یچه غلط دیبکوبه بلکه مغزش کار کنه تا بدونه با ییبلند بشه محکم سرشو جا خواستیم دلش

 مغزش آزاد شه! کمیبلکه تو جمع بودن باعث شه  نییگرفت بره پا میتصم سیباز خوابش برده بود و نف ایآر

رو  یو دست ستادیا نهییبلند شد،جلو آ دیپتورو روش کش نکهیپسرکش زد و بعد از ا یکوتاه رو گونه یابوسه

 بود! ایرو صورتش مانع معلوم شدن کبود شیاما آرا کردیم د،دردیصورتش کش

 از اتاق خارج شد. ایو با نگاه به آر دیکوتاه کش یآه

شد و  بلند دنشیبلند داد که همه برگشتن سمتش،نسترن با د یشد و سالم ییرایتو خونه بود،وارد پذ یادیز همهمه

 قربونت برم خاله دلم برات تنگ شده بود! یاله-گفت: کردیباز م سینف یکه آغوششو برا یدر حال

 اونم دلتنگ بود. قتایمحکم خالشو بغل کرد و حق سینف

 کرد. یکه با همشون روبوس شییو عروس دا شییبود و زندا تایاز اون نوبت ب بعد

 نه! ای ششونیمردد بود بره پ سیاونور سالن نشسته بودند و نف شییو پسردا مایو شوهرخالش با ن شوییدا

 کن زشته! یپرسهم احوال نایا تییبرو با دا-آروم روبهش گفت: نیکه نسر دیکش شیشونیرو پ یدست

ا لبخند ب شدیکه بلند م یشد و در حال سینفر ماهان متوجه نف نیفقط سرشو تکون داد و به سمتشون رفت،اول سینف

 س؟ینف یچطور-گفت:

 ؟یخوب ،توییخوبم پسردا-گفت: دادیکه باهاش دست م یالبه سمتش رفت و در ح سینف
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چه -همو گفت: کردنیکه بغل م یرفت و در حال شییبه سمت دا سیو نف دیرو صورتش پاش یفقط لبخند ماهان

 !یاز ما کرد یادی ییعجب دا

 نه من! یبه ما بزن یشماست سر یفهیجون وظ ییواال دا-تکون داد و گفت: نیبا خنده سرشو به طرف ناصرخان

شرمنده -گفت: شییروبه دا کردیم یکرده بود احوالپرس ارتشیکه از قبل ز ییمایکه با شوهرخالش و ن یدرحال سینف

 !میخوریتهران تکونم نم میدیراه دوره مام که ماشاهلل چپ ،واالییدا

 !نمکیم یجان،شوخییجونتون سالمت دا-گفت: ذاشتیم زیم یرو رو یخال وانیکه ل یدر حال ناصرخان

 کرد! دایپ یتالق ماین یرهیکرد و نگاهش با نگاه خ شیینثار دا یلبخند سینف

 رو! سیضربان قلب نف کردینگاهش مثل سابق بود و تند م انکار

 

 جان؟ییشوهرت کجاست دا-

 اونجا! رینداره غ ییکارخونه،جا-گفت: کردیکه نگاهش م شییگرفت و روبه دا ماینگاه از نگاه ن سینف

 .شکستیو نسترن م نیحرف زدن نسر یرو فقط صدابه تکان سر اکتفا کرد و سکوت خونه ناصرخان

 باشن و حرف نزنن! جاهی ییدوتا خواهر محال بود دوتا نیا

 گفتن داشتن. یهم حرف برا شهیهم

تو  و در سکوت هیبودند و بق میباال تو اتاق نس میو نس تایپچ با تازه عروسش بود و بهم مشغول پچ ناصرخانزن

 ور.خودشون غوطه یفکرا

سالن نگاه کرد،نکنه مهران  یبه ساعت گوشه عیسر سیبشه،نف دهیکش فونیاف باعث شد نگاه همه سمت آاف زنگ

 رو آورده بود.خانم نیبود که سفارشاته نسر یسوپر یبود و انکار کی کیباشه،نه خداروشکر ساعت نزد

 .خورهیداره زنگ م لتیموبا ایب سینف- 
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از دستش  رو لیرفت و موبا میبلند شد و با گفتنِ بااجازه به سمت نس سیبود،نف سادهیها واکه سر پله مینس یصدا با

 گرفت.

 کم کرد و جواب نداد. لشویموبا یصدا سیافتاده بود،نف سینف هیمهران رو گوش هیخالشماره

 آور بود!عذاب سینف یصداش هم برا دنیشن یکال خاموش کرد و حت لشویکه قطع شد موبا تماس

 

** 

 من! یلعنت بهت!لعنت به تو و عشق احمقانه-

 کرده بود! یمهران رو تا سرحد مرگ عصب لشیموبا هیو بعدش خاموش سیندادن نف جواب

 درک و جهنم!به نباریمادرش و ا یباز رفته خونه حتما

 مهم نبود! گهیمهران واقعا د یبرا ینسریا

 !دادینشون نم یواکنش سینف یبار بود که مهران در مقابل قهر کردنا نیاول نیسال اپنج نیا تو

 ه!ن گهید نباریاما ا شیسر زندگ گشتیبرم سینف نیو ال و بل و صدالبته دخالت نسر یعذرخواه یبا کل هربار

 !!شیخودت بود،چرا زد ریتقص یخوب لعنت-و با خودش گفت: دیرو صورتش کش یدست مهران

 سوالش نداشت. یبرا یبو جوا دیبلند کش یپوف

حرفو مهران بدون شک با خودش زمزمه  نیرفت،ایم شیتا سالشم پ گرفتیرو م یزندگ نیمطمعنا ختم ا گهید سینف

 کرد!

لبش تا روشنش کنه که  یدرآوردم و گذاشت گوشه زشیبغل م کیاز داخل دراور کوچ کارشویو س دیبلند کش یآه

فندکش  یرو شونیاول زندگ یهمون روزها نوی! ا"سینف"روش ثابت موند! ینگاهش رو فندک و اسم حک شده

 !شدیو تموم م سوختیم هو ذره ذر شدیفندک روشن م نیتوسط هم کارشیسال بود که سحک کرده بود و پنج

 !سیو عشقش به نف یمثل زندگ درست
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 کجا و االن کجا! هاموقعاون

از آخر و عاقبته عشقِ  نمیمال خودش کرده بود و ا روسینف دیتهدبه مهران نداشت و مهران با  یاز اولم حس سینف

 !یزور

 

 بود!سه کیگرفت و ساعت نزد متشیقگرون گاریروهم از سکام نیآخر

 بره سمت خونه! خواستینداشت و م یشد و کتشو تنش کرد،کار بلند

 بهانه بود! نیفعال بهتر ایآر دنیو د افتی ریتغ سیمادرنف یمقصدش به سمت خونه یآن میتصم کیدر  اما

 یزرشک نیپارک شده بود که ماش نیخونه چهارتا ماش یشد،جلو ادهیخونشون پارک کرد و پ یرو روبرو نیماش

 بود که حدس مهران درسته! نینشان از ا سینف

 اف رو زد!را تو دستش چرخاند و اف لشیموبا

 

** 

 

 اف به صدا دراومد!که اف نهیوکسر نباشد و خواست بشکم یزیرنگارنگ انداخت تا چ زیبادقت به م ینگاه

 یچ یرو نگران کرد و برا سیاف نفمهران تو اف یافتاده یحدس درست بود،چهره ندفعهیو ا دیلرز ارادهیب قلبش

آرام درو باز کرد و  یاکرد به خودش مسلط باشه و موفق هم شد،با چهره ینکرده بود!سع یکه کار ده؟اونیترس

هم دادند و مهران به سمت  لیسرد تحو یشد،سالم وروبر سیها باال رفت و با نفمحکم از پله ییهاان با قدممهر

 رفت. سیکرد و به سمت سرو یاحوالپرسها رفت،با همشون سالممهمان

بشقاب مهران روهم  سیکه مهران هم کنارش جاگرفت،نف ختیسوپ ر یکم شینشست و برا ایکنار آر سینف

 نتشویخبرداشتند که وضع مایو ن نیبود! اما نسر یو حفظ ظاهر جلو جمع فعال ضرور ختیسوپ ر شیبرداشت برا

 و فقط جلو جمع آرومم! ستیخوب ن
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رو  ماین گاهیوبگاه یهانگاه سینف نیب نیو در ا شدیم دهیچنگال شنقاشق یغذا در سکوت خورده شد و فقط صدا 

 باشه! دهیو خدا کنه مهران نفهم شدیمتوجه م

 

 شدم! ریمامان س-

ن برو ،تشکر کباشه مامان-گفت: داشتیکه بشقابشو از جلوش برم یبه سمتش برگشت و درحال ایبا حرف آر سینف

 باال اتاق خاله!

 بزرگ!مامان یمرس-سرشو تکون داد و گفت: ایآر

 ش کرد!نثار یجانزد و نوش ایآرومه آر یبه چهره یلبخند نینسر

 بلند شدند. یبا تشکر زیرو تموم کردند و از پشت مهمه غذاشون کمکم

 رو جمع کردند. زیم یها به کمک هم رورفتند و خانوم منیبه سمت سالن نش ونیآقا

هم  نیو نسر دندیچ نیماش یهارو توظرف تایهم به کمک ب سیرو برداشت و به سمت سالن رفت،نف وهیمظرف مینس

ون به جمعش ییچا ینیهم با س تایو ب سیبعد نف یبردارش و عروسش به سمت سالن رفتند و چندهمراه نسترن و زن

 .وستندیپ

 !ادیهم خواستگار م تایبرا ب گهید یاگه خدا بخواد هفته-سر ازدواج بود که نسترن گفت: یجمعدسته بحث

 !یعه مبارکه،بسالمت-لش گفت:بود کرد و روبه خا ریزکه سربه تایبه ب ینگاه سینف 

 هست حاال؟ یک-:دیپرس نیزد و نسر سیبه نف یلبخند نسترن

 یتو خواستگار دییایخودتون ب گهید یهستند،حاال انشااهلل هفته مونیهمسا یالیفام نکهیمثل ا-جواب داد: نسترن

 !شهیم یچ مید،ببنیباش

 

 .میایانشااهلل م-گفت: سیبا نگاه به نف نینسر
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رد و ک شیتو فکر بود که مهران چندبار صدا یجور سیازدواج بود و نف نینگاه از خالش گرفت و هنوزم حرف ب سینف

 متوجه نشد!

 بله؟-نگاه به سمت مهران انداخت و لب زد: تایب یزد تو بازوش که به خودش اومد و با اشاره تایب

 من مرخص بشم،فعال با اجازتون! دیداگه اجازه ب-و روبه جمع گفت: ادیاشاره بهش کرد باهاش ب مهران

کرد و ارز سالن خارج  یجمعدست یدوباره خداحافظ کردیکه کتشو تنش م یجوابشو دادند و مهران در حال همه

 هم دنبالش! سیشد،نف

 !نیایخودتون ب امیب رسمیمن شب نم-شدند که مهران روبهش با اخم گفت: اطیح وارد

 !میماهم قصد برگشتن ندار-زد و گفت: یبه بغل پوزخنددست سینف

 نزد! یزد،حرفیحدس م مهران

 رفت و از خونه خارج شد! نییها پااز پله یو با گفتنِ هرجور راحت دیکش قیعم ینداشت که بزنه!فقط نفس یحرف

 گرد کرد وتعجب کرد اما در کل براش مهم نبود،عقب کمیبودن رو از مهران نداشت  لکسیکه انتظار انقدر ر سینف

بازوشو گرفت،قلب  ارادهیب مایخواست از کنارش بگذره که ن حرفیرودرو شد،ب مایدرو باز کرد وارد خونه بشه که با ن

 خودت کمک کن آروم باشه! ایرفت رو هزار و خدا سینف

 یمشکل-:دیکرد و پرس مایانکار ناراحته ن یافهینگاه به ق هیبود و  ریاس ماین یدستا نینگاه به بازوش که ب هیاخم  با

 اومده؟شیپ

 باهات صحبت کنم! دیآره با یعنینه،-بدون رها کردن بازوش گفت: ماین

 حاال بازومو ول کن تا کبود نشده! خبلهیخ-رو باال داد و گفت:چپش یابرو سینف

 رو رها کرد! سینف یِنشست و بازو مایکوتاه رو لبِ ن یتبسم

 سمت چپ و به سمت باغچه و تاب بزرگ وسطش رفتند. دندیچیرفتند و پ نییها پاهم از پله قدمهم

تا  کردیم لیتحهیهاشو تجزداشت حرف مایحرف بزنه و ن مایمنتظر بود ن سیفاصله از هم کنارهم نشستند و نف با

 بدبرداشت نکنه و ناراحت نشه! سیکنه که نف انیب یجور
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حرفاتو با  ،منیحرفامو بهت بزنم که ناراحت نش یچجور دونمینم-کلنجار با خودش باالخره لب باز کرد: یکل با

نبود البته اگه هم  یعمد دم،واقعایتمامشو شن یکردیبا خاله صحبت م یصبح هم داشت نیهمچن دمیشوهرت شن

 !ستیناصال مناسب  تیزندگ تیکه وضع کردیرو صورت تابلو م هیکبود دمیشنینم

 یاربگه،انک یچجور تونستی...نمیبخوا یاما اگه بخوا یبد برداشت نکن خوامینم-و دوباره گفت: دیکش قیعمینفس

و آبروش  شنوهیم سیاالن نف کردیکه احساس م یجور کردیم یتابیب حدنیابراز عشق کنه که قلبش تا ا خوادیکه م

 !رهیم

 خوند! مارویتا ته حرف ن سینف

اش لحظه هم تنه کیو  کنهیتا تهش باهاشه! کمکش م مایجدا شه! اگه بخواد ن خوادینم سینف هنیبب خواستیم ماین

 !ذارهینم

ا و نگران کنارشون قرار گرفت و ب مهیسراس میبزنه که نس یخواست حرف سیکوتاهِ جفتشون همزمان بلند شد و نف آهِ

 دیهمش تهد ،نگرانمسیداده نف امیباز پ شرفیاون ب-گفت: سیداشتند روبه نف دنیکه انکار قصدِ بار ییهاچشم

 !کنهیم

رو سمت  لیخوند،موبا یکییکی هاشوامیو پ دیکش رونیاش بخشک شده یانگشتها نِیاز ب رومینس لِیموبا سینف

 م؟یکن کاریچ-:دیگرفت و پرس ماین

 ؟یآدرسشونو بلد-:دیپرس میخوند روبه نس هاروامیبا دقت تمامه پ نکهیرو گرفت و بعد از ا لیموبا ماین

 خودشه؟ یشماره نیا-:دیدوباره پرس مایفقط سرش رو تکون داد،ن مینس

 !دهیم امیشماره پ هیبا  یهرسر شرفیدونم،بینم-آروم گفت: مینس

 داشیپ عینباش سر ،نگرانیکن کاریچ گنیبهت م م،اونجایکن تیشکا میباهام بر ایحاضرشو ب-بلند شد و گفت: ماین

 براش بسازم خودش کف کنه! یاوندهپر کیکنن،یم

منم  میحاضرش میبر-گفت: گرفتیم مویکه دستِ نس یهم بلند شد و درحال سیفقط سرشو تکون داد و نف مینس

 !امیم
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 و با خودش داخلِ خونه برد. دیرو کش میاز استرس نس شدهخیدستِ  سینگاهش کرد و نف یرچشمیز ماین

 

 مینکنه،به همه گفت با نس یریگسرگرم کنه که بهونه ارویداشت آر یسع سیبعد هردو حاضر بودند و نف ربعکی

 زده بود،طبق معمول! رونیهم بدون اطالع از خونه ب مایکار دارند و ن رونیب

-:دیپرس میروبه نس بستیکرم رنگشو م یِآخرِ مانتو یکه دکمه یدرحال سیاز خونه خارج شدند و نف مینس همراه

 کو پس؟ ماین

 !دونمینم-هاشو باال انداخت:با نگاه به دوروورش شونه مینس

 چشوییکه سو یو در حال دیبلند کش یکه روبرو پارک بود  پوف نشیماش دنیدوباره به دورورش نگاه کرد و با د سینف

 !نیبزن بهش بب نجاست،زنگیکه ا نشیماش-گفت: میروبه نس کردیخارج م فشیاز ک

-به دست سوار شد و گفت: لیهم موبا میرفت و سوار شد، نس نشیت ماشبه سم سیسرشو تکون داد و نف مینس

 منتظرمونه! ابونیخ یگفت باال

 میداشت و نسنگه نویماش سیمنتظرشون بود و نف ابونیسرخ مایروشن کرد،ن نویزمزمه کرد و ماش یاباشه سینف

 گفت حرکت کرد. مایکه ن یبه سمت آدرس سیرفت عقب و نف میجاش نشست،نس مایشد و ن ادهیپ

 

... 

 

 !جانیا ارنیدو شب ب یجنس برا ونیکام هی هیاز شرکت هما تماس گرفتند گفتند اگه انبارتون خال سیرئ یآقا-

خودم باهاشون  دیوصل کن دیریتماس بگ-و گفت: دیموهاش کش یال یدست یمنش یمشک یهاغرق در  چشم مهران

 !کنمیصحبت م

 رو لب مهران که انکار دلباخته بود نشوند! یگر زد و با گفتنِ چشم از اتاق خارج شد و لبخندعشوه یلبخند یمنش
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 !رفتیتو مخش رژه م شدیم یبود که چند روز یامسئله ریفکرش درگ تمام

 !ییجدا

 بود! ایرو و االن فقط مسئله آر یشنهادیپ نیهمچ کردیرد نم شکیهم ب سیراهه و نف نیبهتر کردیفکر م آره

 از پسرش بگذره! تونستیست اما خودشم راحت نموابسطه یادیبه مادرش ز ایآر دونستیم

نبود،ساعت  یچک کرد خبر لشویشد،موبایم کیو به خودش که اومد هوا کم کم داشت تار دیکش قیعم ینفس

 نه بود. کینزد

کمرنگ  یلند شد،مهران لبخندب عیسر یدستش گرفت،از اتاق خارج شد که منش فشمیشد کتشو تنش کرد و ک بلند

 !دیبر دیتونیاگه کارتون تموم شده م-زد و گفت:

 زمزمه کرد. یمهران بسالمت هیزمزمه کرد و در جواب خداحافظ رلبیز یسرشو تکون داد و چشم یمنش

 رو زد! نگیپارک یسوار آسانسور شد و دکمه مهران

هارو جمع و جور کرد و بعد از خاموش کردن برق اتاق مهران و بستن درا از بعد از خروج مهران پرونده یمنش

 کارخونه خارج شد.

 موند. یبعد از کارخونه منتظر تاکس ابونیخ کی شهیهم مثل

بود و با داد و دعوا  شهیاش باهاش مثل همزنگ خورد،پدرش بود و مکالمه لشیکه شد موبا نشیسوار ماش مهران

 !یطوالن

 ابانیروشن کرد و حرکت کرد،از کاخونه خارج شد و به سمت خ نویرو داشبورت انداخت و ماش لشویموبا یعصب

 افتاد! شیحرکت کرد که چشمش به منش یاصل

ه مزاحم نکهیبدون نگاه بهش با فکر ا مایبود،کنارش پاش ترمز کرد اما ش ستادهیا یمنتظر تاکس ابانیخ کنار

 !یخانم محمد-سمت جلو تند کرد که مهران صداش کرد: هاشو بهقدم

وقته تو  یلیکه خ یمهران متعجب به عقب برگشت و آره خودش بود،مهران،مهران یآشنا یِصدا دنیبا شن مایش

 دخالت دارد! مایقبل از خوابه ش االتیخ



 سیعشق نف

 
46 

 

 

کرد و با  ریو پاش به سنگ گ نهیمهران قدم برداشت و انقدر هل شده بود که سنگ جلو پاشو نب نیسمت ماش به

 افتاد! نیرو زم یشونیپ

 !کردیذوق مچپش هم ذوق یو پا دیچیمحکم بود که درد تو تمامِ سرش پ یسرد جور نیبا زم برخوردش

درد  یانقدر مایبود اما ش دایاز تمامِ رفتارش پ یشد و بازوشو گرفت،بلندش کرد،نگران ادهیپ نیاز ماش عیسر مهران

 مهران نشه! یرفتارهاداشت که متوجه 

 شد؟ تونیطور-

 !کنهیدرد م یلیسرم خ-گفت: بردیکه دستشو به سمت سرش م یدر جواب مهران سرشو تکون داد و در حال مایش

 !مارستانیب میبر دیبلندش-گفت: کردیکه کمکش م یدر حال مهران

رفت و مهران کمکش کرد سوار بشه،درو بست و  نشیلنگان به سمت ماشبدون مخالفت همراه مهران لنگان مایش

 خودشم دور زد و سوار شد.

و مهران در تمام مدت  دیچیپیاز درد به خودش م مایکه ش یشد،در حال یدر سکوت کامل سپر مارستانیتا ب ریمس

 اخمو بود! یمایبه جاده و ش ینگران ینگاهش با کل

 

.. 

 

 ایکردند رو تخت نشسته بود و آر هیگر زدیکه داد م ییهابا چشم میرو آروم باز کرد و وارد اتاق شد،نس میاتاقِ نس درِ

 بود! یبازنیتاپ خالش مشغول ماشهم با لپ

 یریگین پکه گفت یدید م،یچته نس گهید-گفت: یبا ناراحت گرفتیکه دستشو م ینشست و در حال میکنار نس سینف

مهمونا  گهیساعت د کیر،یو بلده نگران نباش،پاشو حاضرشو انقدر آبغوره نگهم خودش کارش ماین کننیم

 تو! یهنوز دوشم نگرفت هیچه وضع نیا رسن،آخهیم
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 یلیخ ونکنه،ایگفتم بدتر م سیبه پل زوی،اگه بفهمه من همه چنگرانم یلیخ-گفت: هیگرفته از گر ییبا صدا مینس

 !شناسمشیمن م سینف شرفهیب

 رشیستگد سایبکنه پل یبکنه گفتم که،تا بخواد غلط تونهینم یکارچیه-و گفت: دیرو صورتش کش یدست سینف

 !کننیم

فرنوشم بفهمه  ،تازهزهیریباالخره زهرشو م ذاره،مطمعنمیبعد از آزاد شدنش راحتم نم-گفت: یباز با نگران مینس

 کنه! یتالف خوادیداداششو انداختم گوشه زندان اونم م

 رته!،مگه شهر هبکنن توننینم یآخه؟نترس کار یترسیاز اونا م نهمهیتو چرا ا-و گفت: دیکش یپوف یعصب سینف

 تهِ دلش نگران بود.آروم شد اما ته کمی سینف یهابا حرف مینس

 آماده شد. عیربعه گرفت و سر کیدوشِ  هی سیاسرار نف به

مامان من خسته -داد زد: هوی ایارج بشن که آرخواستند از اتاق خ سیو نف میو نس دادینه شب رو نشون م ساعت

 شدم!

 بکن! تویمامان،خب باز یخسته شد یاز چ-:دیبا تعجب نگاهش کرد و پرس سینف

 !شیاوردیچرا ن خوام،اصالینه،من تبلتمو م-نق زد: ایآر

 کن! یتاپ خاله بازفعال با لپ ارمیم رمیجان فراموش کردم بعدا ممامان-کرد قانعش کنه: یسع سینف

 !خوااااااامینه،نه،نه من تبلتِ خودمو م-

 رو آروم کنم!بچه نیا ن،منمییبرو پا-گفت: میو روبه نس دیرو صورتش کش یدست یاف عصباف یبا صدا سینف

برامون مهمون  زدلمیعز-رفت و جلوش زانو زد: ایبه سمتِ آر سیسرشو کوتاه تکون داد و از اتاق خارج شد،نف مینس

 !ارمیفردا صبح برم تبلتتو ب دمیقول م ن،بهتییپا میبر ایاومده ب

 !نییپا امیب خوامیخوام،نمینه مامان من االن م-:هیگر رهیزد ز نباریا ایآر
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شد،همراه  ادهیدرو باز کرد و مهران کمکش کرد پ مایشد، ش ادهیداشت و پنگه مارستانیب یرو روبرو نیماش مهران

رو باال  مایرو گرفته بود ضربان قلب ش مایش یمهران که بازو و شونه یِرفتند وجفت دستا مارستانیهم به سمت ب

 !شهیآت یاز درون کوره کردیو احساس م بردیم

 نذاره! نیچپشو رو زم یکرد تا دوماه پا دیکبود شده بود و پاش در رفته بود،دکتر پاشو کج گرفت و تاک شیشونیپ

 !دیواقعا خجالت کش مایکرد و شمهران پرداخت  هارونهیهز تمام

 وگرنه خـ... ستیمن پول فعال همراهم ن خوامیمعذرت م-آروم گفت: مایکه شدند ش نیماش سوار

 هست مراقبتون باشه؟ ینه اشکال نداره،فقط تو خونتون کس-تو حرفش: دیپر مهران

 و نوش خودش بود و بس! شیفکرا نبود و فقط فکر ع نینداشت واقعا،مامانش که به ا رویبغض کرد،کس نباریا مایش

 نه!-گفت: آروم

 ؟یکنیم یزندگ یبا ک ،پسیندار ویواقعا کس-د؛یمتعجب پرس مهران

 !دیکوتاه کش یجواب آه یبجا مایش

اگه -پروبال نده اما ناموفق بود چون ناخودآگاه گفت: زدندیکه تو سرش چرخ م ییبه فکراها کردیم یسع مهران

 من! یخونه نیایب دیتونیامشب م نیبخوا

ادم منظور د شنهادیفقط پ د،منیفکر بد نکن کنمینه،نه خواهش م-بگه: یباعث شد مهران با کالفگ مایمتعجب ش نگاه

 نداشتم! یبد

 جواب یبهش شده و هربار با پرخاشگر شنهاداتیپ نیاز ا یلیو با خودش فکر کرد خ دیلبشو تو دهنش کش مایش

 ...نباریداده اما ا
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اما  ارمیتبلتتو ب رمینکن االن م هیگر زمیمامان جونم،عز-گفت: کردیم هیکه گر ایلباساشو تنش کرد و روبه آر سینف

 مامان! ام،باشهیزود م یاز اتاق خارج نش یقول بد دیبا

 باشه!-گفت: کردیکه اشکاشو پاک م یدر حال ایآر

از خونه  سروصدایرفت و ب نییها پااز اتاق خارج شد،از پله شچییو سو فیو بعد از برداشتن ک دیدستشو بوس سینف

 خارج شد.

 شب؟ موقع نیا یریکجا م-از پشت بلند شد: ماین یکه باز کرد صدا اطویرفت،درِ ح نییها پاو از پله دیپوش کفشاشو

 !ارمیاونو ب رمیم رهیگیکالفم کرده،تبلتشو فراموش کردم بهونه م ایآر-کالفه عقب برگشت و جواب داد: سینف

 !امیبذا منم باهات ب-بست و گفت: شرتشویسو پِیز ماین

 مقصدش خونه بود! سیاز خونه خارج شدند و نف مایفقط سرشو تکون داد و همراه ن حرفیب سینف

 !کردیزود پر م یلیخ سوینف یِخال یکه انکار داشت جا یاخونه

 

... 

 بذار کمکت کنم!-

خودش نبود و قلبش امون  شد،دستیباشه اما نم یکرد عاد یهران زد و مهران سعم یکوتاه به چهره یلبخند مایش

 !دادینم

 تو دستش بود و قلبِ هردوشون رو دورِ تند! مایش دستِ
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تر گرفت و به سمتِ محکم مارویدست ش نداختیکتش م بیتو ج چوییکه سو یقفل کرد و در حال نویدرِ ماش مهران

 شده بود! شتریدردش ب مایو ش ادیتا آسانسور ب دیطول کش شتریب نیآسانسور بردش،دوم

که با  مایرو فشار داد و روبه ش خودش وارد اتاقک شد و مهران هم پشتش،مهران دکمه مایش ستادیکه ا آسانسور

 ؟یدرد دار-:دیبود پرس رهیاخم به پاش خ

 !کنهیدرد م یلیه،پام خآر-نگران مهران صادقانه گفت: یهانگاهشو باال برد و در جواب چشم مایش

 دمیدارم م یاگه آروم نشد مسکن قو گهید ساعتمیمسکن زدن بهت،تا ن-و گفت: دیموهاش کش یال یدست مهران

 !کنهیبهت دردتو ساکت م

بود که مهران تا حاال اون حالتو تو نگاهِ  یآرامش داشت،جور یلیفقط نگاهش کرد و نگاهش انکار خ حرفیب مایش

 بود! دهیند سینف

 بردیم مایکه دستشو به سمت دستِ ش یآسانسور و باز شدنِ در هردو به خودشون اومدند و مهران در حال نگِید با

 باش! مواظب-گفت:

 کرد بره داخل! شییباز کرد و راهنما دیگرفت و به سمت واحد خودشون برد،درو با کل مارویش دست

 !دیچیتو دماغش پ یخوش یپاشو تو خونه گذاشت که بو مایش

 یهاواریجورباجور و د یو دکورها یمبل و راحت یکه با کل یبزرگ یخونه دنِیبا د مایو روشن کرد و شچراغ مهران

 ایخدا -مات موند و تو دلش گفت: یاهیاحاطه کرده بودند ثان یمتیقگران یهاکه هر طرفش رو تابلو فرش ییبایز

 !امونیچقدر فرق داره دن

 !ارمیب وهیرو مبل من برم براتو م دییبفرما-

رفت و روشون  یسلطنت یاسرمه دیسف یهاسمت مبل ،بهیمصلحت یسمت مهران انداخت و با لبخند ینگاه

 نشست،پاشو دراز کرد و اخمش از دردش توهم رفت.

 قصدِ برگشت نداره! گهیاونشب که نه کال د سیبه سمتِ آشپزخونه رفت و دلش قرص بود که نف مهران
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... 

 

 !گردمیبرم عیسر-گفت: مایروبه ن کردیکه کمربندشو باز م یداشت و در حالنگه نکیپارگ یجلو رونیماش

 شد. ادهیپ نیاز ماش فشیبا برداشتنِ ک سیکوتاه نثارش کرد و نف یلبخند ماین

 .ادیباز کرد و از محوطه گذشت و به سمتِ آسانسور رفت و دکمشو زد، منتظر شد تا ب درو

 .دیکوتاه کش یقک شد و پوفاتا وارد

ز انداخت و درو با دیشد و به سمت واحدشون رفت،کل ادهیپ عیآسانسور سر ستادنِیخارج کرد و با ا فشیاز ک دویکل

جفت کفش زنانه ثابت موند و هنوز  کیست! کفششو که در آورد نگاهش رو کرد، چراغا روشن بود،حتما مهران خونه

 دیبچس نیکامل به زم سینف یِپاها نباریو ا دیرس گوششاز خونه به  یازنونه یبود که صدا دهیموضوع رو کامل نفهم

 و چقدر زود جاش پر شده بود!

 تو دستش سفت فشار داد! دویبه احواالتِ خودش زد و کل یپوزخند

 

 بود و سیشربت به دست وسط سالن نگاهش به نف ینیرفت،مهران س ییرایاز عمد محکم بست و به سمت پذ درو

 در نوسان بود! سیمهران و نف انینگران بود و چشماش م یلیکه انکار خ ییمایبود،شماینگاهش به ش سینف

 ؟یبرگشت یچ یبرا-:دینشست و پرس شیشونیرو پ ظیغل یبه خودش اومد،اخم مهران

 !دتیعشقِ جد دنید یبرا-با پوزخند گفت: سینف

گذاشت و آرام بهش  یعسل یشربت را رو ینیکه نگران بود رفت، س مایشد و به سمت ش شتریاخمش ب مهران

 راحت باش!-گفت:

 بودش! دهیمهران شده بود اصال ند یکه منش یماهمدت هفت نیبود؟تو ا ینگران بود،اصال اون زن کاما دل مایش
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 یرج شد،روبرورو برداشت و از اتاقش خا کنشڗلت و شاررفت و چند دست لباس همراه تب ایسمت اتاق آر سینف

نم شب نبود هیعشقت انقدر پوچ باشه که تو  کردمیفکر نم-که دل مهران رو فشرد گفت: یو با نگاه ستادیمهران ا

 جام پر بشه!

شبا بود که  نیاز ا یلیتا حاال خ یسال زندگپنج نیتو ا-دستِ مهران شد: رِیقدمو که برداشت بازوش اس نیاول

 زدمینگ مز بارستیاز ب شتریکه بلکه ب ییذاشتم،شبایآغوشت تا صبح چشم روهم نم یِکه با دلتنگ یی،شباینبود

خودت تو آغوشم بود بلکه عطرت آرومم  یبجا تپوشکه بالشتت،تن ییآرومم کنه،شبا کمیو صدات  یبلکه جواب بد

 ی...خودت کرد؟یکردیاز دردام کم نم کمیو  یدیرسیچرا ناغافل سرنم هاموقع،اونیها چرا نبودموقعکنه،اون

چقدر  یدیدیخودت بود،تو م رِیتقص ت،همشیسرد بودنت با بداخالق ،بایعشقمو خاموش کرد س،توینف

به اسمِ مهران وجود نداره،تو  یو قلب تو کس ایدن ،تویاما بازم سرد بود رهیجونم برات در م یدیدیعاشقتم،م

!...آره درست تیهست تو زندگ یکیاما مطمئنم  یک دونمی!نمستگهید یکیعشقت مال  ات،نگاهت،محبتت،یدن

 !ستیمثل تو ن دمیدوستم داره،فهم دمیکه از نگاه خودشم فهم یخانم عشقمه،عشق نیا یحدس زد

 یکیمال  امیمن دن یدونیم یوقت یلعنت یِ،توتو-:دیو روبهش توپ دیهق زنان بازوشو از دستِ مهران کشهق سینف

 یکرد یکار هی ؟چرایکرد ی،خوش باشم،چرا خودخواهآروم باشم امیبا دن یشتنذا ؟چرایچرا خرابش کرد ستگهید

 که تو نگاهته؟تو رفتارته؟ یسرد بشم،متنفر بشم از عشق

بشم،چرا مامانم قسمم داد به روح بابام که بشم  گهید یِایکه مامانم مجبورم کرد باهات وارد دن یکرده بود کاریچ

 و آرزوهام؟ اهامینابود بشه کل رو نیکرد یکار هیتو؟! چرا  یایوارد دن

 

 یلعنت-روبهش داد زد: سیبه سکوت گرفته بود،نف میاما مهران تصم خواستیجواب م سیزد،نفینم یحرف مهران

 باتوام حرف بزن!

رو،بعدا ب-گفت: سیروبه نف کردیکه مات بهشون نگاه م مایکوتاه روبه ش یو با نگاه دیرو صورتش کش یدست مهران

 فقـ... یضمن فکرِ بد نکن خانم محمد م،دریکنیباهم صحبت م

 مهران! هیبسه،کاف-تو حرف مهران: دیپر سینف

ت محکم بس رون،درویباز کرد و رفت ب د،درویحرکت کرد کفشاشو پوش یانداخت و به سمتِ خروج مایبد به ش ینگاه

 .ادیور بآسانسورو زد و منتظر شد آسانس یهقشو خفه کنه دکمههق کردیم یکه سع یو در حال
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 تمخواسیشمس من نم یآقا-بود گفت: رهیخ سیبه رفتنِ نف دیشد یروبه مهران که با اخم سیبعد از خروجِ نف مایش

 ،من اصال نمـ...بشه ینجوریا

 آروم شد؟ د،دردتونیندار یرینه اشکال نداره،شما تقص-و گفت: دیبلند کش یپوف مهران

 بله بهترم،ممنون!-با نگاه به پاش گفت: مایش

مهران متفکر بود و  یرهیخ ماینشست و سرشو تو دستاش گرفت،سکوت تو خونه حاکم بود و ش مایش یِروبرو مهران

 منحرف کنه،اما نتونست! یاگهید یبه جا مارویآروم باشه و ذهنِ ش کردیم یمهران سع

 !شویبگه،تمام زندگ مایبه ش زویگرفت همه چ میو تصم دیرو صورتش کش یدست

و اون  به من یتیقشنگ بود و اهم دم،نگاهشید سویبابا گرفته بود نف دیجد کیکه شر هیتو مهمون شیسال پپنج-

،دلمو نگاه کیعشق با  کشونه،یمنو سمتش م یزیچ هیبود،احساس کردم  نیو سرسنگ دادیهمه پسر پولدار مرفع نم

با مادرش  نکرد و یبابا مخالفتبابا گفتم، هخوشحال شدم و ب شتریباباست ب کیدختر شر دمیفهم یبهش باختم،وقت

کنم واقعا مونده  کاریچ دونستمیبه دخترش بگه، نم یزیچ یحت کردیگذاشت اما مادرش قبول نم ونیدرم

بابا  یپا تو خونه یباهاش دردودل کنم،اونشب وقت کمیبابا و  شِیبودم،داغون بودم به تمامِ معنا،گفتم دوباره برم پ

که  یزیاتاق شدم و درو باز کردم،چ کیت بود و تنها آباژورِ اتاق بابا روشن بود،نزدخلو جاد،همهنبو کسچیگذاشتم ه

 قابل باور نبود اما... دمیدیم

 رو ترک کردم!خونه سروصدایحالت گرفتم و بچنتا عکس ازشون تو همان یطانیش یمن نبودند و من با افکار متوجه

 با پدرِ من! سینف مادر

 نیاول تا هم یاز همون لحظه سیبود،نگاهِ نف دهیفایمالِ خودم کردم اما ب سویکردم و نف دشیهمون عکسا تهد با

، شد و سرد شدم باهاش قیکم به منم تزرنگاهش کم هیخینکرد، داینسبت بهم پ یامروز سرد بود و سرِ سوزنم محبت

کردم و  ی،خودخواهاشتباه کردم دونمیمن خودم م امامادرش چرا مجبورش کرده باهام ازدواج کنه  دونهینم سینف

 عشق! نیلعنت به ا

... 
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که برگرده و نذاره اون زنه امشب تو  کشوندنیشد،انکار پاهاش اونو به عقب م یجور هی سیاومد اما نف آسانسور

 خونش بمونه با شوهرش!

 باشه! تفاوتیب شینسبت به خونه زندگ تونستیبراش مهم نبود اما نم مهران

 آروم درو باز کرد و بدونِ بستنِ در داخل شد، یلیخ نباریو برگشت عقب،ا دیکش قیعم ینفس

و زنه  د،مهرانیکش یتو خونه نبود،سرک یبود و انکار کس ستاد،سکوتیسالن شد و همونجا ا کیآروم نزد آروم

فته رجواب تمام سواالتشو گ سیبعد نف نیکه مهران سکوتو شکست و چند م دینکش یهم نشسته بودند،طول یروبرو

 کردنشو داشت!داشت و انکار بغضش قصدِ خفه یبود،بغض بد

 و چشماش پر از اشک بود! ومدیباال نم نفسش

 سقوط کرد و تبلتِ نیاما نشد،دو زانو رو زم ارهیکرد سرپا دوام ب یسع یلیخ سیتحمل وزنشو نداشتن و نف زانوهاش

و  از رو مبل بلند شد یزیشکستن چ یصدا دنیبا شن کرد،مهران دیتول یبد یو صدا کایاز دستش افتاد رو سرام ایآر

 سیسمتش رفت و بغلش کرد،نف د،بهیدلش لرز ودآگاهشده بود ناخ نیکه نقش زم سینف دنیبه سمت صدا رفت،با د

که  دیشنیمهرانو م ی،صداصحبت کنه نه چشماشو باز کنه تونستیبود که نه م یبود اما ضعفش انقدر اریهنوز هوش

 اما قدرتِ جواب دادن نداشت. کردیاسمشو تکرار م

ت با اورژانس تماس گرف لشیرو دستش بلند کرد و به سمتِ اتاق خواب برد و رو تخت خوابوندش،با موبا سوینف مهران

 رو تخت نشست. سیو کنار نف

... 

 !شد رفتنش شتریساعت ب میکجا موند؟ن سینف نیو پس ا دیکش شیموها یال یبه ساعتش دست یبا نگاه ماین

د،دلش ش ادهیپ نیآمبوالنس نگران از ماش دنیزنگ بزنه که با د لشیخارج کرد و خواست به موبا بشیاز ج لشویموبا

 افتاده؟ یاتفاق سینف یبرا کردیو چرا احساس م زدیشور م

 به سمت داخل حرکت کرد. مهیسراس نیبرداشت و بعد از قفل ماش نیاز رو ماش چوییسو
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کنار آسانسور فرود آورد و آخه چرا  واریو کالفه مشتشو رو د ستادیآسانسور ا یکدوم طبقه بره،جلو دونستینم

 انقدر دلشوره داشت!

 نه! ایزنگ بزنه  سیتو دستش چرخوند و دودل بود که به نف لشویموبا

 د؟یکار داشت یبا کس-

طبقه شمس یآقا بله،منزل-:دیمکث پرس یو سطل زباله دستش بود برگشت و بعد از کم یکه ت یرمردیسمت پ ماین

 چندمه؟ ی

 هشتم!-جواب داد: رمردیپ

 فقط سرشو تکون داد و وارد آسانسور شد و دکمه رو فشار داد. یهلکهل ماین

د،وارد چندبرابر ش شیدر نگران یباز و چندتا کفش جلو مهیدر ن دنیدرو باز کرد و با د عیسر ماین ستادیکه ا آسانسور

 همون سمت حرکت کرد و درو کامل باز کرد! شد،بهیم دهیاز اتاق شن ییخونه شد و سالن خلوت بود،صداها

 بود و تو دستش سرم بود! دهیبسته دراز کش ییهارو تخت با چشم سیدرست بود،نف حدسش

 شده؟ یچ-شد: کینزد ماین

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-متعجب نگاهش کرد: مهران

 افتاده؟ یچه اتفاق دمیسواالست،پرس نیاالن وقت ا-جواب داد: یعصب ماین

ده فشارش افتا ستین یمشکل-گفت: کردیکه لوازمشو جمع م یبزنه که مرد امدادگر در حال یلب باز کرد حرف مهران

 نیقرصو بد نیبه هوش اومدن حتما ا-کنار تخت قرار داد و روبه مهران گفت: یعسل یهم رو یقرص نارنج کیبود...

 !ریزبونشون،با اجازه شبتون بخ ریبذارن ز

 شیونشیبود و رو پ دهیپر ستاد،رنگشیشد و باال سرش ا سینف کینزد مایکرد و ن شونیکوتاه راه یبا تشکر مهران

 عرق جمع شده بود!

بلند  بایتقر ییخارج کرد و خواست عرقشو پاک کنه که مهران وارد اتاق شد و با صدا بشیاز ج یدستمال ماین

 ؟یکنیم کاریچ-:دیپرس
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 گذاشت. شیشونیپ یو دستمال رو رو سیجواب به مهران دوباره برگشت سمت نفاخم کرد و بدون  ماین

-:دیدوباره پرس داشتیبرم سینف هیشونیکه دستمال رو از پ یرسوند و در حال مایبا چند قدم خودشو به ن مهران

 ؟یدار کاریچ نجای،اینگفت

 

 کرد،نگران شدم اومدم باال! ریمنتظرش بودم د نییاومدم،پا سیبا نف-دستاشو بغل کرد و گفت: ماین

تنها رو مبل نشسته بود و مهران  مایچشماشو محکم روهم فشار داد و بدون حرف از اتاق خارج شد،ش مهران

 ناخواسته ازش غافل شده بود!

 !دیتو اتاق استراحت کن نیبر دیشیم تیاذ نجایواقعا،اگه ا خوامیمعذرت م-نشست و گفت: روبروش

 نداره! کسچیه یبرا یداشت که واقعا ارزش رویحال کس کردنید،احساس سربار بودن مدلخور شده بو یلیخ مایش

 مزاحم نشم! نیاز ا شتریمن برم،ب دیریآژانس تماس بگ کیاگه ممکنه با -رو سرش مرتب کرد و گفت: روشالش

شمس من  یآقا-دوباره گفت: مایکه گذشت ش نینزد،چندم یناراحت شده،حرف مایدرک کرد که ش مهران

 !ومدمیباهاتون م دیمتاسفم نبا ،واقعادیشما متاهل دونستمینم

 ادیم سینف دونستمیاما نم خوامیمتاسف باشم نه شما،معذرت م دیمن با-و گفت: دیلبشو تو دهنش کش مهران

ر وهرج دیبمون کنمیحاال هم اسرار نم دیمتوجه شد شویکه فکر کنم خودتون بخش میمشکالت دار یسر هیخونه،ما 

 تو اتاق راحت دیبر کنهیم تیپاتون اذ گراالنم گفتم ا دییایمن خودم خواستم ب دیستیاما واقعا مزاحم ن دیراحت

 هم داخل اتاق هست! یبهداشت سید،سرویاستراحت کن

 

.... 

 

اما قادر نبود جواب  کردیکه اسمشو صدا م دیچیپیتو سرش م ییچشماشو باز کرد،صدا یدیبا سردرد شد سینف

 ما؟ین-بده،لب زد: صیتشخ ماروین یبهتر شد و تونست چهره اشدهیکم دبده،کم
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 ؟یخوب-:دیاش زد و پرسکوتاه به چهره یلبخند ماین

 داره؟ کاریچ نجایا مایکه اتاق خوابه منه،پس ن نجایا-نگاهشو به دورووش انداخا،با خودش گفت: سینف

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-به زبون آورد: سوالشو

 شویگر یگذاشت و به زور جلو شیشونیاومد،دستشو رو پ ادشی زیچهمه سیبده نف یجواب ماین نکهیاز ا قبل

و به سرمِ ت یکه آروم شد با نگاه کمی...دیکش قیسرهم نفس عمگرفت،لبشو محکم رو هم فشار داد و چندبار پشت

 منتظرمه! ایآر م،االنیسرممو پاشو بر اریدر ب-گفت: مایدستش روبه ن

 یهانگاهش به عکس سیاز دستش خارج کرد و کمکش کرد بلند بشه،نف روسیبدون مخالفت سرمِ نف ماین

 یعکسا اخم دنِیردِ نگاهشو گرفت و با د مایشده بودند ثابت موند،ن دهیکنار تخت چ یعسل یکه رو شونیعروس

 نقش بست! شیشونیرو پ دیشد

 شد! ریزبونت،د ریقرصم بذار ز نیبلندشو ا-گفت: سیرو برداشت و روبه نف یعسل یرو قرص

بازوشو  عیسر مایرفت دستشو به سرش گرفت که ن جیبه خودش اومد،نگاه از عکسا گرفت و بلند شد،سرش ک سینف

 گرفت!

وسطِ سالن افتاد  ایآر ینگاهش که به تبلت شکسته سیزبونش گذاشت و باهم از اتاق خارج شدند،نف ریرو ز قرص

 سختتره! یزیاز هرچ ایمن،االن قانع کردن آر یخدا-و گفت: دیبلند کش یپوف

 !میبر-گفت: مایکن و لباساشو برداشت و روبه نشد تبلت شکسته و شارژ خم

-فت:گ مایدرو باز کرد که ن سیزنگ خورد،نف ماین لیسرشو تکون داد و به سمت در خروج حرکت کردند که موبا ماین

 !مِینس

 !میپنجر شده بود،تو راه نینگران شدن،بگو ماش یحتما کل-تکون داد و گفت: نیسرشو به طرف سینف

 ؟یبهتر شد-:دیمهران که پرس یکفشاشو پاش کرد که با صدا سیسرشو تکون داد و جواب داد، نف ماین

 به دست پشتش! لیهم موبا مایکوتاه سمتش انداخت و بدون جواب بهش از خونه خارج شد و ن ینگاه
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مهران مدام تو سرش اکو  یهاشد،حرفیباشه اما نم یعاد کردیم یسع یلیو خ کردیاحساس حالت تهوع م سینف

 .دکریرو به کامش زهر م یو زندگ شدیم

 

.... 

 

 

 بارِ خودش کرد! رلبیز یو لعنت دیرو صورتش کش یدست یعصب مهران

 الش بد شد!ح یبود که اونجور دهیتمام حرفاشو شن سینف حتما

بلند شد  مایش یکرد آروم باشه،به سمتِ اتاقِ مهمان رفت و آروم چندبار به در زد،صدا یو سع دیکش قیعم ینفس

 بله؟-:دیکه پرس

 د؟یندار اجیاحت یزیچ-:دیکوتاه پرس ینفس دنیبا کش مهران

 نه ممنون!-کرد و گفت: یکوتاه لبش رو نقاش یلبخند مایش

-لبش را کوتاه گاز گرفت و گفت: مای!شدیریباهام تماس بگ نیداشت اجیاحت یزیمن تو اتاقم چ-دوباره گفت: مهران

و  دیبود و تخت نامرتب،همانجا دراز کش یعسل یرو سیگرد کرد و به سمتِ اتاق رفت،سرم نفحتما!مهران عقب

 آرنجشو رو چشماش گذاشت!

 

... 

 

 حالت بد شد؟ شدیچ یبگ یخواینم-

 کوتاه بود! یانداخت و جوابش فقط آه کردیم یکه داشت رانندگ مایبه ن ینگاه یرچشمیز سینف
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 هیاالن تنها تو  خواستیرو گونشو چقدر دلش م دیقطره از چشمش چک نیشلوغ کرد و اول ابونِیخ یرهیخ نگاهشو

 !کردیم هیو زار زار گر شستیگوشه م

 محکم روهم فشار داد و با انگشتش اشکشو گرفت. لبشو

 نیشتریو پاشو تا ب دیشد،کفِ دستشو محکم رو فرمون کوب مانیبگه که پش یزیشد و خواست چ شهیمتوجهِ گر ماین

 خلوت! ابونیتو خ دیچیحد رو گاز فشار داد و پ

 بود و انکار خودش حواسش نبود! ادیز یلیخ سرعتش

 تر،چخبرته؟ما،آرومین یکنیم کاریچ-متعجب داد زد: سینف

 

گاه هم تو ن سینف س،نگاهیو برگشت سمتِ نف ستادیا ابونیکم کرد،کنار خ رونیبه خودش اومد و سرعتِ ماش ماین

رو سکوت سینف لیزنگ موبا یپرحرف هم بودند که صدا یهاچشم یرهیبود،هردو غرق سکوت خ ماینگرانِ ن یعسل

 بله؟-بود جواب داد: میخارج کرد،نس فشیاز ک لشویگرفت و موبا مایگرمِ ن یهانگاه از چشم سیشکست،نف

 !ادیمن خوابم م ییایمامان پس چرا نم-تو گوشش: دیچیپ ایآر یصدا

 !رسمیبخواب منم زود م ادیاگه خوابت م امیدارم م زمیباشه عز-با لبخند گفت: سینف

 !خوامیتبلتمو م خوابمینه مامان نم-نق زد: ایآر

 !امیباشه پس رو تخت دراز بکش منتظرم باش،منم زودِ زود م-و گفت: دیبلند کش یفپو سینف

ام تو آخه،مهمون ییکجا-غر زد: میگرفت و خودش سمت تخت رفت،نس سیرو به سمت نف لیبا گفتنِ باشه موبا ایآر

 !یدیرفتن تو هنوز نرس

 کار داشتم! امیغر نزن دارم م-

 بزنه قطع کرد! یکه حرف سیآره! بعدم بدون مجال به نف یجون خودت کار داشت-طعنه زد: مینس

 شده! رید یلیحرکت کن،خ-گفت: مایکوتاه روبه ن یانداخت و با نگاه فشیرو تو ک لیموبا یبا گفتنِ روان سینف
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 !میرینم ییافتاده جا ییچه اتفاقا ینه،تا نگ-داد و گفت: هیتک یاما راحت به صندل ماین

 نشده! یچیمثال؟ه یچه اتفاقات-گفت:گرد شده  ییهابا چشم سینف

 پس چرا حالت بد شد؟-:دیدوباره پرس ماین

 !ستیمهم ن-زمزمه کرد: سینف

کردم نباشه اما نشد نشد نشد،پس  یسع یلیمن مهمه، خ یِتو برا زِیمهمه،همه چ میلیخ یمهمه لعنت-داد زد: ماین

 !رمیاون شوهرتو بگ یقهیحرف بزن تا نرفتم 

 دمیفهم فقط-گفت: زدیاش کرده بود و قلبش نامنظم مکه سردرد کالفه یدستشو به سرش گرفته بود و در حال سینف

 کرده. دشیکرده،مهران تهد کارونیمامان چرا مجبورم کرده با مهران ازدواج کنم،اون از ترس آبروش ا

 

 کرده؟ کاریخاله چ ؟مگهیبه چ-:دیبا اخم پرس ماین

مجالش  هیگر یعنیبا پدر مهران...نتونست ادامه بده،-لرزان گفت: ییو گرفت و با صداچشمش یاشکِ گوشه سینف

 نداد!

از  مایرو پر کرد و ن نیهقش کل ماشهق نکنه اما نشد،هقکرد هق یسع یلیدستاشو رو صورتش قرار داد و خ جفت

 سمت خودش و تنشو تو آغوشش فشار داد! دیبازوشو کش خودیخودب

 !ایبا پدر مهران!خدا نیهم سخت بود نسر ماین یبرا باورش

 کرد! شدینم یکار گهیاما االن د 

 !شدیم یو ناراحت یزیبوده تموم شده و االن فاش کردن اون موضوع فقط باعث آبرور یهرچ

 واستخیتو آغوشش فشار داد و چقدر دلش م شتریرو ب سیبگه!تن لرزونِ نف یبه کس یزیچ سینف ذاشتیم دینبا

 تو آغوشش بمونه! یهمونجور سینفو  سهیوا ایدن

 کرد! سیخ ماروین شرتییگذاشت و اشکاش سو ماین ینهیرو س ما،سرشویبدتر از ن سینف
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 داشت! دیتو فکر بود و در گفتن حرفش ترد بیبود و نگاهش به جلو،عج سیرو سرِ نف ماین یچونه

 !خوامیمعذرت م-آروم گفت: رلبیو ز دیکشزده عقبشد،خجالت عتشیکم آروم شد و تازه متوجهِ موقکم سینف

رو حرفشو بزنه فرمون کردیدل مکه دل یو در حال دیموهاش کش یال ینشست و دست مایکوتاه رو لب ن یلبخند

 !هیبیعج زهیو عشق واقعا چ کردیم یمحکم تو مشتش گرفته بود و از شدت اظطراب قلبش نافرمان

 ه؟یچ متیتصم-

 شروع کرد! ینجوریحرفشو ا باالخره

 دونم،واقعاینم-آروم گفت: کردیکه تو دستش مچالش م یاز رو داشبورت برداشت و درحال یکاغذدستمال سینف

 !ستیبرام قابل باور ن یحجم از بدبخت نیا دونمینم

 باشم من کنارتم تا آخرش! یهرچ متیاما تصم یبکن یخوایم کاریواقعا چ دونمینم-گفت: یبا همون ناراحت ماین

 !کنهیبودنت دلمو قرص م نی،همیکه هست دونمیم-سکوت کرد اما تو دلش گفت: سینف

 ناخودآگاه جلو چشمش ظاهر شد! مایش یو چهره دیاز ته دل کش یآه

 !ستیعاشقش شدم چون نگاهش مثل تو ن گهیبهم م-زد و گفت: یپوزخند

 ادی ایونم مثل نگاهِ خودمه!خوبه آرنگاه ا گهیم-دوباره گفت: سینگاهش کرد که نف جیکه متوجه نشده بود ک ماین

 جام پر شده! دمیفهمیو من احمق نم شدیخوشانه آقا مخوش یلیتبلتش افتاد وگرنه خ

 !گهیم یچ سینف اوردیبازم سردرن ماین

 اون زنه! گم،بایمهرانو م-رو قورت داد و گفت:بغضش دیکه د ماروینگاه پر از سوال ن سینف

 کدوم زنه؟-:دیبا تعجب پرس ماین

 

رفتم خونه  یوقت-گذاشت و آروم گفت: شیشونیپ یآروم بشه،کفِ دستشو رو کمیتا بلکه  دیکش قیعم ینفس سینف

همه مدت از  نیکه تو ا ینگاه خودشه،نگاه نیگفت،گفت نگاهش ع یزن ،بهش طعنه زدم که اونجور هیبا  دمشید
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 یکه چندساله توش زندگ یازن تو خونه هیبا  دنشیت،دنه اما به هرحال پدر بچم که هس شهینم میده،حسودیمن ند

 راز بدبخت کردن خودم هم شد نورِعال نور! دنیکردم برام گرون تموم شد و فهم

 کرد بغضشو قورت بده! یسع رونیچشمش رو گرفت و با نگاه به ب یگوشه اشکِ

 ؟یحال هنوزم تو طالق گرفتن دو دل نیو تو با ا-رو محکم تو مشتش فشار داد و گفت:فرمون ماین

درخواست طالق بدم،هرچه  رمینه،صبح م-دلش دوبه شکِ گفت: دونستیم نکهیدستاشو بغل گرفت و با ا سینف

 باداباد!

راحت  زیاز همه چ الشیبود که انکار خ یروشن کرد و حرکت کرد،حالش جور نوینگفت،در سکوت ماش یزیچ ماین

 شده بود!

 دنبالش! نیهم بعد از قفل کردن ماش مایشد و ن ادهیپ حرفیب سیخونه توقف کرد نفدر  یکه جلو نیماش

با  سیو نف دادیرو نشون مدوازده شب سیبود،ساعت تو دستش نف روقتید یلیدر سکوت کامل بود و انگار خ خونه

 شد! ریبا خودش فکر کرد چرا انقدر زود د دیبلند که کش یپوف

 !میکرد رید یلیهمه خوابن،انکار خ-

 یتکارم دارم،راس یآره منم برم بخوابم،صبح کل-تکان داد و گفت: یحرفش سر دییو در تا مایبرگشت سمت ن سینف

 شد؟یچ مینس یکارا

 بهمون! دنیخبر م رنیست،بگین یفعال خبر-گفت: گرفتیم سیسمت نف چوییکه سو یدرحال ماین

محو داد  یهم جوابش را با لبخند مایها باال رفت و نز پلها"ریبخشب"گرفت و با گفتنِ  مایاز دست ن روچییسو سینف

 رفت. سیو به سمت سرو

 

.... 

 

 !کردیم یثابت موند و احساس خفگ یعسل یخواب،نگاهش به عکس رو ذرههیاز  غیجا شد اما درتخت جاب یتو
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 عشق؟ نهمهیا شدیجلو نگاهش بود و چ سینف هیپراز ناراحت یهاچشم

 خودت بود! رهیتقص س،همشیخودت بود نف ریتقص-تکرار کرد: بازم

شروع  یپسر شمس بزرگ،توام بد باز یستیتوام کم مقصر ن-به جواب خودش داد و روبه خودش گفت: یپوزخند

 !یعاقبته عشق زور نمیباهاش و ا یکرد

 

.. 

 

 .دیامضا کن نجارویلطفا ا-

 که گفته بود را امضا کرد. را ییخودش اومد و با نگاه به مرد خودکار را از دستش گرفت و جا به

خودتون هم ساعت  شه،یشوهرتون فرستاده م یبرا هیفردا احضار-به پرونده انداخت و گفت: قیدق ینگاه مرد

 .دیباش نجایا میونده

 باشه حتما،ممنون!-جون زد:کم یلبخند سینف

 از اتاق خارج شد. سیزمزمه کرد و نف "یکنمیخواهش م" مرد

به سمت فروشگاه بزرگ  حوصلهیشد و ب نیهمکف رفت و از دادگاه خارج شد،سوار ماش یآسانسور به طبقه سوار

 یتبلتش شکسته کل دیشد و فهم داریخواب بود اما صبح که ب ایخونه آر دیکه رس شبیحرکت کرد، د لیموبا

 !خوامینم نویا گهیو من د یبرام بخر دیتبلت جد هی دیکرد که با یزارهیگر

 و از فروشگاه خارج شد. دیخر دیتبلت مدل جد کیشد،با عجله  ادهیرد و پفروشگاه توقف ک یجلو

 بله؟-زنگ خورد و شماره آشنا بود،جواب داد: لشیکه شد موبا نیماش سوار

 ؟ییسالم،کجا-:دیچیتو گوشش پ مایگرم ن یِصدا

 خونه،چطور؟ امیسالم،دارم م-
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 ؟ییایتوام م نمیرو گرفتن،گفتم بباون پسره نکهیدادسرا مثل ا میبر میبا نس میخوایم-

 سردرد دارم! کمیمن برم خونه، دیخودتون بر شهیاگه م-داشت گفت: یدیکه احساس سردرد شد یدر حال سینف

 خودت باش! ،مواظبیباشه هرجور راحت-مکث کرد و گفت: یکم ماین

 فعال!-فقط خالصه گفت: یلبش به خنده باز شد ول سینف

 مواظب خودت گهیدوستت دارم،م گهیکه از ته قلب دوستت داره نم یکس"افتاد نستایاون جمله تو ا ادیکرد و  قطع

 "باش!

 .یاصل ابانیتو خ دیچیتکون داد و پ نیبه طرف سرشو

 

... 

 

 رفت و آروم در زد مایبلند شد از رو تخت و از اتاق خارج شد،به سمت اتاق ش اشیحوصلگیتمام ب با

 بله؟-بلند شد: مایآلود شخواب یکه صدا دینکش یطول

 !دیندار اجیاحت یزیر،چیبخصبح -:دیکش شیموها یال یدست مهران

اگه ممکنه  شمیممنون فقط من دارم آماده م ر،نهیصبحتون بخ-زحمت رو تخت نشست و گفت: یبا کل مایش

 خونه. تمیبرسون

 خب. دیبمون نجایمراقبتون باشه،هم ستین یتو خونه کس نیمگه نگفت-و گفت: دیکش قیعم ینفس مهران

 مزاحم شما هستم،برم خونه راحتترم! شتریبمونم ب نجایخب ا-خجالت گفت: یبا کل مایش

 .میصحبت کن رونیب دیایب کنمیمن دارم صبحانه حاضر م-دوباره گفت: مهران

 گرد کرد.نداد و مهران به سمتِ آشپزخونه عقب یجواب مایش
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بعد که از  نیرفت،چندم سیانداخت و به سمت سرو زیبه م قیدق ید،نگاهیرو کامل چ زیساز رو به برق زد و م قهوه

داشته بود و همراه عصا به سمت آشپزخونه اشو بزور باال نگهشکسته یکه پا دیرو د مایخارج شد،ش سیسرو

 ظب باش!موا-گفت: گرفتیکه بازوشو م یهاشو تند کرد و در حالقدم رفت،مهرانیم

 کوتاه رو لبش نشست! یرفت و لبخند یلیویلیته دلش ق مایش

 .نشست و مهران هم روبروش یکمک مهران رو صندل به

 ازشو مزه کرد. یو کم دیکش شیآب پرتقالش را جلو وانیل

 یهارنگ به گونه نینگاه مهران سرخ شده بود و چقدر ا ریبود که ز ییمایش یرهیتمام نگاهش خ ارادهیب مهران

 !امدیم مایش دیسف

با  مایما،شیو گرفت سمت ش ختیر یتوت فرنگ یبرداشت و روشو مربا ینون از جانون یاو تکه دیکش قیعم ینفس

اون لقمه چقدر به مزاجش خوش  دونهیکوچک را از دست مهران گرفت و خدا م یتر لقمهلرزان یلرزان و قلب یدست

 اومد!

 ؟یستیراحت ن نجای؟ایبر یخوایچرا م-:دیداد و پرس یبه صندل هیتک مهران

 مزاحمتون بشم! خوامیخب نم یچرا،ول-نگاهش را باال داد و گفت: مایش

 !یستیوقته مزاحم ن یلی،خیستین-پر از عشق گفت: یبا لبخند و نگاه مهران

 دست خودش نبود! رونیبشکافه و بپره ب نشویس خواستیقلبش که م اریاخت مایش

و بود ر زیم یرو که رو مایانداخت که مهران دستشو دراز کرد دست ش نییتر از قبل سرش رو پانزد فقط سرخ یحرف

 که معلومه نجوریا ،خبیبگم که بد برداشت نکن یچجور دونمینم-گفت: دادیکه کوتاه فشار م یگرفت و در حال

م اگه بگ خوامیهرحال م کرد،بهیم ینافرمان قلبمانکار  دمیتورو د یقصد برگشت نداره،هرچند من از وقت گهید سینف

 !یخواستگار امیبدن ب تیو خانوادت رضا یباش یراض

 !هشیم یاون چ فیتکل د،پسیشما زن دار یول-و آروم گفت: دیکش رونیدست مهران ب ریشرم زده دستشو از ز مایش
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 با من ادامه خوادینم گهید سیپسر هم دارم،نگران نباش نف هیمن -و گفت: دیکش شیموها یال یکالفه دست مهران

از  شیهم ب ایخوام،آریمنم نم گهیرو داشتم که د یزندگ نیمن بودم که اسرار دوامِ ا نیا خواستیاز اول نم یعنیبده 

 شمیم الشیخیکال ب گمینم س،یبه نف دمیحضانتشو م-:ادو ادامه د دیکش قیعم یست و...نفسحد به مامانش وابسته

 ...ینه،به هرحال پسرمه اما اگه تو بخوا

 با بودن پسرت ندارم! ی، من مشکلنه-تو حرفشو گفت: دیپر مایش

از مادرش جداش کنم،من  خوامیاما نه نم رسونهیخانوم بودن تورو م نیا-رو لب مهران نشست و گفت: یواقع یلبخند

 جبران بشه! کمشی دیشا ینجوریبد کردم ا سیبه نف

 

 بچه رو از مادرش هی دینبا یصورت چینظر من در ه ،ازدیکنیکارو م نیبهتر-کوتاه گاز گرفت و گفت:لبش رو  مایش

 جدا کرد!

 ؟یبذار ونیبا خانوادت در م یخوایه؟میخب،االن جوابت چ-:دیبا همون لبخندش سرش رو تکون داد و پرس مهران

فوت کرده و مادرم مجددا ازدواج کرده و  شیسال پ یلیندارم،پدرم خ یامن خانواده-بغض کرده جواب داد: مایش

 شرم کم بشه! یجوریاالن دوتا پسر داره که همه فکر و ذکرش اونان و من فقط حکم سربارو دارم براش،از خداشه 

رو  د،دستشیتو آغوشش کش ارادهینشست و ب مایو بلند شد،کنار ش دیدلش لرز مایش هینگاه باران دنیبا د مهران

 نوکرتم تا تهش،غصئه نخور! زم،خودمیآروم باش عز-و گفت: دیکش مایاش رنگ شب شنوازش گونه رو موه

 قرص شده بود! ارادهیاشک زد و دلش ب ونیم یلبخند مایش

 

... 

 

 که شبیتو،اون از د ییمعلومه کجا-بغل جلوش سبز شد و با اخم تشر زد: ایآر نیباز کرد و وارد خونه شد،نسر درو

 !رونیب یاز امروز که آفتاب نزده بدون خبر دادن رفت نمیا یومدیزد جلو مهمونام ن بتیغ
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 کار داشتم!-گفت: تیپر از دلخور یرو از بغل مادرش گرفت و با نگاه ایآر سینف

 نگران شدم! کار،دلیچ-:دیدرهم رفته پرس ییبا ابروها نینسر

 رفته بـ...-تکون داد و گفت: نیسرشو به طرف سینف

بعدا -کامل نشده بود که نگاهش به خاله نسترنش افتاد و لبش روهم قفل شد و فقط کوتاه روبه مادرش گفت: حرفش

 !میکنیباهم صحبت م

 یکجا بود-گفت: سیاز کنارش گذشت و نسترن با لبخند روبه نف حرفیبه خواهرش انداخت و ب ینگاه نینسر

 .کردیم یتابیخاله،پسرت ب

 ست بهم.وابسته یآره خاله بدجور-و روبه خالش گفت: دیسرش را بوسبا لبخند رو سرِ پ سینف

 صبحانه ازشون دور شد و به سمت آشپزخونه رفت. دیایزد و با گفتن ب یلبخند نسترن

 

 ؟یخب مامان صبحونه خورد-گفت: ذاشتیتخت م یرو رو ایکه آر یبغل به سمت باال رفت و در حال ایآر سینف

س پاشو پ-و گفت: دیخندان خم شد گونشو بوس سینه باال برد که نف هیفقط سرش رو به معن زونیآو ییبا لبها ایآر

 بهت،قبوله! دمیم دتویبعد من تبلت جد میمفصل بخور یصبحونه هی میفداتشم،پاشو بر

 قبوله!-خندان گفت: یبا صورت نباریتبلت ذوق زده شده بود ا دنیکه از شن ایآر

 بلندشو پس آقا کوچولو!-و گفت: ایآر هینیآورد و آروم زد رو بشال و مانتوشو از تنش در سینف

 ختهیهاش رشدشو رو شونه تیالیها یو همراه مامانش که کش موهاشو باز کرده بود و موها دیپر نییاز تخت پا ایآر

 رفتند. نییها پابود از اتاق خارج شدند و از پله

آوردند که  یموجه لیچه دل دونستینم سیبود،نف یخال مایو ن مینس یِصبحانه جمع بودند و فقط جا زیدور م همه

 .رونیرفتند ب یدوتاشونم سر صبح

 ...خوردیهم به ذوق تبلتش همشو م ایو آر گرفتیم ایآر یبرا یکیکوچ یهالقمه
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 .امیمامان شما پاشو برو باال تو اتاق منم االن م-گفت: ایروبه آر سیکه تموم شد نف صبحانشون

 رفت. ییبلند شد و به سمت اتاق باال حرفیب ایآر

م به ه سیو نف دیچ نیماش یرو تو فیکث یظرفها تایجمع کردند و ب زویم یرو شییو عروس دا تایبه کمک ب سینف

 ایآر یدر که شد با صدا کینزد رهیبگ مایو ن میاز نس یرو بده هم خبر ایبه سمت باال رفت تا هم تبلت آر ایآر یبهانه

 همانجا توقف کرد و گوششو به در چسبوند! کردیصحبت م یکیکه انکار آروم با 

 

... 

 

 صبحانتو بخور،پات که درد نداره؟-و گفت: دیکش شیرا جلو مایآب پرتقال ش وانیل

 یمسکن قو شبینه،د-گفت: کردیکه اشکش را پاک م یمهران برداشت و در حال ینهیسرش را از رو س مایش

 خوردم.

از  لشیموبا یساز بلند شد بره قهوه درست کنه که صداقهوه نگیتکون داد که با د تیرضا هیشو به معنسر مهران

که به اسمِ  سیشماره نف  دنِیبرداشت و با د یرا از رو عسل لشیگرد کرد و به سمت اتاق رفت موبااتاق اومد، عقب

 بله؟-داد: جوابباال رفت و  شیابرو یتا کیشده بود متعجب  ویس "میزندگ"

 ؟ییسالم بابا-تو گوشش: دیچیپ ایآر یصدا

 زم؟یعز یسالم عمرِ بابا،خوب-گفت: یشد و با لبخندِ واقع یجوریدلش  ایآر یصدا دنیاز شن مهران

 !شمیپ ایبابا دلم برات تنگ شده ب-انکار بغض آلود بود: ایآر یصدا

 !امیچشم م زمیچشم عز-و ناراحت گفت: دیبلند کش یپوف مهران

 ناراحته! یلیهم خ ؟مامانیایم یک-:دیپرس ایآر

برات از اون پشمک  یشهرباز میباهم بر امیزود ب یلیخ کنمیم یبابا،سع امیم-تخت نشست و گفت: یرو مهران

 !خرمیم یخوشمزه ها که دوست دار یفرنگتوت



 سیعشق نف

 
69 

 

 م؟یبریمامانم م-:دیو پرس دیبغض خند ونیم ایآر

 !میبریم ادیاگه ب-و گفت: دیکش قیعم ینفس مهران

 !ایمنتظرتم زودب یلیباشه بابا خ-ذوق زده گفت: ایآر

 فعال! بوسمتیام،میباشه بابا م-خندش گرفت و باز گفت: ایاز لحن آر مهران

 تخت نشست. یگذاشت و رو فشیک یمادرش را دوباره تو لیکرد و موبا یخداحافظ ایآر

 

چشماشو محکم روهم فشار داد و خودتش رو لعنت کرد  یبود با شرمندگ دهیرو شن زیکه از پشت در همه چ سینف

 !نبوده ایکه اصال حواسش به آر

 حوصلم سررفته! یلیمامان خ-مادرش گفت: دنیبا د ایو وارد اتاق شد،آر دیرو صورتش کش یدست

 کنم برات؟ کاریچرا مامان،چ-:دی،جفت دستاشو تو دستش گرفت و پرسبه سمتش رفت و جلو پاش زانو زد سینف

 کنم؟ یباهاش باز یدیتبلتمو نم-

 !یکن یباهاش باز یتونیشارژ شب م میبذار دیاالن نه،اول با یچرا مامان ول-با لبخند گفت: سینف

 کنم من،حوصلم سررفته! کاریپس االن چ-پکر گفت: ایآر

 ببرمت پارک؟ یخوایم-:دیو پرس دیدستشو بوس سینف

 !ادیب میآره آره،به بابا هم بگ-شد و گفت: رهیزده به مادرش خذوق ایآر یهاچشم

 !ادیاگه کار نداشت م میگیباشه مامان،بهش م-و گفت: دیکش قیعم ینفس سینف

بره  دیبراش آورده بود عوض کرد و با خودش گفت حتما با شبیکه د ییو لباساشو با لباسها دیکش ارویدست آر بعد

 !ارهیب الشونویتمام وسا

کاو کنج دنشونیبا د سیوارد اتاق شدند،نف مایو ن میباز شد و نس یکه در اتاق با تقبلند شد حاضر بشه  خودشم

 شد؟ یچ-:دیپرس
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رم به دونف مینبود یما تنها شاک نکهیکردند فعال،مثل ا رشیدستگ یچیه-جواب داد: مایرو تخت نشست و ن مینس

شد خواهر برادر چند  رمیکه من دستگ ییکرده بود،تا اونجا تیاز خواهرش هم شکا شونیکی یاز ما بود و حت ریغ

 !نهیکارشون ا هیوقت

اال خب ح-:دیدوباره پرس بستیمانتوشو م یهاکه دکمه ی! بعد در حال"خدا لعنتشون کنه"زمزمه کرد رلبیز سینف

 شه؟یم یچ

 گهید یاحتماال هفته یریگیپ رمیصبح خودم م ،فردایچیفعال ه-گفت: اوردیکه کتشو از تنش درم یدر حال ماین

 دادگاهش باشه!

 !یکمک کرد یلیواقعا،خ یمرس-سرش رو تکون داد و گفت: سینف

 !شدیمتوجه حالتش م سیبود و نف اشرهینافذ خ یبا نگاه ماین

 یبه خودش مسلط باشه و نگاه کردیم یکه سع یبه خودش اومد و در حال زدیکه مادرشو صدا م ایآر یبا صدا ماین

 د؟یبر دیخوایم ییجا-:دینندازه پرس سیسمت نف

 میبر میخوایبله م-که کامال از حرکاتش مشخص بود گفت: یزودتر با خوشحال ایبزنه که آر یخواست حرف سینف

 !نیایشما هم ب نیخوایقول داده برام پشمک هم بخره،اگه م ادیپارک،بابا هم م

با  ایرو نگاه کرد و روبه آر سیکه انکار دلخور بود کوتاه نف یبا نگاه مایخندش گرفت و ن ایآر هیزبوناز بلبل مینس

 !دیشما بر امیمن نم زمینه عز-آرام گفت: یلحن

 !دیگونشو بوس یمحکم بغلش کرد و چندبار میو نس دیکودکانه خند ایآر

 شیاآر یرفت،کم سیچند لحظه منتظر باشه و به سمت سرو-گفت: ایجا کرد و روبه آرروشونش جاب فشویک سینف

 تو اتاق نبود. مایخارج شد ن سیاز سرو یو وقت دیبخش یبه صورتش شاد

 

 

.... 
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از آشپزخانه خارج بشه که مهران به سمتش رفت و در  خواستیم مایرا عوض کرد و اتاق را ترک کرد،ش شیهالباس

 د؟یدار اجیاحت یزیچ-:دیتا به سالن بره پرس کردیکه کمکش م یحال

 نه،ممنون از صبحونه!-مبل نشست و گفت: یبا لبخند رو مایش

 و تا بنا گوش سرخ شد! دیلرز نشیتو س مایکاشت،دل ش مایرو سر ش یابوسه ارادهیب مهران

برم ببرمش پارک احتماال  خوامیبهم زنگ زد،م ایآر-گفت: گرفتیکه دستش رو م یزانو زد و در حال شیروبرو مهران

و مطمعنم که  دونمیم-و ادامه داد: دیکش قیعم یش صحبت کنم...نفستو باها یدرباره خوامیهم باشه،م سینف

 میکنیاز طالق عقد م ده،بعدیم تیرضا یتوافق قبه طال دونمیم شناسمیرو م سیهم که نف ییجوابت مثبته و تا اونجا

خوشحال  ینطوریتا حاال ا مایکن ش کنه،باوریتو کنارم روحمو تازه م ،بودنیاز کنارم بر ذارمیتا اون موقع هم نم

 نبودم!

 نباش باشه؟ یزیکنه،نگران چ زیرو تمکه هم مراقب تو باشه هم خونه رمیگیپرستار م کی

 باشه!-خجالت لب زد: یبا کل مایش

راه با  یزود برگردم خونه رو ترک کرد و تو کنمیم یبا لبخند بلند شد و با گفتنِ مواظب خودت باش،سع مهران

 تماس گرفت. سینف لیموبا

 خوادیپارک اگه م میریم میداد و گفت باباشه جواب بده بگه دار ایرو دست آر لیمهران موبا یشماره دنِیبا د سینف

 .ادیب

 پدرش تکرار کرد. یمادرش را برا یهاجواب داد و حرف ایآر

 .فشیهم قصدش صحبت کردن با مهران بود و مشخص شدن تکل سینف انکار

 

و کمربندشو باز کرد و د عیسر ایرو خاموش کرد آر نیکه ماش سیا،نفیبرسند پارک موردنظر آر دیطول کش ساعتمین

که سمت تاب  ایروبه آر نیشد و بعد از قفل کردن ماش ادهیهم پ سیشد،نف ادهیرو باز کرد و پ نیدرِ ماش یدست

 !ایتر آرآروم-گفت: دیدوئیم
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 ایآر یبود،وقت مایبود اما تمام حواسش به نگاه دلخور ن ایرفت و روش نشست،نگاهش به آر مکتیبه سمت ن خودشم

 رو فشرد! سیدل نف مایو دلخور ن رهینگاه ت ادیگفت بابام هم باهامون م

 سالم!-

 بابا بابا کنان به سمت ایکرد،کوتاه جوابش را داد که آر دایپ یمهران تالق یرا باال برد و نگاهش با نگاه مشک سرش

-:دیپررنگ پرس یو با لبخند دیگونشو بوس یخم شد و محکم بغلش کرد،چندبار یلبخند و مهران با دیمهران دوئ

 زدلم؟یعز یکجا بود

 م؟یبخر یفرنگپشمک توت میبابا بر-اشاره کرد و گفت: یفروشبدون توجه به سوال باباش با دستش به پشمک ایآر

 !میبخر میزم،بریچشم عز-و گفت: دیدستشو بوس مهران

ه پشمک ب یایآر ینگاهش با اخم رو سینشست،نف سیبعد تنها اومد و کنار نف نیمدور شد و ده سیبغل از نف ایآر

 !خوردیپشمک م یتاب نشسته بود و دولپ یدست بود که رو

 شبیشماست،د شِیخبرا که پ-نگاهش کرد و با پوزخند طعنه زد: یرچشمیچخبر؟ز-:دیسوال مهران که پرس با

 خوش گذشت با عشقتون؟

درخواست -مکث گفت: هیاش بعد از چند ثاناز طعنه مانیپش سینزد،نف یو حرف شیموها یال یه دستکالف مهران

درد  به یزندگ نیا گهید یکه متوجه بش یدرک داشته باش یانقدر دوارمیدستت،ام رسهیم هیطالق دادم،صبح احضار

 !خورهینم کدوممونچیه

موضوع رو بهت بگم،اما  نیهم خواستمیمنم اتفاقا م-انکاو که سبک شده بود گفت: قیعم ینفس دنیبا کش مهران

 !شدیبود کارمون زودتر انجام م یاگه توافق یدادیبهم اطالع م دیبا

 تمومه! زیهمه چ یبد تیرضا شه،توینم رید شهیعاشق پ ینگران نباش آقا-زد: یپوزخند سینف

 تـ... اتمهیباشه فقط مهر-با تکان سر گفت: مهران

 !ریوالغ خوامیرو م ایحضانت آر خوام،فقطینم-تو حرفش: دیپر سینف

 ایبه نام آر زنمیکه شد هجده سالش چهل درصدم م ایبه نامت آر زنمیرو م ده درصدر کارخونه-دوباره گفت: مهران

 ...یول یحاال هرچ ایاون ده درصدم بده آر یخواست یتوام خوددان
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 ؟یچ یول-:دیمتش و پرسبرگشت س سیرا خورد که نف حرفش

 !برمشیو با خودم م نمیبیرو م ایآر امیهروقت خواستم م-ادامه داد: مهران

 م؟یکن کاریخب،حاال چ-:دیپرس نینزد که مهران بعد از چند م یحرف سینف

تمام  امیدنگ و فنگ نداشته باشه،منم م ادیز میکن یکاری دیبا م،فقطیبکن ستیقرار ن ی،کاریچیه-گفت: سینف

 نباشه! یکه مشکل برمیرو م ایخودم و آر لیوسا

 س؟ینف یمثال چه مشکل-:دیپرس یحرص مهران

 موقع! هینکنه  تشونیمن اذ یالیوسا ارنیب یدیمثال خانومتون اگه خواستند لوازم جد-زد: شین سینف

 شد. رهیخ سینف رخمیبه ن دیپر از ترد یو با نگاه حرفیب مهران

 

 شده؟ یزیچ-بپرسه: یزیاز هرچ یخال یبرگرده و با نگاه سینگاهش باعث شد نف هینیسنگ

 هیاخالقت  یسال زندگپنج نیتو ا کنمیفکر م نینه,فقط دارم به ا-تکون داد و گفت: نیسرش رو به طرف مهران

 نکرده! ریدرصد هم تغ

 ینش خوبواک تونهیکه دوسش نداره م یزیکنه،مگه انسان در مقابل چ ریتغ دمینبا-زد و گفت: یپوزخند سینف

 نشون بده؟

 !دستیفایب سیکلنجار رفتن با نف دونستینداد,چون خوب م یجواب مهران

 نبود! میمستق یصراط چیبه ه اون

 ایبه روبرو و آر الیبود که کنار هم نشسته بودند و هردو در ظاهر ساکت و در باطن پر از فکر و خ شتریب ساعتمین

 بودند! رهیخ

 لشیخارج کرد و شماره مادرش رو موبا فشیرو از ک لیموبا سیرو شکست,نف نشونیسکوت ب سینف لیموبا یصدا

 افتاده بود!
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 !دادینداد!به خودش حق م جواب

 مادرش بود! شیزندگ هینابود هیاصل باعث

 !فشیقرار داد و انداخت داخل ک لنتیرو رو سا لیموبا

بابا -گفت: نداختیکه خودشو بغل مهران م یلورجه وسط بابا مامانش نشست و در حاخسته از اون همه ورجه ایآر

 !ادی!مامانم بمیبخور تزایپ میگرسنمه،توروخدا بر

اشه خوردن هم ب تزای,پهیامروز کاف ی,براگهیبسه د-گفت: ایبا اخم روبه آر سینگاه کرد که نف سیدودل به نف مهران

 بعد! یبرا

 بخورن! تزایناهار پ یکرد که برن برا یرو راض سینف هیگر یو در آخر با کل کردیاما نق زد,قبول نم ایآر

 یافتاد که تو خونه تنها بود و حتما برا مایش ادیراه افتاد,وسط راه  سینف نیشد و پشت ماش نشیسوار ماش مهران

گرفتن  یبرا یکه گاه یابا موسسه عیو سر دیکوب شیشونینداشت,محکم با کف دستش به پ یزیناهار هم چ

 خدمتکار هیخونه  یبرا ساعتمیتا ن تگرفت و گف گرفت،تماسیو کارخونه باهاشون تماس م خونه یخدمتکار برا

 اشنهیبا هز یرو بکنه,طبق معمول هم مشکل خونه یباشه هم کارها مایخانوم بفرستن که تا دوماه هم پرستار ش

 نداشت!

..... 

 

نه,دست آخر با هزار زحمت و  ایکه تلفن خونه زنگ خورد,مردد بود که جواب بده  دیزحمت رو کاناپه دراز کش یکل با

 یارک هیسالم,من -تو خونه: دیچیمهران پ یو صدا ریغامگیبه کمک عصا بلند شد به سمت تلفن بره که رفت رو پ

و  یپرستار یبراخونه هم  ادیخانوم خدمتکار م نفر کی,گردمیکارخونه شب برم رمیهم م نجایاومد از ا شیبرام پ

 !بوسمتی,مشتیمنتظر شبم که برسم پ تابانهی,برسهیم گهید ساعتمیخونه تا ن یکارا یکمک به تو هم برا

آخر مهران ضربان قلبش دور تند برداشته بود لبش محکم  یهاکه از حرف یدوباره رو کاناپه نشست و در حال مایش

 !دیرو صورت قرمز شدش کش یگاز گرفت و دست
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 یخونه و صاحبش حکم فرشته نی,اتونستیبلند بشه تمام خونه رو با دقت نگاه کنه اما نم خواستیدلش م یلیخ

از  یاذره وقتچیو مطمعن بود ه دیپرستیهم با تمام عشقش به مهران اونو م مایداشت که ش مایش ینجات رو برا

 !شهیعشقش به مهران کم نم

 

..... 

 

 ؟یشد ریخب مامان س-:دیپرس کردیل پاک مرو با دستما ایکه دست آر یحال در

عد از نخورده بود ب تزاشویاز پ یاتکه یحت نکهیبلند شد و با ا سیآلود سرشو تکون داد که نفخواب ییهابا چشم ایآر

 جا کرد!رو شونش جاب فشویرو تو بغلش گرفت و ک ایکوتاه از مهران,آر یتشکر

رو  ایخارج شدند,مهران رو سر آر یفوداز فست سیگذاشت و همراه نف زیم یرو تزاهارویهم بلند شد,پول پ مهران

رفت و به سرعت از اونجا دور  نشی,به سمت ماشسیسرد روبه نف یو با خداحافظ دیکه خواب رفته بود رو بوس

 خودشم سوار شد و راه افتاد. وگذاشت  نیعقب ماش یصندل یرو رو ایکوتاه آر یآه دنیبا کش سیشد,نف

و مادرش و  مایاز ن کالسیموقع چقدر مخبر نداشت تا اون سیو نف دادیچهار رو نشون م کینزد نیماش یرو ساعت

 داره و چقدر همه نگرانشون شدند! مینس

 رونیجفتشون مشخص بود از در ب یافهیاز ق یکه نگران مایو ن میخونه پارک کرد در باز شد و نس یرو که جلو نیماش

 شده؟ یزیچ-:دیپرس شدیم ادهیپ نیکه از ماش یحال با تعجب در سیاومدند و نف

 بهت! میحاال صدبار زنگ زد ؟تایدینم لتویشده,چرا جواب موبا یزیزهرمار و چ-:دیروبهش توپ مینس

بود  لنتیرو سا لمیموبا دیببخش-که بغلش کنه گفت: رفتیم ایکه سمت آر یرو بست و در حال نیدرِ ماش سینف

 متوجه نشدم!

رو از بغلش گرفت و  ایآر رفتیبهش م یتوپ یغرهکه چشم یبه سمتش رفت و در حال میرو بغل کرد که نس ایآر بعد

که تا اون موقع ساکت بود با چند قدم  مایقفل کنه و بره تو که ن نویخواست در ماش سیبه سمت خونه رفت,نف
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پشت فرمون روبه  تینشیو م کردیرو باز م نیکه درِ ماش یاز دستش گرفت و در حال چوییو سو سیخودشو به نف

 هم باالفاصله راه افتاد. مایدور زد و نشست و ن نویماش حرفیب سی,نفنهیاشاره کرد که بش سینف

 متفکر بام تهرانه! یمایکه دقت کرد متوجه شد که مقصدِ ن کمیناآشنا بود اما  سینف یبرا ریمس

 یو نگاه کردندیم یچشماش نافرمان یشد اما هرازگاه رهیجلوش خبه  حرفیساکت و ب مایبغل کرد و مثل ن دستاشو

 شده بود! پیتو چقدر امروز خوش نداختیم مایسمت ن یدزدک

یب سیو عطرش همون عطر سرد گذشته بود و نف ومدیبه تنش م بیعج یو شلوار کتان مشک یشمیسبز  رهنیپ

کرد و  یرو نقاش مایصورت ن یواقع یکه لبخند کردیهم با عشق نگاهش م یشده بود جور رخشمین یرهیخ اراده

 اشتند!د سینف یکردن دستا رونبابه بوسه یبیعج لیو لبهاش هم م رهیرو بگ سیداشت دست نف لیدستش چقدر م

 !رهیبگ ماین مرخینگاه از ن یخجالت و شرمندگ یو با کل ادیبه خودش ب سیباعث شد نف مایکوتاه ن آهِ

 

 و دهنش مهار کرد!لبش ت دنیخندشو با کش ماین

 نندازه! مایسمت ن ینگاه گهیکرد د یدستاشو بغل کرد و سع سینف

 جلو! یرهیبه مقصد هردو ساکت بودند و خ دنیرس تا

 !کردیم یآلودگاحساس خواب سیشلوغ بود و نف هاابانیخ

 هاش روهم رفتند!داد و چشم هیتک یصندل هیرا به پشت سرش

 جلوش شد! یرهینگاهش کرد و دوباره خ یرچشمیز ماین

 !متوجه شد سیبه دستش وارد کرد که نف فیخف یرو گرفت و فشار سیدست نف مایبام تهران که شدند ن کینزد

که نگاهش  سیداشت و روبه نفرا نگه نیماش مایو چشماشو باز کرد!.ن دیکش رونیب مایرا آرام از دست ن دستش

 شو! ادهیپ-با لبخند گفت: کردیم

 شد. ادهیدرو باز کرد و پ حرفیو ب دیکش قیعم ینفس سینف
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رفتند سوار که شدند  نیکابرفت و هم قدم هم به سمت تله سیشد و بعد از قفل کردن در کنار نف ادهیهم پ ماین

 نجا؟یا میاومد یچ یبرا-:دیپرس سینف

,باور کن خودمم دونمینم-رو لرزوند گفت: سیکه دل نف بیعج یو با لحن دیموهاش کش یدستشو ال ماین

 !نجایمنو کشوند ا یزیچ هی,فقط دونمینم

 بود! سیسبز نف یهاچشم یرهیهم خ ماینگاهش کرد و نگاه ن حرفیب سینف

 نگاه هم رو خوب درک کردند! هیهردو معن نباریبود اما ا بینگاه از هم نگرفتن,عج نیکابتله ستادنیا تا

ن در راه رفت سیدار نفپاشنه یهاشد,کفش ادهیرو گرفت و کمکش کرد پ سیدست نف مای,نستادیکه ا نیکابتله

 !دادیفشار م رومایو محکم دست ن کردیم تشیاذ

 امیم رهیگی,هروقت دلم مکنهیمنو آروم م نجایا-گفت: مایمکث ن ینشستند و بعد از کم یتکه سنگ یهم رو کنار

 یکه تو باش نی,همسینف خوامینم یزیچ گهی,من دیخصوصا که تو کنارمآرامش گرفتم,م شهی,حاال هم مثل همنجایا

 و بدونم فقط...

 !دیرو صورتش کش یحرفش را خورد و کالفه دست ماین

 اون هنوز متاهله,بس کن! مایلعنت بهت ن-خودش گفت: با

 نبود! سیجز متاهل بودن نف یزیشده و اون چ مایحرف ن یمانع ادامه یزیچ هی دیفهم سینف

 !شدیباز م ماین یراه هم برا شدیاز مهران جدا م سینف اگه

 درخواست طالق دادم,به مهران هم گفتم باعث تعجبه اما قبول کرد!-داد و گفت: چیهم پ یدستهاشو تو سینف

 

 !کردی,خب معلومه قبول مشیدیتو خونه د گهیزن د هیبا  یگیمگه نم-کوچک رو لبش نشوند و گفت: یپوزخند ماین

 بود! دهیفایاشکش ب ختنیدر نر شیاون شب باز بغضش گرفت و سع هیتلخ یادآوریاز  سینف

 نیکلوشو از ب یبزرگ شده یو غده کردیرها م مایخودشو تو بغل ن دیکشیگرفته بود و اگه خجالت نم یلیخ دلش

 !بردیم
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 !رهیهارو بگرهقط یهیبق یکرد جلو یسع دیبلند که کش یبا آه سیو نف دیاشکش رو دستش چک یقطره نیاول

 !دیدستشو مشت کرد و عقب کش سیکه نف رهیبگ روسیدستشو جلو برد خواست دست نف طاقتیب ماین

عاقبت ,شمیسالها,باالخره مال تو م نیتحمل کن,مثل من,مثل تمام ا-تو دلش گفت: سیفقط نگاهش کرد که نف ماین

 !دمی,بهت قول ممیشیمال هم م

 که به خودش زده بود رو لبش نشست,هرچند کوتاه هرچند تلخ! ییهااز حرف یلبخند

 ؟یستیگرسنه ن-:دیپرس کردیکه نشسته نگاهش م سیکوتاه رو زانوش زد و بلند شد,روبه نف یمشت ماین

 وردم!چرا اتفاقا, صبحونه هم نخ-گفت: کردیکه پشت مانتوشو صاف م یتو دستش گرفت و بلند در حال فشویک سینف

 م؟یناهار بخور میبر یموافق-ون داد و با اشاره به رستوران گفت:سرشو تک ماین

 !می,بریاوک-ابروشو باال داد و گفت: یتا هی سینف

.... 

 

 !دیامضا کن نجارویلطفا ا دیشمس اگه خودتون هم موافق یآقا-

 !کردیرو امضا م گفتیکه محضردار م ییخودکار رو برداشت و جاها سیبه نف یچشم ریز یبا نگاه مهران

 دلش گرفته بود! ارادهیب سینف

 یهایباهاش جواب تمامِ  سرد یسال زندگبود که تو تمام پنج یآقا نامحرم اعالمش کرد,مردکه االن حاج یمرد نیا

 هاش سرخ بود!بود و انکار چشم ستادهیرا با عشق داده بود و االن مقابلش ا سینف

محکم گاز گرفت و دلش انکار درد  نشوییگرفت,مهران لب پا نییو سرشو پا ختیر سینف یرو گونه یاشک قطره

 !کردیم

 باش! ایمواظب خودت و آر-گفت: آروم
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 نیرفت و سوار ماش نییپا یرو به تند مشت شد و بدون نگاه بهش محضر رو ترک کرد و چندتا پله سینف یهادست

 شد!

 هم سخت بود! یلیرو برداشت و سخت بود! خ نیماش یکل فضا هقشهق

 سخت بود! شیاز ب شیب سیطالق برخالف تصورات نف یهیاومدن با قض کنار

 رو روشن کرد و با تمام سرعت به سمت خونه روند! نیماش

مادرش و  یرو برده بود خونه ایخودشو آر لیتمام وسا سیحکم طالقشونو صادر کرده بود نف یصبح که قاض روزید

 !تموم شد زیامروز هم تموم شد،همه چ

 رو بهش داده بود! ایاش ده درصد سهم کارخونه و حضانت کامل آرطبق گفته مهران

 کرده! حاال هیکه گر زدیداد م افشیشد,ق ادهیبرداشت و پ فشویخونه توقف کرد,ک یچقدر گذشت که جلو دینفهم

 بده! یجوابشونو چ دونستینم سیرفته بودند وگرنه نف روزیخوبه مهمونا د

 س؟یشده نف یچ-:دینگران پرس افشیق دنیبا د نیوبرو شد,نسرکه باز کرد با مادرش ر درو

 یخواستیم یچ-کرد: یسر مادرش خال شویپنج سالشو تمام دق و دل یهازد و تمام عقده یپوزخند سینف

 لیدر مقا یمامان,چطور روت شد؟ چطور تونست شهی,اصال باورم نمشهیتو بود,مامان باورم نم ریبشه؟همش تقص

زن  هیمنو حاال,من  نیببخوشبخت بشم؟ ی,چرا نذاشتیکرد یباز ندمی,چرا با آینیمهران ساکت بش یدهایتهد

پسرمو خراب کردم,گند زدم  یندهیخودم آ یمادرم که با دستا هیپر از گرگ,من  یجامعه نیبچه تو ا هیام با مطلقه

 !یمنو نابود کرد یایمامان از چشم تو که بخاطر هوست کل دن نمیبیاز چشم تو م نارویو تمام ا شیبه خوشبخت

خواهرش کباب  یبود و دلش واقعا برا ستادهیا یناراحت کنار ورود میو نس گفتیهق مهارو با هقحرف نیا سینف

 بود!

 

 نباشه م ادتیزدم  نویا-زد تو صورتش و گفت: یجلو رفت و چک محکم سینف یهااز رفتار و حرف یعصبان نینسر

و که شوهرت یداشته باش اقتیانقدر ل یخواستی،میزنیو حرف م یکنیباهام رفتار م ینجوریکه ا ستمیتو ن یبچه

 خودتو بچت! یندهیبه آ یکه گند نزن یدارنگه
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 وارد خونه میبدون توجه به نس زدینفس منفس یکه از شدت ناراحت سیحرف به سمت باغچه رفت و نف نیاز ا بعد

رو که  ایخودشو آر یهاتمام لباس سیبا تبلتش بود,نف یتخت مشغول باز یرو ایبه سمت باال رفت,آر میشد و مستق

گذاشت و بدون توجه  نیداخل ماش نییبرد پا یکی یکیچهارتا ساک آورده بود و هنوز باز نکرده بود رو  یتو روزید

رو  ایجا نذاره دست آر یزیچ کردیت مکه دق یروهم حاضر کرد و در حال ایداشت مانعش بشه آر یکه سع میبه نس

 رفت. نییها پاگرفت و از پله

 آخه؟ یبر یخوایکجا م شعوریب سینف-داد زد: مینس

 از دست شماها راحت بشم! گهیقبرستون که د رمیم-بدتر از اون داد زد: سینف

جلو نشست،کمربندشو بست و خودشم  ایرو باز کرد و کمک کرد آر نیحرف از خونه خارج شد،درِ ماش نیدنبال ا به

 دور زد نشست و راه افتاد!

 بود! رهیو فقط ساکت به جلوش خ زدینم یحرف کردیمادرشو درک م تیکه عصبان ایآر

 کجا بره؟ دونستینم سینف

 !بود ابونایتو خ سرگردون

 ؟ایآر-بود! صداش کرد: رهیانداخت پکر به جلوش خ ایسمت آر یبود،نگاه ازدهی کینزد ساعت

 بله؟-برگشت سمتش: ایآر

 مامان؟ یستیگرسنه که ن-

 !مینه مامان با خاله تازه صبحونه خورد-سرشو باال برد: ایآر

 مامان؟ میحاال کجا بر-:دیو پرس دیکش ایرو صورت نرم آر یبا لبخند دست سینف

 ست؟یخونمون؟بابا مهران منتظرمون ن میریمگه نم-:دیاز هرجا پرس خبریب ایآر

 داشت! مایبه ن یدیشد ازیکرد آروم باشه!.االن ن یبا درد چشماشو بست و سع سینف

 یبرا میریم میریاونجا نم گهینه مامانم د-و جواب داد: دیکش قیعم یرو قانع کنه نفس ایکرد با آرامش آر یسع

 باشه؟ زمیزکنارتم ع شهیمنم هم نتتیبب ادیب یاما بابا قول داده هروقت تو خواست میکن دایخودمون خونه پ
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 بابا؟ شیپ میریآخه چرا نم-:دیانکار قانع نشده بود چون بغض کرده پرس ایآر

وجه مت یبغض نکن فداتشم،بزرگ بش-به موهاش گفت: زدیکه بوسه م یخم شد طرفش بغلش کرد و در حال شینف

 م؟یبر دیکجا با مینیحاالهم اشکاتو پاک کن بب زمیعز یشیم

 ما؟یخونه عمو ن میبر-که هنوز رد اشک رو صورتش بود گفت: یعقب رفت و در حال ایآر

 ؟یگفت یچ-:دیمکث پرس هیبعد از چند ثان ایبهت زده از حرف آر سینف

خوشم  نجایگفتم من از ا میزدیباهم حرف م میآخه اون روز که داشت مایعمو ن یخونه میگفتم بر-دوباره گفت: ایآر

اونم تو  دمیتورو ند یخونه من منم گفتم من که خونه یایب یخوایم گفت مخونه خودمون اون برتمیمامانمم نم ادینم

 اونجا؟ میاما قشنگه بر کترهیچما کو یقشنگه از خونه یلینشونم داد خونش خ لشیموبا

 

 میکن دایخونه پ هی دیبا میشینم ماینه مزاحم عمو ن-دل کردن گفت:دل یو بعد از کم دیرو صورتش کش یدست سینف

 برا خودمون!

ونت خ میایفقط امروز م میبهش بگ مایعمو ن میزنگ بزن گهید میاونجا فقط امروز بر میمامان توروخدا بر-غر زد: ایآر

 باشه مامان؟

 بار گفتم نه! هی ایبس کن آر-شد: یعصبان سینف

 دستاشو بغل کرد و با گفتن قهرم باهات! ایآر

 کنم؟ کاریاالن چ ایو خدا دیبلند کش یپوف سینف شهیبرگردون سمت ش روشو

 بله؟-بود جواب داد: میخارج کرد شماره نس فشیزنگ خورد،از ک لشیحرفو با خودش زمزمه کرد که موبا نیا

 وونه؟ید یکجا رفت سینف-

 دنبال خونه؟ رمیدارم م-

 ؟یبرگرد توروخدا بچه شد سیتو باز نف یخل شد-داد زد: مینس
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 فعال کار دارم خداحافظ! ذارمینم پامو تو اون خونه گهیقسم نخور من د-

 روشن کرد. نویبزنه قطع کرد و ماش یکه حرف میمجال به نس بدون

 

 هی یدو ظهر بود که جلو کینکرد,ساعت نزد دایپ یمناسب یخونه خودشون سر زد اما جا هیکیچندتا بنگاه نزد به

شد،با  ادهیکوتاه سمتش انداخت و پ ینگاه سینشسته بود،نف نیتو ماش حوصلهیب اینگه داشت،آر گهیبنگاه د

 !مایخونه ن رمینکنم م دایمناسب پ یهم جا نجایخودش گفت اگه ا

 جوابشو داد ییآروم سالم داد که مرد با خوشرو سینشسته بود نف زیمرد حدود چهل ساله پشت م هیبنگاه شد، وارد

-فت:از نگاهش گ یشرمزدگ یرد با کمآروم گفت و بعد از نشستن روبه م یمتشکرم سیو دعوتش کرد به نشستن,نف

 !خوامیم دیخر یمناسب برا ینقل یخونه هی

 د؟یچند نفر-:دیمکث پرس یبا کم مرد

 دو نفر,خودم و پسرم!-جواب داد: سینف

 پس شوهرتون؟-:دیباال رفته پرس ییبا ابرو مرد

 !میجدا شد-کالفه لب زد: سینف

 نیخوب چند مورد هست اگه بخوا یلیخ-داد گفت: هیرو لرزوند و شرم رو بهش هد سیکه تن نف یبا نگاه مرد

 نشونتون بدم! تونمیم

 تا چه حد توانشو دارم! نمیتا بب دیلطف کن متهاشویق-گفت: قیعم یبا نفس سینف

من خانوم جوان و  ستین یمشکل دیاگه هم توانشو نداشت-ننشست گفت: سیکه اصال به دل نف یبا لبخند مرد

 !میایباهم کنار م یجور هیباالخره  کنمیرد نم یمثل شما رو که دست خال ییبایز

اه بد از بنگ ینثار مرد و هفت جدش کنه اما منصرف شد و با نگاه ینفس زنان بلند شد و خواست فحشنفس سینف

 شد؟ یکجا خانوم؟پس چ-که گفت: دینحس مرد رو شن یشد! همزمان صدا نیخارج شد و سوار ماش

 !شرفیمرد رو با دستهاش خفه کنه,ب خواستیدلش م چقدر
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روشن کرد, با  نویکه خوابش برده بود انداخت و ماش ایسمت آر یو نگاه دیپشت سرهم کش قینفس عم چندتا

 !کردیکه بغضش سرباز کرده بود و هق هقش رو بزور خفه م یدر حال روندیآور مسرسام یسرعت

 

که  به مادرش دهیو ترس دیاز خواب پر ایآر شیبلند گر یهق کرد که از صدا,بلند بلند هقارهینتونست طاقت ب رشآخ

 مامان؟-فرمون گذاشت نگاه کرد و آروم صداش کرد: یو سرشو رو دیکش ابونیو کنار خ نیماش

که  یمهار کرد و در حال شویگر کردینگاهش م دهیکه ترس ایبازِ آر یهاچشم دنیسرشو بلند کرد و با د سینف

 یخونه میبر رمیآدرس بگ میخاله نس زنمیمامانم االن زنگ م ستین یزیچ-گفت: ایروبه آر کردیاشکهاشو پاک م

 فعال! ماین

بوق  نیکه با دوم میخارج کرد و زنگ زد نس فشیاز ک لشویموبا سیحرف مادرش زد و نف دییدر تا یلبخند ایآر

 س؟یالو نف-جواب داد:

 ؟یرو دار ماین یآدرس خونه میسالم نس-جواب داد: سینف

 کار؟یچ یخوایم-:دیمتعجب پرس مینس

 نکردم! دایمناسب پ یاونجا فعال جا میامشب بر خوامیم-کوتاه جواب داد: یبا پوف سینف

 ؟یبخواب کیرو سرام یخوایتو خونه؟م ینیبچ یدار لیمگه تو وسا یکن دایآخه خونه هم پ-غر زد: مینس

 کرده بود و کل ضیهم کم بود که هموناروهم اون موقع تعو اشهیجهز ینداشت,حت یچیه سینف گفتیراست م مینس

 بود! دهیخونشونو خود مهران خر یها لیوسا

 آدرسشو؟ یحرفا دار نیا الیخیفعال ب-و گفت: دیکش قیعم ینفس سینف

 !دمیم امیآره صبر کن برات پ-جواب داد: مینس

تو  لشیقطع کرد که همزمان موبا ویگوش ماین یخونه رهیکس نفهمه که م چیه نکهیا دیبا گفتن باشه و تاک سینف

شو العملخونش عکس رهیم یوقت خواستیاز عمد جوابشو نداد,م سیافتاد,نف شیرو گوش مایو شماره ن دیدستش لرز

 !نهیبب
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ود فرستاده ب میکه نس ین کرد و به سمت آدرسروش نویماش سیو نف دیهم رس مینس امیکه قطع شد پ ماین تماس

 روند!

 یگرسنه بودند,مخصوصا خودش که اصال صبحونه هم نخورده بود و بدجور دیشد ایدور نبود و خودشو آر ادیز

 !کردیاحساس ضعف م

 

 االن خونه باشه. ماین زدیحدس م سی,ساعت سه بود و نفستادیآپارتمان ا یبعد جلو ربعکی

 اف رو به صدا درآورد.اف سیشدند و به سمت در رفتند و نف ادهیپ ایآر همراه

 !!؟ییتو سینف-:دیچیپ سیتو گوش نف مایمتعجب ن یبعد صدا هیثان چند

 ؟یخوایمهمون نم-گفت: ایبا نگاه سمت آر سینف

 !۴۲باال,واحد  نیایب-درو زد و گفت: عیسر ماین

 یو رنگارنگ بود  وارد ورود بایز یهاشدند که پر از گل اطیرو گرفت و وارد ح ایزمزمه کرد و دست آر یاباشه سینف

 !تنش بود یو شلوارک مشک یطوس شرتیواحدش منتظرشون بود,ت یجلو مایشدند و سوار آسانسور باال رفتند,ن

 گفتیم ادیب خواستیخونه شما مامانم نم مییایکردم ب یمن مامانمو راض-گفت: عیو سر دییسمتش دو دنشیبا د ایآر

 !میشیمزاحمش م

 زمیعز یکرد ی,خوب کارستیمزاحم من ن وقتچیه دهیمامانت هنوز نفهم-زانو زد و ناراحت گفت: ایآر یجلو پا ماین

 بدو برو تو!

 تو! ایب-گفت: کردیقشنگ نگاهش م یکه با حالت سیبلند شد,روبه نف مایداخل شد و ن ایآر

 ییرایپذ هیشد, ماین هینقل یخونه یبایز ونینگاه متوجه دکوراس نیکفشاشو از پاش درآورد داخل شد,تو اول سینف

بود و فرش ستش همراه  بنفشدیبنفش رنگ که چنتا کوسن سف یهایکه سمت راست با راحت یهشتاد متر بایتقر

 یشده بود,پرده ها دهیو فرش همرنگش چ یاکرم قهوه یهایو سمت باال چپ هم با سلطنت نهیبزرگ و شم یویت

 به خونه داده بود! ییبایز ینواز واقعا جلوهچشم یو تابلوها بایز یرنگ و لوسترهاکرم 
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در هم سمت چپ  هیکه دوتا در سمت راست و  رفتیم کیراهرو بار هیسمت چپ بود و از سمت راست  آشپزخونه

 زیر یرنگ با گلها یریش یواریکاغذ د ییرایپوشونده شده بود و کل پذ ییبایز یابود,کفِ راهرو با فرش کرم قهوه

 بود! بایبود که واقعا ز یکرم

 !باستیبود,خونت واقعا ز ایحق با آر-روبهش گفت: مایسمت ن یبا نگاه سینف

 طرفا؟نیقابلتو نداره,فقط متعجبم که چه عجب ا-کوتاه زد و گفت: یلبخند ماین

 م؟یبرگرد یناراحت-عمدا طعنه زد: سینف

 ,فقط سوال کردم!سین نفنز شیانقدر ن-دلخور نگاهش کرد: ماین

با  تنشسیم یو کنارش رو راحت رفتیم ایکه سمت آر یمتوجه نشد و در حال سیگفت که نف ییزایچ هیلب  ریز بعد

 !یمارو تحمل کن دیفکر کنم امروزو با مینکرد دایمناسب پ یخونه-کوتاه گفت: یآه

 خونه؟ یدیتازه رس-:دیپرس سینشست که نف سینف یروبرو حرفیب ماین

 !نیدیکه شما رس رمیبرم دوش بگ خواستمیم دمیرس شهیم یساعتمیآره ن-و گفت: دیرو صورتش کش یدست ماین

 راحت باش! ریتو برو دوشتو بگ-و گفت: دیکوتاه کش یآه سینف

 ن؟یناهار خورد-:دیپرس ایروبه آر ماین

 !ادیمامان گرسنمه تازه خوابمم م-و گفت: سینه,بعد رو کرد سمت نف-سرشو برد باال: ایآر

ناهار با تو منم برم  ستیهست اگه زحمتت ن زیهمه چ خچالیتو -زودتر گفت: مایبزنه که ن یخواست حرف سینف

 !امیب رمیدوش بگ

 تو یهادوتا اتاق-هم همزمان باهاش بلند شد و دوباره گفت: مایسرشو تکون داد و با گفتنِ باشه بلند شد که ن سینف

 !یاونجا لباساتو عوض کن یبر یتونیراهرو اتاق خوابن م

 راحتم! ینجوریهم خوادینه,نم-مانتو و شالشو از تنش خارج کرد و گفت: سینف

اتاق  ذارمشونیم-گفت: رفتیکه سمت راهرو م یبرداشت و در حال فشمیمانتو شالشو از دستش گرفت و ک ماین

 خواب,راحت باش!
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بود  یرنگ یکرم کیانداخت و به سمت آشپزخونه رفت,کف آشپزخونه سرام مایت نمحبت سم یبا کل ینگاه سینف

پنجره هم  هیبود و  یاآشپزخونه کرم قهوه یهاتیوسطش بود و کل کاب یاکرم قهوه ینفرشش یکه صبحانه خور

رفت و بازش کرد از  خچالی سمت سیرنگ بهش نصب بود,نف یکرم یتور یسمت راست آشپزخونه داشت که پرده

غذا بود,تا پختن مرغا پرنجشم دم  نیبسته گوشت مرغ برداشت و گذاشت بپزه,فعال راحت تر هیمرغ  یتو قفسه

 و کوجه سرخ کرد! ینیزمبیگذاشت و مرغارو همراه س

 آماده بود! سیاز چهار هم گذشته بود که ناهار نف ساعت

بکشه که  ینیهل کرده ه سیشت اسمشو صدا زد که باعث شد نفاز پ ماین یکه صدا کردیغذارو کم م ریز داشت

 شد! سیقابلمه خورد و سوزشش باعث آخِ محکمِ نف ریدستش ز

 

 ؟یشد یچ-:دینگران دستشو گرفت و پرس ماین

 ذره انگشتم سوخت! هی ستین یزیچ-انگشتشو برد تو دهنش و گفت: سینف

نگاهش  دکریم یکه سع یدر حال سیو نف رشیگرفت ز سویآب و بازش کرد,انگشت نف ریسمت ش دیدستشو کش ماین

 !یبهتر شد,مرس-و گفت: دیدستشو کش فتهیاش کنار رفته بود نکه حوله مایلخت ن ینهیبه س

 !دهیرس هامهیرو برداشته,فک کنم حاال بوش به همساغذات کل خونه یبو-و گفت: دیکش قیعم ینفس ماین

 !ایحاال اغراق نکن برو لباساتو بپوش بخب  لهیخ-کرد و گفت: یاتک خنده سینف

به  یخوش یقرار گرفت و بو ماین ینهیس یتو بغلش جمع شد و سرش رو سیکه نف دیکش سویدست نف ارادهیب ماین

 رفت! هاشهیر

 پر از محبتش! یهاو نگاه سیاراده بود اما نه در برابر نف یمرد قو ماین

 نداره؟ یرادیا گهیحلقه کرد و االن که د سیمحکم دور تن نف دستشو

 بس بود! ماین یبرا نینداشت و هم کسچیبه ه یتعهد چیآزاد بود,ه سینف گهید االن
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از شوهرش جدا شده و از بحث و دعواش با مادرش هم  یبه طور رسم سیباخبر شده بود که صبح نف مینس قیطر از

 نبود! اطالعیب

 !نهیبیم رسهی,االن بچه میکنیم کاریچ ونهید-خارج شد و آروم گفت: ماینبه خودش اومد,بزور از بغل  سینف

 رو مبل خوابش برده بود بردمش تو اتاق! اینگران نباش,آر-گرفت و گفت: سویدوباره دست نف ماین

 !دیگرسنه خواب-ناراحت زمزمه کرد: سینف

روهم داشت,نصف فکر و محبتش متعلق به پسرش  ایآر مایعالوه بر ن سیزده شد,نف مایتو دل ن یاجرقه ناخودآگاه

 بود!

,اگه ماین یباشه اونم پسرشه,تو که انقدر خودخواه نبود ی,هرچهیخب باشه,مگه اشکالش چ-خودش تشر زد: به

 !ییایهم کنار ب ایبا آر دیبا یبخوا سوینف

 !ای,برو لباس بپوش بماین یذل زد یبه چ-

و  ختیخودش ر یبرا خیآب  وانیل هی عیسر سیآشپزخونه که خارج شد نففقط سرشو تکون داد و از  حرفیب ماین

 !دیسرکش وقفهیب

 !کردیاحساس گرما م بیعج

 

 رو آماده کرد. زیو بلند شد تند تند رو م دیکش قیعم ینفس

پر  یکه نگاه ینشست و در حال زیسرم سینف یبرس خورده روبرو سیخ یبا موها دهیلباس پوش مایبعد ن نیم چند

 خجالت؟ ای میغذا بخور خانمسیخب نف-:دیپرس طنتیبا ش نداختیم سیاز حس خوب سمت نف

بود  ماین یرهیو خ زدیچونش م ریکه دستشو ز یرو لبش نشست و در حال ماین هیاز اون همه سرخوش یلبخند سینف

 !یهرجور راحت دونمینم-گفت:

 نگران سیابروش رفت باال که نف یتا هیقاشقو که برد دهنش  نیتکون داد و اول نیبا خنده سرشو به طرف ماین

 ومد؟یشد؟خوشت ن یچ-:دیپرس
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 !هینه نه عال-سرشو تکون داد و گفت: ماین

 ؟یخوریخودت چرا نم-:دیپرس مایرنگ زد که نکم یلبخند سینف

 ؟یاقهیبا سل نقدریتو چطور ا-:دیو پرس ختیخودش ر یبرنج برا کمی سینف

 ه؟یچ ؟منظورتیچ-نشده بود گفت: مایکه درست متوجه حرف ن یبا خنده در حال ماین

تصور داشتم وارد خونت بشم خودتم  ؟منیاقهیچرا انقدر با سل گمیم-گفت: کردیپرآب م وانشویکه ل یدر حال سینف

 نبود! نطورینکنم اما ا دایآشغاال پ نیب

 !دادمینشون م ینجوریا یعنیدستت درد نکنه -تموم شد گفت:خندش  نکهیقهقهه زد و بعد از ا سینف هیاز تشب ماین

 هاشو باال انداخت و شروع کرد خوردن غذاش.فقط شونه سینف

 چرا با خاله بحثت شد؟-:دیپرس ماین نیاز چند م بعد

 !درک کنه مایدر اون باره حرف بزنه,کاش ن یزیچ خواستیبشقابش فشار داد و واقعا دلش نم یچنگال رو تو سینف

 !ومدیبرم مایفقط از دست ن سیشد و درک کردن نف الیخیب ماین دیکه طول کش سینف سکوت

 ؟ییایباهام ب یتونیم یشمال,بخوا رمیمن فردا م یراست-عوض کرد: بحثو

 ,خودت برو!میایکجا ب گهینه بابا ما د-نگاهش کرد: سینف

 ی,حال و هواادیخواستگار م تایب یهم برا گهی,چند روز دشهیداره,مامانم خوشحال م یچه اشکال-دوباره گفت: ماین

 !شهیهم عوض م ایآر

 !نمیحاال بب-متفکر گفت: سینف

 !خوشمزه بود یلیاز غذا,خ یمرس-زد و گفت یلبخند ماین

 نوش جان!-زد: ماین یبه چهره یلبخند سینف

** 
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 زم؟یخب عز-

 خوره؟یآخه,االن من بله بگم عروس پاشکسته به چه دردت م یچقدر عجول-با خنده گفت: مایش

عروس پاشکسته  نیهم-پر از محبت گفت: ییهاجمعش کنه با چشم کردیم یکه سع یخندش گرفت و در حال مهران

 رو چشم من جا داره!

 ترشیب مایموهاشو چندبار بوسه زد که ش یصورتش گذاشت که مهران بغلش کرد و رو یبا لبخند دستشو رو مایش

 مهران فشار داد! ینهیو سرشو تو س دیخجالت کش

 خوب اطالع داشت! یلیمشخص بود و مهرانم خ جوابش

 

 محضر؟ میبر مایخب ش-:دیتر از قبل پرس طاقتیکه گذشت مهران ب نیم چند

 رو تو آغوشش فشار داد! مایکه مهران هم خندش گرفت و همزمان تنِ گرمِ ش یقهقهه زد,جور نباریا مایش

 یلیجواب من معلومه,اما بنظرم االن خ-مهران گذاشت و خندش که تموم شد آروم گفت: ینهیدستشو رو س مایش

 زوده!

 یباور کن! بعدش با لحن ستینه,زود ن-گفت: شیمشک یهابه چشم یرو از آغوشش جدا کرد و با نگاه مایش مهران

 م؟یبر-:دیخواهش مانند پرس

 !میبر-که گفت: زدیم مانایتو دهنش,قلبش ب دیلبشو کش مایش

و با  رمیگیجشن مفصل م هیپات خوب شد  نکهیبعد از ا میعقد کن میفعال بر-و گفت: دیرو صورتش کش یدست مهران

 ,باشه؟کنمیهمه آشنات م

 باشه!-زد: نیگشرم یلبخند مایش

 خب,شناسنامت همراهت هست؟-:دیرو دستش زد و پرس یابوسه مهران

 مامانمم باشه! دیآره فقط فکر کنم با-سرشو تکون داد و گفت: مایش
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 باشه! دیفوت پدرتم با یحاضرباشه,گواه ریاون که صدرصد باهاش تماس بگ-کرد: دییتا مهران

کمکت کنم حاضر  امیمنم م ریتا حاضر بشم با مادرت تماس بگ-سرشو تکون داد که مهران بلند شد و گفت: مایش

 !یبش

 مایرفت و ش سیآرام مهران زد و مهران بعد از جواب لبخندش به سمت سرو یاه به چهرهکوت یلبخند مایش

 !برداشت و به مادرش زنگ زد یاز رو عسل لشویموبا

 !داد و ازش خواست حاضر باشه برن دنبالش حیبراش توض نیدوم یرو تو زیچ همه

 مطمعن بود! مایاصال براش مهم نبود,ش یعنینکرد, یمخالفت مادرش

 

.... 

 

 قربون صدقش رفت! رلبیو ز دیپسرش کش ییطال یرو موها ی,دستدیرو تخت دراز کش ایآر کنارِ

 هاشو بست!و چشم دیپهلو چرخ به

 داشتند! یحساب یبه دوش ازین ایباال,هم خودش هم آر اوردیاز ساکاشونو م یکی دیبا حتما

 رفت. قیعم یبه خواب سیکه گذشت نف نیم چند

تمام حواسش به اتاق خواب  دونستیخوب م یلیاما خودشم خ کردیتاپش جلوش بود و داشت کار ممثال لپ ماین

 !ادیم رونیازش ب سینف یاست که ک

که کل موهاشو باز  یدر حال سیخواب آلود و دست و صورت خ یاافهیبا ق سیچون نف دیطول نکش ادیز انتظارش

 یفکر کردم رفت ؟منیاعه تو خونه-:دیداد و پرس لشیقشنگ تحو یلبخند ماین دنیکرده بود وارد سالن شد و با د

 دفترت!

 نه بابا کجا برم دوتا مهمون گل دارم تو خونه بذارم برم!-زد و گفت: سینف یبایز یبه چهره یهم متقابال لبخند ماین
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خودِ صاحب  هیگلاز -گفت: نشیرو آواره کرد تو س مایچشمک که دل ن هینشست با  یراحت یکنارش رو سینف

 خونس!

 رو داشت! سیبغل کردن تنَ نف لِیبود و تنش چقدر م سیسبز نف یلهیدو ت نینگاهش ب ماین

چمدون زرد منو  نیاز ماش یریم زحمتیب ماین-گفت: شهیم خودیداره از خود ب مایدرک کرد که ن سینف انکار

 !نطوریهم هم ایبه دوش دارم,آر ازی,نیاریب

 هم همزمان باهاش سیکرد به خودش مسلط بشه و با گفتنِ حتما بلند شد و نف یسع قیعم ینفس دنیبا کش ماین

 هنوز خوابه؟ ایآر-:دیپرس مایکه ن ارهیو ب چییبلند شد بره سو

دون ب ماین دنیخواب آلود از اتاق خارج شد و با د ایمثبت تکون داد و به سمت اتاق رفت که آر هیسرشو به معن سینف

 عمو؟ یریسالم,کجا م-با لبخند سمتش و گفت:توجه به مادرش 

 !ارمیمامانت چمدونتونو ب نیاز تو ماش رمیم زمیسالم عز-و با لبخند گفت: دیرو موهاش کش یدست ماین

 !نجایا میمونیآخ جون پس م-زد و گفت: یحرف نگاهش برق نیا دنیبا شن ایآر

له مامان تا ب-گفت: ایروبه آر مایسمت ن گرفتشیکه م یبرگشت و در حال چییبا سو سیبزنه که نف یخواست حرف ماین

 !زمیعز میری,صبح ممیینجایفردا صبح ا

 باهات عمو! امیمنم م-رو گرفت و گفت: مایکرد و محکمِ دست ن زونیلباشو آو ایآر

 برد! رونیو با خودش ب دیرو کش ایاخمو دست آر سِیبا نگاه به نف ماین

و  کنهیم هیمامانم فقط گر میشیتنها م ی,آخه وقتمیما بر دیعمو نذار-گفت: عیسر ایآسانسور که شدند آر سوار

 همش خوشحاله! مییشما شیپ یناراحته اما وقت

مامانم بخاطر من  دمیکرد منم ترس هیگر یلیدنبال خونه مامان که از بنگاه خارج شد خ میامروز که رفته بود تازه

 نکرد! هیگر گهید

 ؟یدونیمامانت م کردیم هیچرا گر-:دیپرس زانو زد و ایآر یجلو پا ماین
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بزرگ خونه مامان میریخودمون که نم ی, خونهمیما بر دی,فقط نذاردونمینم-باال برد و گفت:"نه" هیسرشو به معن ایآر

 دوست دارم! یلیشما رو خ یرو هم دوست ندارم اما خونه

 

 سیفن نیرون،ماشیرو تو دستش گرفت و با توقف آسانسور رفتن ب ایکوتاه بلند شد و دوباره دست آر یبا آه ماین

 یرو قفل کرد و دسته نیاش چمدان زرد رنگو از داخلش برداشت و دوباره ماشدر بود بازش کرد و طبق گفته یجلو

 و برگشتن باال. تروهم گرف ایو دست آر دیبود کش نیهم سنگ یچمدان رو که حساب

 یلبخند سیوارد خونه شدند,نف مایهمراه ن ایبود که در باز شد و آر دهیچ زیم یو رو رو گرم کرده ایآر یغذا سینف

 .برمیبعدش تورو م رمیدوش بگ هیبرو مامان ناهارتو بخور منم برم -زد و گفت: ایبه آر

 به سمت آشپزخونه رفت, حرفیگرسنش بود ب یکه حساب ایآر

ر به دلخو یبازوشو گرفت و با نگاه مایخواست چمدونو بکشه که ن مایاز ن یبه سمت چمدون رفت و با تشکر سینف

 ؟یکردیم هیچرا گر-:دیپرس سیمتعجب نف یهاچشم

 ها؟!-:دیشده پرس جیک سینف

 چرا؟ کنهیم هیمامانم همش ناراحته و گر گهیم ای؟آریکردیم هیچرا گر گمیم-دوباره گفت: ماین

 بگه! یچ دونستینداشت,نم یسکوت کرد و واقعا جواب سینف

 فقط دلم گرفته بود! یچیه-و آروم گفت: دیکش قیعم ینفس

 ؟یکرد هیگر یخارج شد یاز بنگاه یچرا وقت-:دیقانع نشد,دوباره پرس ماین

 !ستیگفتم که مهم ن-گفت: یعصب یبا پوف سینف

 !یبفهم یخوایچرا نم دونمیمن مهمه,نم ی,برایمهمه لعنت-بازوشو محکم فشار داد: ماین

رو  ماین خواستیو دلش م ختیقطره اشک از چشمش ر هیگرفت و ناخودآگاه بغضش گرفت, نییسرشو پا سینف

 !یمحکم بغل کنه و خودشو خال
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نهیاز خدا خواسته سرشو رو س سیو سفت تو بغلش فشارش داد,نف دیبازوشو کش مایزود برآورده شد چون ن آرزوش

بغضش  یبا ته مانده ختیاشک ر یحساب نکهیحلقه شد و بعد از ا مایفشار داد و جفت دستاش دور تن ن ماین ی

 هیخره باال کنمیرد نم یرو که دست خال شمامثل  ییباینبود نبود من خانم ز یپولتم کاف گهیبهم م کهیمرد-گفت:

 !میایباهم کنار م یجور

 مهر طالقم خشک نشده مهر هرز... هنوز

 !شششیه-:دیشش غرکنارِ گو مایحرفش تموم نشده بود که ن هنوز

 !ییهاحرف نیهمچ نشنوم

 کدوم بنگاه؟-:دیپرس زدینفس نفس م تیکه از عصبان یدر حال بعد

شده بود  سیخودش خ یهاکه از اشک ماین یزرشک شرتیرو ت یکه دست یاز آغوشش جدا شد و در حال سینف

 ,ولش کن!ماین گهید الیخیب-گفت: دیکشیم

 آدرس!-چفت شده خالصه گفت: یهابا دندون کردیکه سرشو بلند م یبرد و در حال سینف یچونه ریدستشو ز ماین

 لحظه احساس ترس کرد! هی سیبود که نف یعصب انقدر

از خونه خارج شد و درو محکم  نشیماش چییبه سمت در رفت و با برداشتن سو مایباز کرد و تا آدرسو گفت ن لبشو

 تشو رو دهنش بذاره!بلند بشه و دس ینیه سیبست که باعث شد نف

 قرار بود بشه! یچ دونستیم خدا

 

.... 

 

 م؟ی,برخب

 !میآره بر-گفت: کردیقشنگ روبه مهران که نگاهش م یکمربندشو بست و با لبخند مایش
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کوچشون توقف کرد  یبعد باال ساعتمیداده بود حرکت کرد,ن مایکه ش یروشن کرد و به سمت آدرس نویماش مهران

 یمقشنگ و ک یهاخانم با اون لباس یبعد شمس نیکوچه منتظرشن,چند م یبا تماس به مادرش گفت که باال مایو ش

 آب و یکوک شده بود با کل فشیمهران ک نیماش دنیکه از د یمهران شد و در حال نیسوار ماش شیآرا یبازش با کل

 !اوردیخودش ن یتعجب کرد اما به رو امیگرفت که ش لیرو تحو مایهم ش یکرد و حساب کیتاب با مهران سالم عل

رو گرفت و کمکش کرد  مایش یشدند,مهران بازو ادهیداشت و پمحضر نگه یو جلو نیهفت بود که مهران ماش ساعت

نفر هم بعد ازشون اومد و نشست تو  کیمحضر باال رفتند و به نوبت نشستند.دو نفر جلوشون بودند و  یاز چندتا پله

 نوبت!

 حلقه! دیبرن خر دیحتما با نجایفکر بود که بعد از ا نیدست مهران بود و مهران تو اتو  مایش دست

 !دیساعت که گذشت باالخره نوبتشون رس مین

 !کردیم ریو انکار رو ابرا س شناختیسر از پا نم مهران

 جلد قرآن و حافظ! کیو  یتمام بهار آزاد یبه عقد دائم مهران خونده شد با هزار سکه مایبعد ش نیمده

 دامادِ خر پولش شده بود! یفتهیش یو حساب شناختیسراز پا نم خانمیشمس

قبول  مایشام اما ش یاسرار کرد برن برا یلیرو به منزلش رسوندند که خ خانمیمحضر که خارج شدند اول شمس از

 رو هم جمع کنند ببرن! ماینکرد عوضش مهران قول داد فردا شب مزاحمشون بشن و لوازم ش

 آشنا بشه! شیمفت خور و دوتا داداشِ الاوبا یمهران با ناپدر خواستیبود و اصال دلش نم یبازم ناراض مایش اما

..... 

 

و شور ر سیدل نف یکردنش حساب ریو د ماین لیموبا هیو خاموش رفتیرو متلفن به دست تو سالن قدم یگوش نگران

 انداخته بود!

 بود. ونیزیتلو یبه مادرش مشغول تماشا توجهیب ایآر

 نبود! مایاز ن یاز ده شب هم گذشته بود و خبر ساعت
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 بکنه! دیبا کاریچ دونستینم سینف

 !کردینگران بود و احساس حالت تهوع مدل یحساب

ماره ش یول لشیرو موبا دیپر عیسر ماستین نکهیزنگ خورد,با فکر ا لشیآب بخوره که موبا وانیل هیشد بره  بلند

 بله؟-جواب داد: دیناشناس بود با ترد

 !مامی,نسیسالم نف-تو گوشش: دیچیپ ماین یصدا

 !مالحظهی, دلم هزار راه رفت آخه بماین ییمعلومه کجا-تشر زد: سینف

دعوام شد  هکیمرد نیمن با ا سینف نیبب-رو لبش نقش بست اما اونجا جاش نبود,گفت: سینف یاز نگران یلبخند ماین

و ....خسارتشو بدم گورشیبه کالنتر ایهمراه دسته چکم,بردار ب فمهیتو ک میوپار کردم کارت بانکمغازه و خودشو لت

 گم کنه!

 نبود! لیدلیب شی,پس نگراندیبلند کش یپوف سینف

 زمزمه کرد و تماسو قطع کرد. رلبیز یاباشه فقط

 ایخودشم برداشت و از اتاق خارج شد,روبه آر فیو ک ماین یبانک حاضر شد,کارت عیشد به سمت اتاق رفت و سر بلند

 !میایزود م ینزن یزیدست به چ امیم عیسر مایدنبال عمو ن رمیمامان من م ایآر-بود گفت: یویکه غرق ت

 دیرس یو چجور نییرفت پا یچجور دیاز خونه خارج شد و نفهم سیکوتاه گفت و نف یابرگشت سمتش و باشه ایآر

 !یکالنتر

ب متعج هیچند ثان ختهیو سر وضعه بهم ر یبا اون صورت خون ماین دنیرو گفت و داخل شد,با د مایو مشخصات ن نام

 نگاهش کرد و بعد به خودش اومد!

 یکه با دلخور یدر حال سیبود جواب سالمش را داد و نف سالانیم یرفت و آروم سالم داد,سرگرد که مرد جلوتر

 مشخص نشد! هیجناب سرگرد مبلغ د-روبه سرگرد گفت: مایکارتشو چکو سمتش گرفت و ن کردیرو نگاه م ماین

وش پهل یدگی,شکست دماغ و ضرب دیقانون یطبق جواب پزشک-گفت: مایروبه ن یبه مرد بنگاه یبا نگاه سرگرد

 !صدیهم حدود س شهیو شکستن ش ونیلیحدود هشت م یزیچ شهیم
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 ینه,خودکارک اشکهیتکهیبلند بشه ت خواستیکه م یکوتاه سمت مرد بنگاه ینگاه مایکه ن دیبلند کش یپوف سینف

به مبلغ انداخت و بعد  قیدق یچک رو برداشت و نگاه عیبرداشت و مبلغ رو نوشت و امضا کرد,مرد سر زیاز رو م

 رو که سرگرد گفته بود رو امضا کرد! ییجا

 شه! ریختم بخ زیهمه چ دییفرما تیعنا یخب حاال صلوات یلیخ-پرونده رو بست و گفت: سرگرد

 فرستادن و از اتاق خارج شدند. رلبیز یصلوات

 نتیماش-:دیبدون نگاه بهش پرس سیهم سوار شد که نف مایرفت و سوار شد ن نشیسمت ماش مایدلخور از ن سینف

 کجاست؟

 !کهیمرتاون  یموند دم بنگاه نیاصال حواسم نبود ماش-با کفِ دستش آروم زد رو زانوشو گفت: ماین

 رفت. یروشن کرد و به سمت بنگاه نویماش سینف

 

.... 

 

 راحت شدما! شیآخ-رو کاناپه انداخت و گفت: مایخودشو کنار ش مهران

که حلقه بود توش رو دوبار بوسه زد و نگاهش به  یبا لبخند نگاهش کرد که مهران دستشو گرفت و انگشت مایش

 کشوند. یویسمت ت

و ساعت  کردیم یاحساس گرسنگ مایو تمام حواس مهران رو به خودش جلب کرده بود,ش شدیپخش م یترک الیسر

 رفت توهم! دیتکون داد که اخمش شد کمیشکستشو  ی,پادادیده شب رو نشون م کینزد

گرسنمه!.مهران کوتاه -مهران گذاشت و آروم گفت: یکرده بود,سرشو رو شونه تیاذ ادیکردن پاشو ز دیذره خر هی

 ست؟یخانم شام حاضر ن ریمن-بلند گفت: یخانم که تو آشپزخونه بود با صدا رینگاهش کرد و روبه من

داتون ص خواستمیچرا,آقا اتفاقا االن م-مردِ گفت: یصدا کردیفکر م دیدینم افشویق یکه هرک یکلفت ییبا صدا ریمن

 !دیکنم بفرمائ
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 رو هم گرفت و کمکش کرد بلند بشه و همراه هم سمت آشپزخونه رفتند! مایبلند شد و دست ش مهران

 

.... 

 

 یار آهب کی هیمتفکر هرچند ثان مایدلخور بود و ن سیکردند,نف یتا دم بنگاه رو هردو تو سکوت ط یکالنتر ریمس

 !دیکشیکوتاه م

 تش!هم پش سیرفت و سوار شد,حرکت کرد نف نشیشد,سمت ماش ادهیپ مایداشت و ننگه ماین نیرو بغل ماش نیماش

 مایخواست بغلش کنه که ن سیخوابش برده بود,نف یویت یجلو ایخونه,آر دنیربع به دوازده بود که رس کی ساعت

 کرد و بردش تو اتاق خواب. نکارویزودتر ا

غذا رو روشن کرد گرم  ریخونه رفت و زکاناپه انداخت و سمت آشپز یرو فشیمانتو شالشو در آورد و همراه ک سینف

 بود! دهیبدون شام خواب ایبشه,باز آر

صورت  با سر و مایبرداشت و برد تو اتاق گذاشت و دوباره برگشت تو سالن ن فشویتو سالن و مانتو شال و ک برگشت

 رو کاناپه نشسته بود و سرشو به پشت فرستاده بود و چشمهاشم بسته بود! سیخ

-:زد و لب زد سینف تیبه نگاه پر از دلخور یمتوجه شد,چشماشو باز کرد و لبخند مایت که نکنارش نشس سینف

 ه؟یچ

 یبگم نفهم یستیبگم,بچه که ن یآخه من به تو چ-منفجر شد: هویجمله بود که  نیمنتظر هم سیکه نف انکار

 یکرده و باشعور لی,آخه تو مردِ گنده مثال تحصیکارو کرد نیکه بگم عمدا ا یستی,اولوات و اهل دعوا هم نیکرد

 کنه؟یناکارش م زنهیو م شهیبه دهن م دهن ازآدم کثافت هوس ب هیبا  رهیمملکت م لی,آخه وکدهیکار از تو بع نیا

با جنگ و دعوا نداره اما  یاونهیکه اصال م کردمیتصور م یآدم منطق هیتورو  شهیاز تو انتظار نداشتم,هم ماین واقعا

 اشتباره متوجه شدم! نکهیثل ام

 ....ـیکردم که ا یخدا آخه من چه گناه یا
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 وروره جادو همش ور ور ور! نی,چته عینفس بکش خفه نش هیثان هی,بابا الاقل سی,نفسی,نفسینف-

 ؟یکنیمنو مسخره م-:دیپرس ماین یکه مشتشو برده بود باال که بزنه تو بازو یهاشو گرد کرد و در حالچشم سینف

 نه بابا,با خودم بودم!-با خنده جفت دستاشو باال برد و گفت: ماین

 

 و بغلش کرد. دیدستشو محکم کش مایبزور خندشو جمع کرد که ن سینف

حاال خوبه دست و پاش نشکسته بود -گفت: ذاشتیم ماین ینهیکه سرشو رو س یو در حال دیکش قیعم ینفس سینف

 نورعالنور! شدیوگرنه م

 ,بذار فراموش کنم!سیدر اون باره بشنوم نف یزیچ خوامینم گهید-برد و گفت: سینف یموها یدستشو ال ماین

 عیسر ییکه با استشمام بو شدنیکه گذشت چشماش داشت آروم آروم گرم م نینزد,چند م یحرف گهید سینف

 سمتِ آشپزخونه! دییو دو نییپا دیغذام از رو کاناپه پر یوایسرشو بلند کرد و با گفتنِ ا

 خداروشکر نسوخته!-گفت: رلبیخورشت و برنجو خاموش کرد و ز ریز

 شده؟ یزیچ-

 نیشب-کرد و گفت: زیغذام سوخته باشه,بعد اشاره به م دمینه,فقط ترس-برگشت سمتش و جواب داد: ماین یصدا با

 شامتو بکشم بخور!

 !گهیوقته د ریندارم د لیم زمینه عز-زد و گفت: یلبخند ماین

 فضا رو پر کرد. ماین لیموبا یزمزمه کرد و همراه هم از آشپزخونه خارج شدند که صدا یاباشه رلبیز سینف

وقع م نیا-لب زمزمه کرد: ریدوستش متعجب ز دیشماره نو دنیبود رفت و با د یعسل یکه رو لشیبه سمت موبا ماین

 باشه! ریشب خ

 د؟یجانم نو-برقرار کرد: تماسو

 ؟یقربانت,تو چطور-
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 دمیخاموش بود تازه االن رس لمیاومده بود موبا شیبرام پ یمشکل هیآره شرمنده -مکث کرد و باز گفت: هیثان چند

 خونه!

 شه؟یم یچ نمیعه باشه بب-مکث کرد و گفت: یکم دوباره

 از نفرت, شمیکه پر م ارینزن حاال باشه,نه ارواح جدت اسم اونو ن-:دیخند

 !ریخب,نوکرم شبت بخ هیلیخ

 ینجوریچرا ا هیچ-:دیبا خنده پرس کردیگره خورده نگاهش م ییکه دست بغل با ابروها سینف دنیکرد و با د قطع

 ؟یکنینگام م

 س؟ینف-صداش کرد: مایخواست سمت اتاق بره که ن "یچیه"دستاشو از هم باز کرد و با گفتنِ سینف

 بله؟-و جواب داد: مای,برگشت سمت نستادیا سینف

 ؟یمهمون ییایا باهام مفرد-:دیمکث کرد و پرس یکم ماین

 ؟یمهمون ؟چهیمهمون-:دیمتعجب پرس سینف

 !یتنها برم,دوست دارم توام باش خوامیاز دوستامه,نم یکی هیپارت یفردا شب گودبا-جواب داد: ماین

 شد پس؟ یشمال,چ یبر یخوایصبح م یمگه تو نگفت-:دیمکث کرد و پرس یکم سینف

 !دیایشما هم م میری,تازه مرمیخب پس فردا م-رسوند و با خنده گفت: سیبا چند قدم خودشو به نف ماین

 فردا؟ یایخب م-:دیدوباره پرس مایدر سکوت فقط نگاهش کرد که ن سینف

 

 نه!-تکون داد: نیسرشو به طرف سینف

 س؟ینف یکنیدرخواستمو رد م ینی-:دیاخم کرده پرس ماین

 !امیب تونمیاما نم مایمتاسفم ن-چشماشو محکم روهم فشار داد و آروم گفت: سینف
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 یبد ی,باور کن جاس؟یچرا نف-:دیرو گرفت و پرس سینف یِها بود,جفت بازوحرف نیتر از ااما سرسخت ماین

 !ای,بکنمی,خواهش مبرمیبد م یمن تورو جا ی,آخه لعنتستین

 ا؟یپس آر-:دیکالفه و دودل نفسشو فوت کرد و پرس سینف

 !مینس شیبزارش پ-مکث گفت: یبا کم ماین

که  امین یبه سمت اتاق خواب رفت و صدا "شهیم یچ نمیحاال بب"آزاد کرد و با گفتنِ مایبازوهاشو از دست ن سینف

 ! خنده رو مهمون لباش کرد و وارد اتاق شد.برمتیشده بزور م-گفت:

 و آرنجشو رو چشماش گذاشت. دیرو تخت دراز کش ایروشن اتاق کنار آر کیتار تو

 مامان,مامان من گرسنمه!-

 ؟یاخویم یجانم مامان چ-گفت: کردیکه بغلش م یو در حال دیرو صورتش کش یچشماشو باز کرد,دست ایآر یصدا با

 !گهیگرسنمه مامان پاشو د-دوباره گفت: ایآر

 میباشه مامان پاشو بر-د و گفت:نگاه کر دادیکه ده صبح رو نشون م یعسل یشد و به ساعت رو زیخمین سینف

 .میصبحونه بخور

 سیهم بعد از مرتب کردن تخت پشتش از اتاق خارج شد و به سمت سرو سیبلند شد از اتاق خارج شد و نف ایآر

 رفت.

بدو برو دست و روتو بشور -بود گفت: ستادهیدر وا یکه جلو ایخارج شد و روبه آر سیاز سرو سیخ ییدست و رو با

 منم برم صبحونه حاضر کنم!

و  سازییدست و روشو خشک کرد و به سمت آشپزخونه رفت و چا سیشد,نف سیزمزمه کرد و وارد سرو یاباشه ایآر

 ریش وانیل کیو  دیچ زیم یدوست داشت رو رو یلیخ ایکه آر چیهو یو مربا ریباز کرد,خامه و پن خچالویزد برق و 

 گارادیصورتشو که  هیو دوباره برگشت تو اتاق,موهاشو شونه کرد و از پشت محکم بست, کبود ختیر ایآر یهم برا

و رژ مات هم همراه رژگونه زد  کیخط چشم بار هیپودر پوشوند و مهران بود رو و هنوز کامل محو نشده بود رو با کرم

و کنار  ختیخودش ر یبرا ییچا هی سیحونه خوردن بود,نفتو آشپزخونه مشغول صب ایو از آشپزخونه خارج شد,آر

 رو مزه مزه کرد. یینشست و فقط همون چا ایآر
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یت تو به سم دیپر نییپا یمامان از صندل یخورد و با گفتنِ مرس رشویش وانیشده بود نصف ل ریس یکه حساب ایآر

 رفت و زد شبکه کارتون. یو

خوش و بش  ایکه با آر ماین یبازوبسته شدن در اومد و بعدش صدا یرو جمع کرد که صدا زیم یبلند شد رو سینف

 .کردیم

 ؟یسالم,چقدر زود اومد-گفت: رفتیکه به سمتش م مایاز آشپزخونه خارج شد و روبه ن سینف

 سالم,خب کارم زود تموم شد! کیعل-اپن انداخت و با لبخند گفت: یو کتشو رو فیک ماین

 آخه اونجا!-ر زد:غ سیشست که نف نکیس یتو هاشودست

غر نزن -گفت: سیرو به نف ختیریخودش م یبرا ییچا یوانیکه ل یرفت و در حال سازییبه سمت چا ماین

 !دیخر می,بریخانوم,بهتره آماده بش

 ؟یچ دیخر-:دیپرس نشستیم ماین یو روبرو ایکه کنار آر یدنبالش رفت تو سالن و در حال سینف

لباس,در ضمن اون پسره و خواهرش هم به چندسال حبس و اعمال شاخص  دیخر-پاشو رو پاش انداخت و گفت: ماین

 محکوم شدند!

 پس چطور شد؟ گسید یدادگاه هفته یتو که اون روز گفت ی؟ولیجد-گفت: رتیبا ح سینف

 یدوندگ ینگرانه دادگاهو با کل یلیخ مینس دمید ی,وقتگمیم یبله جد-باال رفته نگاهش کرد و گفت: ییبا ابرو ماین

 جلو انداختم!

 ممنونم واقعا ممنون!-گفت: زیآممحبت یبا نگاه سینف

 !دی,منم ببردیریم یچ دیعمو خر-:دیپرس مایروبه ن ایفقط با لبخند نگاهش کرد که آر ماین

 ,نگران نباش!زمیعز میریجا نم چیه-گفت: سیو نف دیخند ماین

 ال!شم میریفردا باهم م میخاله نس شیپ یبر دی,فقط تو بامیریچرا م-گفت: کردیممزه  شوییکه چا یدر حال ماین

 د؟یریپس شما امروز کجا م-:دیدوباره پرس ایآر
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 شمال باشه؟ میدنبالت بر میای,صبح ممیکار دار ییجا میریم-جواب داد: ماین

 !یشیقربونت برم که انقدر زود قانع م یاله-لب با لبخند گفت: ریز سیقانع شده فقط سرشو تکون داد که نف ایآر

 

... 

 

 ه؟ییچه مانتو نی,آخه اهیبرم حوزه علم خوامیمگه م ماین یوا-

ومه ...مانتو رو گفت که خانزیتو انقدر غرنزن,بعد روبه خانوم فروشنده سا ایب-داخل مغازه و گفت: دیدستشو کش ماین

 !میتموم کرد زویمتاسفانه اون سا-عشوه تو صداش گفت: یبا کل

 چپ نگاهش کنه!چپ مایزمزمه کرد که باعث شد ن یالحمدالله رلبیو ز دیراحت کش ینفس سینف

د دارم بلن یبرگردم پاهام تاول زد از بس گشتم,بخدا مانتو ایب گهید الیخیب-خندشو بزور جمع کرد و گفت: سینف

 نده بهم! ریانقدر گ پوشمیهمونو م

 ؟یندار اجیاحت یزیچ گهی,دمیخب بر لهیخ-و گفت: دیکوتاه کش یپوف ماین

 م؟یباش دهیمونده که نخر میزیمگه چ گهینه د-انداخت و گفت: ینگاه مایتو دست خودشو ن یهاسهیبه ک سینف

 مانتو بلند! هیآره,-گفت: یجد یلیسرشو تکون داد و خ ماین

هم خندش گرفت و با گرفتن دستش از مغازه خارج شدند و سوار  مای,قهقهه زد که خود نارهینتونست طاقت ب سینف

 .نگیآسانسور رفتن تو پارک

 قرار دادند و سوار شدند. نیپشت ماش هاروسهیک

 ,پخش شد.شدیکه موقع اومدن هم پخش م یکه روشن کرد همون آهنگ نویماش ماین

 تا جونم بره یاخم کن هیکاف-

 بهت ونمیمد یعمرمو بدجور-
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 کنمیم هیتو گر یِاتو بخند,ج-

 !کنمیمگه من ول م یتا نخند-

 دمویبِ,من برات جون م یتو بگ-

 !رمویمیمن برات م استیدن ایتا دن-

 پشت درم یلب تر کن هیکاف-

 مشته برام نیا یبا تو تو ایدن-

 مویطعمِ زندگ یعوض کرد-

 پرپر! تویب زنهیم رهیمیقلبم م تویاز من,ب یدور ش خودیب فِیح یاز کجا اومد-

 !یکنیتکرارش م یبه اون آهنگ بدبخت,ه یداد یریچه گ-دستشو دراز کرد چند تراک جلو رفت و گفت: سینف

,متوجه شد و انکار از درون دیمتوجه شد,متوجه شد و دلش لرز سیانداخت که نف سیسمت نف داریمعن ینگاه ماین

 شد! شیآت یکوره

 وه بده و موفق هم شد!جل یکرد خودشو عاد یبفهمه,سع ماینذاشت ن اما

-:دیسپر دید سوینگاه نف یتوقف کرد و وقت یرستوران یجلو مایگرسنه بودند,ن یلیچهار بود و انکار هردو خ ساعت

 ؟یستیگرسنه ن

 چرا اتفاقا!-لبخند زد: سینف

 ؟یکنینگام م ینجوریپس چرا ا-:دیهم متقابال لبخند زد و دوباره پرس ماین

 گرسنمه! یدیاز کجا فهم کردمی,فقط داشتم فکر میچیه-با خنده سرشو باال برد و گفت: سینف

پرحرفشو دوخت تو چشمام!بعد قربون صدقش رفت که  یهاباز نگاه-تو دلش گفت: سیفقط نگاهش کرد که نف ماین

 شد. ادهیپ نیاز ماش عیو سر دیخودش از خودش خجالت کش
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 قدم هم وارد رستوران شدند.رفت و هم سیسمت نف نیشد و بعد از قفل کردن ماش ادهیهم پ ماین

کرده  جادیا یجالب قیافتاده بود و تلف دیسف یوارهاید یرنگ کامل رو یبود,نور زرشک یکیمدرن و ش رستوران

 بود! دیو سف یرستوران زرشک یبود,تمام فضا

 !سینف یرنگ مورد عالقه دوتا

گارسون با منو  دینکش ینشستند و طول زیم یهم رو ی!روبروشدیفضا پخش م یتو یکالمیآرام و ب یقیموس

 .دهیسفارش م یچ سینف نهیبدون باز کردن منو منتظر بود بب مایسراغشون اومد,ن

 !یمخصوص و دلستر انگور ریبا پن ایالزان-

 سینگاهشو سمت نف "نطورینم همم یبرا"هم با گفتنِ  مایکه ن مایسرشو کوتاه خم کرد و رو کرد سمت ن گارسون

 نگاهش شد. یرهیبرگردوند و خ

ه رنگ گرفت گونهڗاش که با ربرجسته یهاتو چشم بود و گونه بیچشمش و رژ پررنگش عج یچشم کلفتِ باال خط

مام ,تیچیه گهیسبز رنگش که د یهابود,چشم یستودن ییبایز مایرنگش از نظر ن یپرپشت مشک یبود و ابروها

 بود! ماین یایدن

 ؟یکنیم ری,کجا سماین-

 به خودش اومد و نگاه ازش گرفت, سیحرف نف با

 !شهیم ریخونه,د میرفتیکاش م-

 !میریفعال زوده,حاال م-با نگاه به ساعتش گفت: ماین

 بخدا! شهیم ریدارم د شگاهمیکار دارم,تازه وقت آرا یزوده من کل ویچ یچ-غر زد: سینف

 ؟یچ یبرا شگاهیآرا-:دیپرس داشتیکه کارد و چنگالشو برم یدر حال مایو ن دیچ زیم یغذاهارو رو گارسون

 کار دارم!-خالصه گفت: سینف

 کار مثال؟ یچ-:دیموشکافانه پرس یدهنش قرار داد و با نگاه یتو اشویاز الزان کهیت هی ماین
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 بنظرت؟ رنیم یچ یبرا شگاهیآرا-و گفت: ماین هیخندش گرفت از اون همه فضول سینف

 !دونمیمن چه م-هاشو باال انداخت:شونه امین

 رن؟یم یچ یبرا شگاهیآرا یدونیتو نم یعنی-:دیمتعجب پرس سینف

 نه باال برد! هیسرشو به معن ماین

 شگاه؟یآرا یریم یچ یخودت برا-:دیکالفه پرس سینف

 اصالح! یبرا-جواب داد: ماین

 خب پس!-قورت داد و گفت: اشویالزان یکهیت سینف

 ؟یخب پس چ-:دیدوباره پرس ماین

 !رمیاصالح م یمن برا زمیخب عز-و گفت: دیبلند کش یپوف سینف

 ؟یاصالح چ زهیتو که صورتت تم-انداخت و گفت: سیبه صورت نف قیدق ینگاه ماین

وقته اصالح  یلیخ ستین زیموهامو رنگ کنم,صورتمم تم خوامیم-سرش چرخوند و گفت: یچشمشو تو کاسه سینف

 نکردم.

 ه؟یچ-:دیپرس سینگاهش کرد که نف حرفیب ماین

 موهاته,رنگ نکن! فیح-از دلسترشو مزه کرد و گفت: یکم ماین

 حرف رو مهران بهش زده بود! نیا نیع قیشد,دق یجور هیحالش  سینف مایحرف ن نیا با

 نه!-نشست و زمزمه کرد: شیشونیرو پ یاخم وحشتناک ناخودآگاه

 

 !یخوددان-چپشو باال برد: یابرو ماین
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م آرو یجا هیبود و فقط دلش  دهی,اشتهاش کامال پرختیخودش دلستر ر یبرا ینگاهش کرد و کم یرچشمیز سینف

 که بخوابه! خواستیم

 خارج کرد. فشیاز ک لشویو موبا رهیباعث شد نگاه از جام دلسترش بگ لشیموبا زنگ

 !هم که کنارش نبود ایصحبت کنه و آر ایبا آر خواستیحتما منه, ایمهران بود,دودل بود که جواب بده  شماره

 بود؟ یک-:دیپرس مای,تماس قطع شد که نزیم یکم کرد و گذاشت رو لشیموبا یصدا

 مهران!-بدون نگاه بهش جواب داد: سینف

 ؟یچرا پس جواب نداد-:دیدوباره پرس ماین

 بله؟-جواب داد: مایکوتاه روبه ن یزنگ خورد,با نگاه لشیخواست جواب بده که دوباره موبا سینف

 کنارته؟ ایسالم,آر-تو گوشش: دیچیمهران پ یصدا

 !مِینس شیپ ایآر رونمینه,من ب-جواب داد: سینف

 !گردوندمیم,بعد از شام دوباره برششمیپ ارمشیامشب ب رمیباشه م-دوباره گفت: مهران

 تماسو قطع کرد. مهران هیزمزمه کرد و بدون جواب به خداحافظ یافقط باشه سینف

 خودش! شیرو ببره پ ایآر خوادیامشب م-گفت: سینگاهش کرد که نف یسوال ماین

 م؟یشدم,بر ری,سیمرس-گفت: سیفقط سرشو تکون داد که نف ماین

از  سیمنو گذاشت و همراه نف یبلند شد,پول رو ال"نوش جان,"دور دهنشو با دستمال پاک کرد وبا گفتنِ ماین

 رستوران خارج شدند.

... 

 !ومدیبه صورتش م بیرنگش انداخت,عج یشراب یبه موها ینگاه

 یهاشو کف دیلباس پوش یرو سرش انداخت,مانتو بلندشو رو شویرنگشو تنش کرد و شال مشک یبلند زرشک لباس

 دارشو هم پاش کرد.پاشنه یزرشک
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 دهیتر دبزرگ رنگش که با خط چشم یشیم یهاپر شده بود و چشم یفرمش که با رژ زرشکخوش یلبها

 و صورتش رها بود. یشونیپ یهم آزاد رو اشکهیت هیزده بود و  رونیاش از شال ببابلس شده ی,موهاشدیم

رنگش انداخت و برگشت  یزرشک یدست فیهمراه رژشش داخل ک لشویکرد و موبا یمچ و گردنش خال یرو ادکلنشو

 هنوز آماده نبود! مایو ن دادیساعت هشت رو نشون م یعسل یعقب,ساعت رو

 

 شکیبار یاو کراوات سرمه دیسف رهنیرنگش با پ یاشلوار سرمهروبرو شد,کت مایاز اتاق خارج شد که با ن سینف

 !تینشیبه تنش م بیعج

 اد!د صیرو تشخ ماین یعسل یحالتش زد و به وضوح برق چشمهاخوش یو موها غهیبه صورت شش ت یلبخند سینف

حساب چهار پنج نفر ,مواظب خودت باش,امشب عللیشد پیچه خوشت-با لبخند گفت: و دیکش مایرو کت ن یدست

 سمتت! انیم

 من بسه! یچهار پنج نفر,تو کنارم باش برا یگوربابا-و زمزمه کرد: سیگوش نف ریاخم کرده سرشو برد ز ماین

 کرد؟یداشت اعتراف م ماین ؟االنیچ یعنی نیا ایاحساس کرد قلبش اومد تو دهنش,خدا سینف

 و محکم چشماشو بازوبسته کرد! دیکش قیعم ینفس

 !رونینشده بود,سمت در رفت و بازش کرد رفت ب خودیرد شد تا از خود ب سیاز بغل نف عیسر ماین

 گرد کرد,از خونه خارج شد.و عقب دیملتهبش کش یهارو گونه یبه خودش اومد,دست سیکه گذشت نف نیم چند

 د,کنارش قرار گرفت و سوار آسانسور شدند.آسانسور منتظرش بو یجلو ماین

ه ک نیهم به ا سیحرف دلشو بروز بده و نف یکه چجور کردیفکر م نیبه ا مایساکت بودند و غرق افکار خود,ن هردو

 کنه! ریتعب یرو چجور مایاون حرف ن

 باعث شد نیخنک ماش یرفتند و سوار شدند,هوا نیشدند,سمت ماش ادهیآسانسور به خودشون اومدند و پ نگید با

 کاسته بشه! شیاز التهاب درون یکم سینف

 اش زد.کوتاه به چهره یو نگاه دیکش نییرو پا نهییآ
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 مدرن و بروز ساخته شده بود. یلیبزرگ که خ ییالیو یابرسند,خونه دیطول کش شتریساعت ب کی

 شدند. ادهیپارک کرد و پ گهید یهانیپشت ماش نشویماش ماین

آهنگ  یو صدا شدیتر مهرچه محو سینف یهاتق کفشتق یمحکم تو دستش چفت کرد و صدارو  سینف دست

 !شتریب

د از کرد به استقبالشون اومد,بع شیمعرف دینو مایبود و ن پیخوشت شیاز ب شینفر آقا که ب کی دندیدر که رس یجلو

تر فشار داد جلو اومدند و دستشو محکم دنشیبا د مایاحساس کرد ن سیدختر که نف هیهمراه  گهینفر د کیاون هم 

 کرد. یسروش معرف یدختر خاله ایپسره رو سروش و دخترو پر ماین

اهاش ب یمصنوع یکرد اما دختره با اکراه و لبخند یدستشو سمت دختره دراز کرد و با لبخند اظهار خوشبخت سینف

 نگرفت. لشیوتح ادیهم ز مایبش کرد که نخوش یکل مایدست داد اما در عوض با ن

اتاق خودشو برانداز  یقد نهییا یرفت داخل اتاق و شال و مانتوشو از تنش خارج کرد و تو سینف دینو ییراهنما به

ه کرد اما دختر مشیکوتاه تقد یلبخند سیوارد اتاق شد که نف ایکرد و خواست از اتاق خارج بشه که همون دختره پر

 ؟یدار یچه نسبت مایبا ن-:دیپرس زیر یبا اخم

 بله؟-:دیمتعجب پرس سینف

 ؟یدار یچه نسبت مایبا ن دمیپرس-:دیپرس دتریشد یبا اخم نبارهیا دختره

 چطور؟-:دیهم اخم کرد و پرس سینف

 ,درسته؟ینامزدش گهیخودش م-شده باشه گفت: یانکار که عصب ایپر

 !گهیم دحتما هست گهیخوب اگه م-و جواب داد: اوردیخودش ن یدلش ضعف رفت اما برو سینف

 پس حلقتون کو؟-پوزخند زد: ایپر

ته تو  سرویبه سواالت ب نمیبینم یلیدل-گفت: گذشتیکه از کنارش م یو در حال دیرو لباسش کش یدست سینف

 جواب بدم!
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هم وسط در حال رقص بودند و تک  ایلیکنار هم نشسته بودند و خ ایلیگشت,خ مایاتاق خارج شد و با چشم دنبال ن از

 شراب هم وسط سالن بود. یهاو جام وهیپر از م زیم هیو توک هم سرپا در حال صحبت,

 .ششیافتاد که با چشم بهش اشاره کرد بره پ مایبه ن نگاهش

 تند کرد. مایهاشو سمت نبهش زد و قدم یلبخند

با  مایگوش ن ریبرد باال و ز یسرشو کم سیقه شد,نفدور شونش حل مایرو کاناپه قرمز رنگ نشست که دست ن کنارش

 !ومدیخونش در نم یزدیدختره که کارد م نیبه ا یگفت یچ-:دیپر از خنده پرس یلحن

 !ییقربون چشمات برم تنها-گفت: رلبیز سینف یخندش گرفت و با نگاه به چشما سیاز لحن نف ماین

 ؟یگفت یزیچ-:دیداد و پرس چی,ابروهاشو توهم پدینشن سینف

 نه!-جفت ابروهاشو باال برد: ماین

فضارو پر کرد و چراغا هم  یکه گذشت,آهنگ دنس نیصاف نشست و پاشو رو پاش انداخت,چند م حرفیب سینف

 خاموش شد.

-گوشش نجوا کرد: ریبه دستش وارد کرد و ز فیخف یآزاد شد و دستشو گرفت,فشار سیاز دور گردن نف ماین دست

 باهام؟ یرقصیم

 فکر کن نرقصم!!!-:شد و تو دلش گفت زدیبرق م یکیکه تو تار شیعسل یچشما یرهیخ سینف

ستاشو د سیو نف ستادنیهم ا یو همراه خودش بلندش کرد,روبرو دیدستشو کش زنهینم یحرف سینف دید یوقت ماین

 هم! یرهیبود و نگاه جفتشون تشنه و خ سیدور تن نف ماین یحلقه کرد و دستا مایدور گردن ن

 !کترینزد یو سرش ه شدیم شتریو ب شتریب سیدور تن نف مایاوج گرفته بود و هرلحظه فشار دست ن آهنگ

 نشست! سیتمام عشقشون رو لب نف یبه پهنا یبا عشق نشست,لبخند سینف هیشونیکه رو پ لبش

 اون وسط بودند! ایلیهنوز هم تو اوج بود و هنوزم خ آهنگ

 ه؟یدختره ک نیا دیپرسیم مایاز ن دی,حتما بادینگاهشو دزد عیگره خورد و سر ایپر هیبه نگاه عصب سینف نگاه
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خجالت  مایاز ن ارادهیب سیاز هم جدا شدند و نف هیکم آروم شد و چراغا روشن,با دست و سوت بقکم آهنگ

 .دیکشیم

 سیکنار نف وهیم یشدستیرفت و بعد از چند لحظه با دوتا پ زی,به سمت ماوردیمتوجه شد اما به روش ن ماین

ت و روبه کنار کاناپه گذاش یکوتاه از دستش گرفت و رو عسل یبا تشکر سیگرفت که نف سیسمت نف شویکینشست,

 ما؟ین هیدختره ک نیا-:دیپرس ماین

 ,چطور؟قمیسروش رف یگفتم که دختر خاله-موز تو دهنش گذاشت و جواب داد: یاتکه ماین

 انکار دوستت داره و... کنهیبه تو نگاه م یجور هیکه آخه  نهینه منظورم ا-گفت: مینس

 !یحرف نیهمچ گهی,نشنوم دشششیه-:دیغر سینفرت داشت,روبه نف ایو امثال پر ایشد,از پر یباز عصب ماین

و خودش زد به  دیشن نباریا سی!نفکسچیجز تو حق دوست داشتن منو نداره,ه کسچیه-زمزمه کرد: رلبیز بعد

 !دنینشن

و مهران  میاز نس کالسیبرداشت و چک کرد,چنتا م فشیاز داخل ک لشویموبا کردیم یامانیش بکه قلب یدر حال 

 داشت!

 افتاده؟ ایآر یبرا یشد,نکنه اتفاق نگران

 کجا؟-دستشو گرفت: مایبلند شد که ن عیسر

 گه؟یم یچ نمیزنگ زده متوجه نشدم,برم بب مینس-نگاهش کرد: سینف

 رفت. اطیازش دور شد و سمت ح سیسرشو تکون داد که نف ماین

 بله؟-جواب داد: میبوق نس نیتماسو زد,با دوم یمکث کرد و دکمه میاسم نس رو

 شد؟ یزیچ میسالم نس-

 نه چطور؟-متعجب جواب داد: مینس

 افتاده؟ین یکه اتفاق ایآر ینگران شدم,شماره مهرانم افتاده برا یآخه چندبار زنگ زد-
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داره خودش نگه شیشب پ ارویآر خوادیم یدینه بابا,فقط مهران زنگ زد بهم که تو جواب تلفنتو نم-:دیخند مینس

 !یمنم بهت زنگ زدم باز جواب نداد

 !ارتشی,بهش زنگ بزن بگو بعد از شام بیاوک-و گفت: دیراحت کش ینفس سینف

 دنبالش! ادیاش مباب دیشن یچقدر ذوق کرد وقت یدونیباباش بمونه شبو,نم شیچرا؟خب بذار پ-

د کرد و عقب گر فشیانداخت تو ک لشویقطع کرد و موبا"خب,خداحافظ لهیخ"بلند و گفتنِ یپوف دنیبا کش سینف

 رفت داخل.

 

شسته ن مای,اون دختره چرا کنار ندیچسب نیبرنداشته بود که انکار پاهاش به زم شتریسالن شد و اما چند قدم ب وارد

 بود؟ ماین کیبود,چرا انقدر نزد

 شویخم شده بود و تمام زار و زندگ مایسمت ن یبا لبخند پر از دلبر ایبود اما پر شیشونیوحشتناک رو پ یاخم ماین

 قرار داده بود. دیدر معرض د

محکم هلش داد رو  اینگاهش قلبش هشدار داد,خواست بلند بشه که پر دنیافتاد, با د سینگاهش به نگاه نف ماین

 کاناپه و...

برگردوند که نگاهش با نگاهِ خمارِ سروش  یاگهیاون صحنه قلبش انگار فشرده شد و روشو سمت د دنیبا د سینف

 !زدیبرخورد کرد...جام تو دست سروش داشت بهش چشمک م

رو تا نصفه خورد که احساس کرد  یسمت وسط سالن تند کرد و دوتا جام همزمان تو دستش گرفت و اول هاشوقدم

وش خفه کننده تو گل یبود و بغض شیشونیوحشتناک مهمون پ یکه اخم یدر حال گشمینصف دگرفت, شیگلوش آت

 گذاشت! زیم یرو رو یبود, باال داد و جام خال

 مزه کرد!جام تو دستش رو مزه نیداد و دوم هیتک زیم به

 ؟یعنیکجا رفته  یگشت,لعنت شیرو به عقب هل داد و با چشم دنبال نف ایپر یکالفه و عصب ماین
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وسط سالن توقف کرد,آره خودش بود پشتش به  زیرو م هویکالفه تو اون سالن بزرگ در حال گردش بود که  نگاهش

رخ هاش سچشم تشیوضع دنیبهش با د دیهاشو سمتش تند کرد و تا رسقدم مایداده بود,ن هیتک زیبود و به م ماین

 مشت! هیاز ثان یسرخ شد و دستش در کسر

 !سیهم نصفه تو دست نف شیبود و چهارم زیم یرو یجام خال تاسه

 ؟یکنیم یچه غلط یدار یلعنت-:دیکه به بازوش وارد کرد غر یرو گرفت و با فشار محکم سینف یمحکم بازو ماین

شد شکستن ن یمتوجه صدا یبود کس ادیز یقیموس یکف سالن,چون صدا دیجام تو دستشو گرفت و محکم کوب بعد

ت از دستش گرف فشویو همراه خودش سمت اتاق برد,مانتو شالشو تنش کرد و ک دیرو کش سینف یمحکم بازو مایو ن

 یصندل یرو رو سیبرد,نف نشی,از سالن خارج شدند و به سمت ماشدیو دستشو محکم تو دستش گرفت و کش

 نشوند و  درو بست.

رفت و کنارش قرار گ دی,نوششیکه کرد با دست اشاره کرد بره پ داشیگشت,پ دیتو سالن و با چشم دنبال نو برگشت

 جونم داداش؟-:دیپرس

شرمنده -و گفت: دیداخل کتش خارج کرد و گذاشت تو دست نو بیپول بود رو از ج یکادوشو که مقدار ماین

 ,شرمنده!یبر یانشاهلل به سالمت ستیحالش خوب ن سیبرم نف دی,بادینو

 !ینذار از خودت,موفق باش خبرمیام بندهجون داداش شرم-دوباره گفت: مایناراحت نگاهش کرد که ن دینو

آخه تازه ساعت دوازده شامم سرو  یباش یدوست داشتم تا آخر مهمون-گفت: دیکوتاه بغل کرد که نو دوینو بعد

 هنوز! مینکرد

 روز جبران کنم,قربانت هی,باشه که ستیحالش خوب ن سیگفتم که باور کن نف دونمیم-زد رو شونش و گفت: ماین

 خداحافظ!

 .نیبرگشت تو ماش عیسر مایکرد و ن یخداحافظ تیبا دلخور دینو

 .بازمهیدستش رو سرش بود و چشماش ن سینف

 کرد داد نزنه! یو سع دیکش قیعم ینفس ماین

 رو عوض کرد.رو فرمون و به سرعت دنده  دیپشت سرهم کوب چندبار
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شد و  ادهیپارک کرد پ نگیپارک یرو تو نیماش مایکه ن بردیکم داشت خوابش مکم سیبود,نف ادیز یلیخ سرعتش

 درو محکم بست!

دست پر زورِ  ریکه درِ سمت خودش باز شد و بازوش اس دینکش یضرب باز شد و طول کیچشماش  سیدر نف یصدا با

 شد. ماین

تِ حلقه کرد و سم سینف یدستشو دور شونه فشیبعد از برداشتن ک مایکه ن ماین یداد به بازو شوهیشد و تک ادهیپ

 آسانسور رفتند.

 شب بود! مهین کی کیشد که نزد دهیبه ساعت کنار سالن کش مایخونه که شدند نگاه ن وارد

 !بازمهیبود و چشماش ن اری,هوشدیتخت دراز کش یرو سمت اتاق خواب برد و کمکش کرد رو سینف

رفت تا پتو  سیاتاق انداخت و دوباره سمت نف یتو یکاناپه یرو فشیمانتو و شالش و کفششو در آورد و همراه ک ماین

 مایسمت خودش,ن دیرو گرفت و کش مایگردن ن گشیدستشو گرفت تو دستش و با دست د سیرو روش بکشه که نف

مزمه مستانه ز یرو بغل کرد و با لحن مایگردن ن رتمحکم نباریدوباره و ا سیو از گردنش آزاد کرد که نف سیدست نف

 منم ببوس!-کرد:

 !ی,مستستی,تو حالت خوب نسیبس کن نف-چشماشو محکم بست و سرشو عقب برد و گفت: ماین

 از اون دختره کمتره,ببوس می,مگه چمایخوبم,ببوس منو ن میلیگفته من مستم,من خ یک-مستانه قهقهه زد: سینف

 مـ..نو!

شار ف مایمحکم رو ل.ب نشد و ل.ب.شو  زیخمین سیبگه که نف یزیو لب باز کرد چ دیدستشو رو صورتش کش ماین

ا و ب دیتو حال خودش نبود دوباره از پشت رو تخت دراز کش سیرو عقب هل داد,چون نف سینف دهینفس بر مایداد,ن

 !دیروش کش شتشوبرد و نوازش گونه انگ مایدستشو سمت *ل*ب* ن بازمهین ییهاچشم

 کنه! ریروش کاشت و خدا امشب رو بخ یاانگشتشو تو دستش گرفت و بوسه ماین

که از ته دل عاشقش بود کم  یکس ی! مسلما جلومردونش زی,مرد بود با تمام غراشدیم خودیداشت از خودب کمکم

 !طونیش اهِی,نفسش به شماره افتاد و سرش خم شد و....لعنت به دل ساوردیم

... 
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 د؟یخواب-:دیبا لبخند پرس مایکه ش دیرو تخت دراز کش مایش کنارِ

 !دیخواب زمیآره عز-گفت: دیکشیسمت خودش م یبرگشت سمتش و دستشو دور تنش حلقه کرد و در حال مهران

اش زد که رو گونه نیریش یابدون خجالت جوابشو داد و بوسه نباریا مایکاشت که ش مایرو دست ش یابوسه

 مهران پر شد از لبخند و عشق! یهاچشم

و گونه و در آخر هم رو ل*ب  یشونیرو پ نباریاش او بوسه دیکش مایش یِلَخت و مشک یگونه رو موهانوازش دستشو

 یروح وندیکه اون دوتا رو پ یداشتن و شبکه پر شد از دوست یپر شد از خواستن و مهران ماینشست و تن ش مایش

 داد!

 

..... 

 

 

نبود,چشماش تار بود  تشیکنه چشماشو باز کرد,متوجه موق سرشو منفجر خوادیم کردیکه احساس م یسردرد بد با

 .نیو انقدر بدنش سنگ

 بهتر شد. دشیمحکم روهم فشار داد و باز کرد تا د چشماشو

 دنیفقط پاهاشو پوشونده بود,نگاهش سمت چپش برگردوند و با د یابه تن ب*ر*ه*ن*ش افتاد,مالحفه نگاهش

 !ستادی*ت قلبش ال*خ یتنهمیکه غرق خواب بود با ن ماین

 !شدیمحکم رو دهنش قرار داد و اصال باورش نم دستشو

 نکنه,نکنه... ایخدا

 نبود؟! ادشی یچیچرا ه پس
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 نباشه! قتیکاش حق ایهاش خداگلوله شدن رو گونه اشکاش

 ضرب باز شد! هی ماین یو از رو تخت بلند شد که چشما دیچیرو دور تنش پ مالحفه

-د:ز غیج سیبلند شد رفت سمتش و خواست بهش دست بزنه که نف عیو اشکاش افتاد سر سیکه به نف نگاهش

 ؟یکرد کاری,چماین یکرد کاریبهم دست نزن,چ یلعنت

 هقش کلِ اتاق رو پر کرد!سقوط کرد و هق نی,دو زانو رو زماوردین طاقت

 ,آروم باش,بذار حرفسینف شیه-گفت: گرفتیکه بزور صورتشو با دستهاش قاب م یروبروش نشست و در حال ماین

 س؟ی,عشق من نگام کن,نففتادهین یاتفاق چینشده,ه یچیبزنم,بخدا ه

رو تو آغوشش  سیکه سر نف یرفت و در حال کترینزد مایدوخت که ن ماین یتو نگاه کالفه شوینگاه سرخ و اشک سینف

حالت خوب  ی,تو مست بودزمینشده عز یزیآروم باش همهِ باورم,به خدا چ-آروم درِ گوشش زمزمه کرد: دادیفشار م

ه ,به جون خودت کنیبارونت کردم, همفقط فقط بوسه یکردم آرومت کنم نتونستم,مجبورم کرد ینبود,من فقط سع

 باهات نداشتم! یکار یزیچقدر برام عز یدونیم

 متاسفم!-رو تو بغلش فشار داد و کنارِ گوشش لب زد: مایتر شد و دستاش محکم تنِ نهقش آرومهق سینف

و  نیترو صدالبته سخت نیبود,بهتر میشبِ زندگ نیبهتر شبی,دسینباش,متاسف نباش نف-تلخ زد: یلبخند ماین

 !نیآلود ترگناه

 االن معلوم نبود چـ... بردی,خوابت نمیدار یاتو چه جاذبه دختر

گرفت و آروم  نییبود سرشو پا دایکه تو نگاهش پ یبا شرم شدیجدا م مایکه از ن یخندش گرفت و در حال سینف

 !لباس بپوشم خوامیم رونیلطفا برو ب-گفت:

 کرد. اتاق رو ترک داشتیبرنم نیکه نگاهشو از زم سیبه نف قیعم یو بلند شد,با نگاه دیموهاش کش یال یدست ماین

 

.... 

 



 سیعشق نف

 
116 

 

 ؟یدار ؟دردیخوب-:دیرو صورتش کش یدست

 خوبم!نه,-سرشو باال برد: یخجالت یکم یبا لبخند مایش

م کن داریرو هم ب ایخانم صبحونه رو حاضر کرده,آر ریمن نمیپس من برم بب-زد و گفت: قشیرو شق یابوسه مهران

 .میصبحونه بخور میبر

 زمزمه کرد و مهران بلند شد از اتاق خارج شد. یاباشه مایش

زد و رفت کنارش رو  ایآلود آرخواب یبه چهره یشده بود که مهران وارد اتاقش شد,لبخند داریتازه از خواب ب ایآر

 ه!صبحون میبابا,بلندشو تنبل کوچولو بر ریصبح بخ-گفت: کردیکه موهاشو نوازش م یتخت نشست و در حال

 مامانم! شِیبرم پ خوامی,مستمیبابا گرسنه ن خورمینم-و گفت: دیچشماشو مال ایآر

 مامانت. شیببرمت پ می,صبحونه بخورزمیباشه عز-و گفت: دیگونشو کوتاه بوس مهران

 رو موهاش زد و از اتاق خارج شدند. یازمزمه کرد و مهران تو بغلش بلندش کرد,بوسه یاباشه ایآر

 

.... 

 

داشت,حالش که جا اومد همونجا تو حموم لباساشو  یدوش حساب هیبه  ازیبرداشت و سمت حموم رفت,ن لباساشو

نرم کننده به  کمی,از باال محکم جمعشون کرد و دی,موهاشو با سشوار خشک کرد و شونه کشرونیو اومد ب دیپوش

 کمی...دیچمدونش خارج کرد و پوش داخلاز  دشویقرمز رنگشو همراه شلوار و شال سف یدست و صورتش زد و مانتو

از  ینگاه مایروبرو شد,ن مایرنگشو رو شونش انداخت و خواست از اتاق خارج بشه که با ن یمشک فیزد و ک ڗو ر ملیر

 ؟یکجا بسالمت-:دیسر تا پا بهش کرد و پرس

 از اونجا هم برم ایدنبال آر رمیم-انداخت و گفت: رینگاه کنه,سرشو ز ماین یهاتو چشم شدیهنوز هم شرمش م سینف

 خونه مبله بخرم! هی تونمیم نمیبنگاه بب

 ؟یخونه بخر یاخویداره که م یبودن چه مشکل نجایمگه ا-اخم کرد: ماین
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 هی دیه با,باالخره کمیبمون نجایا دیبا ی,بعدشم تا کشبیمثل مشکلِ د یمشکالت-باز نگاهش نکرد و طعنه زد: سینف

 !میخونه بخر

 ندارم! ایبا بودنِ تو و آر یمن مشکل سینف -مانعش شد: مایبره که ن خواست

 ؟یآخرش که چ میسربارت باش ینجوریا شهیکه تا هم شهیاما نم دونمی,مماین دونمیم-دستشو مشت کرد: سینف

حرف  یبمون,نگه وقت شهیهم ی!نگه برایستیتو سربار ن یلبشو محکم روهم فشار داد تا داد نزنه,تا نگه لعنت ماین

 ,نگه و نگه و نگه!شمیخرد م یزنیرفتن م

 نداره! عتشویفعال موق سینف کردی,خوب درک مستیفعال وقتش ن دونستیم خوب

دارشو پاشنه یمشک یاز کنارش گذشت و از خونه خارج شد,کفشها حرفیب دیرو که د مایسکوتِ پراز حرف ن سینف

 و سمت آسانسور رفت. دیپوش

 

 

... 

 

 ایافتاد,مهران مطمعن بود با آر شیرو گوش سیمهران زنگ خورد,شماره نف لیتازه تموم شده بود که موبا صبحونشون

 مامانته!-و کوتاه گفت: ایگرفت سمتِ آر لویکار داره,موبا

 مامان؟-گرفت و جواب داد: لویموبا عیسر ایآر

 ؟ی,خوبزدلمیجانم عز-رو لبش نشست: یلبخند ایآر یصدا دنیبا شن سینف

 دنبالم! یایآره مامان خوبم,م-بلند شد: زیاز سر م ایآر

 هیرات که دلم ب ایبدو ب نمییآره نفسِ مامان,پا-گفت: شدیم ادهیکه پ یجلو مجتمع پارک کرد و در حال نویماش سینف

 ذره شده!
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 گهیبابا مامان م-انداخت و داد زد: شیگفت و به سمت اتاق رفت,تبلتشو داخل کوله پشت یاباشه یبا خوشحال ایآر

 !رمیمنتظرمه من م نییپا

گرفت,خم شد گونشو  لشویارفت و موب ایحرف بلند شد و از آشپزخونه خارج شد,سمت آر نیا دنیبا شن مهران

 دنبالت! امیمواظب خودت باش,بازم م زمیباشه عز-و گفت: دیبوس

و از خونه خارج شد,سوار آسانسور شد و مهران دکمه دیو با گفتنِ چشم,کفشاشو پوش دیمهرانو بوس یهم گونه ایآر

 .نییو رفت پا دستشو براش تکون داد که آسانسور حرکت کرد ایهمکف رو فشار داد و عقب رفت,آر ی

مادرش بال درآورد و سمتش پرواز کرد و خودشو تو بغل  دنیرفت,با د یو به سمت خروج نییپا دیپر ایآر ستادیا تا

 انداخت. سینف

با مادرش رفت داخل شد و دنبال  ایکه راحت شد آر الشیو مهران از باال شاهد بود,خ دیبا عشق گونشو بوس سینف

 به سمت اتاق خواب رفت. مایش

 

 زم؟یعز یبهتر-

 آره عشقم خوبم!-با لبخند گفت: داشتیتخت نشست و در جواب مهران که به سمتش قدم برم یرو مایش

 اجیاحت یزیکارخونه,چ رمیخب خداروشکر,من م-گفت: گرفتیکه تنشو تو بغلش م یکنارش نشست و در حال مهران

 زنگ بزن! یداشت

 !مینره امشب شام مهمونِ مامانت ادتی یآهان راست-فت:با لبخند چشماشو بازوبسته کرد که مهران گ مایش

 شد,متنفر بود از اون خونه و تمامِ آدماش! مایش هیشونیمهمونِ پ ظیغل یحرف اخم نیا از

چرا ,مایش هیچ-:دیپرس کردیکه سرشو بلند م یچونش زد در حال ریافتاد,مهران متعجب دستشو ز نییکه پا سرش

 ؟یناراحت شد

برم مهران,متنفرم از همشون,از اون خونه,از  خوامینم-تو آغوش مهران رها کرد و با بغض گفت: وقفهیخودشو ب مایش

 توقچیه گهید خوامی! از همشون تنفر دارم,نمدیدیوقت منو نم چیاز مامانم که ه یو حت شرفمیب ی,از داداشامیناپدر

 وقته نرفتم! یلیخاک بابام,خ برم سرِ خوادیپام به اون خونه برسه,فقط االن دلم م
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م زهرا,منبهشت میرینداره,فردا صبح م یکه ناراحت نیا میریمن,نمخب عشق لهیخ-و گفت: دیکوتاه کش یآه مهران

 وقته سرخاک مادرم نرفتم! یلیخ

 !یکنیکه درکم م یمرس-گفت: شدیکه از آغوش مهران جدا م یچشمشو گرفت و در حال یاشکِ گوشه مایش

 مایش یخم شد گونه چشییو سو فشیو با برداشتن ک دیقشنگ نثـارش کرد و بلند شد,کتشو پوش یلبخند مهران

 شد, اتاق رو ترک کرد. مایکه جوابش بسالمتِ ش یکوتاه مهمون کرد و با خداحافظ یارو به بوسه

 

 

.... 

 

 !ماین یخونه کیمادرش باشه و نزد یاش دورتر از خونهقصد داشت خونه نباری,استادیا یبنگاه یجلو

 !دیسالم,خسته نباش-رفت: زیم کیبنگاه شد و نزد وارد

 امرتون! دیی,ممنون,بفرماکمیسالم عل-جوابش رو داد: یبه آرام مرد

 .خواستمیم دیخر یبرا کیکوچ یمبله یخونه هی-نشست و گفت: زیکنار م یرو صندل سینف

 ن؟یخوایمنطقه م نیتو هم-:دیفکر کرد و پرس یکم مرد

 بله!-کوتاه جواب داد: سینف

 سقف بودجتون تا چه حده؟-:دیدوباره پرس مرد

 !ونیلی...م-باز جواب داد: سینف

 بندازم! ستیبه ل ینگاه دیصبر کن-سرشو تکون داد و گفت: مرد

 !دینیبب میبر دیباش لی,اگر ماهییروبرو یکوچه نیهم هم نشیدو سه مورد هستند,بهتر-دقت گفت: هیاز چندثان بعد
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 سرش رو تکون داد و با گفتنِ حتما بلند شد و همراه مرد از بنگاه خارج شدند. سینف

 فیخونه و صاحب خونه تعر یایهمراه مرد که از خوب نیکرد و بعد از قفل ماش ادهیپ نیرو هم از ماش ایآر سینف

 .یو ساختمان ییالیو یهاخونه یسمت کوچه رفتند,کوچه پربود از دارودرخت و کل کردیم

 ییرو به داخل راهنما سیخارج کرد و درو باز کرد,نف بشیاز داخل ج یدیو کل ستادیا یکیآپارتمان ش یوبرور مرد

یهستند که کامال ب یهم زن و شوهر جوان تونییچهارمه,دو واحدس واحد روبرو یخونه طبقه-کرد و گفت:

 نشده. دایبراش پ یمناسب یمشتر روزفروش واگذار شده و تا به ام یبرا شیواحد هم دوماه پ نیو ا سروصدان

 

 سوار آسانسور رفتن باال. ایکوتاه سرش رو تکون داد و همراه مرد و آر سینف

 .زیو تم یبود,نقل یکیش واحد

 خوبه. یلیخوبه,خ-بود گفت: تیکه از سرِ رضا یبا لبخند سینف

کارارو  یهیبنگاه بق ادیخبر بدم بباشه پس من به صاحبخونه -گفت: کردیخارج م بشیاز ج لشویکه موبا یدر حال مرد

 !دینگران نباش رمیگیم فیبراتون تخف کممی,میانجام بد

 مامانم,خونه قشنگه؟-که تو بالکون بود رفت و دستشو گرفت: ایبا گفتنِ متشکر به سمت آر سینف

 !نجاستیقشنگتر از ا مایعمو ن یآره مامان,فقط خونه-نگاهش کرد: ایآر

 خودمون خونه داشته دی,بامیباش مایعمو ن شیپ میتونینم شهی,ما که هممیزندگ-با لبخند جلوش زانو زد: سینف

 .میباش

 از بالکون خارج شدند و برگشتن بنگاه. ایبنگاه دار بلند شد و همراه آر یبا صدا سیسرشو خم کرد که نف ایآر

 ش برده بود.خواب نیخسته تو ماش ایو آر دیتا چند ساعت طول کش سینف کار

 گرسنه. دیداد,خسته بود و شد هیبه فرمون تک شویشونینشست و پ نی,داخل ماشسینف

 ماین یروشن کرد و مقصدش خونه نویماش نداختیکه خواب بود م ایسمت آر یکه نگاه یبلند کرد و در حال سرشو

 بود.
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 خودشون, یچمدونشو برداره و برن خونه تا

 ریبغل تو تصو ایآر سینف یرفت و چهره فونیبه سمت آ مایاف نو با زنگ اف دندیهفت بود که رس کینزد ساعت

 افتاده بود.

 .انیباز کرد و عقب رفت,درِ داخلم باز کرد و منتظر شد ب درو

همچنان غرق خواب  ایرو از آغوشش گرفت,آر ایجلوتر رفت و آر مایخسته از آسانسور خارج شد که ن سینف

 واردِ خونه شد. مایداد و کفشاشو از پاش درآورد و پشت ن یآروم سالم سیبود,نف

رو کاناپه جلو کولر نشسته بود و شالشو از سرش  سیرو برد تو اتاق رو تخت خوابوند و برگشت تو سالن,نف ایآر ماین

 باز کرده بود.

 چخبر؟-روبروش نشست: ماین

 !دمیخونه خر-نگاهش کرد,: سینف

 طرف؟ ؟کدومیجد-:دیباشه و پرس یکرد عاد یتوهم رفت اما سع ماین یهااخم

 .هیخوب ی,منطقهییباال ابونیخ نیهم-و جواب داد: دیکش شیشونیرو پ یدست سینف

 .میریم دارشهیب ای,آرمیچمدونارو ببر میاومد-باز گفت: سیفقط سرشو تکون داد که نف ماین

 ن؟یخورد یزیچ-:دیبه حرفش پرس توجهیب ماین

 هم گرسنشه! اینه,آر-سرشو باال برد: سینف

 .دیشام با من,بعد از شام بر-گفت: رفتیکه سمت آشپزخونه م یبلند شد و در حال ماین

مال پس ش یتو قرار بود بر ماین یراست-:دیپرس رفتیسمت آشپزخونه م مایکه پشت ن یهم بلند شد و در حال سینف

 شد؟یچ
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ما ش-:دیپرس سیخوشرنگ نف یهامکث و نگاه تو چشم ی,بعد با کمرمیصبح م-برگشت سمتش و جواب داد: ماین

 د؟یاینم

 نه!-کوتاه زمزمه کرد: سینف

,احتماال بعد از کنهیبه هرحال مامان دعوتت م-و در همان حال گفت: ایالزان یالیشروع کرد آماده کردن وسا ماین

 برگزار بشه. جای یچند روز بعدش عقد و عروس یخواستگار

 ه؟یچ تایجواب ب یدونیم ؟مگهیتو از کجا خبر دار-:دیباال رفته پرس یینشست و با ابرو یرو صندل سینف

 یباشه؟پسره هم ناسالمت ی,من از دل خواهرم باخبرم نباشم کدونمیآره که م-با لبخند سرشو تکون داد: ماین

 دوستمه!

 آهان پس بگو!-با خنده گفت: سینف

 نداده؟ یچخبر؟هنوز جواب میاز خواستگار نس یراست-:دیپرس هویو  دیهم کوتاه خند ماین

زش ا یزیخودم بودم که به کل فراموش کردم چ ریواال منم مثل تو,اصال انقدر درگ-لبشو گاز گرفت و گفت: سینف

 بپرسم!

وگرنه تا حاال  هیحتما جوابش منف-گفت: نشستیم سینف یکه روبرو یکرد و در حال میفر رو تنظ یدرجه ماین

 شده بود.سروصداش بلند 

بلند شد و از آشپزخونه خارج شد,سمت تلفن رفت و  مایبا خنده سرشو تکون داد که تلفن خونه زنگ خورد,ن سینف

 بله مامان؟-شماره مادرش جواب داد: دنیبا د

 بزنه! یسر ایخالشه,بلند شد و به سمت اتاق رفت تا به آر دیفهم سینف

 گذاشت که غرق تب بود! شیشونیغرقِ عرقه,دستشو رو پ ایآر دیکه د دیرو سرش کش ینشست و دست کنارش

 و محکم تکونش داد اما دینگرفت,اشکش رو گونش چک یصداش کرد اما جواب یو چندبار دیبلند کش ینیه دهیترس

 باز کرد و دوباره بست! مهیفقط چشماشو که خمار بود رو ن ایآر

 !ما؟ین-داد زد: ارادهیقلبش تند تند زد و ب سینف
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با  سینگران به سمت اتاق رفت که نف سیبلند نف یصدا دنیه تازه تماسشو با مادرش قطع کرده بود با شنک ماین

 !سوزهیداره تو تب م ایآر-گفت: هیو با گر دهیترس دنشید

تو بغلش بلندش کرد و در همون  عیبود و سر شیآت یبه سمتش رفت و دستشو گرفت تو دستش که انکار کوره ماین

 تبش! ادهیز یلی,خمارستانیب مشیببر دیبا-حالت گفت:

از  امیو به سمت سالن رفت,مانتو و شالشو تنش کرد و همراه ن دیاشکاشو پاک کرد که دوباره رو گونش چک سینف

 خونه خارج شدند.

 .دادیفشار م نشیتو س شتریرو ب ایو هرلحظه آر ومدیبند نم سینف یهااشک مارستانیبرسند ب تا

 هیماریب-گفت: سیکرد و بعد از زدن دوتا آمپول و بستن سرم,روبه نف شیبستر عیسر ایآر دیتب شد دنیبا د دکتر

خونه  دیفقط برد دی,نگران نباشرهیم نیتبش کامل از ب گهی,تا چندساعت دستعهیکه فقط تو کودکان شا هیفصل

 .دیکه نوشتم به موقع بهش بد مییهاشربت نیو ا دیپاشورش کن

 رمیم"هم با گفتن مای....نرونیگرفت و رفت ب مایفقط سرشو تکون داد که دکتر برگه رو سمتِ ن هیبا گر سینف

 گرفتیکه دستشو تو دستش م ینشست و درحال یرو صندل ایکنار آر سیاز اتاق خارج شد ونف "رمیداروهاشو بگ

 !زدیدستشو بوسه م یو ه رفتیقربون صدقش م رلبیز

 

.. 

 

 کامل قطع شد و چشماشو باز کرد. ایکه گذشت تب آر دکتر چند ساعت یگفته طبقِ

 مامانم؟ یخوب-:دیو پرس دیرو سرش کش یدست سینف

 تشنمه!-خشک شدشو تکون داد: یهالب ایآر

 تمامشو خورد... بایتقر ایآب برگشت که آر وانیبعد با ل یو لحظات رونیرفت ب "رمیبم یاله"با گفتنِ  سینف
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م کنه و خبر هیهمراش نبود که بخواد تسو یپول سیرو مرخص کرد,نف ایو آر یسرکش یبعد دکتر اومد برا نیچندم

رو خبر  مای,من برم عمو نزمیبمون عز نجایشما هم-گفت: ایو روبه آر دیبلند کش یکجا گذاشته رفته,پوف ماینداشت ن

 خونه! میکنم بر

 رفت. اطیک کرد و به سمت حاتاق رو تر "دورت بگردم یاله"با گفتنِ سیکلشو تکون داد که نف ایآر

 براش زجرآور بود! کردیم یتابیکه همش ب طیتو اون شرا سینف دنیمنتظر بود...د مارستانیب اطی,تو حرونیب ماین

-:دیکه اسمشو صدا کرد نگاهشو بهش دوخت و پرس سینف یبغل کرد و سرشو روبه آسمان برد که با صدا دستاشو

 شده؟ یزیچ

 کنم بـ... هیهمراهم نبود که تسو یمرخص شده منم پول اینه,نه فقط آر-سرشو تکون داد: سینف

 !کنمیم هیتو من تسو می,بریاوک-تو حرفش: دیپر ماین

 شدند. مارستانیداخل ب مایهمراه ن حرفیگرفت و ب نییبا خجالت سرشو پا سینف

 د.خارج شدن مارستانیو از ب دیربع طول کش کیکمتر از  هیتسو کار

 !میشیمزاحمت م یلیروزا خ نیا ماین دیببخش-گفت: مایکوتاه روبه ن یو با آه دیکش ایرو سر آر یدست سینف

کنم که مزاحمم  تیحال یچجور دونمینم-زمزمه کرد: رلبینگاهش کرد و دنده رو عوض کرد و ز یرچشمیز ماین

 !یستین

 نزنه. یو دستش مشت شد و لبشو محکم روهم فشار داد که حرف دیشن سینف

 .شدیم دهیشن ایبلند نفس آر یصدا ینبود,فقط گاه نیتو ماش ییصدا چیخونه ه دنیرس تا

 هم پشتش. مایشد و ن ادهیبغل پ ایآر سیپارک کرد نف نگیپارک یرو که تو نیماش ماین

 کلِ خونه رو پر کرده بود. ماین یایالزان یِبود و بو میونآسانسور باال رفتند و وارد خونه شدند,ساعت ده سوار

 

 گرسنمه! یلیمامان خ-رفت و گفت: نییپا سیاز بغلِ نف ایآر
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اول  یمامانم ناهارم نخورد دونمی,مرمیمن بم یاله-گفت: بردشیم سیکه سمت سرو یدستشو گرفت و در حال سینف

 درست کرده. مایعمو ن میبخور ایالزان میو صورتتو بشورم بردست 

از  ایخودشم شست و با آر یبا آب ولرم دست و صورتشو شست,دستا سیو نف دیبا دستِ آزادش چشماشو مال ایآر

,مادر و پسر همراه دیطول نکش ادیبود...انتظارش ز ایو آر سیبود و منتظر نف دهیرو چ زیم مایخارج شدند,ن سیسرو

 نشست. مایکوتاه رو لب ن یهم وارد آشپزخونه شدند و لبخند

 .خواستیدلش خواب م بیو عج کردیم ی,فقط با غذاش بازدیکشینم لشیم سیخورد اما نف ایالزان ریدل س ایآر

 شدم! ریمامان س-

 شرباتو بدم بخواب. امیب ییرایبرو تو پذ زمیباشه عز-نگاهشو بهش دوخت و با لبخند گفت: ایآر یِصدا با

 آشپزخونه رو ترک کرد."ممنون عمو"زمزمه کرد و بلند شد با گفتنِ یچشم ایآر

 کرده بود. یبود که کال با غذاش باز حوصلهیب سِیکرد و تمام حواسش به نف اینثار آر ینوش جان رلبیز ماین

 سرشو بلند کنه و نگاهشون باز توهم گره خورد! سیباعث شد نف اشرهیخ نگاه

 ؟ینخورد یزیچرا چ-:دیآروم پرس ماین

 !ندارم لیم-لب زد: سینف

دستشو  مایتو دستش مشت شد و ن سیرو تو دستش گرفت,دست نف سیدستشو جلو برد و دستِ چپ نف ماین

 ؟یناراحت یزیچ ؟ازیچرا انقدر سرد-تر فشار داد و گفت:محکم

 !شمیخسته م یلیخ روزانی,اخوادینه,فقط دلم خواب م-کوتاه گفت: یآه همراهِ سینف

 !گذرهیم-و لب زد: دیکش قیعم ینفس ماین

اما  نبود سیکه احساس و حسش کمتر از نف یبود! مرد شیمرد تمام زندگ نیاش زد,اقشنگ به چهره یلبخند سینف

 توننیتموم نشده نم سینف یتا عده دونستیم مایو ن ستین یخوب عتیکه اصال موق کردندیخوب درک م یلیهردو خ

حرفها بود و مرغش  نیشق تر از اکله سینف اازش دور باشه ام سیمدت نف نیتو ا خواستیکنن و اصال دلش نم یکار

 پا داشت. هی
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 بهم؟ یشد رهیخ ینجوریچرا ا-

 بود! ارادهیزمزمه کرد ب رلبیکه ز یابه خودش اومد و جمله مای,نسیسوال نف با

 

 !"دارمدوستت"-

الن ,ایلعنت-!.تودلش گفت:دنی,اما خودشو زد به نشنستیکه احساس کرد قلبش سرجاش ن دی,شندیشن سینف

 !ستیوقتش ن

آب از آشپزخونه و نگاه  وانیل هیبود که با  یخوب یبهانه ایآر یو دادنِ داروها دیکش رونیب مایاز دست ن دستشو

 فرار کنه! مایپرحرف ن

رو  یداد و دست ایگذاشته بود به آر یرو عسل سهیداخل ک مایکه ن یرو کاناپه نشست و از هردو شربت ایآر کنار

 نشوند! سیرو لب نف یموضوع لبخند نیگذاشت,تبش کامل قطع شده بود و ا شیشونیپ

 خونمون؟ می,برادیخوابت م-:دیلبش گذاشت,دوتا بوسه روش زد و پرس یرو گرفت و رو ایآر دستِ

 !میآره,بر-گفت: ذاشتیم سینف یکه سرشو رو شونه یشد و در حال زیخمین ایآر

 من که صبح رفتم دی,امشبم بموندیدار یاحاال چه عجله-پرتقال روبروشون نشست و گفت:آب وانیتا لبا سه ماین

 !دیشمام بر

 تو؟ یریعمو کجا م-:دیپرس عیسر ایبگه که آر یزیخواست چ سینف

 !زمیشمال عز رمیم-قشنگش زد و گفت: یبه چهره یلبخند ماین

 ؟یچ یبرا-:دیدوباره پرس ایآر

 گردش! ی,براینجوریهم-باز جواب داد: ماین

 ,آخه حوصلم سررفته!میایماهم ب شهیم-اش سررفته بود با خواهش گفت:حوصله یکه حساب ایآر

 ...ـیمعلومه که م-از خدا خواسته جواب داد: ماین
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 !م؟ی,کجا برمیکار دار ی,ما خودمون کلاینه آر-تشر زد: ایروبه آر سیهنوز حرفش تموم نشده بود که نف اما

 مامان توروخدا,حوصلم سررفته!-نق زد: ایآر

 !میرینه مامان,بعدا خودمون م-:دیرو سرش کش یدست سینف

 ؟یک-

 !دونمینم-

 !مینرفت گهیپاش زخم شد د که بابا اونجا یشمال,از وقت میچند وقته نرفت یدونیمامان م-

 !میریباشه مامان بازم م-ها چشماشو محکم روهم فشار داد و گفت:فرار از خاطراتِ اون موقع یبرا سینف

 م؟یریبا بابامهران م-:دیپرس یبا خوشحال ایآر

 بسه! ایآر-داد زد: سینف

 انداخت! ماینگاهِ دلخورشو سمت ن سیانداخت که نف نییبغض کرده سرشو پا ایآر

 ؟یکشیچرا سرِ بچه هوار م-آروم گفت: سیروبه نف کردیرو بغل م ایکه آر یبلند شد درحال ماین

و بلند شد,رفت سمت اتاق و درِ چمدونشو بست و کشون کشون بردش  دیبلند کش یپوف یعصب سینف

 خستم! یلینه,خخو میزودباش بر ایآر-بود و چشماش بسته گفت: مایکه تو بغل ن ایو رو به آر دیسالن,لباساشو پوش

 باتوام! ایآر-باز داد زد: سینداد که نف یجواب ایآر

 حلقه شد! مایفشار داد و دستش محکم دورِ گردنِ ن مایخودشو تو بغل ن شترینداد و ب یباز جواب ایآر

ق,رو رو برد تو اتا ایعقب رفت و آرعقب مایکه ن رهیرو از بغلش بگ ایرفت و خواست آر مایسمت ن تیبا عصبان سینف

ردا باهم ف دمی,شادیکنم بمون شیشقت صحبت کنم راضبا مامانِ کله رمینگران نباش م-تخت خوابوندش و آروم گفت:

 شمال! میرفت

 رو یهرچند کوتاه باز شد و دست یهم به لبخند مایاش نشست,لبِ نبسته یهاهمراهِ چشم ایکه رو لب آر یلبخند

 رک کرد.و اتاق رو ت دیکش ایسر آر



 سیعشق نف

 
128 

 

باهات  خوامیم ایب"و با گفتنِ دیبود رفت و دستشو کش ستادهیکه کالفه سرپا ا سیگذاشت و به سمتِ نف بازمهین درو

 -گفت: دیکه کش قیعم یبرد سمت کاناپه کنارِ خودش نشوند و بعد از نفس"حرف بزنم

 

 درستت کنه! تونهینم یکس دونمی!فقط میشق و لجبازچرا انقدر کله دونمینم

 یچه گناه چارهیانقدر با بچه لج نکن,ب نکهیو ا-مهار شده ادامه داد: یابا خنده مایچپ نگاهش کرد که نچپ سینف

 ازت یزیشمال؟چ ایمثال تو باهام ب شهیم ی,نذار ازت دلزده بشه!.چییحساسه,تنها همدمش تو یلیکرده؟اون االن خ

 یکنیفرار م یاز چ دونمیسرجاش.من نم ادیحالش م مکیهم  چارهی.بچه بشهیخودتم عوض م یو هوا حالشه؟یکم م

 !فهممیواقعا نم یکنیرفتار م ینجوریتو؟چرا ا

 چیمن ه-که اصال آرام نبود گفت: یمکث با لحن هیفشار داد و بعد از چند ثان شیشونیدستشو محکم رو پ سینف

 یچبچه همراه تو, هیزن مطلقه با  هی ما؟منین یستیشمال,چرا متوجه ن ایبا تو پاشم ب تونممی,اما نمکنمینم یفکر

 مادرتو,چقدر روت حساسه! یشناسیم کنن؟خوبهیدربارمون فکر م

 بدم؟ حیها برات توضبچه نیع دیبا ای نارویا یفهمیم

 مایبه ن مطلقه بودنشو بیعج نروزایکه ا سیبا پشت دست نکوبه تو دهن نف کردیم ی,سعکردینگاهش م یعصبان ماین

 نداره! تیاهم یسر سوزن ماین یبرا دونستیکه م یدر حال کردیم یادآوری

 کبارِ ی-:دیچفت شدش غر یهادندون نیمشت شد و چندبار محکم رو زانوش فرود اومد و از ب ماین یدستا

 شد؟ تیو تو؟حال دونمیمن م یها بلغور کنچرت و پرت نیاز ا گهید کبارِیفقط  سی,نفگهید

 !قتهیحق-دردمندانه لب زد: یبا نگاه سینف

 از نظر من فقط مضخرفه!-:دیغر یچشماشو محکم روهم فشار داد و عصب ماین

 بگن مهر طالقش خوامیبشن,نم رهیبهم خ یعنوان با نگاه بد چیبه ه خوامی,نمماین کنهیاز من دوا نم ینظر تو درد-

 ...ـید یکیخشک نشده با 

خودته و  ضهیذهنِ مر یدهیفقط زائ نای,ازنهینم یهاحرف نیکس همچ چی,فقط خفه شو!.هسیشو نفخفه-داد زد: ماین

 بس!
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 !یکنیوادارم م یبگم اما دار یزیفعال چ خواستمی,نمسیکن نف گوش

بگم  دیبره با شیپ ینجوری!اگه ایکنیمجبورم م یها دارچرت وپرت نیفکرتو مشغول کنم اما با ا خواستمینم

 دیسف یجعبه هیبعد با  یات اتاقش رفت و لحظهبلند شد به سم سیمکث تو نگاه نف یکه...حرفشو خورد و بعد از کم

 زانو زد! سینف یبرگشت و جلو پا یزرشک

 رهیخ نیرو انگشتر پر از نگ سیرو باز کرد نگاه نفجعبه مادرِین یبه شکستن داشت و وقت یبیعج لیم سینف بغض

 !کردیم یناامان بیو قلبش عج دیاشکش درست وسط حلقه چک نیموند و اول

 

 ما؟ین-دستشو رو صورتش گذاشت و لب زد: یکیو اون  مایدستشو رو دست ن هی

کوتاه روش زد و مثل خودِ  یاکه رو صورتش بود رو گرفت تو دستش و گذاشت رو لبش,بوسه سویکفِ دستِ نف ماین

 ما؟یجانِ ن-لب زد: سینف

 مایکه ن دیگاز گرفت و شن لبشو ی,گوشهختندیچشماشو روهم فشار داد که چند قطره اشک رو صورتش ر سینف

 دنم؟ینفس کش کیشر یکه بش یکنیکسم؟قبول مهمه یکه بش یکنیم س؟قبولینف یکنیبا من ازدواج م-گفت:

-گفت: دندیرقصیهاش مکه هنوز اشکاش رو گونه یاز جاش بلند شد,در حال هیسرخ شده از گر ییهابا چشم سینف

 !تونمیواقعا نم تونمیانتخاب درست,نم هی!حق یکردن دار یبکنم,تو حقِ زندگ یکار نیهمچ تونمینم خوامینه,نه نم

که نفسِ گرمش تو گردنِ  یمچِ دستشو گرفت و متوقفش کرد,کنارِ گوشش در حال مایاز کنارش بگذره که ن خواست

 یدگ,بذار منم زنـریحقو ازم نگ نیپس ا-گفت: یقشنگ و احساس یبا لحن کردیو حالشو بد م خوردیم سینف

و  کردم بهت فکر نکنم اما نشد,نشد یسع یلیسال گناه برام بس بود,خکنم,نذار بازم تو حسرتِ داشتنت بسوزم!پنج

 نیباورامو از ب یخودم گناه ثبت کردم! نه نگو که همه یزنِ شوهردار برا هیسالو با فکر کردن به پنج نیمن تمام ا

 !یبریم

به  یعهدت چیباز تو ه-گفت: نییپا یغرق شد و با سر ماین یهاتو عسلِ چشم یاهیبرگشت سمتش,نگاهش ثان سینف

 تو! الِیو خ یشب و روزم تو بود دادیکه هرروز بهم عشق م یبگم که با وجود داشتن شوهر ی,من چینداشت کسچیه

 !مایکار ترم نمن از تو گناه

 تو آغوشش فشرده شد! سی,کوتاه و مردونه و تنِ نفدیخند ماین



 سیعشق نف

 
130 

 

 ؟یبد یخوایم یچ ؟جوابشونویچ هیبق یول-حلقه کرد و گفت: مایدستاشو دور کمرِ ن سینف

 ستیمهم ن-گفت: کردیو سرشو بلند م زدیچونش م ریکه دستشو ز یو از خودش جدا کرد و در حال سینف ماین

 ,فقط تو تو تو!سیبرام نف ستنیمهم ن کسچی,ههیبق

 

 مامانت!-تلخ زد و زمزمه کرد: یلبخند سینف

ون بخوان زور بگن بدون اطالع بهش میلیتو نگران نباش,خ کنمیاونم حلش م-بست و گفت: یچشماشو با کالفک ماین

 !ستمی,بچه که نکنمیعقدت م

 !ما؟ین-ناباور صداش کرد: سینف

 نمیاونا بگو بب الیخی,حاال هم بگهید شهیدرست م یجور هینگام نکن,به هرحال  ینجوریخب ا لهیخ-:دیخند ماین

 شد؟یدلِ المروت ما چ نیخانوما باالخره جواب اخانوم

رو  یاپراز خنده و عشق دستِ چپشو گرفت و اول بوسه ییهابا چشم مایگرفت که ن نییخجالت زده سرشو پا سینف

 انگشتش زد و بعد انگشترو دستش کرد.

,اما دمیبرات خر شیوقت پ یلیخ روحلقه نیا-انداخت و گفت: زدیبرق م سینف فِیبه انگشتر که تو دست ظر ینگاه

 به خرج بده! یسال صبوربه دستِ صاحبش پنج دنیرس یانکار قسمتش بوده که برا

 قشنگه ممنون! یلیخ-گفت: مایتو دستش رو به ن یپر از حس خوب به حلقه یدستشو باال برد و با نگاه سینف

 !میتو زندگ هینه به قشنگ-و با لبخند زمزمه کرد؛ دیکش سینف یسرخ شده یکم یگونه رو گونهدستشو نوازش ماین

 شد! دهینگاه جفتشون سمتِ اتاق خواب کش ایآر یگرفت که با صدا نییپا شتریبا لبخند سرشو ب سینف

 شمال؟ میریماهم م شدیمامان چ-:دیآروم پرس یروبه مامانش با لحن ایآر

 !میریباهم م زمیآره عز-گفت: عیسر مایبزنه که ن یخواست حرف سینف

 !شهینم مایباهم,نه ن رنیگیم میچه زودم تصم-غر زد: سینف
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 باز چرا؟-کالفه نگاهش کرد: ماین

 ,مامانتم که...شهیبد م میای,ما با تو بگهید شهیخب نم-ناراحت گفت: سینف

 !شتونیپ امیخونه,شبم باز م رمیم ییخودم من تنها یالیو ذارمیباشه,باشه شما رو م-تو حرفش: دیپر ماین

 برا مراسم! میایهروقت خاله دعوتمون کرد خودمون م گهید میمونیم نجایما هم هیخب چه کار-باز گفت: سینف

به بعدم حق جدا شدن از منو  نی,از ادیایخانوم,شما با من م رینخ-شده نگاهش کرد و گفت: زیر ییهابا چشم ماین

 بفهمونم بهت؟! گهیجور د هی ای یدی!فهمدیندار

خودشو کنترل کرد و فقط  ایآر یبندازه و محکم بغلش کنه اما جلو مایخودشو تو آغوشِ ن خواستیدلش م سینف

 بود. سینگاه کرد که هنوز نگاهش سمتِ نف مایچپ به نچپ

 

 ه؟یچ-:دیداد و پرس سینف لِیتحو زیچشمکِ ر هی

 دارتی,صبح بزمیخواب عزبرو ب-:بود گفت ستادهیجلو در ا فیکه بالتکل ایبا خنده چشم ازش گرفت و روبه آر سینف

 !کنمیم

 زمزمه کرد و برگشت تو اتاق. یچشم ایآر

توام برو بخواب لجباز -گفت: کردیکه شالشو از سرش باز م یشد و در حال کینزد سیاز پشت سر به نف ماین

 !میحرکت کن دیخانم,صبح زود با

زود  میستیاالن,مجبورم ن روقتهید-بود و گفت: شبمهین کِی کیبرگشت سمتش و با نگاه به ساعت که نزد سینف

 مگه چند ساعت راهه آخه؟ میحرکت کن

برو  روقتهیبقول خودت د یزودِ زودم که نه,ول-گفت: زدیروش بوسه م پروایکه ب یدستشو گرفت و در حال ماین

 !بارهیم یبخواب,از چشمات خستگ
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کاشت و با  ماین یکوتاه و گرم رو گونه یاد شد و بوسهپا بلن یو رو پاشنه دیکش رونیب مایدستشو از دست ن سینف

تند و نامنظم دور شد  ییهابا قدم مایمبهوتِ ن یهاو از جلو چشم "ریبخشبت"رفته و آرام زمزمه کرد لیتحل ییصدا

 اتاق شد و درو بست. اردنبود و مایکه خودشم حالش کم از حالِ ن یو در حال

-آغشته به خنده گفت: یکه با لحن دیرو از پشت در شن مایآرومِ ن یکه صداپشت در موند  یلحظه همونجور چند

 خانوم! سینف دمیبعدا جوابتو م

دراز  ایزد تو شارژ کنارِ آر لشویرو کاناپه گذاشت و موبا فشویمانتو ک نکهیرفت و بعد از ا ایخورد و به سمتِ آر خندشو

 و چشماشو بست. دیکش

 

* 

 

 منتظرمونه! نییپا گهیمامان پاشو,عمو م-

 !.می,نرمیابخوابیب-گفت: گرفتیرو تو بغلش م ایکه آر یچشماشو بزور باز کرد و در حال یال سینف

 ,مامان مامان!دارشویمامان ب-غر زد: ایآر

ر و حاض ایو آر ماین دیو نگاهشو باال برد که د دیبلند کش یچشماشو کامل باز کرد و رو تخت نشست...پوف سینف

 !ستادنیآماده باال سرش ا

 د؟یکنینگام م ینجوریا ه؟چرایچ-:دیگرده شده پرس ییهاچشم با

 شد آخه بلندشو! ریمامان د-گفت: عیسر ایآر

 نگاه کرد,ده صبح! یسرشو خم کرد و به ساعت رو عسل سینف

 !امیمنم حاضرشم ب رونیب دیباشه بر-و روبهشون گفت: دیرو صورتش کش یدست

 از اتاق خارج شدند. ایهمراه آر "ایتوام زود ب نییپا میریپس ما م"با گفتنِ مایبهم انداختند و ن ینگاه جفتشون
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دست و صورتشو شست و  سیبرداشت و رفت تو سرو شویشیآرا فیبلند شد,رو تخت و مرتب کرد و ک عیسر سینف

 سرش بست. یشونه زد و باال شویشراب ی,موهاششیبعد از خشک کردن و آرا

و داخل و شارژکنش لیموبا شویشیآرا فی,کنییبرده پا مای,ساکش نبود حتما ندیخارج شد و لباساشو پوش سیسرو از

 گذاشت و از اتاق خارج شد. فشیک

تنبل خانوم -از پشت سرش بلند شد که گفت: ماین یچک کرد و از خونه خارج شد درو که بست صدا روآشپزخونه

 ن؟یباالخره اومد

 هوایبرگشت عقب و ب هوی کردیکه درو سه قفله م یرفت و در حال ترکینزد مایش که نبا خنده برگشت سمت سینف

 !شبید هیتالف نمیا-با چشمک گفت: سینف نِیمتعجب و شرمگ یهاکاشت و در مقابل چشم سینف یرو گونه یابوسه

تش قشنگ سم یبا لبخند مایانداخت که ن نییشد و نگاهشو پا نیشرمگ شتریاش بشب و بوسه یادآوریاز  سینف

 کرد. شییحلقه کرد و به سمتِ آسانسور راهنما سیرفت و دستشو دورِ کمرِ نف

 

* 

 

 .دیبود رو جلوش کش ختهیر مایرو که ن ییداد و استکان چا ایاملت رو دستِ آر یلقمه نیدوم

 صبحانه توقف کردن. یصبحونه نخوردن  وسط راه برا بخاطر

دو -به جونِ املت افتاده بودند با خنده گفت: یکه دو لپ ایو آر مایگذاشت و روبه ن تو دهنش یکیکوچ یلقمه سینف

 بابا! دیناهاره,انقدر نخور گهیساعت د

 نشدم! ریمامان من هنوز که س-گفت: ایو آر دیخند ماین

 بذار بخوره! یدار کارشیچ-زد رو پاش و گفت: مایچپ نگاهش کرد که نبا خنده چپ سینف

 قشنگ تهِ تابه رو درآورد. اینگفت و آر یزیچ گهید سینف
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 .ایرو به در یقشنگ ییالیخودش...و یالیرفت طرفِ و میمستق مایرامسر و ن دنیبود که رس کی کینزد ساعت

ناه پ مایقهر کرده به بغل ن ایکه آر الیمانعش شد و برش گردوند و سیاما نف ایسمتِ در دییکه همون اول کار دو ایآر

 ینطوریاصال ا سیو نف ادیلوس بار م ایبکنه آر شویطرفدار مایبره و ن شیپ ینجوریدش فکر کرد ابا خو سیبرد و نف

 .خوادینم

انداخت و دوتا چمدونارو برد تو اتاق و بعد از عوض کردن لباسش از اتاق خارج شد و به  ایپر از خشم سمت آر ینگاه

رنگ که به صورت  دیسف یبودند رفت و روبروشون رو کاناپه دنید لمیمشغول ف یویت یکه روبرو  ایو آر مایسمت ن

 فضا رو پر کرد... ماین لیموبا یابزنه که صد یشده بودند نشست و خواست حرف دهیچ رهیدا

 بله مامان؟-جواب داد: گرفتیفاصله م ایو آر سیکه از نف یرو باالفاصله کم کرد و بلند شد,در حال یویت یصدا ماین

 

قهر  یو ادا بد مایسمت ن یهر دفعه بر یو بخوا یبر شیپ ینجوریا ایآر نیبب-و با اخم گفت: ایت آررو کرد سم سینف

 دور! یجا هی برمتیبلکه با خودم م ینیرو بب ماین ذارمینم گهینه تنها د یراه بنداز یباز

 !؟یاریدرم هایگتازه هیاداها چ نی,ایکه لوس نبود تو

 مایبلند شد و به اتاق پناه برد,ن ایدرو باز کرد و داخل شد,همون موقع آر مایانداخت که ن نییبغض کرده سرشو پا ایآر

 باهات حرف بزنم. خوامیم نیبش ایب-مانعش شد و با اشاره به کاناپه گفت: سیخواست دنبالش بره که نف

 رسوند و روبروش نشست. سیبا چند قدم بلند خودشو کنارِ نف ماین

 

 

* 

 

هتر ب زمینگران نباش عز-داخت و نگران به مهران نگاه کرد,مهران با لبخند دستشو گرفت و گفت:به پاش ان ینگاه

 !شهیورم کرده خوب م کمی,پوستت شهیم
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ودتر ز یپماد هم برا هیکرد و  دییمهران و تا یهاکه رو لبش نشسته بود رو کرد سمتِ دکتر که حرف یبا لبخند مایش

 خونه کرد. هیبسالمت اونارو راه هیخوب شدن ورم پاش نوشت و با 

* 

 پات درد داره؟-:دیپرس نشستیکه کنارش م یگذاشت و در حال مایمبلو پشت ش کوسنِ

 خوبم. یلینه اصال,خ-و جواب داد: ختیهاش ردارش رو شونهنم یِمشک یرو از سرش باز کرد که موهاحوله مایش

 !میبخواب میپاشو برکه  یخب اگه خوب-گفت: طنتیش یو کل زیر یبا چشمک مهران

 االن که زوده فعـ...-که متوجه منظورِ مهران نشده بود با نگاه به ساعت گفت: مایش

پاشو برو از جلو -زد: غیج زدیکه رو سرِ مهران م یشده! کوسنِ از پشتش برداشت و در حال یچ دیفهم هوی بعد

 چشمام پررو!

 کهنیگذاشت و بعد از ا شیو سرشو خم کرد رو پا دیکش مایکوسنو از دستِ ش زدیکه قشنگ قهقهه م یدر حال مهران

و  دیکش مایبود رو پاک کرد دستشو بلند کرد رو صورتِ ش ختهیچشمشو که در اثرِ خنده رو صورتش ر یاشکا

 ؟یزنیخب بابا حاال چرا م لهیخ-گفت:

 !ییررو,از بس پیواقعا زدن دار نکهیا یبرا-با دستش آروم زد رو صورتِ مهران و گفت: مایش

ا تو پررو ,بیزنم-گذاشت و گفت: مایش هیشونیرو پ شویشونیبرد و پ مایصورتِ ش کِیشد,صورتشو نزد زیخمین مهران

 باشم؟ ینباشم با ک

 

که دستشو  یچندبرابر کرد و مهران در حال شوییبایش زسرخ شده یهاو گونه مایخون رو صورت ش هجوم

 تحمل کنم! تونمینباش,نم بایانقدر ز-لب زد: دیکشیگونه رو صورتش منوازش

بزنه که ل*ب*ه*ا*ش  یدر نوسان بود خواست حرف مایش یهاها و لبچشم نیمهران که ب یهابا نگاه به چشم مایش

 خوش اومد! مایبه کامِ ش بیاسارت عج نیدر اومدند و ا ماین یبه اسارتِ ل*ب*ا*
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 یلیبه تو و توام ل ارهیپناه م گمیم یزیچ هیوس نکن! بدعادت شده! تا رو ل ایانقدر آر کنمیازت خواهش م ماین-

 به الالش! یذاریم

 بچه! نینبود ا ینجوریا

 نیبواقع کمی,من بدعادتش نکردم,مگه آخه چند وقته کنارِ منه؟! سینف-و گفت: دیموهاش کش یِال یدست ماین

منم  تونمیبه من! نم ارهیو پناه م کنهیقهر م عیسر ینجوریا کنهیشده.نبودن پدرشو بهونه م ریگفقط بهونه ایباش,آر

 بهتر زیکم همه چکودک کمکش کنه کم انشناسرو شی! ببرش پشهیمثل تو رفتار کنم. باور کن بچه نابود م

ها حساسم و رو لباش! من رو بچه ادیتا دوباره لبخند ب خوادیم یچ نمیبب رمیمن م یچه نخوا ی.االنم چه بخواشهیم

 .تو هم انقدر خودخواه نباش لطفا!نهیوسط ضربه بب نیا ایآر خوادیلم نماصال د

ز و رو کاناپه درا دیرو موهاش کش یدست یبا کالفگ سیبعد از اتمام حرفاش بلند شد به سمت اتاق رفت و نف ماین

 .دیکش

 .کردیاحساس خواب م سیو نف دادیرو نشون م میوندو کیساعت نزد یویت یگوشه ساعت

نار ک ایآر یبود که صدا دهینکش قهیدق هیذهنش آروم شه,اما هنوز  کمیکرد بخوابه تا بلکه  یبست سع چشماشو

 مامان پاشو!-گوشش بلند شد:

 ؟یکجا بسالمت-:دیکنارش نشسته,متعجب پرس دهیلباس پوش ایآر دیچشماشو باز کرد که د سینف

 !میبخور تزایبا عمو پ میریم-گفت: ایآر

 خب؟-اخم کرد: سینف

 ,زود پاشو حاضر شو!زمیعز گهیخب نداره د-بلند شد: ماین یداص

 !امینم-کوتاه خالصه گفت: یبعد از مکث سینف

 !یشرط هیفقط به  امیخب م لهیخ-گفت: عیسر سیبزنه که نف یخواست حرف مایناراحت نگاهش کرد و ن ایآر
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 !؟یچ-همزمان گفتند: ایو آر ماین

 میتصم دیبه بعد خواست نیاز ا-گفت: یجد یلیخ رفتیکه سمت اتاق م یاز رو کاناپه بلند شد و در حال سینف

 !دیبه منم اطالع بد دیریبگ

هم ادکلن زد و با برداشتنِ  یکرد و کم دیسرجاش بود فقط رژششو تمد ششیاتاق شد و لباساشو تن کرد,آرا وارد

 رو لباش نشوند از اتاق خارج شد. یمحو اما واقع یو لمسِ حلقش که لبخند فشیک

 م؟یبر-:دیپرس مایبلند شدند و ن سینف دنِیبا د ایو آر ماین

 !میبله بر-چشماشو بازوبسته کرد: سینف

 خارج شدند. الیبهش زد و باهم از و یلبخند سیو دستشو گرفت,نف سیسمت نف دییدو ایآر

 زنگ خورد. سینف لیشده بودند که موبا نیسوار ماش تازه

 بله؟-,جواب داد:شدیروشن خاموش م شیگوش یرو صفحه میخارج کرد,شماره نس فشیک از

 ؟یالو سالم خوب-

 ؟یسالم آره خوبم,تو چطور-

 د؟ییکنه؟کجایم کاریچ ایخوبم,آر-

 اونم خوبه,چخبر؟-:دیکش ایرو سرِ آر یدست سینف

 ن؟یای,چرا نمیخبرِ سالمت-

 نزن,! یحرف تکرار میول کن نس-:دیبلند کش یآه سینف

 گهیزنگ زدم هم حالتونو بپرسم هم بگم خاله دعوتمون کرده شمال,م یخب خوددان لهیخ-د؛یبلند کش یپوف مینس

 باهم! میبر یخواست می,گفت به توهم بگهیجد هیقض نکهی,مثل ادییایشما هم ب ادیخواستگار م تایب یپس فردا برا
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ما خودمون  یاوک-گفت: میدر نوسان بود و به نس سیجلو و نف نیانداخت که نگاهش ب مایسمتِ ن ینگاه سینف

 !دی,البته شامیریم

 !میباهم بر دیایب هیخب چه کار-غر زد: مینس

 نه,فعال خداحافظ!-خالصه گفت: سینف

 خداحافظ!-

 شده؟ یچ-:دیپرس مایکرد که ن قطع

 !دی,البته شامیریگفتم ما خودمون م میباهم بر گفتیم میخاله دعوتمون کرده,نس-نگاهش کرد: سینف

 د؟یحاال چرا شا-:دیکوتاه نگاهش کرد و پرس ماین

 هروقت عـ... مینباش ی,بهتره ما تو مراسم خواستگاردونمینم-

بگم  یبه کس یزی,منم فعال قصد ندارم چشهینم یزینکن چ یالک یفکرا س؟انقدریچرا مثال نف-تو حرفش: دیپر ماین

 !گمینم یبه کس میزیچ میکه عقد نکرد میتا زمان

 ؟یبگ یعقدمونو به کس یخواینم یعنی؟یچ یعنی-متعجب نگاهش کرد: سینف

 نداره! یلزوم-جواب داد: لکسیخالصه و ر ماین

که گفتم,انتخاب من  نیبشنوم,هم یزیچ خوامی,نمزمیبسه عز-گفت: یجد مایبزنه که ن یباز خواست حرف سینف

 انتخاب منه,تمام!

 باشن! ی,به هرحال پدر و مادرتن هرچماین گمیاز رو احترام م-نگاه کرد و گفت: مرخشیبه ن یکم سینف

فت و ر سیشد و به سمت در نف ادهیپ"میکنیبعدا دربارش صحبت م"نگه داشت و با گفتنِ یفودفست یجلو ماین

 ؟ی,چرا ذل زدگهیشو د ادهیپ-گفت: کردینگاهش م رهیکه خ سیرو بغل کرد و روبه نف ایبازش کرد,آر

 

 شد. ادهیباال داد و پ یاراستشو به حالتِ بامزه یابرو سینف
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 یلبخند سیرو گرفت.نف مایدستش دست ن یکیداد و با اون سیدستشو به دست نف هیو  نییپا دیپر مایاز بغل ن ایآر

 نگاه کرد. کردیکه نگاهش م مایبهش زد و با همون لبخند به ن

 لبشو گاز گرفت و سرشو برگردوند. یگوشه سیقشنگ حوالش کرد که نف یچشمک ماین

 من گرسنمه ها!-و گفت: یفودبه طرف فست دیدستاشونو کش ایآر

 قربون صدقش رفت. رلبیز سیو نف دیخند ماین

 تو چشم بودند. زیاز همه چ شتریب شونیاسرمه یآب یهایو جالب بود و صندل کیش یلیشدند خ یفودفست وارد

 با منو سمتشون اومد. شخدمتیپ دینکش یستند که طولنش یهم کنار پنجره رو صندل همراه

 د؟یخوریم یچ-:دیبدون نگاه به منو پرس ماین

 !ادیز ریمخلوط با پن تزایپ-گفت: عیسر ایآر

 نه,ضرر داره! ادیز ریپن-نگاهش کرد: زیت سینف

 ا؟یباشه آر نباریفقط ا ینداره,ول یاشکال نباریا-دخالت کرد: ماین

 باشه!-سرشو تکون داد: ایآر

 ارش داد.سف یمخصوص با دلستر انگور تزایتا پو سه دینگاهشو با خنده دزد ماینگاه کرد که ن مایچپ به نچپ سینف

 کوتاه زمزمه کرد و ازشون دور شد. یچشم شخدمتیپ

ود ب ییپرتِ دوتا دخترا سیو نگاه نف سیبه نف مایداشت سرگرم بود و نگاه ن ستاره یهاکه طرح زیبا دستمال رو م ایآر

 بود! ماینگاهشون به ن یرچشمیکه ز

متوجه  سیحوالش کرد و نف زیر یچشمک شونیکیبه دخترا,با دقت که نگاهشون کرد  دیردِ نگاهشو گرفت و رس ماین

 شد.

 بلند شه بره بزنه تو دهنش بچه پررو! خواستیدلش م چقدر

 !دیرس سینف یبا اخم از دخترا گرفته شد و به دستِ مشت شده ماین نگاه
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 شده! یرتیغ سیرو لبش نشست و آخ خدا نف یلبخند

تا بنا  شتیاز نگاه دخترا خوشت اومده که ن ؟نکنهیخندیم یبرا چ-:دیغر سیفکر لبخندش عمق گرفت که نف نیا با

 گوشت باز شده؟

 خون رو مزه کرد! یلبشو محکم گاز گرفت که  تلخبزور خودشو کنترل کرد که قهقهه نزنه!  ماین

من از رفتار تو  زمیعز-گفت: سینف هیشاک یهاچشم یرهیخ داشتیبرم یکه دستمال یو در حال رونیب دیکش لبشو

 خندم گرفته نه نگاه دخترا!

 بهشون! دمیاصال متوجه نگاه دخترا نبودم رد نگاه تورو گرفتم رس من

دتر بخور زو-گفت: مایجلوش روبه ن دیکشیرو م ایآر یتزایکه پ یدر حال سیو نف زیرو م دیچ تزاهارویپ شخدمتیپ

 تا قاتل نشدم! میبر میپاش

 مامان؟ هیقاتل چ-:دیکنجکاو پرس ایباز خندشو مهار کرد و آر ماین

 ایخندش گرفته بود روبه آر ماین یهم که از خنده سیو نف دیگذاشت و از ته دل خند شیشونیدستشو رو پ ماین

 !می,زودتر برتزاتویمامان بخور پ یچیه-گفت:

 لباسش پر از سس شده بود! یقهیکه کل صورت و  یشروع کرد به خوردن به طور یو دولپ دینپرس یزیچ گهید ایآر

پاشو,پاشو -سرش چرخوند و گفت: یچشمشو تو کاسه یعصب ایآر تهیوضع دنِیکه غذاش تموم شده بود با د سینف

 آخه؟ هیچه وضع نی,اییدستشو میبر

بردش,غرغرکنان صورت و دستاشو شست و با دستمال  سیدستشو گرفت به سمت سرو سیبلند شد و نف ایآر

 دخترا افتاد,نبودند! زیخارج شدند,نگاهش به م سیاز سرو ایخودشم شست و همراه آر یخشکشون کرد,دستها

 ؟یخندیم ؟چرایخل شد مایوا,ن-:دیشد و پرس کیشد,نزد ماین یمتوجه خنده سیند که نفرفت مایسمت ن به

 سیگذاشته بودند رو باال گرفت که نف زیرو که دخترا رو م یشدت گرفت و دوتا کارت ماین یخنده سیحرف نف نیا با

 کرد. یشماره احساس خفگ دنیاز دستش گرفت و با د
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که هنوز اثراته خنده تو  مایروبه ن داشتیبرم زیاز رو م فشویکه ک یتو دستش مچاله کرد و در حال هاروکارت

 ,پررو!شهی,چه خوششم اومده خندشم قطع نمگهیپاشو د-اش مشخص بود با حرص غر زد:چهره

تنِ شد,با گرف منو گذاشت و بلند ینشه پول غذاهارو ال یعصب نیاز ا شتریب سینخنده تا نف کردیم یکه سع ماین

 !میخب بر لهیخ-گفت: سیروبه نف دیباریم یکه از چشماش خستگ ایدستِ آر

 خارج شدند. یفودگذاشت و همراه هم از فست زیهارو که مچاله بود رو همونجا رو مکارت سینف

 

* 

 !هیکاف مایآب شدم ن سی؟خیکنیم کاریچ وونهید-

 !سیسمت نف کردیو پرت م کردیم ایپشت سرهم مشتشو پر از آب در یاما گوشش بدهکار نبود,همونجور ماین

 و نینشست رو زم هویبه ذهنش خطور کرد  ی,فکرومدیاز دستش برنم یشده بود و کار سیکامال خ گهید سینف

 !لرزمیکه مثال من سردمه و دارم از سرما م دنیخودشو بغل کرد و شروع کرد لرز

 ...ـیتو؟چت شد  ی,خوبسینف-سمتش رفت و بغلش کرد: یبا نگران مایگرفت,چون ن عیسر یلیخ نقشش

شروع کرد مشت  یطانیش یااز پشت محکم هلش داد تو آب و با خنده سیهنوز حرفش تموم نشده بود که نف اما

 که هنوز از شوک خارج نشده بود! مایرو صورت ن ختنیمشت آب ر

که  مایبه لبِ ن دیچسب شیشونیتو آغوشش گوله شد و پ سیکه نف دیگرفت و کش سوینف یِخودش اومد و بازو به

 گرم مهمونش کرد! یابوسه

 بود! نیریبوسه براش ش نینشست و چقدر ا سیکوتاه رو لب نف یلبخند

 ؟یزنیحاال واسه من کلک م-بامزه گفت: یو با لحن سیآروم زد رو دماغِ نف ماین

انقدر  یقطع شد و چرا زندگ سینف یکنار لبش و خنده نباریا باز بوسه کاشت,اما مایبه خنده افتاد و ن سیلحنش نف از

 قشنگه؟

 آرامشم! رِیکنارِ تو درگ-آشکارا زمزمه کرد: یقرار گرفت و با احساس سیکنار گوشِ نف ماین لبِ
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 !هیاز تمامِ جهان کاف نیهم

 !کشمیکه کنارت نفس م نیهم

 !یشکرت!شکرت که هنوز هوامو دار ایتند شد و خدا سیقلب نف ضربان

 ماین یهابکاره و چشم ماین یکوتاه رو گونه یابود که بوسه سینوبت نف بارنیجمله رو با خودش زمزمه کرد و ا نیا

 پربشه از آرامش و عشق!

 

* 

 

 سالم,-

 جانم؟ زمیسالم عز-مهربان جواب داد: یبا لحن شیبا تمام خستگ مهران

 دارم! اجیاحت زیم زیچ یکمی,گردمیگفتم بهت اطالع بدم زود برم دیخر رمیجانت سالمت عشقم,م-گفت: مایش

 باشه گلم,مواظب خودت باش!-

 ,فعال!نطوریتوام هم-

 از رو کاناپه برداشت و به سمت در رفت. فشویک یویسرجاش گذاشت و بعد از خاموش کردن ت تلفنو

 .دیبعد تو پاساژ مورد نظرش بود و در حال خر نیم چهل

 کودکانه خورد,چقدر قشنگ بود! یدصورتیسف رهنیپ هیبه  چشمش

 دار بشن!ضعف رفت و وارد مغازه شد,با خودش فکر کرد کاش مهران قبول کنه بچه دلش

 دار بشه!و با خودش آرزو کرد کاش دختر  دیذوق نگاهش کرد,همونو خر یتو دستش گرفت و با کل رهنویپ

 مهران. یقشنگ هم برا یکادو هیو   دیخر یو بهداشت یشیخودش لباس و لوازم آرا یبرا یاز کل بعد
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زنگ خورد و شماره مهران که به  لشیرفتن نداشت,از پاساژ که خارج شد موبا یکرده بود و نا دیتمام خر ساعتسه

 افتاد. شیشده بود رو گوش ویس "الویما"اسم 

 الو جانم؟-داد: جواب

 ما؟یش ییسالم کجا-

 خونه! رمی,دارم مزمیسالم عز-

 !کارمیدنبالت ب امی,بگو بیکدوم طرف-

 منتظرتم. ی,تو پاساژ...هستم سمت خروجایبده آره ب رتیخدا خ یآ-:دیراحت کش ینفس مایش

 همونجا باش اومدم. زمیباشه عز-

 گفت و تماسو قطع کرد. یاباشه مایش

ه بود ک ابانینگاهش به خ دیخر یخسته سرپا با کل یاافهیبا ق مایو ش دیطول کش یساعتمیت نمهران راح اومدن

جا داد و سوار  نیپشت ماش دارویلبخند کنده پر کرد و خر هیرو  مایاخمِ ش یمهران جلو پاش ترمز کرد,جا نیماش

 خسته شدم مهران فک کنم پاهام تاول زده! یسالم,وا-شد:

و ,تیشیخانوما,خب معلومه خسته مسالم خانم کیعل-گفت: زدیروش م یاکه بوسه یدستشو گرفت و در حال مهران

 !شدیبود خسته م ی,هرکمهیوناالن ساعت هشت دیخر یریم یبه من گفت میساعت چهارون

 وقتارو حفظ کرده! قمیخب بابا,چه دق-کوتاه بهش رفت و گفت: یاغرهبا خنده چشم مایش

 کرد. دایگفتن حرف دلش ادامه پ یبرا مایش یتا خونه تو سکوت و دلشوره ریخنده سرشو تکون داد و مسبا  مهران

 

* 

 

 کننده از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت.خاموش کرد و موهاشو از باال بست,بعد از زدن نرم سشوارو
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 .دیچیم نتهایکاب یو تو کردیجدا م قهیکرده بود و داشت همشونو با سل دیخر یکل ماین

 آماده شه؟ عیسر میدرست کن یدستت درد نکنه,فقط حاال چ-

 !کنمیدرست م یزیچ هیمن خودم  یخوایم دونمینم-بهش زد و گفت: یلبخند ماین

 شهیهم پا م ای,االن آرکنمیدرست م یزیچ هیمن خودم  یتا استراحت کن یابرو خسته ایعه,نه بابا ب-:دیخند سینف

 گرسنمه! زنهیغر م

 ییچا وانیل هی زحمتی,بشهیاالن فوتبالم شروع م رمیباشه پس م-به ساعت تو دستش انداخت و گفت: ینگاه ماین

 .اریهم برام ب

 از آشپزخونه خارج شد. مایبا خنده چشماشو بازوبسته کرد و ن سینف

 یهم خالل هاروینیزمبی,سدیمرغ و از پاکتش درآورد و کامل کوب یهانهیزد به برق و تا آماده بشه س سازوییچا

 زد به پودر و سرخشون کرد. یکییکیرو برداشت و مرغارو  یفلفل یخرد کرد و پودر سخار

و همراه قندون  ختیر ییبزرگ چا وانیل هیبلند شد, سازییچا یهاروهم سرخ کنه که صدا ینیزمبیس خواستیم

 بود. ونیزیبود و تمام نگاهش به تلو دهیرو کاناپه دراز کش مای,نماین یبرابه برد  ینیگذاشت تو س

 بفرما آقا!-گذاشت: یرو رو عسل ینیس سینف

 !زمیممنون عز-چشمک گفت: هیگرفت و بلند شد نشست,با  یوینگاهشو از ت ماین

 قهیدو د ایب یکنیکجا فرار م-دستشو گرفت: مایزد و خواست دوباره برگرده تو آشپزخونه که ن یکوتاه لبخند سینف

 خب! نیبش

 !شهیم رید کردمی,بعدشم داشتم غذا درست منمیفوتبال بب نمیبش-کنارش نشست و غر زد: سینف

 ,بعدشم مگه فوتبال چشه آخه؟شهینم-دستشو دور شونش حلقه کرد: ماین

 باهاش نداشتم! یخوب یونهی,از اولم مدونمینم-قرار داد و گفت: ماین یسرشو رو شونه سینف

 ,شب و روز من فوتباله!زمیعز یکنیکم عادت مکم-کاشت و با خنده گفت: سینف یکوتاه رو موها یابوسه ماین



 سیعشق نف

 
145 

 

 

 بود. یویاما تمام نگاهش به ت مایشد و  ن مخرشین یرهیخ سینف نگاه

 تشیکه جفت دستاشو رو چشماش قرار داده بود تا نور اذ یدر حال ایبرگشت سمتش,آر سینف ایآر یصدا با

 !کردیمامان مامان م کسرهینکنه,

 ؟یخوایم یجانم مامان,چ-و گفت: دیرفت و بغلش کرد,گونشو کوتاه بوس ایشد به سمت آر بلند

 گرسنمه!-گذاشت و گفت: سینف یآلود بود سرشو رو شونهکه هنوز خواب ایآر

غذارو  من برم نجایا نی,بشزدلمیباشه عز-گفت: ذاشتیکه کنارش رو کاناپه م ی,در حالامین شِیرو برد پ ایآر سینف

 .امیحاضر کنم ب

 به سمت آشپزخونه رفت. سیسرشو تکون داد و نف ایآر

 

* 

 

 رفت. ییرایبه سمت پذ یشدستیو پ وهی,با ظرف منیتو ماش دیظرفارو چ نکهیجمع کرد و بعد از ا زویم یرو

 مهران؟-گذاشت و کنار مهران نشست,سرشو رو شونش قرار داد و صداش کرد: یعسل یرو رو یشدستیو پ وهیم

 جانم؟-دستشو رو صورتش گذاشت و جواب داد: مهران

 نه! گفتیدلش هم م هیبگه  گفتیدلش م هیدل کرد,دل مایش

 کدوم کار درسته! دونستیقلب گرفته بود و نم ضربان

 ,بگو!زمیعز یبگ یخوایم یچ-جواب نداد دوباره گفت: مایش دیکه د مهران

 م؟یدار بشمهران بچه-گفت: عیکوتاه گاز گرفت و سر نشوییلبِ پا مایش
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 جیک یاافهیسمتش و با ق دیگفت,کامل چرخ یچ مایلحظه هنگ کرد,انکار که درست متوجه نشده ش هی مهران

 بگو! ؟دوبارهیگفت یچ-گفت:

 یناراحتت کنم,ول خواستمینم-انداخت و گفت: نییمهران متوجه شده و ناراحت,با اخم سرشو پا کردیکه فکر م مایش

 !ارمشیدلم ضعف رفت,بذار برم ب دمیدخترونه د کیکوچ رهنیپ هیبچه دار بشم,بخدا مهران  خوادیخب دلم م

 ن!نگام ک-گفت: یاخفه ییدستشو گرفت و مانعش شد,با صدا عیبلند شه که مهران سر خواست

براق مهران افتاد,گل از گلش شگفت و  یهاخندان و چشم یافهیآروم سرشو بلند کرد و چشمش که به ق مایش

 تا آخر باز شد! ششین

 

* 

 

 پس؟ ییکجا ماین-

 دم در. دییای,بزمیعز رسمیدارم م-

 .میباشه اومد-

 .دیهم رس مایدم در ن دنیخارج شدند,تا رس الیرو گرفت و از و ایکرد و دستِ آر قطع

 م؟یریکجا م-:دیپرس عیسر ایکه شدند آر سوار

مون بگو خود نیاومد یبا ک دیازت پرس یجان کس ایخونه ما,فقط آر میریم-جواب داد: مایکمربندشو بست و ن سینف

 ,خب؟میاومد

 گمیا,مشم یالیکه و گمینم میکجا بود دندیعمو مامان بهم گفت,تازه اگرم پرس دونمیم-سرشو تکون داد و گفت: ایآر

 !میتهران خونمون بود

 روشن کرد. نویبا تکون دادن سرش ماش مایبا خنده نگاهش کرد و ن سینف
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 ماین چمدونشم برداشت و سیشدند,نف ادهیپ ایو آر سیداشت و نفنگه ترنییدو کوچه پا نویماش مایبعد ن نیمستیب

 ها. نینکن ری,دنیایب عیسر-گفت:

 .میایباشه تو برو مام م-

 رو گرفته بود. ایدست آر یکیو با اون دیدستش چمدونشو کش هیهم با  سیحرکت کرد و نف ماین

 سخت بود راه رفتن. یسنگ یهادار تو کوچهپاشنه یهااون کفش با

 ؟هیک نِیماش-با خودش فکر کرد: سیدم در پارک بود,نف گهید دیسف نیماش هیو  ماین نی,ماشدندیرس باالخره

 حال زنگو کوتاه فشار داد و داخل شدند. نیباز بود,با ا در

 !نیخوش اومد یلی,خزمیعز-بهش: دیاومد و رس نییها پابا لبخند پله سینف دنیاومد و با د رونیاز در ب نسترن

 خاله. یمرس-

 د؟یاومد یبا ک-:دیپرس کردیرو بوس م ایکه آر یخم شد در حال نسترن

 !میخودمون اومد-جواب داد: عیسر ایآر

 تو! دییبفرما نیخوش اومد میلیخ-با خنده نگاهش کرد و نسترن گفت: سینف

,اما دیدزد نگاهشو عیسر سیزد که نف سیبه نف یچشمک مای,نستادهیتو بالکون وا ماین دینگاهشو باال برد و د سینف

 سالم عمو.-باال بلند گفت: رفتیکه م یها رفت و در حالبا دو به سمت پله ایآر

 راه افتاد. ایبه خالش زد و دنبال آر یمصلحت یلبخند سینف

 رفت باال. سیدنبال نف مایو ن ایآر متیمتعجب از صم نسترن

 نشسته بود! نیافتاد که بغل نسر ایپاشو که داخل سالن گذاشت چشمش به آر سینف

 پنهان کرد. نیسرشو تو بغل نسر ایرفت که آر ایبه آر یاغرهچشم

بلند  یکه موها یدختر چشم ابرو مشک هیکه  نهیکرد و خواست بش یو شوهرخالش احوالپرس تایو ب میبا نس سینف

 و ومدیبه چهرش م یکه حساب یشیقرمز رنگ کوتاهش اومده بود,با آرا یمانتو نییپا یکهایتا نزد شیلخت مشک
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م سال زمیعز-ه طرفش رفت؛و ب دیبلند داد که نسترن ذوق زده از رو مبل پر یکرده بود از در وارد شد و سالم باشیز

 قشنگم! یماهت,خوش اومد یبه رو

 شمونیهستند,خودم اسرار کردم امشب پ میمیالهه دختر دوست صم-کرد و روبه جمع گفت: یدختره روبوس با

 شد. ریدختره کرد که الهه با خنده سربه ز یحواله یچشمک هیباهاش دارم بعد  میکار خصوص هیباشن,

 نیوبخ-:دیاش زد و با لبخند پرسبه چهره ینشست,لبخند ماین یکرد و روبرو یاحوالپرستک به تک به همه  دختره

 خان؟ ماین

 شما! هینه به خوب-معلوم بود جواب داد: شیاز ب شیبودنش ب یکه مصنوع یبا لبخند مایبا اخم نگاهش کرد و ن سینف

-رفت,بغلش نشست و آروم گفت: مایو به سمت ن دیپر نییپا نیاز بغل نسر ایبا خنده روشو برگردوند که آر سینف

 !ومدیخانمه خوشم ن نیعمو اصال از ا

 !یپس مثل من-و مثل خودش آروم گفت: دیرو بوس ایآر یبا خنده گونه ماین

 

* 

 یمادرش و نابرادر دنینگاه کرد و با د یرو خاموش کرد و به سمت در رفت,از چشم یزنگ مکرر در,جاروبرق یصدا با

 کنن؟یم کاریچ نجایا نایتشو مشت کرد و چشماشو محکم بست,ادس کشیکوچ

 خدا لعنتتون کنه! یزنگ بلند شد و ا یکه باز صدا دینکش یطول

وقت بود,برگشت دوباره تو سالن جارو رو  یدرو باز کنه,ساعت دوازده بود و تا اومدن مهران چندساعت خواستینم

 روشن کرد.

 ششیگرفت و کامل آرا یدوش حساب هیساعت به اومدنش  کیخودشو سرگرم کرد, یجور هیاومدن مهران  تا

 عطر زد,حلقشو تو یو کم دیرو پوش شدیم یقشنگ قیتلف دشیرو که با پوست سف یکرد,ست تاب شلوارک قرمز

و  دیچ زویآشپزخونه,م ومهران رو هم برداشت و رفت ت یجا کرد و موهاشو از باال سرش بست و کادودستش جاب

مهران که  یاومد و بعدش صدا دیچرخش کل یبرنجو خاموش کرد که صدا ریکادو روهم کنار بشقاب مهران گذاشت,ز

 ما؟یش-صداش کرد: شهیمثل هم
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 !دی,خسته نباشزمیسالم عز-و از آشپزخونه خارج شد,با لبخند به سمت مهران رفت: دیرو لباسش کش یدست مایش

 !ییبه چه بوخانومم,به یدرمونده نباش-مهربون بغلش کرد: یبا لبخند مهران

 !کشمیمنم ناهارو م ی,تا دست و صورتتو بشورزمیبدو عز-گفت: گرفتیم فشویکه کت و ک یدر حال مایش

 رفت. سیبه سمت سرو "گرسنمه یبدو که حساب"-رو گونش کاشت و با گفتنِ: یابوسه مهران

 .ادیو منتظر شد مهران ب دیبرگشت تو آشپزخونه,برنج و خورشتم کش کاناپه گذاشت و یو کتشو رو فیک مایش

 ما؟یش هیچ نی,ایبه چه کردبه-

واسه تو  روزید نویا-نشسته بود و نگاهش به کادوش بود زد و گفت: یبه مهران که تازه رو صندل یلبخند مایش

 بود که به کل فراموش کردم بدمش! نیریش شبمونی,اما انقدر بحث ددمیخر

 مینیدستت درد نکنه,بب-گفت: مایروبه ش کردیرو باز م یاسرمهدیسف یشده چیکادو پ یکه بسته یدر حال مهران

 !پوشمیقشنگه ممنون,بذار بعده ناهار م یلیخ-قشنگ,مهران با لبخند گفت: دیسفیآب رهنیپ هی ه؟یچ

 وردن شد.خودش مشغول خ یبرنج و خورشت برا دنیسرشو تکون داد و مهران با کش مایش

 !کشیمهران مامانم اومده بود با پسر کوچ-گفت: یبا ناراحت مایکه گذشت ش کمی

 خب؟-نگاهش کرد: مهران

 درو باز نکردم!-انداخت: نییسرشو پا مایش

 چرا؟-چپشو متعجب باال برد: یابرو مهران

 یادآوریمهران, تمام خاطرات بدمو تو اون خونه برام  نمشونیبب خوامینم-چشمش اشکشو گرفت: یاز گوشه مایش

 شدم مهران باور کن! تیاذ یلی,خکننیم

باشه,خودتو ناراحت نکن,هرطور خودت  زمیباشه عز-دلسوزانه دستشو گرفت تو دستش و کوتاه فشار داد: مهران

خندش گرفت و مهرانم با  هیگر ونیم مایزد که ش زمیچشمک ر هیفقط ناراحت نشو که برا بچمون ضرر داره!  یراحت

 !زمیعز تویناراحت نمیآهان,فقط بخند نب-خنده گفت:
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 یلی,خیمهران,واقعا مرس یکه هست یمرس-پر از احساس گفت: یدست مهرانو محکم فشار داد و با لحن مایش

 دوستت دارم از ته دلم!

 احساس کرد رو ابراس,چشماشو با لذت بست و لبشو کوتاه گاز گرفت. مهران

 !غیداشت اما در سیاز نف دشویسال تمام حسرت شنبود که پنج یاهمون جمله نیا

 از آرامش! کردیو پر م کردیم رابیس ازین نیبا تمام عشقش مهرانو هرروز از ا مایش حاال

 

* 

 

 کجاست؟ دمیرو ند تایخاله سالن آمادست فقط ب-

 س؟ینف یدیرو ند مای,تو نادیاالن م شگاهیرفته آرا تایدستت درد نکنه,ب-و گفت: سیبرگشت سمت نف نسترن

 !دمینه خاله ند-به سالن انداخت و گفت: ینگاه سینف

 پسره کجا رفته از آشپزخونه خارج شد. نیباز ا دونمیشست و با گفتنِ نم نکیدستاشو تو س نسترن

 شدیم یدو ساعت اینشست و به ساعت تو دستش نگاه کرد,هفت بعد از ظهر بود و آر یخورصبحانه یرو صندل سینف

 بود. دهیکه خواب

 روبروش سرشو بلند کرد,الهه با لبخند رو به یباهاش سرگرم شد که با نشستن کس کمیبرداشت و  لشویموبا سینف

 پسر کوچولوتون خوابه هنوز؟-:دیپرس سینف

 بله!-کوتاه جواب داد: سینف

 !نتشیبیانکار هرروز م هیمیصم مایبا ن میلیخوشگله,خ یلیماشااهلل خ-:باز گفت الهه

 د؟یشما از همسرتون جدا شد-:دینگاهش کرد که الهه باز پرس حرفیب سینف
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گفتم از خودتونم  دمینداشتم چون از خاله شن یمن منظور دیببخش-باز هم جوابشو نداد که الهه گفت: سینف

 بپرسم! لشویدل

 شما گفته! ینو برام یزندگ یلیخاله با چه دل دونمینم-و گفت: دیکش قیعمینفس سینف

 !نی! همدیشما همسرتون کجاست اونم گفت جدا شد دمینه,نه من از خاله پرس-هل کرده گفت: الهه

کالم با دخترم هم-گفت: سیالهه با لبخند روبه نف دنیخواست بلند شه که نسترن وارد آشپزخونه شد و با د سینف

در نظر  مایها برا نخودمون باشه نیب-چقدر خانمو قشنگه,بعد صداشو آروم کرد و گفت: ینیبی,مسینف یشد

 گرفتمش!

-زد که نسترن بدون توجه بهش با آب و تاب گفت: یمصلحت ی,لبخندرسهیاحساس کرد خون به مغزش نم سینف

ه دهنش مز نمیبگم بب مایبه ن خوامی,متشخص و مهربون! حاال امشب مکردهلیتحص بای,زانیماشاهلل جفتشونم بهم م

 بگذره! یدختر نیاز همچ تونهیهرچند نم اسیچجور

 جلوه بده! یخودشو عاد کردیم یسع سیگرفت و نف نییسرخ شده مثال نگاهشو پا الهه

 ؟یچته چرا پکر-:دینشست و آروم پرس سیکنار نف مینسترن هم قطع شد و نس یهاحرف نیو نسر میاومدن نس با

 ؟رنگتمیچرا انقدر تو خودت یچیاگه ه-دست بردار نبود دوباره گفت: میسرشو باال برد اما نس یچیه هیبه معن سینف

 بهت گفته؟ یزیخاله چ سی!راستشو بگو نفدهیپر

شپزخونه از آ"بااجازه"دستش گرفت و با گفتنِ لشویبلند شد و موبا یو از رو صندل دیکوتاه کش یپوف یعصب سینف

 اونجا خواب بود پاتند کرد. ایه آرخارج شد و به سمت اتاق مهمون ک

 

 مایبرداشت,ن لشویهاشو تند کرد و موبا,قدمدیلرزیکنار تخت م یشد که رو عسل لشیاتاق که شد متوجه موبا وارد

 یسلرو ع لویازش نگرفته بود و معلوم نبود کجا رفته بود! بدون جواب بهش موبا یبود,دلخور بود ازش,از صبح سراغ

 چشماشو باز کرد. ایکه آر دیدراز کش ایانداخت و کنار آر

 زم؟یعز یدیخوب خواب-:دیبهش زد و پرس یلبخند سینف

 بله,مامان؟-جا داد و گفت: سیخودشو تو بغل نف ایآر
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 جانم پسرم!-

 بابا,دلم براش تنگ شده! میزنگ بزن-

 !فتهیتو نم ادیبابات انقدر سرش شلوغه اصال -و زمزمه کرد: دیکش قیعمینفس سینف

 ؟یزنیمامان,م-:دیدوباره پرس ایآر

 ,خواست به مهران زنگمایاز ن کالسیرو روشن کرد,دوتا مبرداشت,صحفه یاز رو عسل لشویشد و موبا زیخمین سینف

 مهران بود! نباریباز زنگ خورد اما ا لشیبزنه که موبا

 باباته!-ت:و گف ایبارش کرد و دکمه سبز و لمس کرد و گرفت سمت آر"یازادهحالل" رلبیز سینف

 سالم بابا!-گرفت و گذاشت دمِ گوشش: لویموبا عیسر ایآر

 ؟ی,خوبزدلمیسالم عز-تمام جوابشو داد: ییبا خوشرو مهران

 ,دلم برات تنگ شده بابا!یمامان به شما زنگ بزنه که تو خودت زنگ زد گفتمیخوبم بابا,منم داشتم م-

 ن؟یی,کجازمیمنم دلم برات تنگ شده عز-

 شمال! میاومد-

 ؟یبا ک ن؟یرفت یک-:دیمتعجب پرس مهران

 بزرگ و خاله هم هستند!خاله نسترن ماما یبابا,خونه میخودمون اومد-جواب داد: ایآر

 د؟یگردیبرم یک-:دیگفت و دوباره پرس یآهان مهران

 بابا! دونمینم-با نگاه به مادرش جواب داد: ایآر

 ,خداحافظ.شمیپ ایمواظب خودت باش مرد کوچولو,زودم ب زمیباشه عز-سکوت کرد و گفت: هیچندثان مهران

 باشه بابا چشم,خداحافظ.-

 بابات؟ گفتیم یچ-:دیگرفت و بعد از قطع کردنش پرس ایاز آر لویموبا سینف
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 دلش برام تنگ شده! ششیگفت زود برم پ یچیه-از رو تخت بلند شد و جواب داد: ایآر

که  ایپررنگ کرد و همراه آر ششویتخت رو مرتب کرد و آرا یو بلند شد,رو دیدزد ایاخم کرده نگاهشو از آر سینف

 منتظرش بود از اتاق خارج شدند.

م سال-شد: کشیناصر ثابت موند و با خنده نزد ییرو دا سینسبتا پر بود,همه دور هم جمع بودند و نگاه نف سالن

 !ییدا

 ؟یخوش ی,خوبییسالم دا کیعل-تو آغوش گرفت: سویبلند شد و نف ناصر

 !تیبه خوب ییخوبم دا-گفت: شدیکه از آغوشش جدا م یو در حال دیبوس شوییدا یگونه سینف

 ناصرش نشست. ییکرد و همونجا کنار دا یهم روبوس شییبا زندا بعدش

 مونده بودند. رازیبودند و بخاطر کار تو ش ومدهیدفعه ن نیو عروس ناصر ا پسر

 بود که زنگ در نشون داد مهمونا پشت درن! میهشت و ن ساعت

 انداختند! گهیسمت همد یبا خنده نگاه سیو نف میسمت آشپزخونه که نس دییکرده دوهل تایب

 

 !دینگاهشو دزد عیکرد که سر دایپ یتالق مایبا نگاه ن سینف نگاه

 رهیخ یخجالت چیافتاد,بدون ه و سرشو برگردوند که نگاهش به الهه دیکوتاه کش یپوف سیکالفه از رفتار نف ماین

 !کردینگاهش م

 داخل شدند. یکییکیشد که مهمونا  دهیسمت در کش مایو نگاه ن دیاخم کرد که الهه نگاهشو دزد ماین

داماد و بعدش دوتا خواهراش که انکار دوقلو بودند,انکار که نه حتما دوقلو بودند و مادر داماد و پشتشم خود شاه پدر

 !زدیهاشون مو نمنه لباس افشونیچون نه ق

 نشستند. ییطال یاسرمه یهایکردند و کنار هم رو سلطنت یهمه احولپرس با

 !ریزوسط فقط داماد ساکت بود و سربه نیسر کار و بار بود و ا بحث
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اعث بکار  نیکه ا نهیبش مایبلند شه بره کنار ن سیو باعث شد نف دادیو حرص م سینف مایالهه به ن یرهیخ یهانگاه

 تعجب و صدالبته اخمِ نسترن و الهه شد!

 ؟یدینم لتویتو؟ چرا جواب موبا یشدیچ-آروم زمزمه کرد: ماین

 !دهیبرات د ییمامانت چه خوابا ینیبب ی؟نبودیتو از صبح معلومه اصال کجا رفت-مثل خودش آروم جواب داد: سینف

 ده؟ید ییهاچه خواب-:دیپرس دهیباال پر ییبا ابرو ماین

 خوب خوب! یهاخواب-طعنه زد: سینف

 !شدیلحنش بامزه م کردیم یحسود سیخندش گرفت,نف ماین

خوب حاال -قطع شد و غر زد: ماین یمحکم از بازوش گرفت که خنده یشگونیشد و ن یعصب ماین یاز خنده سینف

 کنم؟ کاری,من چیزنیچرا م

 باز شده! شتیتوام خوشت اومده ن نکهیبرا ا-

خواست تا  تایکه بهش رفت به خواست مادر داماد از ب یتوپ یغرهنسترن با چشم نباریگرفت که ادوباره خندش  ماین

 !ارهیب ییچا

 اون دخترا دوقلوان؟ ماین-:دیآروم پرس سینف

 ؟یکنیم یآره,چطور نکنه به اونام حسود-سرشو تکون داد: ماین

 شد! ریزهم خندش گرفت و سربه سیخود نف نباریا

 !داشتینظر داشت و چشم ازشون برنم ریتمام کاراشونو ز الهه

 چه کردند!به و چهبه دست وارد سالن شد مادر داماد شروع کرد با لبخند به به ییچا ینیکه س تایب

 یهاچه واسه منم نگاه-غر بزنه: مایسرخ بشه و ن تایداماد بهش باعث شد ب یرچشمیبه داماد,نگاه ز دیکه رس تا

 صبر کن! الدی!دارم برات مکننیل معاشقانه ردوبد

 انداخت! نییلبشو به دندون گرفت تا نخنده و سرشو پا سینف
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 و عروس و داماد رفتن تو اتاق تا چند کلمه اختالط کنند! یبه موضوع اصل دیرس ندفعهیعوض شد و ا بحث

 بشاش هردو جواب معلوم بود! یتا از اتاق خارج شدند و از چهره دیراحت طول کش نیمستیب

باشه و  گهیشد و قرار شد مراسم اول ماه د دهیکش هیزود بحث به مهر یلیدست و مبارک باشه بلند شد و خ یصدا

 حلقه قشنگ دست عروسش کرد تا موقع عقد. هیمادر داماد 

و سوپ قارچ و  رفتند و الحق آش کشک یبزرگ غذاخور زیده بود که همه به صرف شام به سمت م کینزد ساعت

کاش -گفت: تایروبه ب یکه پدر داماد با لحن شوخ یجور شده بود یو فسنجون نسترن عال یپلو با ماه یسبز

 دستپختت به مادر بره عروس خانم!

 !ذاشتیم مایالهه به ن یرهیخ یهابود البته اگر نگاه یبه خنده افتاد و کال مجلس شاد جمع

 ایبغل به سمت اتاق مهمون رفت و آر ایخسته آر سیمهمونا عزم رفتند کردند,نفاز دوازده هم گذشته بود که  ساعت

رو  یاو بوسه دیاز تنش کند و جواراباشم از پاش درآورد,روشو پتو کش رهنشویتخت خوابوند و شلوار پ یرو رو

 گونش نشوند!

آروم به  یتخت که تقبا دستمال مرطوب پاک کرد و خواست بره سمت  ششمیهاشو عوض کرد و آرالباس خودشم

 خورد! شهیش

رو باز رهپنج سینف کنهیو داره اشاره م ستادهیتو بالکون ا ماین دیرفت و پرده رو کنار زد که د کینزد دهیترس سینف

 کنه!

 کاریچ نجایتو ا-:دیپر از حرص پرس یآروم اما لحن ییرو باز کرد و با صدابهش رفت و پنجره یاغرهچشم سینف

 ؟یکنیم

 د؟یخواب ایآر-:دیبدون توجه به سوالش پرس ماین

 که! ینیبیآره م-جواب داد: ایکوتاه سمت آر یبا نگاه سینف

 گذاشت واریرو د سیو دوتا دستاشو از دو طرف سر نف ستادیو خودشم جلوش ا واریبازوشو گرفت و برد سمت د ماین

 حسود شده بود و یکه لحن تو اونجور دهیبرام د یمامانم چه خواب زمیعز نمیخب بگو بب-:دیقشنگ پرس یو با لحن

 ؟یکردیبرا منم اخم م
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 یخواهر برادر یفک کنم عروس گهید یچیه-و گفت: مایگوش ن کیپر از خنده سرشو برد نزد ییهابا چشم سینف

 برگزار بشه! جای

 ه؟یت چمنظور-:دیرو با دست به عقب برد و پرس سینشده بود سر نف سینف یهاکه متوجه حرف ماین

تو که  ه؟هرچندیمزه دهن خودت چ نهیبب خوادیم گهیمامانت الهه رو برات در نظر گرفته,م-دوباره گفت: سینف

 !یاز اون دختر بگذر یتونینم

قربونت برم برا  یاله-و گفت: دیکش سینف شیآرایرو صورت ب یدست دیفهمینم شویمعن سیکه نف یبا نگاه ماین

 ؟یهمون واسه من اخم کرده بود

 ؟یکردیاخم نم یتو بود-رو که تو دستش بود رو گرفت تو دستش و گفت: مایدست ن سینف

 اخم کنم؟ دینه,چرا با-گفت: یجد یلیخ ماین

 ؟یکردیم کاریپس چ-:دیمتعجب پرس یبا حالت سینف

 !کردمیم سیرو سرو ارویدهن مهن  زدمیم رفتمیم-گفت: تیباز با همون جد ماین

باشه -و گفت: دیرو بوس سینف یهاجفت چشم پروایبا خنده و ب مایگرد شده نگاهش کرد که ن ییهابا چشم سینف

 !ییبایبه چشم من فقط تو ز یبکنن,وقت خوانیم یبذار هرکار

 !ماین ترسمیم-گذاشت و آروم زمزمه کرد: ماین یخم کرد رو شونه یسرشو کم سینف

 زدلم؟یعز یاز چ-:دیحلقه کرد و پرس سینف یدستشو دور شونه ماین

 کس!و همه زی,از همه چزیچاز همه-

! یواخیم یکرد برام!فکر کن بفهمه چ یکنارت نشستم خاله چه اخم یوقت یدی,ندماین ترسمیالعملشون معکس از

 !شهیم امتیبخدا ق

ن م یایدن یبگن نه!وقت ایدن هیاول و آخرش!بذار  یبشه,تو مال من خوادیم یبذار هرچ-کنار گوشش زمزمه کرد: ماین

 !ییتو
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,فکر کنم تا اون موقع عِدَتم تموم میکنیماهم عقد م تایب یبعد از عروس-باز گفت: مایکه ن دیکوتاه کش یآه سینف

 !ینگران باش خوادیندارم! توام نم یترس کدومشونمچیالعمل هاز عکس گمیبهشون م زویچبشه,بعد از عقد همه

 فرستاد! رونیب یآروم شد,دلش قرص شد و نفسشو به راحت ارادهیب سینف

 نشست! مایرو موهاش به دلش نشست و لبش رو گردنِ ن ماین زیر یبوسه

 !دمایدستت م یکار هی! سینکن نف-گفت: زدیکه خنده توش موج م یچشماشو با لذت بست و با لحن ماین

 کوتاه روش زد! یامشتشو گرفت و بوسه مایزد که ن ماین یِآروم رو بازو یو مشت دیزده عقب کشخجالت سینف

 رو بست!و به هزار زحمت فرستادش تو بالکون و پنجره دیکش رونیب مایبزور دستشو از دست ن سینف

 تو بالکون اتاق خودش و رفت تو اتاق. دیکوتاه بهش زد و از رو نرده پر یچشمک ماین

 

* 

 

 قلبش تو دهنشه! کردیم احساس

 آروم باشه! ذاشتیا استرسش نمبود ام خوشحال

 رو زمزمه کرد! یالکرسهیآ رلبیو ز دیاش کشرو گونه یدست

 شده بود رو صفحه افتاد. ویس"مردمن"به اسم  مایکه توسط خود ن مایزنگ خورد و شماره ن لشیموبا

 جانم؟-با لبخند جواب داد: سینف

و بارم با مخ برم ت ستیبود ده بار تصادف کنم ب کیفقط مواظب باش چون من خودم تا االن نزد سینف نمییبدو پا-

 !نیزم

 !دیغش خندرفت و غش ادیاسترسش  سینف
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 !دیرو صورتش کش یخندش گرفت و دست سینف یهم از خنده ماین

 یویت ایکه همراه آر میاز اتاق خارج شد و روبه نس فشیقطع کرد و بعد از برداشتن ک امیبا گفتنِ االن م سینف

 !امیزود ب کنمیم یباش سع ای,مواظب آرمیمن رفتم نس-گفت: دندیدیم

 باشه بسالمت!-با لبخند چشماشو بازوبسته کرد و گفت: مینس

 فرستاد و بعد از گرفتن جوابش از خونه خارج شد! ایآر یبرا یبوس سینف

 هم بودند! رهینشسته بود و هردو خ مایکنار ن نیبعد تو ماش نیچندم

 

 شد! رید یوا-زودتر به خودش اومد و گفت: ماین

 تو دهنم! ادی,اصال قلبم انکار داره مماینگرانم ن یلیخ-و گفت: دیرو صورتش کش یدست سینف

داره  نیمرد رو زم نیترو خوشکل نیترپی,باالخره خوشتزمیعز هیعیطب-گفت: یجد یلیروشن کرد و خ نویماش ماین

 !یاسترس داشته باش دمیهمسرت,با شهیم

 بارش کرد!"یافتهیخودش"که رو دنده بود و مایبا خنده چندبار  زد تو دست ن سینف

 شد پس؟ ی,چمیعقد کن تایب یمگه قرار نبود بعد از عروس ماین گمیم-

 !گهید تاستیداره؟فردا شب هم عقد ب یور چه فرقاون ورنیدو روز ا-کوتاه نگاهش کرد و گفت: ماین

 خواهرته! هیهرچه نباشه عروس ؟خبیایچرا نم گهیمامانت نم-:دیدوباره پرس سینف

 کارو بهونه کردم! یزنگ زد ول یخودشم کل تایچرا اتفاقا,ب-گفت: یاصل ابونیتو خ دیچیپیکه م یدر حال ماین

 ازت! شنیم ریبرو زشته,دلگ گهیامشب حتما د-گفت: سینف

 خانومم بعد من ولت کنم برم! یشیدرصد! عمرا برم! تو امشب رسما م هیفکر کن -اخم کرد: ماین

 با خنده نگاهش کرد! مایلبشو کوتاه گاز گرفت که ن سینف
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 کیو  دیجلد کالم اهلل مج کی هیبا مهر ماپرستشین یاجازه دارم شما رو به عقد دائم آقا ارجمندسیخب خانم نف-

 اورم؟حاضرم؟یبدر  یسکه تمام بهار آزاد کیشاخه گل رز و 

 !بله-انداخت و جواب داد: کردیعشق نگاهش م یکه با کل مایکوتاه سمت ن ینگاه سینف

 با لبخند نگاهش کرد! سیبلند شد و نف ماین قیعمنفس یصدا

 پرستش شما هـ... ماین یآقا-:دیدوباره پرس عاقد

 آقا,بله!بله حاج-عیمجال نداد عاقد حرفشو تموم کنه سر ماین

 پسرم بذار-گفت: دادیتکون م نیکه سرشو به طرف یآقا در حال,حاجدندیآقا و شاهدا خندشو خورد و حاجخند سینف

 !یسرتونو ببرم؟ چقدر هل دیدیبگم اجازه م خوامیم دیتموم کنم جملمو,شا

 !دیخندیهم دستش تو دهنش م سیخنده بلندتر بود و نف یصدا نباریآقا احرف حاج نیا با

 

* 

 

 بود! دهیمحکم با دستمال بسته بود و رو کاناپه دراز کش سرشو

 کسل بود! میلیو خ کردیکه درد م شدیم یچند روز سرش

واقعا حالش خوب نبود!عالوه بر سردرد حالت  گهیاما اونروز د کردیببرتش دکتر قبول نم کردیهرچقدر اسرار م مهران

 بخوابه! خواستیتهوع هم داشت فقط دلش م

 سیوبه سمت سر عی! بلند شد سرارهیباال ب خوادیاحساس کرد م هوینو برداره به مهران زنگ بزنه که شد تلغ زیخمین

ر فک نی,نکنه بارداره؟ با ادیبه ذهنش رس ییفکرا هی هویشد!  شتری! فقط اوق زد و سردرش باوردیرفت اما باال ن

 قشنگ رو لبش نشست! یلبخند
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 قشنگش دور بشه. یاز فکرا مایخونه زنگ خورد و باعث شد ش تلفن

 بله؟-سمت تلفن رفت و جواب داد: به

 ؟یسردرد دار ما؟بازمیش یسالم,خوب-گفت: مهران

 مهران نکنه... گمیسالم,آره تازه حالت تهوعمم اضافه شده م-جواب داد: مایش

 ؟ینکنه چ-:دیخورد که مهران پرس حرفشو

 ن؟نکنه باردارم مهرا-ادامه داد: مایش

 

 هان؟-

 دکتر! میبر ایفکر کنم باردارم,ب گمیمهران,م هیهان چ-غر زد: مایش

 !یزنیدکتر,مهران باتوام چرا حرف نم میبر ایب گمیدِ بهت م-زد: غیج مایجواب نداد که ش مهران

,حاضر باش مایش امیخدا دورت بگردم م ی,دوباره بگو,امای؟شیگفت یچ-:دیکش ادیبه خودش اومد و فر هوی مهران

 !دمیرس ساعتهمین

 .شمیخب بابا هوار نکش االن حاضر م لهیخ-

و شال همرنگش رو  یآب یرنگشو همراه شلوار ل یشمی یکرد و به سمت اتاق رفت,طبق معمول با وسواس مانتو قطع

 فیک دویهمراه کل لشویبرداشت و موبا مشویشیو کفش  فیزد و ک ملیکرم پودر همراه رژ و ر یتن کرد و فقط کم

 یخارج شد و به سمت در خروج قو بعد از زدن ادکلن و بستن ساعتش از اتا فشیکپولش انداخت داخل 

 و از خونه خارج شد. دیرفت,کفششو پوش

 یخوب-:دیسوار شد که مهران بدون مجال بهش پرس مای,شدیبعد مهران هم رس نیمو پنج نییآسانسور رفت پا با

 ؟یسردرد دار ما؟بازمیش

 !ادینه ز یبله ول-:دیخند مایش
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 !خورهیتکون م نمیبب-گذاشت و گفت: مایدستشو رو شکم ش عیسر مهران

 ؟یچ-:دیپرس شدهجیک مایش

 !خورهیبچه تکون م گمی!مگهیبچه د-:دیآشکارا پرس یبا ذوق مهران

!بابا مگه زن باردار یاریدرم یباز دیبد دیمهران حالت خوبه؟چرا ند-دستشو از رو شکمش برداشت و گفت: مایش

 مگه! خورهیه چهارماه نشده تکون مبچ ؟آخهیدیند

 ایو انقدرم پدر سوخته شلوغ بود که نگو تا به دن خوردیتکون متکون یاز دو ماهگ ایآره آر-گفت: حواسیب مهران

 ...ـینف ادیب

 گفته! یچ دیفهم هوی

 نداشتم! یمنظور مایش دیببخش-گفت: کردیکه نگاهش م مایگاز گرفت و روبه ش لبشو

 !ذارمینشه,فقط گفته باشما دختر باشه اسمشو خودم م رید فتیراه ب-گفت: الیخیب مایش

 خودت! هیکاش دختر باشه,شب-راه انداخت و گفت: نویبه چشم! ماش یا-تا آخر باز شد و گفت: ششین مهران

ازدواج کردم دختر  کردمیآرزو م شهیهم ؟منکهیتوام دختر دوست دار نمیبب-زده دستاشو بهم زد و گفت:ذوق مایش

 ارزهیتار موش م هیدخترمو بزرگ کنم که همه انگشت به دهن بمونن و بدونن دختر حرمت داره و  یجوریدار بشم تا 

 به هزارتا پسر,مخصوصا مامانم!

 !یمن ی,تو زندگیشیم یا,معلومه مادر نمونهزمیدورت بگردم عز-گرفت و گفت: رومایبا عشق دست ش مایش

 .دیبار پشت سرهم دستشو بوسرو باال برد و دوسه مایدست ش بعد

 !میآرامشو از زندگ نیا رینگ ایخدا-غرق لذت چشماشو بست و تو دلش گفت: مایش

 بعد تو مطب دکتر منتظر بودند نوبتشون بشه! ساعتمین

 شد. مایتا نوبت ش دیطول کش ساعتکیشلوغ بود و راحت  مطب

 !نیبش زمیسالم خانم,بفرما عز کیعل-جوابشو داد: ییکتر با خوشروداد که د یشد و رفت تو داخل,سالم بلند
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 زم؟یعز هیمشکلت چ نمیخب,بگو بب-:دیبه دکتر زد و رفت روبروش نشسن که دکتر پرس یلبخند مایش

داشتم از امروز صبح هم احساس  یدیماهه ازدواج کردم,چند روزه سردرد شدسه کیراستش خانم دکتر من نزد-

 باردارم باشم! زنمیدارم و حدس م یدیحالت تهوع شد

 عقب افتاده؟ انتمیماه-:دیسرشو تکون داد و پرس دکتر

 بله,بله!-سرشو تکون داد: مایش

 !دیاریجوابشو حتما برام ب دیانجام بد دیبر سمینویم یو سونوگراف شیآزما هیبله پس من -زد: یلبخند دکتر

 دیایب-نوشت و گفت: رویو سونوگراف شی,دکتر آزمازیزمزمه کرد و دفترچشو گذاشت رو م یبا لبخند چشم مایش

 .رمیفشارتونم بگ

 خبر انشاهلل دی,حاال بردیباردار ادیاحتمال ز-بلند شد و کنار دکتر رفت,دکتر فشار و نبضشو گرفت و گفت: مایش

 خوشه!

 یبرداشت و از اتاق خارج شد,اشاره به مهران کرد و با تشکر زیمفصل دفترچشو از رو م یبلند شد و با تشکر مایش

 از مطب خارج شدند. یکوتاه از منش

 شد؟یچ-:دیپرس عیسر مهران

داد باردار باشم,گفت حتما جوابو براش ببرم خودش  ادمینوشت,احتمال ز یو سونوگراف شیآزما-جواب داد: مایش

 !میکن کاریچ گهیم

 خدا قربونت برم باشه باشه! یا-گفت:و  دیموهاش کش یال یدست مهران

 نوبت داره! یسونوگراف مینیبب میباشه حاال بدو بر-از طرز حرف زدن مهران خندش گرفت و گفت: مایش

 رفتند. نیگرفت و همراه هم به سمت ماش رومایدست ش مهران

* 

 



 سیعشق نف

 
163 

 

 شد؟یچ سیخب نف-

 تموم شد! گهید یچیه-گفت: میشالشو از سرش باز کرد و روبه نس سینف

 ن؟یعقد کرد-

مه به ه تایب یخودشو بعد از عروس مای,ناینگ یزیچ کسچیبه ه ایجان آر میآره,فقط نس-سرشو تکون داد: سینف

 !گهیم

! بعد دیخودم نگران نباش شیپ برمیرو م ای,تازه امشبم آروونمی,مگه دگمینه بخدا نم-داد: هیتک یکامل به راحت مینس

 زر اضافه نزن! زنمایفص کتکت م هی شمی,پامشعوریب یغلط کرد-:دیکش غیج سیچشمک زد که نف هی

 شو!خفه-و داد زد: سیتو صورت نف دیمحکم کوب رویکوسن راحت سیرفت که نف سهیاز خنده ر مینس

 رفت. سیخندش شدت گرفت و بلند شد به سمت سرو مینس

 !نجایبه اونجا از اونجا به ا نجایاز ا یه مایببره خونه ن الرویوسا دیبلند شد و به سمت اتاق رفت,بازم با سینف

 ها!شده آواره

 روبرو شد. مایعوض کرد که زنگ در بلند شد, از اتاق خارج شد که با ن لباساشو

 کو؟ ایآر-:دیپرس سیبهش زد که نف یلبخند ماین

 ؟یمامان من با خاله برم شهرباز-بلند شد: ایآر یبگه که صدا یزیخواست چ ماین

وقته  رینه مامان د-هم دستش گفت: پسیبسته بزرگ چ هیبود و  سیکه بغل نف ایرد شد و روبه آر مایاز کنار ن سینف

 ,بمونه برا فردا!مایخونه عمو ن میبر میخوایتازه م شهیم کیهوا داره تار

 نشم,باشه؟ یخطر یالیسوار وسا دمیقول قول م گهینه مامان,برم د-غر زد: ایآر

 خونه من! میبر ایاالن ب برمتیفردا خودم م زمیعز-گفت: مایکه ن مایت نمردد برگشت سم سینف

 گهید دینبس ک-گفت: مایو ن سینذاشت و روبه نف میکه نس نییبپره پا میکرد و خواست از بغل نس زونیلباشو آو ایآر

 ,خداحافظ!ارمشیکالس م رمیخودم صبح داشتم م شیپ برمیشبم م برمشیمن م دیعه,بچه حوصلش پوک
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 مامان عمو خداحافظ!-دست تکون داد و گفت: سیو نف ماین یبرگشت و برا ایرفت که آر یسمت خروج به

 هیچ-بغل گوشش فرستاد و گفت: سوینف یدستشو باال برد و موها مای! نمایخندش گرفت و برگشت سمت ن سینف

 زم؟یعز

 !رمیدوش بگ هی رمیبه دوش دارم م ازین کنمیفقط احساس م یچیه-سرشو باال برد: سینف

 !میدارم به دوش,بر ازیآره اتفاقا منم ن-گفت: تیسرشو تکون داد و با جد ماین

 زنمتایم-زد: غیج سی,لبش کش رفت که نفارهینتونست طاقت ب مایگرد شده نگاهش کرد که ن یهابا چشم سینف

 واسه من! مینس ی,توام شدماین

,اونجا میجمع کن بر التونمیبرو حاضرشو تمام وسا-زد و گفت: سیرو سر نف یاقهقهه زد و بغلش کرد,بوسه نباریا ماین

 !میفتیراه ب دیمنم خستم,صبح زودم با ریدوش بگ

 من کدوم لباسمو بپوشم!ندارم که! ماین-به سمت اتاق رفت و گفت: سینف

 !ستیباز ن ادمیقشنگه,ز میدیخر یسرکه اون یهمون ؟یتو لباس ندار ؟یندار-با خنده نگاهش کرد: ماین

 باشه!-لبشو کج کرد و گفت: سینف

 جمع کنه! الشویسمتش رفت و کمکش کرد تا وسا ماین

هم حاضر شد و بعد از خاموش کردن چراغا و چک کردن  سیو نف نیگذاشت تو ماش نییبرد پا مایچمدونارو ن تمام

 گاز از خونه خارج شد و درو قفل کرد.

 شد. ماین نیار ماشبمونه و سو نگیگذاشت همونجا تو پارک نشمیماش

.. 

 کننده و رژ زد.نرم یهاش رها کرد و کمدور شونه یو بعد از شونه کردن همونجور دیسشوار کش موهاشو

 .دهیخواب ایکه گفت آر سیبرداشت و زنگ زد نف لشویموبا

 حموم. مایشب بود و ن ازدهی ساعت
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 مایچمدونو بست و بلند شد که ن پِیشت رو کرد و زدا اجیاحت تایمراسم ب یکه برا ییهاچمدون پر از لوازم و لباس هی

 ؟یجمع کرد التوی,وسامایخب ن-:دیپرس سیحوله به تن وارد اتاق شد که نف

 بردارم! یچ دونممینه واال,نم-به سمت کمد رفت و گفت: ماین

 وتیاوشلوار سرمهخب اون کت-گفت: نداختیم ماین یهابا دقت به لباس یکه نگاه یرفت کنارش و در حال سینف

 قشنگه! نمیبردار,اهان ا

 تخته. ریباشه پس بردار,چمدونم ز-انداخت و گفت: سیتو دست نف یبه لباس مشک ینگاه ماین

د گذاشت و بع کشیچمدون کوچ یرو تو گفتیم مایکه ن ییهازیتخت برداشت و تمام چ ریشد چمدونو از زخم سینف

 رو تخت نشست. ماینار ناز خاموش کردن چراغ ک

 تو بغلش. دیکش سمیو نف دیدستشو گرفت و خودش دراز کش ماین

 !که تا حاال تجربه کردم هیحس نیترالعادهداشتن تو فوق-چشماشو بست و زمزمه کرد: مایبا آرامش تو بغل ن سینف

 

 !ستمین یچینگران ه گهیکنارتم د ی,اما وقتدونمینم لشویدل-و گفت: دیکش سیگونه رو صورت نفنوازش یدست ماین

 !بود براش معنایغرور ب مایشد,کنار ن قدمشیپ سینف

 قیمگذاشت و ع ماین یو لباشو نرم رو لبا دیدستش صورتشو نوازش کش یکیبرد و با اون ماین یموها یدستشو ال هی

 ازش نداشت! یدست کم مایمست عشق و ن نباریاونشبم مست بود اما ا سی,نفدیبوس

 خوردن! وندیشب عشق بود و خواستن و شب پ اونشب

.. 

 

رو لبش نشست و خم شد گونه شبید یادآوریاز  یثابت موند,لبخند ماین یتنهمیکه باز کرد نگاهش رو ن چشماشو

رفت,ساعت هشت صبح  سیو بلند شد, لباساشو تنش کرد و آروم از اتاق خارج شد و به سمت سرو دیرو بوس ماین ی
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,با گرفت موی,به سمت تلفن رفت و شماره نسدیچ زویم یرفت تو آشپزخونه و رو سیبعد از خروج از سرو سیبود,نف

 ؟بله-بوق جواب داد: نیچندم

 م؟ینس ییسالم,کجا-

 .شدمیام داشتم حاضر مسالم,خونه-

 شده؟ داریب ایآر-

 !گهیساعت د کیتا  ارمشینه فعال,م-

 د؟یفتیراه م یشمال شما ک میبر میخوایما م نیباشه بب-

 !نایما دوازده ا-

 ,فعال.اریرو زود ب ایباشه پس آر-

 فعال. زمیباشه عز-

و پاش ما؟ین-نشست,دستشو رو صورتش گذاشت و صداش کرد: مایرو قطع کرد و به سمت اتاق رفت و کنار ن تلفن

 !مای,نهاشهیم ریعشقم,د

 یونهکوتاه رو گ یاشد و بوسه زیمخین مایکه ن دیقشنگ به صورتش پاش یلبخند سیچشماشو باز کرد که نف ماین

 !ریخانوم,صبح بخ کمیسالم عل-زد و گفت: سینف

 صبحونه هم حاضره! گهیخان,بدو دتنبل سالمکیعل-لبخندش پررنگ شد: سینف

 منم آمادم! یبه چشم تا تو لباس بپوش یا-زد و گفت: سیبه نف یچشمک شدیکه بلند م یدر حال ماین

نا حاضر و آماده چمدو مایکرد,ن یکامل شیو آرا دیاز رو تخت بلند شد و بعد از مرتب کردن تخت لباساشو پوش سینف

 !میفتیراه ب میصبحونه هم بخور میخب االن بر-برد جلو در و گفت:

 حرفش سرشو تکون داد و همراه هم سمت آشپزخونه رفتند. دییدر تا سینف

 اف بلند شد.اف یصبحونشون تموم شده بود که صدا تازه
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 .زیم یشروع کرد جمع کردن رو سیبه سمت در رفت و نف ماین

,با لبخند به سمتش کردیکه مامان مامان م دیبه گوشش رس ایآر یرو قطع کرد و از آشپزخونه خارج شد که صدا گاز

  ؟ی,کجا بودزمیسالم عز-:دیبود,بغلش کرد و گونشو بوس مایرفت که تو بغل ن

 آورد؟ مینس-:دیپرس مایروبه ن سیگذاشت که نف سینف یرشو رو شونهبدون جواب س ایآر

 برگشت. عیآره انکار عجله داشت سر-سرشو تکون داد: ماین

برداشت و  وسینف فیچمدونا و ک مای,ندیرفت و کفشاشو پوش رونیبه سمت ب "آره انکارکالس داشت"با گفتنِ  سینف

 از خونه خارج شد,درو قفل کرد و باهم به سمت آسانسور رفتند.

 

* 

 

 نکنا! شیآرا ادیز نمتیدنبالتون فقط بب امیم نای,ساعت چهار ارمیمن م سینف-

 ها! هی! عروسماینکن ن تیاذ-غر زد: سینف

 من,حرف گوش کن!عشق-و گفت: سینف هیشونیچسبوند به پ شویشونیپ ماین

 باشه!-زمزمه کرد: زونیآو ییچشماشو بست و با لبها سینف

 خارج شد. الیاز و "فعال رمیمن م"بوسه زد و با گفتن شویشونیآروم پ ماین

 

ا که م زدیو غر م گرفتیرو م مایکچلش کرد,بزور ناهار بهش خوروند همش سراغ ن ایکه ساعت بشه چهار آر یموقع تا

 ونوق کرد که آخر داد مادرشو درآورد!,انقدر نقمیچرا باهاش نرفت

 کرده به اتاق پناه برد و درو از پشت قفل کرد. قهر

 بود اما فکرش مشغول! یویت یرهیبود و نگاهش خ دهیرو کاناپه دراز کش سینف
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 اومد! مایشد و ن میچطور ساعت چهارون دینغهم اصال

 شده؟ یزیس؟چینف-

بچه! همش بهونه  ستیهم ول کنم ن ایآر نیدارم ا ؟سردردیاومد یعه ک-گفت: بلند شد رو کاناپه نشست و سینف

 بخدا کالفم کرده! ارهیم

 تو ناراحت نباش,االن کجاست؟ گهیست د,بچهزمیباشه عز-کنارش نشست و دستشو گرفت: ماین

-رد:کرد اما باز نشد,صداش ک نییرو باال پا رهیبلند شد به سمت در رفت و دستگ مایبا سر به اتاق اشاره کرد,ن سینف

 ,بدو حاضر شو!هاشهیم رید یعروس میبر میخوایم رونیب ایب زمی,عزایآر

 !زنهیعمو مامانم همش سرم داد م-بلند شد درو باز کرد و گفت: ماین یصدا دنیبا شن ایآر

 میبوسش کن حاضر بش که حاال بدو برو شهیآدم که از مامانش دلخور نم زمیباشه عز-جلو پاش زانو زد و گفت: ماین

 !میبر

خب -و گفت: دیچندبار رو سرشو بوس سیسمت مادرش,بغلش کرد و نف دییباشه تکون داد و دو هیسرشو به معن ایآر

 لباساتو بدم. امیبرو تو اتاق ب زمیعز

 ساعت چنده مراسم؟-:دیپرس مایروبه ن سیبه سمت اتاق رفت که نف ایآر

 هفت!-خالصه گفت: کردیباز م رهنشویپ یکه دکمه یدر حال ماین

 هیامشب  ماخانین-گذاشت و با چشمک گفت: ماین یبرهنه ینهیرفت و دستشو رو س مایبلند شد به سمت ن سینف

 و تو... دونمیمن م یکالم بشکلمه با الهه هم هی یلحظه حت

ته چشماشو بس سینداشت,نف با لباش مهر سکوت زد به لباش و حاال حاالم قصد ول کردنشو مایادامه بده,ن نتونست

از هم  شدیاز تو اتاق بلند نم ایآر یفرو رفته بودند و اگه صدا زدنا ینیریش یجا تو خلسهاز همه خبریبود و هردو ب

 .شدندیجدا نم

 رو بوسه زد و به سمت اتاق پاتند کرد. مایپا بلند شد,کنار گوش ن یو رو پاشنه دیکش قیعم ینفس سینف

 رو حاضر کرد و بعد خودش. ایآر اول
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 کردن. شیکه صاف کرده بود دورش رها کرد و شروع کرد به آرا موهاشو

 ,تموم نشد کارت؟سمینف-صداش کرد: مایکه ن دیپوشیلباسشو م داشت

 لحظه! هی ایب-

 ؟یدیعه تو هنوز لباس نپوش-به سمت اتاق رفت و وارد شد: ماین

 کن. میپشت تنظ لباسمو از ماین-پشت کرد بهش و گفت: سینف

 کرد. میتنظ سیو رو تن نف دیکش پشویلباسشو از پشت باال برد و ز ماین

 !شیآرا نهمهیا سینف-اخم کرد: مایبرگشت سمتش که ن سینف

 خب... مایعه ن-

 !مینی,ما تو ماشرونیب ای,کم کن بسیه-گذاشت و گفت: سیانگشت اشارشو رو لب نف ماین

و مهران هم  ادیز شی,عادت کرده بود به آرانهییسرش چرخوند و برگشت سمت آ یچشمشو تو کاسه سینف

از  نیو ا دادیارزش م ماین یها...به حرفمایاما ن کردیقبول نم سیمطمعنا نف کردی,اگر هم مکردینم یاعتراض وقتچیه

 !گرفتیداشتن سرچشمه مدوست

گذاشت و کفشاشو پا کرد و از اتاق خارج شد و به  شیدست فیتو ک لشوی,موبادیکم کرد و مانتو شالشو پوش ششویآرا

 رفت. رونیسمت ب

 

 خالش. یرفتن سمت خونه ایشدند و همراه آر ادهیدفعه قبل دوتا کوچه قبل پ مثل

 مراسم تو باغ. یهیتو خونه بود و بق عقد

 لشیسرد رفتار کرد و اصال تحو یلیکه شد اول از همه با نسترن برخورد کرد,برخالف دفعه قبل نسترن خ اطیح وارد

به  ایکرد آر یکرد آروم باشه به سمت باال رفت و با چند نفر مهمون که اومده بودند احوالپرس یسع سینگرفت!نف

اتاق گذاشت و  یکرد و چمدونشو گوشه زونیبه سمت اتاق رفت,مانتو و شالشو آو سیرفت و نف نیسمت نسر

 ؟یاومد ی؟کیخوب-:دیبهش زد و پرس یلبخند میروبرو شد,نس میخواست از اتاق خارج بشه که با نس
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 !میدیآره خوبم,تازه رس-زد و جواب داد: یمتقابال لبخند سمینف

 ؟یدی, تازه خرادیچه خوشگله لباست,بهت م-به لباسش انداخت و گفت: ینگاه مینس

 !ماستیآره انتخاب ن-

 !قستیسلخوش-چشمک زد: مینس

 خب معلومه!-با لبخند به خودش اشاره کرد و گفت: سینف

با دقت به سالن انداخت,فرشهارو جمع کرده بودند  ینگاه سیو همراه هم از اتاق خارج شدند,نف دندیبلند خند هردو

 بود و فضا بازتر شده بود. وارویو تمام مبال کنار د

ره ب کردیبود که با چشم بهش اشاره م مایرو ن سیآهنگ باال رفت...نگاه نف یتمام مهمونا جمع شدند و صدا کمکم

 !ششیپ

ا و ب سادیوا مایبهش برسه الهه کنار ن نکهیمرتب به سمت رفت اما قبل از ا ییهاکوتاه بهش زد و با قدم یلبخند

 خان! ماین یدیافتخار رقص م-گفت: مایرو درآورد روبه ن سیکه حرص نف یلبخند

 البته!-جواب داد: ماینکه  دیتر رفت و واضح شن کینزد سینف

بدون توجه به دست دراز شده و  مایکه ن ستادیمجسمه همونجا مات ا کیو مثل  دیچسب نیپاهاش به زم سینف

 !یاما نه با هرکس-که گفت: دیرفت و دستشو گرفت الهه شن سیلبخند الهه به سمت نف

رقص  یبرا گهیشد و مثل چند نفر د دهیکش مایتوسط ن سینوبت الهه بود که سرجاش خشک بشه و دست نف نباریا

 به وسط سالن رفتند.

 

 !کردیم تیاذ سوینسترن و الهه نف یرهیخ یهانگاه

 !زدیداشت و قلبش نامنظم م اخم

 !مایبسه ن-گفت: مایدر گوش ن آروم
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 شده؟ یزیچرا؟ چ-:دیسرشو کنار گوشش برد و پرس سی,مثل خود نفکردیاما قبول نم ماین

-فت:با خشم گ سیو بدون توجه به نغ دیرو کش ماین یبده که نسترن به سمتشون اومد و بازوخواست جوابشو  سینف

 کارت دارم! ایب ماین

 احساس کرد خرد شد! سینف

 .ستادیا ونیا یرفت و تو اطیاون همه آدم! بدون نگاه بهشون به سمت ح جلو

 !ونندشیبب سیشد نف ٺباز باع مهیو نسترن تو اتاقک بودند و در ن مایشد که ن دهیبه سمت راست کش نگاهش

و  دی!تمام حرفاشونو شندیشن سیکه اونا متوجش نشن اما نف ستادیا یبه سمت اتاقک رفت و جور ناخودآگاه

 تو دلش خرد شد! قلبش مچاله شد و نفسش بند اومد! یزیاحساس کرد چ

 نشست و نگاهش مات روبروش شد. میاشکاشو گرفت و برگشت تو سالن,کنار نس زشیر یجلو بزور

 دست و سوت به خودش اومد,عروس داماد وارد سالن شده بودند و سالن غلغله بود. یصدا با

 سیفن یهم رو مایخوشحال بود و نگاه ن یلیبود که انکار خ تایب یرو سیکه وارد شد سالن ساکت شد و نگاه نف عاقد

 !دهیناراحته از رفتار مادرش اما خبر نداشت که تمام حرفاشونم شن سینف دونستیپکر بود! م

 که جواب بله رو داد سالن باز رفت رو هوا! تایو به سمت عروس داماد رفت,ب دیموهاش کش یال یدست

کرد و  یوشبختخ یهردوشون آرزو یبود رو سفت بغل کرد و برا شیمیقد یکه از دوستا الدویخواهرشو و م ماین

 بود بهشون داد... یکادوشونو که ساعت ست

 خوشحال بودند. یو حساب کردندیورجه مبا چندتا بچه وسط سالن ورجه ایآر

ذاشت گفت.کادوشو تو سبد گ کیبود که جلو رفت و تبر ینفر نیآخر بایتقر سیو کادو به راه بود و نف کاتیتبر بازار

ت تو دس سیکنارش قرار گرفت و دست نف مایکه ن دینکش یشست و طولن شیقبل یو عقب رفت و دوباره همونجا

 مردونش گم شد.

 

 بشه. ینطوریا خواستمینم سینف خوامیمعذرت م-برد و گفت: سیگوش نف کینزد سرشو
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 تو! یثابت کن یخوایم ویچ دونمی,نممایمن از اولم بهت گفتم ن-بدون نگاه بهش گفت: سینف

 یقطره اشک از گوشه هی ارادهیبلند شد,از سالن که خارج شد ب حرفیچشمامو محکم رو هم فشار داد و ب ماین

 .دیچک سیچشم نف

ا ب سیمراسم شب برن باغ,نف یبرا شدنیکم داشتند حاضر مکم تیانداخت و اشکشو گرفت, جمع نییپا سرشو

داخل چمدون گذاشت و همراه خودش برد  فشویک و دیبلند شد و رفت تو اتاق مانتو و شالشو پوش میهشداد نس

 .سیبود و هردو منتظر نف میتو بغل نس ای,آررونیب

 ؟ییایبا م-:دیپرس میهم از خونه خارج شدند که نس همراه

 !امیبا آژانس م-نه باال برد و گفت: هیسرشو به معن سینف

 کجاست؟ مایپس ن-:دیپرس میآورد که نس نشییپا میرو گرفت و از بغل نس ایدست آر بعد

 رفت. رونیب ایهمراه آر"دونمینم"با گفتنِ سینف

-برگشت سمتش: شییزندا یبهشون از کنارشون گذشت که با صدا توجهیب سیو نف شدندیم نایسوار ماش همه

 با ما! ایب یندار نیاگه ماش زمیجان,عز سینف

 !شمیندارم اما مزاحم شما هم نم نیماش یینه زندا-زد و به سمتش رفت و گفت: یمصلحت یلبخند سینف

 سوار شو! ایب زمیعز هیچه حرف-اخم کرد: رخانمین

 ا؟یآر یچطور-گفت: ییشد که ناصر با خوشرو شییدا نیسوار ماش ایسرشو تکون داد و همراه آر سینف

 ییدا دیببخش-و روبه ناصرخان گفت: دیبا خنده رو سرشو بوس سیمادرش فشار داد که نف ینهیسرشو رو س ایآر

 .میمزاحم شد

 ؟یاومد یچ ؟بایاوردین نی,فقط تو چرا ماشسینف هیچه حرف-

 !میبا اتوبوس اومد گهیخراب بود د نیماش ییراستش دا-مکث کرد: یکم سینف

 راه افتاد. خانمریسرشو تکون داد و بعد از سوار شدن ن ناصر
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 جواب نداد! سیزنگ خورد و نف سینف لیموبا یبه باغ چندبار دنیرس تا

 !خواستشیکه با تمام وجود م یبود از مرد دلخور

 باغ هم غلغله بود و عروس داماد تازه وارد باغ شده بودند. جلو

داخل باغ شدند و به سمت رختکن رفتند,ساک و مانتو و شالشو اونجا گذاشت و بعد از  شییو زندا ایهمراه آر سینف

 .رونیرفتند ب ایآرپررنگ کرد دست تو دست  یکم ششویآرا نکهیا

 بود! دهیرو ند مایهنوز ن سیو نف شدندیم ادتریو ز ادیز تیجمع

 چقدر نگران بود! یدونینم گشتیبدبخت داشت دنبالت م مای؟نیی,بابا تو کجاسینف-

 گرفتیکه دستشو م یهم کنارش نشست و در حال میبغلش نشست که نس یصندل یرو میبدون جواب به نس سینف

 شده؟ یزیباز؟چ سیچته نف-:دیپرس

 

 کرد جلو جمع! کاریخاله چ یدیند-جواب داد: حوصلهیب سینف

 انداخت. نییسرشو پا حرفیو ب دیکوتاه کش یآه مینس

و الهه هم کنارش بود,از  کردیزن خوش و بش م هینگاهشو چرخوند و چشمش به نسترن افتاد که با لبخند با  سینف

اش چهرشو شده تیالیها یداشت و موها یاالعادهفوق شیهم آرا شباهت زن به الهه حدس زد مادرش باشه,زنه

 یکه با اون زنه دست داد و احوالپرس دید سیکنار مادرش قرار گرفت و نف مایجالب کرده بود و همون لحظه هم ن

 کرد.

 موند و الهه! مایقدم شدند و نبا زنه هم نسترن

اد لبش کوتاه که افت سینگاهش به نف مایرفت, ن مایبه سمت ن"خاله بمون شیپ ایآر"بلند شد و با گفتنِ یعصب سینف

 اخم کرد! دنشیو با د سیباعث شد الهه هم برگرده سمت نف رشیکش رفت و نگاه خ

-:دیپرس مایو ن رهیکرد که باعث شد نگاه الهه رنگ تعجب بگ مایو دستشو محکم قفل دست ن ستادیا مایکنار ن سینف

 !یدیکه جواب نم لتمیدنبالت گشتم موبا یلین؟خیاومد یبا چ
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 مایخودشو کنار ن ایکشوند,تا نشستند آر زشونیسمت م حرفیو ب دیرو کش مایو دست ن دیکش قیعمینفس سینف

 ؟یعمو کجا بود-:دیو پرس دیکش

 !میاومد گهید یکیپس چرا ما با -بهش زد و جواب داد: یلبخند ماین

 ن؟یاومد یبا ک-:دیابروشو باال داد و پرس ماین

 زن! هیمرد و  هی دونمینم-باز گفت: ایآر

 !ناصرییدا-که خالصه گفت: سیرو کرد سمت نف ماین

 ؟یکنیرفتار م ینجوریا س؟چراینف هیچ-:دیمکث کرد و پرس یکم ماین

 کنم؟یرفتار م یچجور-دستاشو بغل کرد و گفت: سینف

 !گهیکنم مامانه د کاری,خوب چسیکردم نف یمن که معذرت خواه-و گفت: دیموهاش کش یال یکالفه دست ماین

 !دمیحرفاتونم شن-دوخت و گفت: مایناراحت ن ینگاهشو کامل تو چشمها سینف

 !دیگر گرفت و نگاهشو دزد هیاز ثان یدر کسر ماین نگاه

 ود!متوجه نشده ب سیهم جوابشو داده بود اما انگار نف مایگفته و البته ن سیراجب نف ییزایمامانش چه چ دونستیم

خودت  مکنیبگم اما فکر م یچ دونمینم زمی,عزسینف-گرفت و کوتاه فشارش داد: سویدست نف مایکه گذشت ن یکم

 شیبرام بسه,بق ینداره فقط تو باش تی,منم بهت گفتم حرفا و رفتاراشون اصال برام اهمشهیم ینجوریا یدونستیم

 بشه! خوادیم یهرچ

 

دربارم  خوامیبرا من هست,نم ستیتو مهم ن یکه برا ییزای,اون چمایانقدر بچگونه رفتار نکن ن-غر زد: سینف

جمع کنم و مواظب رفتارم باشم,  شتریحواسمو ب دیام که بازن مطلقه هی,آره بقول مامانت من مایفکر کنن ن ینجوریا

 !یکن ریبقول مامانت تو گلوم گ ترسمیم ماین یتر از دهنمبزرگ کهیت

 شه! کیتک پسرو با منه مطلقه شر یتو تونهیداره برات و نم آرزوها
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تو تله  یکردم که شوهرم طالقم داده و حاال باز برا کاریچ ستیکه از همون اول چشمم دنبال تو بود و معلوم ن یمن

 دوختم و....

 نکن! یانقدر منو عصب سی,بسه نفهیکاف-

وت دربارم قضا ینجوریمامانت ا یذاشتی,اگه انقدر برات ارزش داشتم نمزمینشو عز یبرا من عصب-پوزخند زد: سینف

 کنه و اونـ...

 یدینشن ؟چطوریدیمنو نشن یهاچطور حرف یدیشن زویتو که همه چ-:دیکه سرخ شده بود غر ییهابا چشم ماین

که بهش گفتم فقط وجودت برام مهمه و اصال به  یدی! چطور نشنیمن یای! دنی! زن منیکه بهش گفتم تو مال من

 یبودکاش انقدر لجباز ن سینف یدیشنیم نارمیکاش ا!چی!هچمی! هتونمی!که من بدون تو نمکنمیفکرم نم گهید یزایچ

 !یرفتینم یطرفه به قاض هیو 

بعد از اتمام حرفاش بلند شد و به سمت ته باغ  مایو ن کردیباال رفته نگاهش م ییمتعجب و ابرو ییهابا چشم سینف

 مات شده سرجاش موند! یهمونجور سیرفت و نف

 باال بود و جوونا وسط! کیموز یصدا

 یصدا داشتیکه برم ی,هرقدمدیرفته بود رفت و به ته باغ رس مایکه ن یو بلند شد,از سمت اوردیدلش طاقت ن سینف

 .ترکیو فضا تار شدیآهنگ کمتر م

 ؟ییما؟کجاین-نکرد,بلند صداش کرد: دایرو پ مایبه دورور نگاه کرد و ن یکم

 !دینشن ی! اما بازم جوابمای,نماین-نگرفت,دوباره صداش کرد: یوابج

از داخل  یکیصحنه جلو روش قلبش رفت رو هزار و احساس کرد  دنیعقب برگشت و خواست برگرده که با د به

 !دهیقلبشو گرفته تو مشتشو فشار م

 

 ست!نترس گربه-از پشت سرش بلند شد که گفت: ماین یبکشه که صدا غیچند قدم عقب رفت و خواست ج دهیترس

با خنده دستشو دور  مایخودشو تو بغلش انداخت! ن ارادهیب دنشیو با د مایو برگشت سمت ن دیخفه کش یغیج

 ؟یدیترس سیخدا نف یا-کمرش حلقه کرد و گفت:
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 از شاخه درخت یون گندگبابا آخه گربه به ا دیترک دم؟زهرمیترس-آروم گفت: یاز آغوشش جدا شد و با لحن سینف

 !زنهیبود سکته کنم بخدا هنوز سرم نبض م کی!نزدشهیم زونیآو

 !یبغلم کن ینطوریا یبترس شهیکاش هم-گفت: زدیکه خنده توش موج م یو با لحن دیرو گونش کش یدست ماین

 نجا؟یا یاومد یتو برا چ نمیگر.اصال ببسواستفاده زِیه-و گفت: دیکوب ماین ینهیتو س یمشت محکم سینف

به  گهیفص کتکت بزنم که د هی نجایتورم بکشونم ا خواستمیخب م-کج باال برد و گفت: یچپشو با حالت یابرو ماین

 !یعشق من شک نکن

عد و ب شیشونیچشماشو بست که اول پ ماین یهااز حرف ینشدنوصف یخندشو جمع کرد و چشماشو با لذت سینف

 االن وقت ماین-دوخت و گفت: مایداغ ن یهاو چشماشو باز کرد,نگاهشو تو چشم دیکش قیعم یچونش داغ شد!.نفس

 !شهیبد م میستین ننیبیم میبر ایب ستین کارانیا

 فقط قبلش عوض بوسمو بده بعد! میباشه بر-لبخند زد: ماین

 گونشو جلو آورد و با چشم اشاره کرد بهش! مایچپ نگاهش کرد که نچپ سینف

 !دیبوس قیگذاشت و عم ماین یرفت و لبشو رو گونه با خنده جلوتر سینف

 !خوامیم هیبعدا بهتر تسو ستایقبول ن نیفقط ا دیچسب شیآخ-چشماشو بست و گفت: ماین

 شد! رید میبر ایب ماین یوا-و گفت: دیبازوشو کش سینف

 دستشو از بازوش جدا کرد و گرفت تو دستش و به سمت باغ رفتند. ماین

دست  دست تو دنشیکن و با د دایشده بود رو پ بیغ هویرو که  مایاونور بود بلکه ن نوریکه تمام نگاهش به ا نسترن

 زیم یتو دستشو رو یکادوها یچطور دیضربان قلبش تند شد و نفهم تیاز عصبان ومدندیکه از ته باغ م سینف

نترل شده ک ییانداختند که نسترن با صدا بهم ینگاه مایو ن سینف ستادیگذاشت و به سمتشون رفت,روبروشون که ا

 ؟یکجا بود-:دیپرس مایروبه ن

 دورورا! نیهم-

 س؟یدوروورا با نف نیهم-:دیروهم فشار داد و پرس تیچشماشو از عصبان نسترن
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 دوروورا با زنم! نیآره مامان هم-سرشو تکون داد: ماین

بازوشو گرفت که نسترن با حرص بازوشو از  عیسر سیکه نف فتهیگرفت و خواست ب شیشونیدستشو رو پ نسترن

ه ! تو بمایزنم نکن نمن زنم یانقدر برا-:مایدست به من نزن! بعد رو کرد سمت ن-:دیدستش خارج کرد و روبهش غر

 بذارم! ونیدر م شوندارم الاقل باها یدارم مادر یپدر ینگفت ؟یکرد یکار نیهمچ یچه حق

یبعدشم مگه بچم من س هیجوابت چ دونستمینگفتم بهت چون م-ب داد:و کالفه جوا دیرو صورتش کش یدست ماین

 !انهیسالمه از اون گذشته بابا در جر وپنج

 !شهیآت یاحساس کرد از درون کوره ماین یحرفا دنیبا شن نسترن

 هیبا  دیبچه دارم و چرا با هیبا خودت من  ی, نگفتسینف یباالخره کارتو کرد-گرفت و گفت: سیسمت نف انگشتشو

ه من خودم بچ یگیبراش؟نه به واهلل که نه,م یاریپسر بدبخت من بچه خواست م نیفردا اپسر ازدواج کنم! فردا پس

ه آخه مگ یختیخوب زهرتو ر کالیبار سینف کالی...باردونمیم گهید دونمیو ال و بل,من م خوامیبچه نم گهیدارم و د

 مـ...

 ...ـیوگرنه د یاحترام بذار سمیبه نف دیبا زمیگه من برات عز,اهیحرفا چ نی,آخه اکنمیخواهش م هیمامان کاف-

و به اسم ت یپسر گهی,من دماین گهی,ساکت شو دشیه-گذاشت و گفت: مایدستشو رو دهن ن تیبا عصبان نسترن

 بکن! یدوست دار یندارم,هرکار

 احساس کرد بغض تو گلوش قصد خفه کردنشو داره! سیازشون دور شد و نف سیبد سمت نف یبا نگاه بعد

 

 متاسفم!-نگاهش کرد و لب زد: ماین

 نـ... گهینباشه منم,منم د یبشه,اگه خاله راض ینطوریا خواستمینم-نگاهش کرد,بغضشو بزور مهار کرد و گفت: سینغ

 !یو پر از دلخور سرخ بودسرخ ماین یهافشرده شد و حرفش قطع! نگاهش کرد,چشم مایدستش تو دست ن مچ

توام  ؟یعذابم بد یخوایم س؟توامیچرا نف گهیتو د-:دیبه گوشش رس ماین یدورگه یگرفت که صدا نییپا نگاهشو

 نکن! گهینابود شم؟تو د یخوایم
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 یضکه خاله نارا شهی!نمشهینم مینطوریاما ا مایکنم ن تیاذ خوامیمن نم-و با بغض گفت: دیهاش لغزرو گونه اشکاش

 کنمی!اما ازت خواهش مشهیم یتو کنارم باش مامانم راض-گفت: مایادامه نداد و ن یآه دنیباشه و ما...حرفشو با کش

 نزن! ییحرف جدا وقتچی,هوقتچیه گهید سینف

شدم  ریبرم؟مگه من از جونم سقربونت یشد ینطوریزدم؟چرا ا ییحرف از جدا یمن ک-با بهت نگاهش کرد: سینف

 بزنم! ییکه حرف جدا

 ذره جون دادن من!ذره یعنیاز تو  ییجدا-گذاشت و آروم گفت: ماین یغهیتباال برد و رو صورت شش دستشو

 !می,بهتره برنورهیمامانت نگاهش ا-و گفت: دیرو موهاش کش یدست ماین

 یقبل یبه سمتشون رفتند و تو جا مایهمراه ن کردیکه اشکشو پاک م یکوتاه زد و در حال یلبخند سینف

سوزن  یهمه بلند شد و تو وسط جا غیزد که ج یآهنگ جاز یجید هوینشستند,هنوز جوونا وسط بودند که 

 انداختن نبود,بعد از اون هم نوبت رقص عروس داماد بود و شام.

گذاشت و کتشو روش  نیرو که خواب بود رو پشت ماش ایآر مایبه عروس کشون,ن دیسه صبح بود نوبت رس ساعت

 !میدیفکر کنم فقط منو تو امشت نرقص ماین-که تازه سوار شده بود گفت؛ مایار شد و روبه نسو سی,نفدیکش

 !کنمیم رانیامشبم ج دنیخونه نرقص می,برزمینداره عز بیع-با خنده سرشو تکون داد و گفت: ماین

ه االن ک فیح-انداخت و گفت: سیکوتاه سمت نف یدرومد و با اخم نگاه مایکه آخ ن دیرو محکم کش مایگوشِ ن سینف

 !دادمیوگرنه جوابتو م کنمیم یدارم رانندگ

 برد. رونیباال برد و دستشو از پنجره ب کمی کویموز ینگاهشو با خنده ازش گرفت و صدا سینف

تابلو  بیعج ماین یگرفته یبراشون وارد خونشون شدند چهره یخوشبخت یبعد از دعا و آرزو الدیهمراه م تایب یوقت

و رفتند  نیکوتاه زد و دوباره برگشتند تو ماش یلبخند مایدستشو تو دستش گرفت و کوتاه فشار داد,ن سیود! نفب

 .الیو

 .گرفتندینم یو پاتخت سیپار یروزه داشتند برافردا بعد از ظهر پرواز سه الدیو م تایب ماین یگفته به

 

* 
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 ؟یحاضر نشد مایش-

.بعد امیاالن دارم م زمیچرا عز-رو سرش گفت: نداختیکه شال زرد رنگشو م یموهاشو مرتب کرد و در حال مایش

 یجا نذاشته باشه از اتاق خارج شد و به سمت در خروج یزیبه اتاق که چ یکل یاز رو تخت برداشت و با نگاه فشویک

مهران دکمه زد  سمت آسانسور رفتند و مایش همراهرفت و کفشاشو پا کرد که مهران درو بست و بعد از قفل کردنش 

 .ادیو منتظر شد که ب

 من دختره؟ یفسقل نیمهران بنظرت ا گمیم-رو شکمش گذاشت و گفت: یبا لبخند دست مایش

 .شهیمعلوم م میتو,انشاهلل از سفر برگشت یچقدر عجول-:دیخند مهران

 زمزمه کرد و با اومدن سوار شد و مهران هم همراه چمدونا سوار شد. رلبیز یانشاالله مایش

 اصفهان... هیبودند و راه نیساعت بعد تو ماش دو

ما! کالفه شد کی,لعنت به ترافشیآخ -و گفت: دیکش قیعم یشهر خارج شده بودند که مهران نفس کیاز تراف تازه

 از گرما! میبده مرد خیآب  وانیل هیخانوما خانوم-و گفت: مایبعد رو کرد سمت ش

یگرفت و ب وانویپر آب کرد و گرفت سمت مهران,مهران ل وانیل هیکوتاه به مهران زد و از جلو پاش  یلبخند مایش

 .دیسرکش وقفه

زده بودند و غافل از به جمعشون اضافه بشه و هردو ذوق خواستیبود که م یتمام حرفشون از فسقل ریمس تو

 نامعلوم. یاندهیآ

 شام میش ادهیخب,پ-نگه داشت و گفت: یراهنیرستوران ب هی,مهران جلو یکیبود و هوا روبه تار میونهشت عتسا

 .میفتیبعد راه ب میبخور

ح راه صب میدیخوابیبود امشب م یامسافرخونه هیموافقم,فقط کاش -گفت: کردیکه کمربندشو باز م یدر حال مایش

 .میفتادیم

 تو مسافرخونه! محاله! دنی,خوابمایول کن ش-اخم کرد: مهران
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 !شهیم یامشبو وسواس به خرج نده چ هیحاال -هم دنبالش و گفت: مایشد و ش ادهیپ

 !کنمیگرسنمه فقط دارم به غذا فکر م یلی, حاال هم خشهینم-دستشو گرفت و گفت: مهران

 با خنده نگاهش کرد و با گفتن شکمو باهم وارد رستوران شدند. مایش

بود که از رستوران  میوننه یو ساعت حدودا دیبه کام هردوشون چسب بیمهران عج یمورد عالقه یغذا چلوبرگ

 شدند. نیسوار ماش ریمس یخارج شدند و به قصد ادامه

 .گذاشتیدهن مهران م پسیهم چنتا چ یو گاه خوردیم یبود و دولپ دهیرو که مهران خر ییهاهولههل مایش

هم  یهاش با سماجت روبخوابه اما پلک خواستی,نمکردیاحساس خواب م مایگذشت ش ازدهیکه از  ساعت

 داد و خوابش برد. هیتک یصندل هیشده سرشو به پشت میتسل مایو در آخر ش دندیچسبیم

کرده بود رو برداره که کت به  زونیآو شیصندل هیکوتاه سمتش انداخت و خواست کتشو که به پشت ینگاه مهران

و  دیکتشو کش یو دوباره دسته دیدستشو کش یبود عصب دهیفایاما ب دیو مهران محکم کشکرد  ریگ یصندل یلهیم

که چشماشو باز کرد  نیبپره اما هم وابشهاشو محکم بازو بسته کرد که خ,صاف نشست و چشمدیکش مایرو تن ش

 مایو بزور ترمز کرد,ش یسمت فرع چوندیظاهر شدند و مهران هل کرده فرمونو پ نیماش یچندتا سگ همزمان جلو

ابوالفضل مهران و  ایمهران برخورد کرد و  نیکه پشت سرشون بود محکم با ماش ینیهراسان چشماشو باز کرد و ماش

 مطلق. یکیبه دره و...تار نیماش سقوطهمراه شد با  مایش غیج

 

* 

... 

 

 باشه حولم نکن-گفت: زدیغر مکه منتظرش بود و همش  میروبه نس کردیرو تنش م ایهمونطور که لباس آر سینف

 آخه؟ ی,چرا انقدر عجله دارکنمیدارم م کاریچ نمیبب

 یان,شما کتهر میگردیبرم گهیساعت دگردش دوسه میبر ایذره با آر هیگفتم  رهیبابا خب د-:دیبلند کش یپوف مینس

 د؟یگردیبرم
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 !نگفت یزیخاله چ مینس ی,راستمایمونده به ن دونمینم-گفت: میکاشت و در جواب نس ایآر یرو گونه یابوسه سینف

ن ! آخرش منیو بب ایکرده بود برا منو مامان که ب یاخم هیچرا نگفت,-وراست تکون داد و گفت:سرشو به چپ مینس

 ؟یکنیرفتار م ینجوریشده خاله؟چرا ا یزیچ دمیپرس اوردمیطاقت ن

 دق و یشد و خاله حساب ضیشوهرخاله هم از حرفاش مستف چارهیب دیترکیداشت از حرص م یدونینم سینف یوا یوا

نو بود م کیشد و نزد یعصب شتریجوابشو که دادم ب اوردمیاما من طاقت ن گفتینم یچیخاله کرد مامانم ه شویدل

 !نهیبب کدومتونوچیه خوادیو نم ستیپسرش ن ماین گهی,آخرشم ختم کالم که درونیبندازه از خونه ب

 !یریگیدرد مدل ایهوله نخورهله ای,آردینکن رید دیخب حاال بر لهیخ-و گفت: دیکش قیعم ینفس سینف

 و دستشو گرفت از خونه خارج شدند. دیخم شد محکم گونشو بوس میگفت که نس یاباشه ایآر

 میحوصلش سررفته بود و تصم ینشست و روشنش کرد, حساب یویت یتنها جلو سیرفته بود و نف دیخر یبرا ماین

 رو. اینام کنه,هم خودشو هم آرتهران باشگاه ثبت گردهیبرم یداشت وقت

 .دیرو خاموش کرد و همونجا رو کاناپه دراز کش یویت دهینم یزیچ دید یجا کرد و وقتجاب هاروشبکه

 دنیهراسون چشماشو باز کرد و بلند شد,با د سیبسته شدن در نف یبه دست وارد خونه شد و از صدا سهیک ماین

 !دیکردم,ببخش دارتیب-گفت: مایبا لبخند به سمتش رفت که ن ماین

نه -از دستش گرفت و گفت: هاروسهیکاشت ک ماین یکوتاه که رو گونه یاپا بلند شد و بعد از بوسه یرو پاشنه سینف

 چطور شد خوابم برد! تونمیبابا,نم

 کو؟ ایآر-:دیرو درآورد و پرس سینف یکتشو از تنش جدا کرد و خم شد عوض بوسه ماین

 .رونیرفت ب میبا نس-برد رو اپن گذاشت و جواب داد: هاروسهیک سینف

ه ب ماروین وانیکنارش نشست و ل وهیمآب وانیبا دوتا ل سیزمزمه کرد و رو کاناپه ولو شد...نف رلبیز یآهان ماین

 ما؟یتهران ن میریم یک-:دیگذاشت و پرس ماین یدستش داد و سرشو رو شونه

 یعنیبهشون برسم اما حوصله ندارم, دیپرونده دارم که با یصبح,کل-خورد و گفت: وشویچندقلوپ از آبم ماین

 از کنارت جم بخورم! ادیراستش دلم نم
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-:دیگذاشت و پرس سینف ینیرو ب شوینیخم شد و ب مایذل زد,ن مایسرشو بلند کرد و با خنده به صورت ن سینف

 ؟یدیند پی,خوشتهیچ

 !نمیبیم نهییچرا اتفاقا هرروز تو آ-:دیخند سینف

ا ب مایموندند که ن یهمونجور نیزد...چندم سینف یرو موها یابا خنده سرشو به چپ و راست تکون داد و بوسه ماین

 ,اصال انتظار اون حرفارو از مامان نداشتم!سینف خوامیبازم معذرت م-کوتاه گفت: یآه

 هیافک ی,بقول خودت فقط تو باشماین ستیمهم ن-رو تو دستش گرفت و رولبش فشار داد و گفت: مایدست ن سینف

 هرچه باداباد! شیبق

 عشقم! یعه,خوشمزه شد-و با چشمک گفت: سیقشنگ خم شد رو صورت نف یبا لبخند ماین

 باز مهر شد رو ل*ب*ش! مایو ل*ب ن دیخند سینف

 

* 

 

* 

 

 د؟آقا؟یوشنیمنو م یآقا حالتون خوبه؟صدا-

 .شدندیهاش باز نمو چشم کردیدرد م یلیاما قدرت جواب دادن نداشت,کمر و سرش خ دیشنیم صداهارو

باال  یدپوشی,دختر سفاومدینم ادشی یزیبود و چ جیهاشو باز کرد و نگاهش به دورور افتاد,کبود چشم یهر سخت به

 افتاده؟ یچه اتفاق-:دیخشک شدشو باز کرد و پرس یبود,مهران لبا ستادهیسرش وا

 ست؟ین ادتونی,خانمتونم همراهتون بود,دیمتاسفانه تصادف کرد-گفت: متیبا مال پرستار

 ,بچش!مایاز جلو چشماش رد شد,ش لمیف نیع زیهمه چ هوی
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 هنوز حالتون کامال خوب نشده! دینه,تکون نخور-شد که پرستار تشر زد: زیمخیکرده ن هل

 نومم حالش چطوره؟خا-:دیپرس ینگران یبا کل مهران

 ادیز یزیرو بخاطر خون مینجات بد میرو نتونست,متاسفانه بچههوشهیب-بار گفت:تاسف یمکث کرد و با لحن پرستار

 وگرنه ممکن بود جونشونو از دست بدن! دمیرَحمِشم در آورد

 از اتاق خارج شد! سروصدایسکوت کرد که پرستار ب مهران

نابود  دیشنیخبرو م نیا مایبه تاوان کدوم گناه؟ش ایو خدا دندیلغزیسردش م یهاگرم مهران رو گونه یهااشک

 !شدیم

و  زدیانو مز شدیغرورش وسط نبود بلند م ی! اگر پانهیوارد اتاق بشه اشکاشو بب یکیتا نکنه  دیسرش کش رومالحفه

 بسه! ایخدا-:زدیو داد م دادیمحکم تو مشتش فشار م ؟دلشویچرا؟به خاطر چ دیپرسی,مکردیاز ته دل خداشو صدا م

 کنم! یزندگبارم من آروم  هیمن رنگ آرامشو بچشم,بذار  کممهیبذار 

که سرمشو چک  یرو از رو صورتش کنار زد,پرستار در حالهمون پرستار مالحفه یچقدر گذشت که با صدا دینفهم

 .نجایا دینها نباشاطالع بدم بهشون ت رمیباهاشون تماس بگ دیرو بد یکی یلطفا شماره-گفت: کردیم

 داشت؟ ویتو فکر رفت,ک مهران

داد,باالخره مادر پسرش  سویبه حالش نداشت,ناچارا شماره نف ینبود,پدرشم که بود و نبودش فرق نجایکه ا خواهرش

 کمک حالش باشه! تونستیم دیکه بود,شا

 

* 

 

 ازهیکه خم یبلند کرد,دستشو رو دهنش گذاشت و در حال ماین ینهیاز رو صورتش کنار زد و سرشو از رو س موهاشو

 هشت صبح بود. کیکنار تخت انداخت,نزد یبه ساعت رو عسل ینگاه دیکشیم
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موهاش و شستن دست و صورتش از  دنیرفت و بعد از برس کش سیشد و از اتاق خارج شد,به سمت سرو بلند

,دستشو رو صورتش گذاشت و مایرد و رفت سراغ نرو حاضر کخارج شد و به سمت آشپزخونه رفت,صبحونه سیسرو

 !زمیبلندشو عز ماجانی,نماین-صداش کرد:

 !ریعشقم,صبح شمام بخ سالمکیعل-بود گفت: ستادهیکه باالسرش ا سیچشماشو باز کرد و با لبخند روبه نف ماین

 !میفتیرا ب میخوایم شهیم ری,حاال بلندشو دریسالم صبح بخ-با خنده نگاهش کرد و گفت: سینف

کرد و  رو تختو مرتب سیبلند شد,از اتاق که خارج شد نف دیکامل بدنشو کش نکهیشد و بعد از ا زیمخیتو جاش ن ماین

 .کنهیم یتاپش بازرو تختش نشست و داره با لپ دیرفت که د ایچمدونارو گذاشت دم در و به سمت اتاق آر

 میخوایم میصبحونه بخور میآقا کوچولو بلندشو بر-گفت: دیبوسیکه گونشو م یلبخند کنارش نشست و در حال با

 خونمون. میبر

 !میآخه هنوز که جنگل نرفت میبمون گهید کمی شهینم-لتشو خاموش کرد و گفت:تب ایآر

 .امیحاال بدو برو دست و روتو بشور منم االن م زمیانشااهلل دفعه بعد عز-دستشو گرفت بلندش کرد و گفت: سینف

 هم بعد از مرتب کردن تخت,پشتش. سیاز اتاق خارج شد و نف ایآر

خودش دست و  یخارج شد و کنارش نشست,با حوله سیاز سرو سیخ ییبا دست و رو اینشست که آر ماین کنار

 زم؟یعز یخوریم یخب چ-:دیروشو خشک کرد و پرس

 لشویو به سمت اتاق پاتند کرد و موبا بلند شد سیاز اتاق بلند شد,نف سینغ لیموبا یخواست جواب بده که صدا ایآر

 د؟ییبفرما-جواب داد: دیبرداشت,شماره ناشناس بود با ترد فشیاز رو ک

 ارجمند؟ سیسالم خانم نف-تو گوشش: دیچیخانم پ هی یصدا

 !دییخودم هستم بفرما-متعجب جواب داد: سینف

کردند و به ما  یتصادف سخت شبیمهران شمس و خانومشون متاسفانه د یآقا رمیگی...تماس ممارستانیمن از ب-

 اشه!که کمک حالشون ب ستین کسچیچون ه دیخودتونو برسون ترعیسر دیتونیاگه م میریگفتند با شما تماس بگ
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باعث شد به  د؟یدیمنو شن یخانم,صدا-:دیخانومه که باز بلند شد و پرس یزده رو تخت نشست و صدابهت سینف

 بله بله,االن حالشون چطوره؟-و جواب بده: ادیدش بخو

 !دیاریب فیتشر ترعیخوبن,فقط لطفا سر-جواب داد: خانمِ

 باشه!-

 خداحافظ!-

 شده همونجا رو تخت موند! جیجواب بهش تماسو قطع کرد و ک بدون

 س؟چراینف شدهیچ-:دینگران دستشو گرفت و پرس مایرو کنارش حس کرد,ن مایکه گذشت حضور ن نیچندم

 شد؟ ینطوریا

 یکس گنیتماس گرفتند,مهران و زنش تصادف کردن م مارستانیاز ب-مکث جواب داد: ینگاهش کرد و با کم سینف

 !مارستانیبرم ب ستیکمک حالشون ن

 خب؟-اخم کرد: ماین

 !دونمینم-کالفه لب زد: سینف

 میعال,رفتف میصبحونه بخور میبر ایب-گفت: کردیو بلندش م گرفتیروهم م سیکه دست نف یبلند شد و در حال ماین

 !میریتهران باهم م

 !یبر ینه حق ندار گهیاالن م کردیبزنه!فکر م یحرف نیهمچ ماینگفت,انتظار نداشت ن یزیچ سینف

تمام  یلیکه خ یسال تمام بهش عشق داده بود و نفرت گرفته بود!مردکه پنج ینگران شده بود,نگران مرد ناخودآگاه

باهاش االن کنارش نشسته بود  یسال زندگپنج یکه ثمره یداده بود!مرد سوینف یهایجواب سرد یسالو با گرمپنج

 !خوردیصبحونه م یعالم و آدم دولپ الیخیو ب

 شدند! نیحاضو شده وسوار ماش یاونجارو جمع و جور کردند و چجور یصبحونه خورد و چجور یچجور دینفهم

 بود! یبیسکوت عج نیکرده بودند و تو ماش یط روینصف مس خودش که اومد به

 تاپش سرگرم بود.با لپ نیهم پشت ماش ایبود و آر رهیبه جلوش خ ظیغل ینگاه کرد,با اخم مایبه ن یرچشمیز
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 !ماین-و آروم صداش کرد: دیکش قیعمینفس

 جانم؟-کوتاه نگاهش کرد و جواب داد: ماین

 ؟یخوریم یزیچ-:دینشست و پرس سیکمرنگ رو لب نف یلبخند

 !میرسیم میدار خوامینم گهیافتاد!نه د ادتیچه عجب -طعنه زد: ارادهیب ماین

ون در رنگارنگ که از کنارش ینایو ماش رونیکوتاه نگاهشو به ب یآه دنیآروم گاز گرفت و با کش شوینییلبِ پا سینف

 حال رفت و آمد دوخت.

 

* 

که اونم  کردیدرد م ادینداشت فقط کمرش ز یدکترش مشکل خاص ی,به گفتهادستیکمک تخت بلند شد و سرپا ا به

 کوفته شده بود. یدگیبخاطر ضرب د

 .دادندیرفت,ساعت دوازده ظهر بود و ناهار م سیو به سمت سرو دیپوش هاروییدمپا

چشماش گود افتاده بود و موهاش نامرتب  ریو به خودش نگاه کرد,ز ستادیا سیسرو نهییآ یبه غذا نداشت,جلو یلیم

تظر ,مندیآبو باز کرد و چند مشت آب به صورتش پاش ریو ش دیاز ته دل کش یبود!آه ختهیر شیشونیرو پ فیو کث

 !مایش شیوقت مالقات بود که بتونه بره پ

 هیقط مات به هم نکرده ف هیگر ینزده,حت یکلمه هم حرف هیموضوع  دنیبه هوش اومده و با شن گفتیم پرستار

 !بتیمص یعنیاز نظر مهران  نیشده و ا رهیگوشه خ

 داد و آرنجشو رو چشماش گذاشت. هیتک یرو تخت و سرشو به پشت برگشت

اش تو ج یکم سینف دنینگاهشو سمت در کشوند و با د یتق کفشتق ینشد چقدر گذشته بود که با صدا متوجه

 رو صورتش نشوند. یلیمیجا شد و لبخند بجاب

 ؟یخوب-:دیپرس ذاشتیم زیم یتو دستشو رو یهاسهیکه ک یشد و در حال کشینزد سینف

 !ییایب کردمیفکر نم-سرشو تکون داد و آروم گفت: مهران
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 افتاده؟ یچه اتفاق-:دیمکث پرس ینگفت و بعد از کم یزیچ سینف

 کرد ته دره! سقوط نیشد؟فقط به خودم که اومدم ماش یچ دمینفهم-کوتاه جواب داد: یبا آه مهران

 کجاست؟ ؟اونیخانومت چ-:دیناراحت چشماشو بست و دوباره پرس سینف

 !ستیحالش مساعد ن گهیپرستار م دمشیبه هوش اومده,ند شیچند ساعت پ-آشکارا جواب داد: یبا ناراحت مهران

فت و ر یپرستار ستگاهیبهش سر بزنم از اتاق خارج شد و به سمت ا رمیو با گفتنِ م دیلبشو تو دهنش کش سینف

 اون ادی یخانم چشم و ابرو مشک دنیرو گرفت و به سمت اتاقش رفت, دو نفر خانم تو اتاق بودند,با د مایسراغ ش

بود و  روحی! نگاهش بدیانکار نشن مایاما ش داد یرفت و سالم کشیرو شناخت,نزد مایش عیشب تو خونش افتاد و سر

 رنگ و روش زرد زرد!

 مایباال سر ش سینف دنینداشت,پرستار وارد اتاق شد و با د یادهیاما فا ارهیه حرفش بکرد ب یسع یلیخ سینف

 د؟یشما از بستگانشون-:دیشد و پرس کشینزد

بهش وارد شده و  یادیمتاسفانه بخاطر از دست دادن بچش شک ز-فقط سرشو تکون داد که پرستار گغت: سینف

 حـ...

 بچه؟-:دیتو حرف پرستار و متعجب پرس دیپر سینف

 دکتر مجبور شد رحمشم خارج کنه! ادیز هیزیبله بچه,بخاطر خونر-سرشو تکون داد و گفت: پرستار

 من! ینه,خدا-:دیبا بهت نال سینف

دوخت و  روحیب یماینگاهشو به ش یناراحت یبا کل سیاز اتاق خارج شد و نف حرفیسرمشو چک کرد و ب پرستار

 خدا خودش بهش رحم کنه!

 !شدندیترک خوردش از هم باز نم یهابود,لب دهیفایسوپ بهش بخورونه اما ب کمیکرد  یسع سینف

گذاشت و اتاق رو ترک کرد,به سمت اتاق مهران رفت و وارد شد رفت کنارش رو  زیم یظرف رو رو دیناام سینف

 ش؟یدید-:دیپرس عینشست که مهران سر یصندل

 شده! یشناس,متاسفم پرستار گفت چروان شیحتما ببرش پ ستیآره,حالش خوب ن-سرشو تکون داد: سینف
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خودش  یو به رو دی!فهمدیفهم سینگاهشو و نف یجمع شده یهااشک نهینب سیتا نف دینگاهشو دزد مهران

 ؟یخورد یزیچ-:دی,بلند شد و پرساوردین

 ندارم! لیم-آروم جواب داد: مهران

بود,به  دهیفایسوپ بهش بدم اما ب کمیحداقل  ای ارمیکردم به حرفش ب یسع یلیخ-کوتاه گفت: یبا آه سینف

 برم! دی,بازنمیغذا آوردم برات بازم بهت سر م یهرحال گرسنه شد

 ؟یازدواج کرد-:دیموند و با تعجب پرس رهیخ سینغ یکنه که نگاهش رو حلقه یلبشو باز کرد تشکر مهران

 انداخت و قصد نداشت جواب بده! نییبه حلقش,سرشو پا دیرد نگاهشو دنبال کرد و رس سینف

 خوبه؟دلم براش تنگ شده! ایآر-:دیجواب داد بحثو عوض کرد و پرس سینف دیکه د مهران

 برم. دیفعال با شینیبب ارمیخوبه,م-کوتاه نگاهش کرد: سینغ

 !یممنون که اومد-کوتاه زد: یلبخند مهران

 رفت. یک کرد و به سمت خروجاتاق رو تر یکوتاه هیجواب لبخندشو داد و با خداحافظ سینف

 

* 

 خوبه؟ شده؟حالشونیچ-:دیپرس مایکه شد ن نیماش سوار

 داغونه! شیداشته و روح نیخودش آره اما خانومش نه,سقط جن-موهاشو داخل شالش فرستاد و گفت: سینف

 ؟یکس یخواهر ینداره,مادر ویکس-:دینگاهش کرد و دوباره پرس ماین

 !گهی,حتما نداره دمایاز کجا بدونم ن-نگاهش کرد و کالفه جواب داد: سینف

 یرانه,برامامان ته گهیبابا م-گفت: مایرفتند ن رویکه مس کمیروشن کرد و راه افتاد, نویباال رفته ماش ییبا ابرو ماین

 !نهینسرخاله یدکتر رفتن اومده و خونه

 خب؟-نگاهش کرد: سینف
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 م؟یشب بر-:دیرسرو عوض کرد و پدنده ماین

 نه!-قاطع جواب داد: سینف

 تموم بشه؟ هیقض نیا یخوایچرا؟نم-دلخور نگاهش کرد: ماین

 ه؟یکدوم قض-:دیدستاشو بغل کرد و پرس سینف

 تموم شده! زی,قبول کنن همه چیمال من گهیهمه بفهمن تو د خوامیتو و مامان,من م هیقض-

 باتوام! سینف-صداش کرد: یکفر ماینزد!ن یحرف سینف

و همه باور کنن من مال ت یخوایباشه اگه م-گفت: قیعم ینفس دنیچشماشو محکم بست تا داد نزنه و با کش سینف

 !ماین ذارمیو تمام اما من پامو تو اون خونه نم ریساده بگ هیمهمون هیتموم شده  زیشدم,بفهمن که همه چ

 ینطوری,ادیکن یتو و مادرت هم آشت دیتم اما باهس یخودمم تو فکر مهمون-و گفت: دیرو صورتش کش یدست ماین

 که! شهینم

 تو دخالت نکن! شهی,خوبم مشهیم-و گفت: دیکش شیشونیدستشو رو پ سینف

 شوهرتما! ی,ناسالمتسینف یچ ینیدخالت نکن -:دیاخم کرده پرس ماین

 دخالت کنه! یکس خوامیمن و مامانمه و نم نیب هیقض نیخب باشه شوهرخان,اما ا-:دیخند سینغ

 شدم! کسچیمن ه گهیخانم باشه,حاال د سیباشه نف-تو کوچه گفت: دیچیپیکه م یبا همون اخم در حال ماین

 !یریگی,چرا به خودت مماین یمنظورم تو نبود-و گفت: دیبلند کش یپوف سینف

 بود؟ یپس منظورت ک-:دیبرد و پرس نکیرو داخل پارگ نیماش ماین

 گفتم! یکل-گفت: شدیم ادهیکه پ یتو دستش گرفت و در حال فشویک سینف

 !شهیشامل منم م یکل گهیبله د-رفت و گفت: سیشد و درو قفل کرد,کنار نف ادهیهم پ ماین

م کن یبا مادرم آشت خوامیبده,نم تیباش و به نظر منم اهم یمنطق کمی,ماین یاریدرم یبازچرا بچه-غر زد: سینف

 تمام!
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شرکت  یمامانتم تو مهمون ینکن یاما اگر آشت یمن هرطور راحت زیباشه عز-آسانسور رو زد و گفت: یدکمه ماین

 !کنهینم

 !مینگران نباش اون با نس-چپ نگاهش کرد و گفت:چپ سینف

 

دکتر  دییرو گرفت و بلند شدند,درِ مطبو به صدا درآورد و با بفرما ماینوبت اوناس,دست ش گفتیکه م یحرف منش با

ال مب یبا لبخند اشاره کرد رو دنشونینشسته بود,با د زیپشت م یسال انیمطب شدند,خانم دکتر نسبتا م وارد

 ه؟یمشکلتون چ نیاومدخوش یلیخب,خ-و خودشم بلند شد رفت روبروشون نشست و گفت: نندیبنش

-و در آخر هم اضافه کرد که:دکتر بازگو کرد  یبلند تمام ماجرا رو برا ینقطه بود و مهران با آه هیهمچنان مات  مایش

 !کردمیمرخص شده اما چون حالش کامل خوب نشده بود از خونه خارجش نم مارستانیاز ب شهیم یاهفته کی

 !دیمارو تنها بذار شهیخب اگه م لهیخ-سرشو تکون داد و گفت: دکتر

 کوتاه نگاهش ماینشست و دستشو گرفت,ش مایبلند شد و از اتاق خارج شد,دکتر کنار ش "حتما"با گفتن  مهران

 ادیمشابه تو ز ییمن موردها-شروع کرد به صحبت کردن: شییکرد و دوباره مات جلوش شد...دکتر با لحن جادو

 احساس یو نذار یکنار شوهرت باش دیا,االن بیدار بشبچه یتونیتو بازم م ستین یکه مشکل نیا زمیداشتم,عز

حرف ,فتادهیخودت و شوهرت ن یبرا ی,خداروشکر کن اتفاقیادامه بد تیو به زندگ یکنه,دوسش داشته باش ییتنها

از دست من  یکار یکمکت کنم اگه حرف نزن تونمی,با من حرف بزن من مماجانیبزن تا من بتونم کمکت کنم,ش

 !ستیساخته ن

سکوت  یبود که روزه شتریهفته ب کی,شدیاما نم ارهیکرد به حرفش ب یسع یلیاما همچنان ساکت بود,دکتر خ مایش

 !ردیمیگرفته بود و اگر مهران نبود قطعا م

 بچم!-:دیبا بغض نال مایکه ش زشیشده بود بلند شد بره پشت م دیناام گهیکه د دکتر

 دوباره بگو! دمیادامه بده,نشن-خوشحال نگاهش کرد و سرشو تکون داد: ییهابا چشم دکتر

 بچم!-بلندتر گفت: نباریدوباره و ا مایش

 افتاد؟ یاتفاق ؟چهیبچت چ-:دیدوباره دستشو گرفت و پرس دکتر
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 د؟یکمکم کن دیتونی,شما مخوامیفقط بچمو م دمینفهم یچی,من هدمینفهم-هق زد: مایش

ا دوباره ت یخوب استراحت کن ی,خوب بخوریباش یقو دی,البته,فقط بازمیالبته عز-مهربان زد و گفت: یلبخند دکتر

 !یمادر بش یبتون

 مادر بشم! تونمینم گهید یعنیاما دکترا گفتن رحممو درآوردن,-گفت: یاشک ییبا چشمها مایش

 یل,ککنهیدکتر زنان,کمکت م شی,شما برو پیتونیم زمیعز یتونیم-با همون لبخند و لحن مهربون گفت: دکتر

 از دست نده و به خودت برس! دتویدار شدن اماومده برا بچه دیجد یهاروش

ماهش تو شکمش فقط سه ی,بچهکردیاما هنوزم دلش درد م شهیدار نمبچه گهید کردی,فکر مدیتلخ خند مایش

داخل,مهران که  ادیب یمحمد مایتماس گرفت و خواست همراه خانم ش شیدکتر با منش!گرفتیبود,کاش خدا ازش نم

 خانومت! نمیابفرما جوون,-اشاره کرد و گفت: مایوارد اتاق شد دکتر با لبخند به ش

هرچند محو محکم بغلش کرد و  یبود و لبخند ینگاهش که انگار همون نگاه قبل دنیرفت و با د مایسمت ش هرانم

 !کردیخداروشکر م یه رلبیز

 !دیلطف کرد یلیواقعا ممنونم خانم دکتر,خ-سمت دکتر و گفت: روکرد

حالت  نیتو ا گهید کمیاگر  دیزود اقدام کرد یلیبود,خوشبختانه خ فمیوظ کنمیخواهش م-زد و گفت: یلبخند دکتر

روزها  نیا دیمتخصص زنان مراجعه کن کی,به خودشونم گفتم به شدیدشوارتر م یبرگردوندنش به حالت عاد موندیم

 !دینباش راننگ دیشیدار مکرده,انشااهلل بازم بچه شرفتیپ یلیخ یعلم پزشک

تشکر از دکتر از مطب خارج  یگرفت و بلند شدند با کل رومایخوشحال نگاهش کرد و دست ش ییهابا چشم مهران

 راه افتادند. یشدند و به سمت خروج

 

* 

 

-با لبخند گفت: شگریروبه آرا دیکشیرنگش م یرو لباس بلند نبات یکه دست یزد و درحال نهییجلو آ یچرخ

 قشنگه! یلیممنون,کارتون خ
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 خدا به دادِ شوهرت برسه! یشد بایاقعا ز,ویخودت قشنگ زمیعز-زد و گفت: یمتقابال لبخند شگریآرا

 یرو صورتش نشسته بود و موها یحیمل شیکه آرا افشیبه خودش و ق نهییدوباره تو آ نکهیو بعد از ا دیخند سینف

 مایخارج کرد و خواست با ن فشیاز ک لشویانداخت,موبا یهاش رها بود نگاهخورده دور شونه زیفر ر یاشده یمشک

 افتاد! شیرو صفحه گوش مایزنگ خورد و اسم و عکس ن لشیاکه موب رهیتماس بگ

 داماد؟جانم شاه-جواب داد: عیسر سینف

 لک زده! دنتیدم در که دلم برا د ایخانم بدو ببه عروسبه-جواب داد: یبا سرخوش ماین

د کنارت بودما,چن شیخب حاال خوبه چند ساعت پ لهیخ-گفت: داشتیبرم یکه مانتوشو از رو صندل یدر حال سینف

 صبر کن اومدم! نیم

 شفیداخل ک لشویو موبا دیمانتوشو تنش کرد,شالشو رو سرش کش سیقطع کرد و نف"منتظرمیاوک"با گفتن ماین

 بفرما خانم!-گرفت و گفت: شگریبهش داده بود رو سمت آرا مایکه ن یانداخت و کارت بانک

 !زمیقابلتو نداره عز-زد: یلبخند شگریآرا

 !نیطف دارل یمرس-

 ماین نیخارج شد,ماش شگاهیرفت و از در آرا نییرو پاتا پلهاز سالن خارج شد و سه یو خداحافظ هیاز تسو بعد

م سال-رفت,درو باز کرد و سوار شد: نیعبور کرد و به سمت ماش ابانیبهش زد و از خ یبود,لبخند شگاهیآرا یروبرو

 !پیخوشت یآقا کمیعل

نگاهش کرد,بعدشم با  ریدل س هیرو سمت خودش کشوند و  سینغ دادیکه با خنده سرشو تکون م یدر حال ماین

 !کنهیمعجزه م شیآرا نی,اصال اایقشنگ شد یلیخ-کوتاه رو دستش گفت: یابوسه

 زشت بودم قبال! یعنی-چپ نگاش کرد:چپ سینف

 یجوره به چشم من خوشگلدور از جونت خانومم,شما همه-گفت: فتادیو راه م کردیروشن م نویکه ماش یدر حال ماین

 !یشیتر مخوشگل ینجوریفقط ا

 راه رفتن! شهیال بغلم سختم م ینیهندونه بچ نهمهیا خوادیحاال نم-صاف نشست و جواب داد: سینف
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 !کنمینداره بغلت م بیع-چشمک زد: ماین

رو که تازه دانلود کرده بود رو زد و صداشو باال  ینگآه شیو بدون جواب بهش از رو گوش دیکش کوتاهیپوف سینغ

 به دل جفتشون نشست! بیعج "زادهمیابراهمحسن"برد.آهنگ 

 ه!مال اون گهید سیکنه,که به قول خودش همه بفهمن نف یبه همه معرف سویگرفته بود که نف یجشن ماین شباون

دعوت کرده بود و  میو عمه و عموهاش و چند نفر هم نس ماین یهمه بودند, چنتا از دوستا بایتو باغ بود و تقر یمهمون

اومده بودند و با اخم فقط تماشاگر  تایو ب میهم که باالاجبار نس نیناصر و خانوادش هم بودند و نسترن و نسر ییدا

 بودند.

هم  ای دیرقصیم ایکال  یپسر هیبود که با  میرو نس سیو نگاه نف خوردیلحظه هم از کنار مادرش تکون نم کی ایآر

 ه؟یک مِیکه کنار نس یاون پسر ماین-:دیبرد و پرس مایگوش ن کیصحبت بود باهاش...سرشو نزد

 آرمان,چطور؟-جواب داد: ماین

 !رتشیگیبه حرف م ای رقصهیباهاش م ای مِیآخه کال کنار نس-با خنده گفت؛ سینف

سابقه نداشت من تا حاال -گفت: سیروبه نف یواشکی,گهیراست م دینگاهشو با دقت سمتشون انداخت که د ماین

 !میافتاد یعروس هی,فکر کنم نمیبب یآرمانو با دختر

 .دیبا خنده نگاهشو دزد مایچپ نگاهش کرد و نچپ سینف

 گشتیدوباره برم کیو بعد از تبر ومدیهم چندنفر کادو به دست باال م یکال وسط بودند و هراز گاه جوونا

 !دیبرقص دیسراغشون اومدند که با تایو ب الدیه بود که مدوازد یکایسرجاش,ساعت نزد

,چرا هیچ-:دیپرس رهیگینگاه ازش نم ماین دیکه د تایشده بود,ب رهیخ تایکرد که متعجب به ب مایبه ن ینگاه سینف

 ؟یکنینگام م ینجوریا

 !یچقدر چاق شد-گفت: هوایب ماین

 !دینتونست خودشو نگه داره و خند سینف
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بلندشو -گفت: کردیم ماین یِبازو یحواله یکه مشت یدر حال تایهم شد و ب الدیو م تایب یباعث خنده خندش

 ,عمت چاق شده من کجام چاقه!یچقدر چاق شد گهیم نیپاشو برقص ا گمی,من منمیبب

 نیو ات تایب گفتی,راست مکردیهم همچنان نگاهش م مایو ن دندیخندیهمچنان م الدیو م سیو نف زدیغر م زیرهی تایب

 شده بود. باتریز یلیمدت چاق شده بود و صورتش خ

دست و تو دست هم به سمت سالن رفتند و  سیو نف ماین تیکه بلند شد با دست و سوت جمع دیآهنگ جد یصدا

 شده بود! یرقص دنسشون عال

 ه؟یدوست داشتن نقدریمرد ا نیبود و چرا ا مایتا نگاه خمار ن سینغ نگاه

 جوونا شد! غیرفت که باعث ج یحساب یرقص پا هی مایتموم شد قبل از سرو شام آرمان دوست نکه  رقصشون

 بود! یو انصافا هم عال شدیلحظه هم از رو رقص آرمان منحرف نم کی میبود و نگاه نس دهیخواب میتو بغل نس ایآر

و چند نغر مهمون  شدیخودش م یخونه هیمجدد راه کیبا تبر یصبح ادامه داشت و بعد از شام هرکستا سه مراسم

رو با خودش برد  ایهم آر میشدند و نس نینسر یخونه هیو ناصرخان و نسترن هم راه ماین یهم از جمله عموها وعمه

 خونه...

 !میگرفتیو نسترن رو فاکتور م نینسر یهابود البته اگر اخم یعال شب

 

.. 

کارا  نی,وقت برا امیبخواب ایب سیول کن نف-غر زد: دیکشیم که موهاشو شونه سیو روبه نف دیرو تخت دراز کش ماین

 !ادهیز

و در  دیدراز کش مایخب باشه اومدم,کنار ن-گفت: رفتیکه سمت تخت م یتوالت انداخت و در حال زیبرسو رو م سینف

 !خوابمیروز مبخدا ولم کنن تا سه-گفت: ذاشتیم ماین یکه سرشو رو بازو یحال

 کامل برگشت سمتش,دستشو دور تنش حلقه کرد و چشماشو بست. سیزمزمه کرد و نف یآلود اوهمخواب ماین
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* 

ه زانو کاناپ نییگذاشت و پا یآب رو عسل وانیل کی,مهران داروهاشو با دیبا دستمال بست و رو کاناپه دراز کش سرشو

 ما؟یش-زد,دستشو تو دستش گرفت و صداش زد:

 زم؟یعز یبهتر-:دیپرسچشماشو باز کرد و مهران با لبخند  مایش

 !کنهیخوبم,فقط سرم درد م-آروم جواب داد: مایش

 !شهیسردردتم بهتر م یقرصارو بخور نیا زمیبلندشو عز-رو سرش زد و گفت: یاخم شد بوسه مهران

,مهران دیآب خورد و دوباره رو کاناپه دراز کش یرو که مهران بهش دادو با کم ییهاشد و قرص زیخمین یکم مایش

 کمک حالت باشه؟ یچند روز رمیبرات پرستار بگ یخوایم-:دیو پرس دیگونه رو صورتش کشو نوازشدستش

 نگرانم مهران! یلیخ ؟فقطیچ ینه بابا,خوبم پرستار برا-سمت مهران گفت: گشتیکه کامل برم یدر حال مایش

 !هیچ مایمنظور ش دونستیم مهران

 ,خدا بزرگه!شهینباش من مطمعنم م یچینگران ه-آرومش زد و گفت؛ یبه چهره یلبخند

کارو براشون کنن و اگر  نیکنن که ا یرو معرف ینگران بود,قرار بود کس یلیدلش قرص شد,اما بازم خ کمی مایش

 زن بکشه! کی تونستیبود که م یدرد نیبدتر نیمادر بشه و ا تونستیتا آخر عمرش نم  کردیقبول نم

 کردیکه تنش م یبرداشت و در حال یو بلند شد,کتشو از رو کاناپه کنار دیدوبار پشت سرهم بوس شویشونیپ مهران

ط تو فق رمیگیم رونی,شامم از بامیبا خبر خوش م ی,برگشتنریتماس بگ یداشت یکارخونه,کار رمیمن م-گفت:

 استراحت کن!

 و از خونه خارج شد.از کنارش گذشت  هیمهران نگاه کرد و مهران با خداحافظ یهاپراز عشق به چشم یبا نگاه مایش

 

* 

 متاسفم!-زمزمه کرد: رلبیرو موهاش زد و ز یاو خم شد,بوسه دیکش سیرو سر نف یدست
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 کرده بود! سیاز دهنش دراومده بود بار نف یمادرش جلو اون همه آدم هرچ یبود و چقدر خرد شد وقت یعصبان هنوز

نسترن شد؟ یکنن اما چ یآشت نیبا نسترن و نسر مادرش که مثال جلو جمع یبرد خونه سویخواهش نف یبا کل ماین

ت از داش سینف یهم که نه تنها طرف دخترشو نگرفت بلکه وقت نیکرد و نسر نینفر سویجلو همه نف یکه اونجور

,جلو اوردیحق نداره پاشو تو اون خونه بذاره!چقدر خرد شد جلو اون همه آدم!اما کم ن گهیداد زد د شدیخونه خارج م

 ینه!اما از وقت خوانیباشن م یراض خوانیبرداره,م سیدست از نف ستیوجه حاضر ن چیتکشون گفت که به هتک

 هنوز خواب بود! یقو یکلمه هم حرف نزده بود و با خوردن مسکن کی سیبرگشته بودند نف

دند و گر بوساکت نظاره شونیو ناصرخان بودند,بق میرو کردند نس مایو ن سینف یکه اون وسط طرفدار یکسان تنها

مجبور کرده بود بره  سویکه چرا نف کردیهزاربار خودشو لعنت م مایبود و ن ینحس زد،روزیهم نم کیج یحت یکس

 اونجا!

تماشا  یاسفنجنشسته بود و داشت باب یویت یروبرو ایو بلند شد از اتاق خارج شد,آر دیرو صورتش کش یدست

 ا؟یآر ستیگرسنت ن-:دیکنارش نشست و پرس مای,نکردیم

 هست!-جواب داد: رهیبگ یوینگاهشو از ت نکهیبدون ا ایآر

 غذا سفارش داد,ساعت پنج بود و ناهار نخورده بودند. رونیبا خنده آروم زد رو دستشو و بلند شد از ب ماین

برو تو  زمیبلندشو عز-گفت: ایروبه آر دیچ زویم نکهیبعد از ا مایو ن ارنیتا غذاهارو ب دیطول کش شتریب ساعتمین

 !میغذا بخور میایکنم ب داریآشپزخونه منم مامانتو ب

 نشست و دستشو رو صورتش سیرو تخت کنار نف مایگرسنه بود بلند شد و سمت آشپزخونه رفت.ن یکه حساب ایآر

 !دارشویب زمی,عزسینف-و صداش کرد: دیکش

 !میغذا بخور میپاشو گلم,بر-با لبخند گفت: مایچشماشو باز کرد و ن یال سینف

 ندارم! لیم-لب زد: سینف

 پاشو! ینخورد یچی,از صبح هزمیبلندشو عز-اخم کرد: ماین

 ه؟یچ-:دیو با چشمک پرس دیبا لبخند ابروهاشو توهم کش مایبود,ن ماینگاه ن یرهیخ حرفیب سینف
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 سیدستشو دور تن نف مایفشار داد,ن ماین ینهیرشو رو سانداخت و س مایبلند شد و خودشو تو بغل ن هوایب سینف

 قربونت برم چته؟ هیچ-حلقه کرد و با خنده گفت:

 ما؟ین-کرده صداش کرد:بغض ییبا صدا سینف

 زدلم؟یشده عز ی,چمایجان ن-جواب داد: سیکوتاه رو سر نف یابا بوسه ماین

طاقت نبودنتو ندارم, حرفاشون به درک اما بگو که توام به  ؟منیتنهام نذار یدیقول م-مکث گفت: یبا کم سینف

 !یشیهم ازم دور نم هیثان هی یو حت یبگو که تا آخرش باهام یدینم تیحرفاشون اهم

-کاشت و گفت: سینف یهارو چشم یادلشو به درد آورد,بوسه شیاز خودش فاصله داد و نگاه اشک ـوسینف ماین

نفس  تونمیبدون تو مگه من م یمن یهمه زندگ کنم؟تویمن ترکت م یکنی,چرا فکر ممنی, زندگزمیعز

 باور کن! سینف تهیاهمیبکشم,حرفاشون برا منم ب

 ..و مـ. یسرد بش ایکه بگذره با آر کمیبقول مامانت  ترسمی,مماین ترسمیم-دوباره لب باز کرد و گفت: سینف

 یتو بچه ی,بچهدونمیرو از خودم م ایمن آر سیف!باور کن نهی,کافشیه-گذاشت: سیانگشت اشارشو رو لب نف ماین

 !ریو والغ یمنم هست,تو برام مهم

دستشو گرفت تو دستش  مایگذاشت,ن ماین یشد و سرشو رو شونه ماین کیکوتاه گاز گرفت و نزد شوییلب باال سینف

غذا سرد  میبشنوم پاشو بر حرفانیاز ا گهید خوامی,نمگهید هیپاشو فداتشم کاف-روش گفت: زدیکه بوسه م یو در حال

 شد.

 

* 

 

 کردیم یشمارلحظه مایو ش گفتیخودش م یبرا یویاز استرس روبه موت بود,ت ماینه شب بود و ش کینزد ساعت

 خونه! ادیمهران ب

بلند شد و به  مایغذا وارد خونه شد...ش یسهیدسته گل رز ک هیو مهران با  دیرس انیانتظارش به پا باالخره

و خودشو تو بغل مهران  مایش یهات,نگاه درخشان مهران و دستهِ گلش اشک نشوند تو چشماستقبالش رف
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 مارستانیب قینفرو از طر هی نباشگفتم نگران  زمیعز یدید-رو تو بغلش فشار داد و گفت؛ مایانداخت,مهران ش

 !شهیتو دستگاه انجام م شتریبکنه البته ب کارونیکردن که حاضره ا یمعرف

 م؟یبه دکتر هم اطالع بد میفردا بر-ذوق زده دستاشو بهم زد و روبه مهران گفت: مایش

 گل! یگل برا نمی,بفرما ازمیحتما عز-دسته گلو سمتش گرفت و گفت: مهران

 !یمرس-و گفت: دیمهران رو بوس یزده گلو از دست مهران گرفت و بلندشد گونهذوق مایش

 

... 

 

 نوبت ما؟ شهیم یچشم خانم دکتر,فقط ک-اخت و روبه دکتر گفت؛به مهران اند یذوق زده نگاه مایش

 ادیبه احتمال ز-گفت؛ داشتیاز رو چشماش برم نکشویکه ع یجا کرد و در حالبهاد تو دستشو جابرگه یکم دکتر

 !گهیماه د

 شه؟یزودتر نم-:دیکوتاه پرس یبا اخم مایش

شده ماه  یباز کن یتو نوبتن,چشمتو ببند گهید یایلی,قبل از تو خزمیعز یدار یاچه عجله-با لبخند جواب داد: دکتر

 !دیکن نیینوزاد رو خودتون تع تیجنس یروش کیبا  میتونیاونم که م گهیمورد د کیفقط  گهید

 باالست اما امکانش هست! اشنهیهز-شده نگاهش کرد که دکتر گفت: جیک مایش

 ما منتظر خبرتون هستم بااجازه! شهیخدا بخواد همون م یچ,هرخوادینه نم-متفکر شد و مهران جواب داد: مایش

 از مطب خارج شدند. یهم همزمان باهاش بلند شد و با خداحافظ مایشد و ش بلند

 

.. 
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 دنینگاهشو متعجب باال برد و با د مایو ش ستادیدر ا نیب ییباز کرد و داخل شد,خواست پشت سرش ببنده که پا درو

-لب زد: دهیبست و ترس خیخون تو رگاش  کنهیشده نگاهش م کیبار ییهاده و چشمکه جلو روشه و با خن یشخص

 آرش!

 !دیرسیخواست درو ببنده اما مگه زورش به اون نره غول م مایرو لبش نشوند و ش یپوزخند آرش

 و خدا به دادش برسه! کردیم یناامان قلبش

 

* 

تازه رفته  مایبرداشت و از اتاق خارج شد,نه صبح بود و ن زیاز رو م چوییسرش کرد و سو شویاسرمهیآب یروسر سینف

 !میپاشو مامان بر-که رو کاناپه نشسته بود گفت: ایبود دفتر, روبه آر

 کودکان,تمام همسنتا برسن باشگاه دیطول کش ینیمستیب نیبلند شد و همراه هم از خونه خارج شدند,با ماش ایآر

 نام کرد,دو روز در هفته نهثبت کیمناستیاسمشو تو فوتبال و ژ ایبه اسرار خود آر سیاونجا بودند و نغ ایآر یو ساال

و تشکر  یماه اولو پرداخت کرد و با خداحافظ نهیفوتبالش بود.هز یها هشت تا ده برنامهو جمعه کیمناسیژ ازدهیتا 

 هاش هم مخالفنام کرد و برنامهاسم خودشو ثبت بالیباالتر هم باشگاه وال ابانیازشون از باشگاه خارج شد و دوتا خ

 جور کرد. ایآر یهابرنامه

خواست لباساشو عوض کنه که  سیبه سمت اتاقش رفت و نف ایخونه,آر دندیدوازده ظهر بود که رس کینزد ساعت

 بله؟-بود جواب داد: میزنگ خورد,نس لشیموبا

 ؟یسالم خوب-تو گوشش: دیچیپ مینس یصدا

 ؟چخبر؟یسالم آره خوبم,تو خوب کیعل-ز سرش باز کرد و جواب داد:ا شویروسر سینف

 چطوره؟ ای,آریخبریب-

 !ینگران م؟انکاریشده نس یاونم خوبه,طور-

 ...نیبب یعنی یچینه ه-هل کرد: مینس
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 نگران شدم! گهیجون بکن د-تشر زد: میکرد که نس مکث

با مامان و خاله بحث کرد و آخرشم گفت اگه با شماها  یناصر کل ییدا دیکه شما رفت روزید-مکث گفت: یبا کم مینس

وشو جل هیبه اسم ناصر دارن و خواست بره که خاله نسترن با گر یفراموش کنن که برادر دیبا گهینکننن د یآشت

خودم براش دختر انتخاب کنم و حقم  نمیبب شویاددام خواستمیآرزوها داشتم,م ماین یآخه من برا-گرفت و گفت:

 کارو باهام بکنه و ال و بل! نیا رخبینبود ب

 یلک گهیازدواج کرده و خالصه د مایو بدون خبر من جدا شده رفته با ن ستادهیمن ا یتو رو سینف گفتیکه م مامانم

 میایب یناصرم که کال طرف شما دوتا بود و آخرش موفق شد, قرار شد امشب دست جمع ییحرف و جروبحث,دا

 خونتون!

 ! میببخشمشون نس تونمیخردم کردن نم یجلو جمع چطور روزید یدیخودت د -و گفت: دیکش قیعم ینفس سینف

کن  یناصر باهاشون آشت ییبخاطر دا ی,ولزمیعز دونمیم-گفت: یحال با ناراحت نیاما با ا دادیبهش حق م مینس

 !مییما اونجا ینیگفت بهت بگم شب تدارک شام بب ییدا سیکنه مرگ من نف دایکش پ هی,نذار قضسینف

 هم اطالع بدم فعال خداحافظ. مایباشه,بذار به ن-مکث گفت: یو با کم دیرو صورتش کش یدست سینف

 خداحافظ!-با لبخند جواب داد: مینس

شاد  یقشنگ به چهره یافتاد و لبخند یرو عسل مایقطع کرد و رو تخت نشست,نگاهش به عکس خودشو ن تماسو

 ببخشدتشون؟ تونستیم یعنیزد و چشماشو بست, ماین

 

* 

 

 !رونیبرو ب-زد: داد

داداشتو از  یخوایتو که نم زمیچرا عز-گفت: بستیو درو م شدیکه وارد خونه م یشد و درحال ترظیآرش غل پوزخند

 ؟یخوای,میکن رونیخونه ب
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 تکون نیزبونش بود,سرشو به طرف ریکه ازش خورده بود ز ییهادهنشو بزور قورت داد و هنوز طعم کتکآب مایش

 برو توروخدا برو!-داد و لب زد:

 یرکه خوب خ نمیبیبه مبه-:دیکش ییبه دورورش انداخت و سوت بلندباال ینگاه مایبه التماس ش توجهیاما ب آرش

نمور  نیرزمیتو از اون ز کردیفکرشو م یک مایبرات ساخته خودمون یایبرا خودت,عجب خونه زندگ یکرد دایپ

 دشت!درن یخونه نیبه ا یبرس یمترده

 !نرویشو برو بو هفت نسلت,گم یخر خودت-:دیو توپ دیآرشو کش یانداخت و از پشت بازو نیرو زم فشویک مایش

 کیریستیشد ه مایش کیقهقهه زد و نزد هویمکث  هیزده بود و بعد از چند ثان رونیآرش از حدقه ب یهاچشم

محکم آرش رو صورتش  هیلیبه خودش که اومد س نبود یرخنه کرد,ترسش الک مایکه ترس تو تن ش یجور دیخندیم

 شد! نینشست و نقش زم

اد د کردیکه بلندش م یگرفت و درحال قشوی زدینفس منفس تیکه خندش قطع شده بود و از عصبان یدرحال آرش

خودتو از  گهیحاال د کنمیکثافت آدمت م یرفته جلوم موش بود ادتی,یواسه من زبون درآورد ییآشغال هرجا-زد:

 .تویزندگ کشمیبه گند م شرفیب یکنیما پنهون م

 و زدیهق م,هقگفتیو اونم فقط ناسزا م ومدیفرود م مایمشتا و لگداش تو تنو بدن ش دادیکه فحش م ینجوریهم

 دهیفایاما ب کردیو خدارو صدا م ختیری,اشک مشدیاز درد تو خودش مچاله م زدیمهران برسه,داد م کردیخدا خدا م

 و انکار کور شده بود! زدیشده بود,به قصد کشت م تریبود وحش ی,آرش وحشبود

 ی,آرش که حسابکردیو فقط سرفه م ومدیزخم بود و دهن و دماغش پراز خون,نفسش در نم مایبدن ش تمام

یب نیبب-گفت: کردیو سرشو بلند م دیکشیکه موهاشو م یزانو زد و در حال مایکرده بود کنار ش یهاشو خالعقده

 اید ش تیبه درک,حال فرستمیم جای هرتوخودتو شو ای یکنیمثل بچه آدم با ما رفتار م ایحواستو جمع کن  زیچهمه

 کنم؟ تیحال

 یونتینم یگه. چیه-تو صورت آرش انداخت و گفت: یبود تف ینفس بکشه اما به هر زحمت تونستیاز درد نم مایش

 !شرفیو ب یبابات مفت خور نیزرزر نکن توام ع یالک یبخور

حس مرگ رو بهش  مایش یچاقوش رو گلو یزیکرد,تف تو صورتشو پاک کرد و ت یآرشو جر شتریب مایش یهاحرف

ه ک دینحس آرشو شن یچشماشو بست و صدا ومدیاز آرش برم یگفتیم یانتقال داد,تو دلش فاتحشو خوند,هرکار

 !نتیبگو تا سرتو ببرم بذارم رو س ؟دربارهیزد یبگو چه زر-گغت:
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 حرف بزن آشغال! دمیبگو گ.ه خوردم تا نفستو نبر-زد: داد

 کنم کـ... یزاده عذر خـواهاز توعه حروم دیو خودت,چرا با یآشغال خودت-نبود,بزور لب زد: ایاما کوتاه ب مایش

,عق زد و فقط خون باال آورد,دستش محکم رو پهلوش ستادیا هویکرد نفسش رفت,قلبش ضربان گرفت و  احساس

جلو  ایدن هیاز ثان یو در کسر شدندیکم داشتند بسته مآرش دوبار چاقو رو توش فرو کرده بود و چشماش کمبود که 

 !ادافت ییرایو غرق در خون وسط پذ حسیچشماش تار شد و بدنش سرد و ب

 

* 

 کارت دارم! ایب نمیبب ایقربون دلِ مهربونت بشه نفسِ من,ب ماین نیا یاله یا

ش رو تو دست سیصورت نف عیدرو بست و سر مایاتاق شد,ن هیراه مایکه خندش گرفته بود دنبال ن یدر حال سینف

دل مهربونت بشم  یو پاک؟فدا یآخه چرا؟تو فقط بهم بگو چرا انقدر خوب-قشنگ گفت: یقاب گرفت و با لحن

 !ییهاحرف نیتر از اگل دونستمیم

 یجرمو بکش یتونیکردم انقدر لوسم نکن نم کاریحاال انکار چبسه بابا,-:ماین یبا خنده آروم زد رو شونه سینف

 !انیاالن م رونیها,حاالم بذار برم ب

اولش  ینک یباهاشون آشت یخوایم دمیشن یباشه حاال نزن تو ذوقم باور کن وقت-و گفت: دیبا خنده گونشو بوس ماین

به  سیندارم فقط نف یمن حرف یخواینظرم عوض شد اما حاال که خودت م روزید یادآوریخوشحال شدم اما بعدش با 

 !رفنبا من ط ینسریجون خودت بخوان اخم و تخم کنن ناراحتت کنن ا

 اشند!به کارمون داشته ب یکار گهیکرده نگران نباش فکر نکنم د دشونیتهد یناصر حساب یینه,دا-لبخند زد: سینف

 افاز اتاق خارج شد و به سمت اف عیسر سیبلند شد,نف ایمامان گفتن آرماماناف با زنگ اف یکه صدا دیخند هردو

 شویدرو زد و روسر"دییبفرما"برداشت و با گفتنِ فونویواضح تو صفحه بود,آ میناصرخان و مادرش و نس ریرفت,تصو

ناصرخان همراه کنارش قرار گرفتند و اول از همه  مایو ن ایرو سرش مرتب کرد,به سمت در رفت و بازش کرد,آر

و  الدیهمراه م مایو نسترن و پدر ن نیبسته کادو از آسانسور خارج شدند و پشتشون نسر هیخانومش با دسته گل و 

مواجه شدند که اصال انتظارشو  مایوارد خونه شدند و با استقبال گرم ن ی...با سالم و احوالپرسمیونس تایب

 قاست!آ ماین نیتو دلش گفت چقدر ا میبود و نس فتادهین یو انکار اصال اتفاق کردیبرخورد م یعاد یلینداشتند,خ
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اهشو با خنده نگ میکرد و جفت ابروهاشو به حالت بامزه باال داد که نس رینگاهشو غافلگ مایبود که ن مایرو ن نگاهش

با  یکنیم کاریچخبر؟چ-,آروم زد رو رون پاش:خوردیکه داشت شربت م الدیبا لبخند برگشت سمت م مایو ن دیدزد

 من؟ وونهیخواهر د نیا

 ؟یزم؟خوبیشد عز یچ-آروم زد پشتش: تایتو گلوش و به سرفه افتاد,ب دی,شربت پردیخند الدیم

ا سرفش قطع شد ب نکهیمثبت تکون داد و بعد از ا هیسرشو به معن تایروبه ب کردیکه هنوز سرفه م یدر حال الدیم

 خوبم! -خنده گفت:

 بود خفه شه! کیبهش نزد یگفت یچ-غره گفت:با چشم مایروبه ن تایب

 هوونید هیچطور با تو دمیفقط پرس یخوریبابا,تو چقدر حرص م یچیه-تکون داد: نیبا خنده سرشو به طرف ماین

 !نیهم سازهیم

 که قشنگ خورد وسط سرش و افتاد تو بغلش! مایپوست موزو پرت کرد سمت ن تیبا عصبان تایب

 

* 

که شاخ و دم  یوونگیبود د وونهیرو لبش نشست,د ظیغل یپرخونش انداخت و پوزخند یهاتبه دس ینگاه آرش

 نداشت!

 هکیو هزار ت نیبه گلدون جلو در زد که افتاد رو زم یقرار داد و به سمت در پاتند کرد,لگد محکم بشیرو تو ج چاقو

 زهر چشم گرفته بود اما خبر نداشت که...  مایاز ش الشیشد,از خونه خارج شد و درو محکم پشت سرش بست!به خ

 

. 

متعجب  کردیکه برق رو روشن م یخونه در حال هیکیجلو در و سکوت و تار یگلدون شکسته دنیکه باز کرد با د درو

 ؟یستی؟نییما؟کجایش-صداشو باال برد:
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سمت آشپزخونه رفت و در  انداخت و در اتاق خوابشونو باز کرد,نبود برگشت تو سالن و به زیو کتشو رو رو م فیک

که همراه داد از  ییخدا ایوسط سالن افتاد,قلبش تپش گرفت و رد خون و گرفت و  هیلحظه نگاهش به خون جار کی

-برد و تنِ سردشو تو بغل گرفت و داد زد: ومغرق در خون هج یمایاومد دست خودش نبود,به سمت ش رونیگلوش ب

وجود نداشت!  ییمایش گهیبود! د دهیفایباتوام باز کن چشماتو!.اما نه ب یتوروخدا چشماتو باز کن!لعنت مایما؟شیش

 تنش سرد و و چشماش بسته بود و تمام صورتش غرق خون بود!

 سیکه گذشت تازه به خودش اومد و بلند شد,با اورژانس و پل کمی! زدینعره م هاوانهید نیکنه,ع کاریچ دینفهم مهران

 !ریاز د رترید یلیبود,خ ریاومدند اما د نیتماس گرفت و کمتر از ده م

 فرود نیزم یمهران داشت,نفسش گرفت و دو زانو رو یانداخته شد حکم مرگ رو برا مایکه رو تن ش یدیسف مالحفه

 افتاد و چشماش بسته شد.

. 

 لمیف نیسخت نبود و تمام اتفاقات ع ادیز مارستانهیتو ب نکهیبود,حدس زدن ا دیتارش رو که باز کرد همه جا سف نگاه

 و همراه مرد سیو خواست بلند بشه که دونفر پل دیبلند شد,سرم رو از دستش کش عیاز جلو نگاهش گذشت و سر

 وارد اتاق شدند. یدپوشیسف

 نداشت! یموند,حوصله نداشت و سواالت اونا هم تمام جوابیب سایرو تخت نشست و جواب سالم پل مهران

رش دور س ای!.دندادندینم یفعال جواب مشخص سایاون کارو کرده بود اما پل مایبا ش یبفهمه ک خواستیدلش م یلیخ

 مرگ! هیشب ی,خوابخواستیرو م مایتو آغوش ش دنیو چقدر دلش خواب دیچرخیم

 

* 

 یدهش زیر یبرداشت و نگاهِ خندونشو تو چشمها ماینخنده پوست موز رو از تو بغل ن کردیم یکه سع یدر حال الدیم

 دوخت! ماین

 هیراه سیبلند شد و به قصد کمک به نف "خدا به دادت برسه"تکون داد و با گفتنِ  نیسرش رو به طرف ماین

 آشپزخونه شد.
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ده العاده شفوق مایاز نظر ن سیو آش کشک نف مهیشام آماده بود, ق زیربع بعد م کیهم بلند شدند و  تایو ب مینس

 بود!

 تایب دفعهیکه  خوردندیهم تو سکوت غذاشونو م هیو بق نیو بب ایراه انداخته بود که ب یچهبه و چهناصر هم به ییدا

 !سیبلند شد و با عجله خودشو انداخت تو سرو یهل کرده از رو صندل

 نیا-ت:فگ سیآروم به نف میبهم انداختند و نس یبا تعجب نگاه هیبلند شدند دنبالش رفتند و بق الدیو م نسترن

 خواهر شوهرت چه زود دست به کار شدا!

 مامان؟ یخوریچرا غذا نم-:دیبود پرس میکه تو بغل نس ایبا خنده نگاهش کرد و روبه آر سینف

 خاله بهم بده.-دوغشو برداشت و گفت: وانیل ایآر

 لبش برد. کیو قاشق برنج رو نزد دیرو موهاشو بوس مینس

 خبر دکتر برو انشااهلل هیحتما فردا  زمیعز-گفت: تایروبه ب یبا مهربان نیسرو نسترن که برگشتند ن الدیو م تایب

 !یشنویم یخوش

 !دندیخند الدیو م مایافتاد همه بجز ن نییکه با خجالت پا تایب سر

 !یشیم ییدا یفکر کنم دار-که سرش تو غذاش بود آروم گفت: مایبغل گوش ن سینف

ر نثا ی! بعد چشمکخوادی,من دلم پدر شدن مالیخیشدنو ب ییدا-کوتاه نگاهش کرد و مثل خودش آرام گفت: ماین

! امیبلکه از حرفش! پدر شدن ن مای,نه از چشمک نختیته دلش فرو ر یزیچ هیاحساس کرد  سیکرد که نف سینف

 گرفت. نییو سرش را پا دیکوتاه کش یآه

ته نشس مایبه ن دهیچسب سیو بگو بخند بودند,نف ییو چا وهیهم گذشته بود و همه دور هم مشغول م ازدهیاز  ساعت

 .شیتو گوش میبود و سر نس میهم طبق معمول بغل نس ایبود و آر ماین یبود و دستش قفل دستا

ط هم بسا رین و نو نستر نیو ناصرخان و خسروخان هم صحبت کار و بار بودند و نسر کردندیپچ مپچ تایو ب الدیم

 گل کرده بود! بتشونیغ

ه,چنتا آرمان-بشنوه گفت: میبلند که نس ییاز عمد با صدا مایانداخت که ن مایبه ن یمتعجب نگاه سیزنگ در نف با

 ببره! ادیپرونده هست گفتم ب



 سیعشق نف

 
206 

 

 بلند شد که احساس کرد رگ گردنش گرفت,دستشو به گردنش گرفت و اخماش توهم یاز گوش یجور مینس نگاه

 هم پشتش. سیپر از خنده نگاهش کرد و بلند شد رفت سمت در و نف ییهابا چشم مایرفت و ن

 

تو  دییسالم اقا آرمان بفرما-جواب داد: ییو روبه آرمان که نگاهش بهش افتاد و سالم داد با خوشرو ستادیا ماین کنار

 د؟یستادیچرا دم در ا

 کار داشتم! مایبا ن شهیمزاحم نم خانمسینه نف-شد: ریزسربه آرمان

 !دییبفرما هیمزاحمت چ دیدار ارینه بابا اخت-دوباره گفت: سینف

 نکن! یبیتو تو بابا غر ایب-گرفت و گفت: سویحرف نف یهم دنباله ماین

 مینس یو درست روبرو مایکنار ن یوارد خونه شد و بعد از سالم احوالپرس ااهللی کیکفشاشو درآورد و با  آرمان

 نشست.

که نگاه  دیدیبه وضوح م مایهم به جمعشون اضافه شد و ن الدیکه گذشت دوباره حرفهاشون گل انداخت و م کمی

 از آرمان نداشت! یهم انکار دست کم میو نس شهیم دهیکش میو سمت نس کنهیم ینافرمان یآرمان گاه

 در مورد بچه و دنگ فنگش بود. تایصحبتش با ب سینف

 س؟ینف-

 بود! دهیاشاره کرد که تو بغلش خواب ایبا چشم به آر مینگاهشو بهش دوخت که نس مینس یصدا با

رو از بغلش گرفت و به سمت اتاقش برد,رو تخت گذاشت  ایرفت,آر میبلند شد و به سمت نس تایروبه ب دیببخش هی با

 .دیروش مرتب کرد و گونشو بوس شویاسفنجطرح باب یو پتو

 اسرار شبو بمونن اما قبول نکردند. مایم عزم رفتن کردند,ناتاق که خارج شد مهموناش ه از

 !ختهیبهم ر یخونه هیموند و  سینغ

 !ادیخوابم م یلیخ ماین یوا-و گفت: مایکه خمار خواب بودند برگشت سمت ن ییهاو با چشم شیشونیزد رو پ دستشو
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 میواببخ میبر ایخب ب-:کردگفتیباز م رهنشویپ یهاکه دکمه یدست و صورتشو با حوله ش خشک کرد و  درحال ماین

 ؟یچرا معطل

 !ختهیبهم ر نیرو بببابا خونه-کالفه گفت: سینف

ردا ف-سمت اتاق خواب گفت: بردشیکه م یحوله رو رو کاناپه انداخت و به سمتش رفت,دستشو گرفت و در حال ماین

 !میبخواب میبر ایست خودم دربست نوکرتم فعال بجمعه

 ت.رف سیعوض کرد به سمت سرو یلباسشو با لباس خواب راحت نکهیبعد از ا سید اتاق شدند,نفباز کرد و وار درو

رو  ماینرم کننده زد و بعد از خاموش کردن چراغ کنار ن یپاک کرد,کم ششویکه شد موهاشو شونه کرد و آرا خارج

 سی,نفدیرو به سمت خودش کش سیرنگو زد و تن نف یدستشو دراز کرد چراغ خواب زرشک مای.ندیتخت دراز کش

 ما؟ین-گذاشت و صداش کرد: مایدستشو رو صورت ن

 جانم؟-کف دستشو برد سمت لبشو بوسه زد: ماین

 چقدر خوبه؟من موندم مامان و خاله چرا بهش نرفتن! ییدا یدید-و گفت: دیکوتاه کش یآه سینف

 داره! یاخالق هی یهرکس گهیخوب د-و گفت: دیکش سینف یرو گونه ی,دستدیخند ماین

 سم؟ینف-صداش زد: ماین نباریزمزمه کرد که ا یاوهم سینغ

 جانم؟-نشست و جواب داد: سیلبخند رو لب نف رد

 سرش رو عقب کرد و یچشماشو باز کرد و کم سیشد نف یحرف دلشو بگه,مکثش که طوالن یچطور دونستینم ماین

 ؟یبگ یخوایم یعشقم؟چ هیچ-:دیپرس

 بگم! یچجور دونمینم-رو با دست عقب برد و گفت: سینف یموها ماین

ده بگم شرمن دیبا یدار یااگه خواسته-کوتاه گفت: یو چشمک طنتیرو تو دستش گرفت و با ش مایدست ن سینف

 !ادیخوابم م

-رو دوباره سمتِ خودش گرفت و باالخره گفت: سینف وونهیخندش گرفت,با گفتن د مایکه ن دیدنبال حرفش خند به

 خودت! هیدختر شب هی,سینف خوادیه مدلم بچ
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 س؟ینغ-باز صداش زد: مایبگه,سکوت کرد که ن دیبا یچ دیمحکم روهم فشرده شدند و نفهم سینف یهاو چشم هالب

 !ماین هیشونیآروم بود که اخم نشوند رو پ یابله نباریا سینف جواب

 

 ؟یختی!چرا بهم رنمتیبب-رو گرفت و سرش رو باال برد: سینف یدستش چونه با

 .ماین ادیخوابم م-آروم گفت: سینف

 !سینف-دلخور شد: ماین لحن

 !خوامی,من بچه نمماینه ن-کالفه جواب داد: سینف

 ؟یچ یعنی-

 !خوامی,بچه نمنیهم یعنی-

 اونوقت چرا؟-

 .گهید خوامیخب,خب نم-

 نشد برا من. لیدل خوامیکننده,نمقانع لیدل-

 !دمیچقدر عذاب کش اینرفته سر آر ادمی,من هنوز هیکاف ماین-

 ا؟یشد مگه سر آر یچ-

 اومدمیبه هوش نم گهیکردن د هوشمیبعدشم که به هزار آمپول و دارو ب شدمینم هوشیبود که ب ادیدردم انقدر ز-

 بدم! رشی,نا نداشتم شکردیبعد از دو روزم که به هوش اومدم کل بدنم درد م

 دوباره تکرار بشه! شهینم لیاتفاق بود,دل هین من اوگل-و گفت: دیکش قینفس عم ماین

 !هیکاف ای,آرماین کنمیخواهش م-

 که... ای؟آریگیم یچ یفهمیم سینف-
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 خوانا یگفته بود با خط مایو تو ذهنش حرف خالش که به ن دیتا آخر حرفشو فهم سیبود,نف ریخورد اما د حرفشو

ش دوس دیچرا با ستیکنارم باشه,از پوست و خونم ن دی,چرا باستیکه بچه من ن نیا یگیپس فردا م-نوشته شد:

 داشته باشم!

 !گفتیبود که نسترن م ییفردااونشب همون پس اره

 گند زده اونم ناجور! دیفهم مایکه عقب رفت,ن سینف تن

اق بخواد از ات سینف نکهیهمزمان شد و اونم بلند شد قبل از ا مایاز رو تخت با مشت شدن دست ن سیشدن نف بلند

 نداشتم! ی,بخدا منظورسینف سایوا-:ستادیرج بشه جلوش اخا

 برو کنار.-لب زد: سینف

باره صداش بلندتر از قبل بود که دو نباریدستشو عقب برد و ا سیکه نف رهیدستشو برد جلو خواست دستشو بگ ماین

 .مایبرو کنار ن-گفت:

 آخه؟ یبر یخوایکجا م-و گفت: دیموهاش کش یال یکالفه دست ماین

 !رمیبرم بم خوامیم-نگاهش کرد: زیت سینف

رو  ماین تیمحکم بود اما نشان عصبان یدرست مثل نوازش شیلیتو صورتش زد آخش بلند شد,س مایکه ن هیلیس با

 بود! سینف یرهیسرخش خ یهاداشت چشم

 واریمحکم به د مایمنتظره بود کمر ن ریرو هل داد,چون کارش غ مایبا تمام توانش ن حرفیباال اومد و ب سینف نگاه

 ای,به سمت اتاق آررونیاز فرصت استفاده کرد و درو باز کرد رفت ب سیدر فاصله گرفت,نف یبرخورد کرد و از جلو

 رفت و داخل شد,درو از پشت قفل کرد و پشت در سرخورد!

 

 باز کن! دروس؟ینف-:دیرو از پشت در شن مایآروم ن یصدا

 بهم بخوره! حالش از خودش سیلحنش باعث شد نف یکالفک

 به خودش! یاز طرف دادیحق م مایبه ن یبود,از طرف دودل



 سیعشق نف

 
210 

 

 ماین یبرا ایآر گهید یبچه هیبا وجود  کردیچون فکر م دیترسی, مدیترسیم میلی,خدیترسیکدوم درسته,م دونستینم

هم پشت در  ماین کردی.احساس مشهیو خودش م ایو توجهات خودشم به بچه باعث عذاب آر شهیکمرنگ م

 داده. هیسرخورده و مثل خودش سرشو به در تک

 پشت در نشسته بود و دستشو مشت کرده بود! یگالفک یو کل یبا ناراحت مایدرست بود,ن حسش

سرش رو زانوش  سیاز طرف مقابل بودند, نف یپشت در نشستند و هردو منتظر اکثرالعمل یهردو همونجور هاساعت

صبح بود و او  یدمااذان متعجب چشماشو باز کرد و گردن خشک شدشو بلند کرد,دم یبود و چشماش بسته,با صدا

 !گهیبودند و دلخور از هم د داریدوتا هنوز ب

 یدابا ص مایهنوز پشت در باشه,قفلِ درو باز کرد که ن ماین کردیدرصد هم فکر نم هیکه  یبلند شد و در حال سینف

تشو مچ دس عیسر مایخواست دوباره بره داخل اتاق که ن سیافتاد و نف بلند شد,نگاهشون تو نگاه هم دیکل دنیچرخ

بشه  ینطوریا خواستمینم -زمزمه کرد: ششسمت خودش,دستشو دور تنش حلقه کرد وکنار گو دیگرفت و کش

 خودت شد! ریدست روت بلند کنم اما باور کن تقص خواستمی.واقعا نمسینف

یو ب هیگر یسرخش نشونه یهارفت,چشم سیبه سمت سرو حرفیو ب دیکش رونیب مایخودشو از بغل ن سینف

 بود! ماین هیلیس یسرخ شده بود و جا کمیچپش  یرو نداشت, گونه یشگیهم هیاش اون شاداب بود و چهره یخواب

انقدر جونم برات ارزش داره که  یعنی-و زمزمه کرد: دیکوتاه رو لبش نشست و دستشو رو گونش کش یلبخند

 !یو خودم بلند کردبخاطرش دست ر

دست به بغل منتظرشه,قصد  ماین دیخارج شد که د سیو بعد از شستن دست و صورتش از سرو دیکوتاه کش یآه

دستشو گرفت و پشت سر  عیسر گذرهیم یتو سرش چ دونستیکه انگار م مایاما ن ایداشت دوباره برگرده تو اتاق آر

 یادستشو نوازش گونه رو ج مای,نکردیم شفقط نگاه سیبرداشت,نف دمیتو اتاق,در اتاقو قفل کرد و کل دیخودش کش

 الـ... رمیبم-ناراحت گفت: یرو گونش کاشت و با لحن یاخم شد,بوسه کمیو  دیکش شیلیس

 درست حرف بزن!-:دیبا تمامِ قدرتش رو صورتش فرود اومد و غر سیحرفش تموم نشده بود که دست نف هنوز

 

 نهیماشااهلل دستتم سنگ-گفت: کردیزده نگاهش مکه خجالت سینش گذاشت و روبه نفبا لبخند دستشو رو گو ماین

 ها!
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رو کنارش احساس کرد و سرش  ماین دنی,خواببردی,خوابش نمدیبه سمت تخت رفت و روش دراز کش حرفیب سینف

 !ادیخوابم م ماینکن ن-غر زد: سیکه نف دیتنشو سمت خودش کش مایکرد و دستاشو بغل کرد,ن میبالشت قا ریرو ز

تو  یموهاش برد و نوازش کرد...تا روشن شدن هوا هردو همونجور یالفشار داد و دستشو الب نشیسرشو رو س ماین

 موندند. هیسکوتِ پر از گال

خاموش کرد و روبه  لشویبلند شد,زنگ موبا سیبهم انداختند و نف ی,هردو نگاهسینف لیزنگ هشدار موبا یصدا با

 !دیکل-گفت: کردیکه نگاهش م ماین

گرفت و به سمت در رفت بارش کرد واز اتاق خارج  دوی,کلسیاز بغل دستش برداشت گرفت سمت نف دویکل ماین

رو حاضر کرد و  ایهشت فوتبال داشت,آر ایبود آر میونکرد,ساعت هفت دارشیرفت و ب ایشد,به سمت اتاق آر

 ؟یاول صبح دیریکجا م-:دیمتعجب پرس مایحاضر شد که ن عیخودشم برگشت تو اتاق سر

 باشگاه فوتبال.-جواب داد: ایآر سینف یبجا

 تیاهم سیبرسونمتون,اما نف امیبذار خودم ب-بلند گفت: مایکه از اتاق خارج شد ن سیگفت و بلند شد, نف یآهان ماین

 رلبیز سرشو به چپ و راست تکون بده و مایاز خونه خارج شدند و بسته شدن در باعث شد ن اینداد,همراه آر

 کنه! سینثار نف یلجباز

 

* 

یکه ب یبود که از سر قبر بلند شد و حاال موند مهران!مهران ینفر نیآخر هیضعف و غش و گر یبا ادا و کل مایش مادر

 !فقط مات قبر بود و دستش رو خاک سرد هیو گر حرف

 نوشته نشده بود! یآروم یو چرا تو سرنوشتش زندگ کردیم یخفگ احساس

و قرار بود  شده رشونیدستگ ییزایچ هی گفتندیم سایگرفته بود و پل لیتحو مارستانیجنازه رو از ب شیپ چندساعت

اونم  خواستی,دل کندن براش سخت بود,چقدر دلش متونستیبره اما نم یبه کالنتر یسپارمهران بعد از خاک

 !کردیبود کار خودشم تموم م شتهرو ک مایکه ش ی,کاش اونشدیدفن م مایو کنار ش کردیهمونجا تموم م
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به خودش اومد و بدنِ خستشو از رو خاک سرد بلند کرد و  لشیزنگ موبا یچقدر گذشت که با صدا دینفهم

 د؟ییبفرما-خارج کرد و جواب داد: بشیرو از ج لشینشست,موبا

 شمس؟ یسالم,آقا-

 ,خودمم!دییبفرما-

 !یکالنتر دیاریب فیتشر عیند بهتون بگم هرچه سرگفت یسرهنگ احمدجناب رمیگی...تماس میمن از کالنتر-

د بع ساعتمیزهرا خارج شد,نبلند و دل خون بلند شد و از بهشت یتماسو قطع کرد و با آه "حتما"با گفتن  مهران

 !شیگند زده به زندگ یهاش بود تا باز بشه و بگه کجناب سرهنگ نشسته بود و نگاه خستش به لب یجلو

 

سر بگم قاتل هم دیمتاسفانه با-گذشت باالخره جناب سرهنگ لب باز کرد: ایدن کیمهران  یمکث که برا یاز کم بعد

 !شهیشما برادر ناتن

و آسانسور  یالب یمداربسته نیدورب قیاز طر-باال رفت و سرهنگ ادامه داد: کیریستیچپ مهران به صورت ه یابرو

 نزده! یفعال حرف یده,بازداشته ولدر بو یرهی,اثر انگشتشم رو دستگمیکرد شییشناسا

باالخره,مادرش چند  ادیبه حرف م یول-گذاشت,سرهنگ باز گفت: شیشونیچشماشو با درد بست و دستشو  پ مهران

 برو اونجا اگه هـ... یباهاش صحبت کن یخوایاگه م یبود گفتم ببرنش اتاق بغل نجایا شیپ قهیدق

 !دمیم تیباهاشون صحبت کنم نه رضا خوامیعنوان نه م چینه,به ه-تو حرفش و گفت: دیپر مهران

مزاحم  گهی,به هرحال ددیحق دار-گفت: ذاشتیم زیم یکه خودکارش رو رو یسرش را تکان داد و در حال سرهنگ

 !میدیشد بهتون اطالع م یبازم خبر مینش

 د!اتاق رو ترک کر دیکه خودشم بزور شن یبا گفتن ممنون بلند شد و با خداحافظ مهران

 

* 
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نبود  دلخور مای,اگه از نایدنبال آر رفتیم دیباز با گهیشد,هوف دو ساعت د ادهیپارک کرد و پ نکیتو پارگ نشویماش

 اون بره. گفتیحتما بهش م

کل خونه رو برداشته  یخوش یآسانسور باال رفت و به سمت واحدشون قدم برداشت,درو باز کرد و وارد شد,بو سوار

 مای,کار نزدیبرق م یزیو خودش بود که تو فضا پخش شده بود و خونه از تم مایعطر ن یبوکه دقت کرد  کمیبود, 

د خارج ش سیاز سرو سیخ ییبا دست و رو مایرو لبش نشست و به سمت اتاق خواب رفت که ن کیکوچ یبود,لبخند

 دسته گل کردم! نیخونه رو برات ع یچطور نیبب-با چشمک گفت: سینف دنیو با د

حاال -:دیجلو رفت و دستشو رو صورتش گذاشت و پرس یشتریبا جرات ب دیکه خندشو د ماینتونست نخنده,ن سینف

 ؟یآشت

 س؟ینف-دلخور صداش کرد: ماینگاهشو ازش گرفت که ن سینف

رو تخت گذاشت و دوباره از اتاق خارج شد و به سمت  فشویدستشو پس زد و وارد اتاق شد,مانتو و شال و ک سینف

و  ختیخودش ر یبرا ییچا یوانیهم ل سیبه سمت کاناپه رفت و روش نشست,نف ییچا یوانیبا ل مایرفت,ن آشپزخونه

از عمد صداشو  مایو ن دیسمتش چرخ سینف گاهبلند شد و ن یویت یبعد صدا نیهمونجا تو آشپزخونه نشست,چند م

باتواما -باز داد زد: سی,نفدنیو خودشو زد به نشن دیشن ینی,دینشن مایکمش کن! اما ن-داد زد: سیتا ته بلند کرد,نغ

 دیشرفت و کنترل رو از دستش ک مایو بلند شد به سمت ن دیکوب زیرو م وانشویل سینداد,نف یتیبازم اهم مای! اما نماین

رو تا آخر کم کرد و کنترل رو  یویت ی,بچه شده برا من! صداشنوهیانگار نم-غر زد: کردیکه صداشو کم م یحال درو 

تو بغلش افتاد و سرش درست  سیکه نف دیمچشو گرفت و محکم کش عیسر مایکنارش پرت کرد و خواست بره که ن

رو تو بغلش فشار داد و با  سیمحکم تن نف شرو سرش فشار داده شد و دست مایقرار گرفت و لب ن ماین ینهیرو س

 !یکنیبا من قهر م گهید,حاال نمتیبب-پر از خنده گفت: یلحن

 

, نتونست دلخور باشه,نتونست ازش ختیاحساس کرد دلش ر ماین یهاسرشو بلند کرد و با نگاه به چشم سینف

 !ستمیقهر ن-رو چونش نشوند و گفت: نیریش یاسمت موهاش رفت و بوسه ارادهیناراحت باشه,دستش ب

 !یاخم دار شبیو از د یستیقهر ن-خم شد رو صورتش: ماین

 دلخورم ازت!-لب زد: سینف
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 یرهیو نگاهش خ دیکوتاه کش یآه سی,نفدیشد و نگاهشو دزد سینگاه نف یرهیخ هیبگه,چند ثان یندونست چ ماین

 اشرهیهم قصد نگاه نکردنشو نداشت,تماما خ سینگاهش کنه و نف خواستیاما نم شدیمتوجه م مایبود ن مایصورت ن

 نگاهش نکنه! اومدیبود و دلشم نم

 ما؟ین-

 جانم؟-کوتاه نگاهش کرد: ماین

 ؟یکنیچرا نگام نم-

اس احس سینداد,جواب نداد و نف یجواب کردیم سینف یموها یکه  دستشو ال یگاز گرفت و در حال نشوییلب پا ماین

 دیابه ساعت کرد,ب ی,نگاهدیبلند شد و چنتا نفس پشت سرهم کش عی,سرکردیکرد حالش بده,احساس حالت تهوع م

چقدر  ماین دیبه سمت اتاق رفت و حاضر شد و از خونه خارج شد و نفهم مای,بدون نگاه به ناینبال آرد رفتیم

 نباشه! دلخور سیبچه فقط نف یفراموش کنه حرفاشو,اصال گور بابا سیکنه نف کاریکرد و چقدر فکر کرد چ یخودخور

سالم -سمتش رفت و جلوش خم شد: سیتازه از باشگاه خارج شده بود,نف ایآر دیباشگاه رس یکه جلو سینغ

 ,خوب بود فوتبال؟زمیعز

 ؟یپسرم,چرا ناراحت هیچ-:دیمتعجب پرس سیفقط سرشو تکون داد که نف حوصلهیب ایآر

 دوستامو باباهاشون اومده دنبالشون! نیدنبالم بب ادیمامان چرا بابا نم-نگاهش کرد: یاشک ییهابا چشم ایآر

 بابا؟ شیپ میبر یخوایم-:دیپرس کردیرو پاک م ایآر یهاکه اشک یو در حال دیکوتاه کش یپوف سینغ

 .میآره,بر-سرشو تکون داد: هیبا گر ایآر

 زنگ بزنم بهش ببرمت. نیتو ماش میبر زمیباشه عز-بلند شد,دستشو گرفت و گفت: سینف

بوق دو بوق  کی,کریخارج کرد و شماره مهران رو گرفت و زد رو اسپ فشیاز داخل ک لشویموبا سیشدند و نف سوار

 د؟ییبفرما-:دیچیپ یمهران تو گوش یخسته یقطع کنه که صدا خواستیسه بوق,انگار قصد جواب دادن نداشت,م

 ؟یاسالم بابا خونه-
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,آره تو زمیسالم عز-داد و بلند شد,رو کاناپه نشست و جواب داد: صیرو تشخ ایآر یبه خودش اومد و صدا مهران

 ام!خونه

 بابا,دلم برات تنگ شده! شتیپ امیم-

 منتظرتم ایب زمیباشه عز-انداخت و گفت: روحیب یبه دورتا دور خونه ینگاه مهران

 ,خداحافظامیباشه بابا زود م-

 بده مامانت! ویگوش-گفت: عیقطع کنه که مهران سر خواست

 له؟ب-خارج کرد,گرفت دم گوشش: کریگرفت و از اسپ ویمتعجب گوش سیکه نف سیگرفت سمت نف ویگوش ایآر

 باال! ایخودتم ب یرو آورد ایسالم, آر-

 چرا؟-

 باهات صحبت کنم! خوامیم ایب-:دیکش قیعم ینفس مهران

 برگردم خونه! عیسر دیبمونه برا بعد,کار دارم با شهینم-

 نه,کار منم واجبه,لطفا!-با تحکم گفت: مهران

 باشه فعال!-آروم جواب داد: سینف

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیخوشحال بود ماش یادیکه انگار ز ایبا نگاه به آر کرد و قطع

 

 شانیپر ینگذشت که در باز شد و چهره یازنگو به صدا درآورد و لحظه عیسر ایبعد جلو در بودند و آر نیمچهل

 یمتعجب نگاهش کرد,از مهران واسواس دنشیبا د سیشد و نف انیو سروضعه نامرتب نما یمشک رهنیمهران با اون پ

اهش که تمام نگ سیبلند شد و روبه نف دنشیاز بوس عدرو بغل کرد و ب ایوضع و اوضاع,مهران خم شد آر نیبود ا دیبع

 تو! ایب-آروم گفت: ییبهش بود با صدا
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کاناپه رفتند و  نبود,به سمت مایکفشاشو درآورد و داخل شد,خونه مرتب بود اما ش سیدر کنار رفت,نف یجلو از

 کجاست؟ ختس؟خانومتیافتاده؟سروضعت چرا بهم ر یاتفاق-سوال تو ذهنشو به زبونش آورد: سینشستند,نف

 اهیس رهنیپ نیشده مهران؟اصال ا یچ-:دیرو به درد آورد و باز پرس سینگاهش کرد,غم تو چشماش دل نف مهران

 تنت؟نکنه برا پـ... هیچ

 !ماینه,ش-تو حرفش: دیپر مهران

 ؟یچ مایش-

 !دهیبه قتل رس-

 به قتل یچ یعنی؟یگیم یچ یفهمیم-,بزور زبونشو چرخوند و گفت:شدیگردتر نم نیاز ا گهید سینف یهاچشم

 شهرِ هرته! ده؟مگهیرس

بردار -بود گفت: لشیتو موبا هیکه تمام حواسش به باز ایو با نگاه به آر دیرو صورتش کش یدست مهران

 خونه! نی,تو همنجایهمبعد از ظهر, روزی,پرشیناتن

 متاسفم!-لب زد: سینف

روزم نذاشت با آرامش  هیخونه اول و آخرش نحس بود برام, نیا-داد: هیو کامل به کاناپه تک دیکش قیعمینفس مهران

 بفروشمش برم! خوامیکنم,م یزندگ

 ؟کجا؟یبر-:دیدستاشو بغل کرد و پرس سینف

 مهتاب! شیکانادا,پ-صورتش جواب داد: یرهیخ یبا نگاه مهران

 و حقش شیبود تو زندگ دهیعذاب کش یلیمهران,بنظرش خ یناراحت بود برا یلیفقط نگاهش کرد,خ حرفیب سینف

 بود! یازش فرار یتو آرامش باشه اما انکار آرامش و خوشبخت کمیبود 

 شه؟ی,دلت تنگ نمایآر-و گفت: دیکوتاه کش یآه

 گذاشت. ایشد و به سمت خودش کشوند,چشماشو بست و سرشو رو سر آر ایآر یرهیمحبت خ یبا کل مهران
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 هیکپ خودش بود اما دماغ و دهن و حالت صورتش شب ایآر یو رنگ موها یجفتشون بود,چشم و ابرو یرهیخ سینف

 هم اخالق پدرش بود. یبیبه طرز عج میپدرش  و گاه

د روهم چن ایآر شهیاگه م خواستمیاما م یدیاجازه نم دونمیم-کوتاه گفت: یکرد و با آه ریغافلگ رشوینگاه خ مهران

 ...ـیروز ببرم با خودم قول م

 نه!-تو حرفش: دیپر سینف

 !ارمشیباشه,شب م شمیپس الاقل بذار امروز پ -چشماشو محکم روهم فشار داد: مهران

شماره  دنیمهران بلند شد,مهران با د لیوبازنگ م یمکث کرد و با گفتن باشه بلند شد بره که صدا هیچند ثان سینف

 د؟ییبفرما-جواب داد: عیسر

 دی,چندتا مورد هست که بایکالنتر دییایبگم اگه براتون مقدوره ب خواستمیهستم,م یشمس,من احمد یسالم آقا-

 .دیحتما خودتون باش

 اومده؟ شیپ یسالم جناب سرهنگ,مشکل-بلند شد و جواب داد: مهران

 !دیشیمتوجه م دیاریب فی,تشررهینه انشااهلل خ-

 ,متشکر ازتون خدانگهدار.امیباشه چشم م-جواب داد: کردینگاهش م یکنجکاو یبا کل ایمهران با نگاه به آر-

 رگردم.تا من ب نجایبمون ا یتونیاگر م ایبعدش  ایدنبال آر امی,میبرم کالنتر دیمن با-گفت: سیکرد و روبه نف قطع

 دنبالش. ایکارت تموم شد خودت ب میرینه,م-سرشو تکون داد: سینف

 کوتاه زمزمه کرد و همراه هم به سمت در رفتند. یاباشه مهران

 شهیخورد,نگاهشو سمت ش شهیبه ش یخواست حرکت کنه که تق سیشدند و نف نیسوار ماش ایو آر سینف

 منو؟ یرسونیتموم کرده,م نیبنز نمیماش-داد که مهران گفت: نییرو پا شهیبرد,مهران بود,ش

 آره حتما,سوارشو.-



 سیعشق نف

 
218 

 

 یو مهران با تشکر دندیربعه رس کیبود  کیرو داد,نزد یرو تو بغلش نشوند و آدرس کالنتر اینشست و آر مهران

کرده  ازدواج مایبه کل فراموش کرده بود که مهران خبر نداره با ن سیدنبالش و نف رهیگفت که م ایشد و روبه آر ادهیپ

 شون اونجاست.و االن خونه

 

... 

و  ایآر ندیها بود,با باز شدن در نگاهشو باال برد و با دبود و تمام حواسش به پرونده ختهیپرونده جلو روش ر یکل ماین

 سیو بعد از جواب سالم نف دیگونشو بوس مایانداخت,ن مایبدو بدو خودشو تو بغل ن ایبهشون زد که آر یلبخند سینف

 زم؟یعز نیکجا بود-:دیپرس ایروبه آر

,بابا میاومد ییجا میبابا بعدشم بابا رو رسوند شیپ میاز باشگاه رفت-رو گرفت و جواب داد: مایخودکار تو دست ن ایآر

 تا شب. ششیدنبالم برم پ ادیقول داد ب

ه ک سیکرد و نشوندش رو مبل و بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت,نف ایکوتاه نثار آر یفقط لبخند حرفیب ماین

 شده؟ یطور-گفت: سیرودورو شد,مکث کرد که نف مایخارج بشه با ن از اتاق خواستیم

 ن؟یکجا بود-

 چطور؟-

 ؟یچ یعنیدرست جواب بده؟چطور -چشماشو محکم روهم فشار داد: ماین

 !گهید میبود رونیب خبما؟ین یکنیم یبازپرس یدار-نگاهش گرفته شد: سینف

 دیشک یکوتاه یآه سیبرگشت و از اتاق خارج شد,نف سینف یهابه چشم قیعم یو با نگاه دیکش قیعم ینفس ماین

به ساعتش  یرو اپن زد رو شارژـو نگاه لشویاز اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت,موبا مایپشت سر ن

خارج کرد و  زریکرده از فرچرخ کمیو  دیکش یهنوز آماده نبود,پوف سیسه ظهر بود و ناهار نف کیانداخت, نزد

کرده روهم بهشون هارو خرد کرد و بعد از سرخ کردنشون چرخ ینیزمبیآب بشه,س خشی گذاشت تو آبجوش تا

 رب. یاضافه کرد با کم

 .یویهم سرگرم ت ایرو کاناپه مشغول کار بود و آر مایو از آشپزخونه خارج شد,ن دیرو چ زی,مدادیغذا م یتنش بو کل
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 ناهار حاضره! دیبلند ش-

 رمیمنم م"با گفتن  سیبلند شدند به سمت آشپزخونه رفتند که نف حرفیشد و ب دهیکش سیهردو سمت نف نگاه

 رفت. سیبه سمت سرو"امی,مرمیدوش بگ

ذاشو که غ مایخواست بلند بشه که ن ایبلند شد,آر سینف لیزنگ موبا یمشغول غذا خوردن بودن که صدا ایو آر ماین

 د؟ییبفرما-بود,جواب داد: یاپن برداشت,شماره خال رو از رو سینف لیتموم کرده بود زودتر بلند شد و موبا

 خانم؟ سینف یگوش دیببخش-متعجب مهران بلند شد: یصدا

 د؟ییبله,بفرما-دوباره گفت: ماین

 من مهرانم شما؟-

 باباته!-سمتش گرفت و گفت: لویموبا ایبا نگاه به آر ماین

 سالم بابا.-گرفت دم گوشش گذاشت: لویموبا ایآر

 بود جواب داد؟! ی,اون آقا کزمیسالم عز-

 دنبالم! دییایقرار نبود ب د؟مگهیی,بابا شما کجامایعمو ن-جواب داد: مایبا نگاه به ن ایآر

 دنبالت,فقط مامانت کجاست؟ امیم یچرا پسرم من االن زنگ زدم بگم حاضر باش-گفت: مهران

 

 دنبالم! ای,من حاضرم بمییمایعمو ن ی,بابا ما خونهرهیمامانم رفت دوش بگ-

 ؟یچ یاونجا برا-:دیمتعجب پرس مهران

 بابا؟ یبلد نجاروی,امیینجایوقته ا یلی,خدونمینم-

 دنبالت,خداحافظ. امینه پسرم به مامانت بگو آدرسو بفرسته م-مکث کرد و جواب داد: یکم مهران

ابا برا ب یفرستیم نجارویعمو آدرس ا-گفت: کردیکه نگاهش م مایقطع کرد و روبه ن"چشم خداحافظ"با گفتن ایآر

 دنبالم! ادیب
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و ر لیکرد و موبا امکی,بعد آدرس خونه رو به شماره مهران پزمیحتما عز-گرفت و گفت: ایرو از دست آر لیموبا ماین

بلند شد و به سمت در  عیکه حاضر و آماده بود با زنگش سر ایو آر دیرس ساعتمیگذاشت...مهران زودتر از ن زیم یرو

 که یدر جور یرفت,روبرو نییگرفت و همراهش تا پا ودستش مایو خواست درو ببنده که ن دیرفت,کفشاشو پوش

 دوباره برگشت باال. مایباباش شد ن نیکه سوار ماش ایو آر ستادیا نتشیمهران نب

-:دیکه وارد خونه شد پرس ماین دنیموهاش تموم شده بود از حموم خارج شد و با د دنیکه تازه سشوار کش سینف

 ؟یکجا بود

 باباش اومده بود دنبالش! نییرو بردم پا ایآر-گغت: نشستیکه م یبه سمت کاناپه رفت و در حال ماین

 !نجا؟یا-:دیمتعجب پرس سینف

 داره! یچه اشکال-اخم کرد: ماین

 بلد نبود! نجارویکه نداره اما آخه اون ا یاشکال-روبروش نشست: سینف

 نه؟یهم قایبلد نبود و سوال منم دق نجارویبله ا-سرشو تکون داد و گفت: ماین

 .یچه سوال-به حالت تعجب باال رفت و گفت: سیچپ نف یابرو

 !یبلد نبود و چرا اصال خبر نداشت تو ازدواج کرد نجارویچرا ا نکهیا-پاشو رو پاش انداخت و گفت: ماین

 شیپ تشیداشت حتما بفهمه,موق یلیچه دل خبما؟ین هیمنظورت چ-:دیشده نگاهش کرد و پرس جیک یبا حالت سینف

فکر  ینعینگفتم, یزیسوالم کرد که ازدواج کردم,اما خب من چ دیرو تو دستم دحلقه مارستانیبود,اتفاقا تو ب ومدهین

 نداره! یکردم لزوم

 که ینداره من یلزوم ؟اصالینداره شوهر سابقت بفهمه تو ازدواج کرد یاصال لزوم یآره خانم منطق-داد زد: ماین

 یدوست دار مینداره تو راحت باش و هرکار یلزوم نایکدومه ا چی,اصال هیبود رونیشوهرتم بفهمم امروز با اون ب

 باشم؟ یکاراتو,اصال من ک یداره به من اطالع بد یبکن چه لزوم

و  زهیاشکش از پشت پلکش نر کردیم یهاشو بسته بود و سعچشم سی,نفزدیبا داد حرفاشو م مایکه ن یطول مدت در

از تو دلشو گرفته بود تو دستشو فشار  یکیداشت و انگار  ی,احساس بدشدیقلبش از درد منفجر نشه,اما نم

نبود  سیو حواسش اصال به نف رفتیم روقدم یعصب مایضرب باز شدند,ن کیهاش ,چشماومدی,نفسش باال نمدادیم



 سیعشق نف

 
221 

 

نفس بکشه اما امکان نداشت و  کردیم یمشت شده بود و سع نشیو دستش رو س زدیم یبه سرخ گهیکه رنگش د

 ورشیکرد و به سمتش  دایپ ریتغ سینف یرنگ کبود شده دنیشد,نگاهش با د دهیسمتش کش مایباالخره نگاه ن

گذاشت و چندبار پشت سرهم بهش  سیاما نشد,لبشو تو دهن نف ارهیبکرد به حرفش  یبرد,دستاشو گرفت و سع

هاش سرخ سرخ بود و حالش ,چشمکردیدرد م نشیو س دیکشیم قیتنفس داد,نفسش برگشت,پشت سرهم نفس عم

 بد!

 

 کردیداشت,احساس م یدیقرار گرفت,احساس حالت تهوع شد اشنهیش نشست و سرش رو سرو گونه ماین دست

عق زد باال  یرسوند اما هرچ سیجدا شد و خودشو به سرو مای,از بغل نانیباال ب خوانیبدنش م اتیتمام محتو

سرد  سیچشم دوخته بود,تن نف رخشمیاز پشت تنشو بغل گرفته بود و نگران به ن مایو ن کردی,دلش درد ماوردین

 !دیکوبیم امانیسرد بود و قلبش ب

داد  خواستمینم خوامیمعذرت م-دستشو گرفت و آروم گفت: مای,نمایو صورتشو شست و برگشت سمت ن دست

 نداشتم نمـ... یشدم,منظور بد وونهید ینگفت یزیتو چو  میبود رونیگفت با بابام ب ایآر یبزنم,وقت

خارج شد,به سمت اتاق خواب  سیو از سرو دیکش رونیدستشو از دستش ب سیحرفش تموم بشه نف نکهیاز ا قبل

 مـ... سینف-درو گرفت و داخل اتاق شد: مایرفت و درو باز کرد داخل شد,خواست ببنده که ن

 !ماین رونیبرو ب-تو حرفش: دیپر سینف باز

 گوش کن بهم آخه! قهیدق هی-و گفت: دیموهاش کش یال یکالفه دست ماین

 !نمتیبب خوامی,نمرونیگفتم برو ب-داد زد: سینف

 یاالن چ ایبود و خدا سینف مرخی,نگاه مات شدش رو نمایبه حال ن یحرف و وا نیدلش شکست از ا خودش

رعت ,دستش مشت شد و به سختی! قلبش فرو رنمتیبب خوامی,نمنمتیبب خوامیحرفو زد,نم نیبود که ا سید؟نغیشن

 از اتاق و بعدش از خونه خارج شد.

 هقش کل اتاق رو برداشت.افتاد و هق نیدو زانو رو زم سینف
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لحظه هم چند ساعت  کیذهنش  ختیریها مسرخ شده ینیزمبیس یسس رو رو ایآر یکه به خواسته یحال در

 شویرو فرستاده بود قبرستون و زندگ مایکه ش شرفی,اون بفتهیب خواستیم یفاق,واقعا چه اتکردیرا فراموش نم شیپ

اون دوتا سرباز بود که  ریهمش تقص ه!چرا نذاشتن؟آرمایبود قصد داشت خودشم بفرسته ور دل ش دهیبه گند کش

 د!بو دهیخواب مایبه مهران نرسه و کاش نبودن,نبودن و االن مهران هم راحت کنار ش یبیآرش رو گرفتن تا آس یجلو

 .خوردیغرق در سس رو م یهاینیزمبیدوخت که با لذت داشت س ایو نگاهشو به آر دیاز ته دل کش یآه

سرش داره منفجر  کردینخورده بود و احساس م ییشش بعد از ظهر بود و مهران از صبح چا کینزد ساعت

 غذاشو تموم کرده بود. که ایو دوباره برگشت کنار آر زیرو زد به پر سازیی,بلند شد چاشهیم

سرشو رو  ادیهاش مشخص بود خوابش مکه از چشم ای,آردیدور دهنشو پاک کرد و گونشو بوس یدستمال کاغذ با

 دواریام یکه مهران رو به زندگ یپسر تنها کس نیموهاش فرو رفت,ا یمهران ال یباباش گذاشت و دستا یپا

 !هرچند کم!کردیم

 د؟یکنیم یزندگ ماین یچند وقته خونه ایآر-رو به زبون آورد: کرده بود ریکه ذهنشو درگ یسوال

 امیاما باز عمو ن میبود چندشب اونجا موند دهی,تازه مامان خودش خونه خرمیرفت نجایکه از ا یاز وقت-جواب داد: ایآر

 اومد دنبالمون.

خواب مهمون  هیروهم رفتند و در عرض چند ثان ایآر یهانگفت,چشم یزیچ گهیو د دیکوتاه کش یآه مهران

 هاش شد.چشم

 

 

 

 نیمونده بود که خوابش برده بود,گردن خشک شدشو از رو زم یچقدر اونجور دی,نفهمدیزنگ تلفن از خواب پر با

 سرد بلند کرد و بلند شد,از اتاق خارج شد.

 د؟ییبفرما-کاناپه نشست و تلفن رو برداشت: یرو

 رن؟دا یپرستش با شما نسبت ماین ی,آقارمیگی...تماس ممارستانیسالم من از ب-:یتو گوش دیچیپ یخانم یصدا
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 اومده؟ شیپ یبله همسرم هستند,مشکل-لرزان گفت: ییشروع کرد به ضربان گرفتن و با صدا سینف قلب

داشتند و االن تو اتاق عمل هستند,لطف  یبله متاسفانه تصادف سخت-:دیلرز سیخانم بلند شد و تن نف یصدا باز

 !دیخودتونو برسون ترعیهرچه سر دیکن

 دیبا آژانس تماس گرفت و رس یو چجور دیلباس پوش یبلند شد,چجور یچجور دیاز دستش سرخورد و نفهم تلفن

و  ته شده بودبه در اتاق دوخ یهاش با نگران,فقط به خودش که اومد پشت در اتاق عمل منتظر بود و چشممارستانیب

 ییرفت تا خواست دستشو بند جا جیخسته بود و پاهاش توان وزنشو نداشتند,سرش ک یلیتنش انکار خسته بود,خ

 هاش بسته شد.شد و چشم نیکنه نقش زم

 

.. 

 بود و مارستانیبهتر شد,رو تخت ب دشیهاشو بازوبسته کرد و د,چشمکردیتار بود و سرش بشدت درد م نگاهش

 هم بغل دستش رو تخت خواب بود. گهیخانم جوان د هیسرم تو دستش,

و از اتاق خارج  دینداد,بلند شد کفشاشو پوش ینیسرم سوخت اما اهم ی,جادیشد و سرم رو از دستش کش زیخمین

 خانم,سرمت تموم شد؟ یکجا پاشد-:دیبا اخم پرس دنشیشد,پرستار با د

 عملش تموم شد؟شوهرم,کجاست؟-:دیپرس یبه سوال پرستار با نگران توجهیب

فعال نه,تو آروم باش انقدر استرس نده به خودت برا -گفت: شوندشیم یکه رو صندل یبازوشو گرفت و در حال پرستار

 بچتم مضره!

-سرشو سمت پرستار برگردوند که احساس کرد گردنش شکست,نگاهش مات دهنش موند و لب زد: یجور سینف

 ؟بچه؟یچ

 د؟یدونستی,نمدیمواظب خودتون باش شتریب دیبا دیا بارداربچه,شم زمیبله عز-

 نه!-و لب زد: دیرو گونش چک سینف اشک

 عملش؟ شهیتموم م یک-:دیپرس عیسر سیبلند شد که نف پرستار
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 !شتریب دمیساعت شا کیاحتماال  ستیمعلوم ن-گفت: رفتیها ماتاق یسرکش یکه برا یدر حال پرستار

اال و شده با آسانسور رفت ب یاطالع داد چ میاستفاده کرد و به نس مارستانیاز تلفن ب نکهیبلند شد و بعد از ا سینف

 دوباره جلو اتاق عمل منتظر موند!

 یشد آقا یچ-بلند شد به سمتش رفت : سیشب بود که باالخره دکتر از اتاق خارج شد,نف میوننه ساعت

 دکتر؟حالش چطوره؟

به سرش وارد شده بود,معلوم  یبود,اما متاسفانه ضربه سخت زیآموفقتعمل م-سرشو تکون داد: یبا خستگ دکتر

 !گهیچند ماهِ د دمیروز تا چند هفته و شا کیساعت  کی,ادیبه هوش م یک ستین

 !نمشیبب تونمیم-:دیسمت سرش رفت و باز پرس سینف دست

 .دیوقت مالقات دار قهیچند دق وییسیمنتقلش کنن س-گفت: رفتیم یکه به سمت خروج یدر حال دکتر

روش بود رو از اتاق عمل خارج کردند  مایبعد دوتا پرستار تخت رو که ن نیو کوتاه زد و چندم یاجمال یلبخند سینف

 مایدستشو رو دست ن کردیکه اشکشو پاک م یتخت رو گرفت و در حال یبه سمتشون رفت و گوشه عیسر سیکه نف

 شدش بود! چیاند پو سرِ ب یصورت زخم یرهیگذاشت و نگاهش خ

و وارد بخش شد,کنارش نشست و  دیدکتر لباس مخصوصشو پوش یبا اجازه سیو نف وییسیکردند س منتقلش

 کوتاه روش زد,اشکش رو یا,دستشو سمت لبش برد و بوسهشهیمتوجه م نیبگ یهرچ گفتیدستشو گرفت,دکتر م

برد  باز کن!دستشو چشماتو,توروخدا ماین دیکنارتم,ببخش نی,چشماتو باز کن,ببماین-و آروم گفت: دیدستش چک

ختر د هی دمیباردارم,نگام کن,قول م گفتیپرستار م نیبب-گفت: زدیم هیگر ونیکه م یسمت شکمش و با لبخند

 مایاز تو بچه نخوام,بخدا ن کنمی,من غلط مای,تو فقط به هوش بیخواستیکه م ی,همونارمیخودم برات ب هیشب

و ت دمی,تازه فهمترسمینم گهینه,د گهیبشه اما د تیکمرنگ بشه,اذ ایرآ گهید یبچه هیبا وجود  دمیستری,مدمیترسیم

ا بخد ماین دمیتازه فهم-,هق زد و ادامه داد:یستین زمیچچیو نگران ه ترسمینم یچی,از هترسمینم گهیمن د یباش

ه دست المصب مگه اصال آخهتونم؟ی,مگه منمینخوام تورو بب کنمیغلط م یلیمن خ-هق کرد:!بازم هقدمیتازه فهم

 یمای!...ندیگفتم,ببخش یزیچ هی تیالمروته,تو اوج عصبان نیهمش دست ا-رو قلبش و گفت: دیمنه...با مشت کوب

چقدر گذشته بود که  دی.نغهممایکلمه جواب از ن کیاز  غیو در زدیحرف م یمن باز کن چشماتو...همونجور یایمن,دن

 انیاونام ب دیهستند بذار رونیهم ب گهی,چند نفر درونیب دییخانم بفرما-و هشدار داد: سادیپرستار باال سرش وا

 داخل.
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 مگه؟ روننیب ایک-:دیسرشو بلند کرد و پرس سینف

 فکر کنم مادر و خواهراش هستند. دونمینم-گفت: کردیهارو چک مکه دستگاه یدر حال پرستار

 رونیب نجایاز ا ومدهی,تا شوهرم به هوش نرونیبرم ب خوامینم-فت:رو گرفت و گ مایدوباره دست ن الیخیب سینف

 !رمینم

 

 .رونیب دیی,لطفا بفرماستقهیفقط چند دق نجایخانم,وقت مالقات ا یچ یعنی-تشر زد: پرستار

خستشو روهم  یهاگذاشت و چشم مایگفت,سرشو رو دست ن یپرستار چ دیانکار اصال نشن سینف اما

به  تاینسترن و ب یهابه سوال توجهیحرصش گرفته بود از اتاق خارج شد و ب سینف هیگذاشت,پرستار که از خونسرد

رش پرستار رو از س"اشکال نداره"سرش شلوغ بود با گفتن  یسمت اتاق دکتر رفت تا بهش اطالع بده...دکتر که کل

قصد باز کردن  مایبود و ن دهیفایهاش بها و التماسموند اما حرف مایساعت کنار ن کیاز  شتریب سیباز کرد و نغ

 هاشو نداشت.چشم

 جوان,سرم شلوغ بود یخوب با شوهرت خلوت کرد-:بلند شد که دکتر با لبخند گفت سیورود دکتر به اتاق نف با

 !امینتونستم زودتر ب

 ادداشتیدستش  یتو برگه ییزهایچ هیکه  یدرحال نهیانداخت و دکتر بعد از معا نیینگاهشو پا نیشرمگ سینغ

 مالقات! یبرا انیهم مادر و خواهرش ب قهی,چند دقدیاستراحت کن یکم دیبهتره بر-گفت: کردیم

 خودم بمونم! دیبذار کنمینه,خواهش م-نگاهش کرد: یاشک ییهابا چشم سینف

,برو کنهیم یتابیپسرت هم ب نکهیمثل ا-هاش برداشت و گفت:رو از چشم نکشیع سینف هیمتاسر از ناراحت دکتر

 خوبه؟ یاجازه بدن کل روز رو کنارش باش گمی,فردا مششیپ

 دیرو بوس ماین یزمزمه کرد,بعد از خروج دکتر خم شد دست و گونه رلبیز یکوتاه گاز کرد ممنون نشوییلب پا سینف

و  دی,دوباره گونشو بوسشتیپ امی,اگر هم نه فردا باز میبه هوش اومده باش مگردیتا فردا که برم دوارمیام-و گفت:

 کسم!مواظب خودت باش همه-زمزمه کرد:
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که از اتاق خارج شد بلند شد بدون توجه بهش با  سینف دنیکوتاه فشرد و از اتاق خارج شد,نسترن با د دستشو

چرا تصادف  س؟داداشمیافتاده نف یچه اتفاق-سمتش اومد و دستشو گرفت؛ تایوارد اتاق شد,ب یاشک ییهاچشم

 کرده؟

 !دونمینم-دستشو سمت سرش برد و لب زد: سینف

 ؟یخوب-سمتش رفت: سینف دنیوارد بخش شد و با د نی,نسردونستیهم نم واقعا

 نه!-جواب داد: صادقانه

 !رهیگیرو کالفه کرده,بهونه تورو م میمهران و نس اطیتو ح ایبرو آر ایب-کوتاه گفت: یبا آه نینسر

 .اطیدنبال خودش کشوند تا ح جونشویب یفقط سرشو تکون داد و به هزار زحمت پاها سینف

با سر جواب  دیبوسیکه گونشو م یبغلش کرد و در حال سیسمتش,نف دییو دو دیپر نییاز بغل باباش پا دنشیبا د ایآر

 و مهران رو داد. میسالم نس

 چرا تصادف کرده!-رو تکرار کرد: تایسوال ب مینس

 بهم نگفتن. یزی,هنوز چدونمینم-کوتاه سمت مهران جواب داد: یبا نگاه سینف

 ؟یضیرنگت چرا مثل کچ شده,مر-:دیباز پرس مینس

 خورده؟ یزیچ ایخوبم،آر-

 آروم داده شد. یلیو آرمان کنارشون قرار گرفتند و جواب سالمشون خ الدیبگه م یزیخواست چ مینس

 باالست؟ تایب-:دیپرس سیروبه نف الدیم

 .نییپا انیب گهیبله,االنا د-سرشو تکون داد: سینف

 د؟یدونیچرا تصادف کرده؟م ماین-:دیسرش رو کوتاه تکون داد و آرمان پرس الدیم

 گفتن. یزینه اونا چ دمیخبر ندارم,اصال نه من پرس دیباور کن-کالفه جواب داد: سینف

 رفت. یبپرسم به سمت ورود رمیگرفت و با گفتن م الدیتو دستشو به سمت م سهیک آرمان
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 ,تو برو.میمزاحمت نش-گذاشت و روبه مهران گفت: نیزم یرو رو ایآر یدیبا احساس کمر درد شد سینف

 خودم. شِیرو ببرم پ ایآر ی,اگه کار دارینه چه مزاحمت-و گفت: دیرو صورتش کش یدست مهران

 خونه. میریندارم م ینه کار-:دیکوتاه کش یآه سینف

 پس من برم,فعال.-

 رفت. یو به سمت خروج دیرو بوس ایسر آر رو

هم کنارش...چند لحظه بعد آرمان کنارشون قرار گرفت و  میو نس اینشست و آر مکتین یگرد کرد و روعقب سینف

 یول فتهریکجا م دونمیسرعتش باال بوده,تو اتوبان تهران.کرج...نم نکهیمثل ا-گفت: کردیکه نگاهش م سیروبه نف

 بود! دیبع مایاون همه سرعت از ن

 خدا لعنتم کنه! یمن شد,ا ریهمش تقص-و دستشو رو سرش گذاشت و لب زد: دیکوتاه کش یآه سینف

 

خونه  میپاشو بر-گفت: ایآربا نگاه به  میآلود خودشو تو بغلش جا داد,نسخواب ایدستشو تو دستش گرفت و آر مینس

 .ادیخوابش م امیآر سینف

 .میصدا کن بر نارویاآره برو خاله-انداخت و سرشو تکون داد: ایبه صورت آر ینگاه سینف

 .رسونمتونیمن م-بغل بلند شد که آرمان گفت: ایآر سیرفت,نف یبلند شد و به سمت ورود مینس

 شدیچشماشون باز نم هیکه از گر تایهمراه نسترن و ب میو نس نیبعد نسر نیکوتاه بهش زد و چند م یلبخند سینف

 خونه شد. هیراه دادندیبه رفتن نم تیکه پاهاش رضا یدر حال سیکنارشون قرار گرفتند و نف

.. 

رو  یا,بوسهومدیصورتش زوم بود,تا صبح چشم روهم نذاشته بود و االن بشدت خوابش م یخستش رو یهاچشم

 من بهتر از برگ گل یتو برا-هاشو بست و زمزمه کرد:گذاشت و چشم مایو رو کنار بالشت نکاشت و سرش ماین یگونه

 برا... تو...یو عشق ناتمام دنینفس کش یمن تمنا ی,تو برایتر از نابو ناب

 آرام... یاچندساعته یهاش گرم خواب شدند, خوابچقدر گذشت که چشم دینفهم
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هاش باز رو لبش نقش بست و چشم یبود,لبخند ی,حس قشنگکنهیموهاشو نوازش م یکی کردیم احساس

 و ناباور لب دیهاش جوشاشکش تو چشم کردندیکه نگاهش م مایباز ن یهاچشم دنیشدند,سرش رو بلند کرد و با د

 !ماین-زد:

 

 س؟ینف-لب زد: سیو مثل خود نف دیدست آزادشو باال برد و ماسک رو از رو دهن و دماغش کش ماین

 وونهید-:هیهق شروع کرد به گالهق ونیهقش کل فضارو پر کرد و مانداخت و هق مایخودشو تو بغل ن قتطایب سینف

 , دلم ازت گرفته!یلیبخداخ ینامرد یلیمن,خ رمیمیم ینگفت شعوریب یبا خودت کرد نکارویچرا ا یلعنت

یبا به هوش اومدن ب دونستمیاگه م-گفت: کردیرو از خودش جدا م سیکه نف یکج کرد و در حال یسرشو کم ماین

 االنت! یهااون موقع و نه به فحش یها!نه به قربون صدقهاومدمیبه هوش نم وقتچیه یشیم ادب

 کنه؟یدرد نم تیی؟جایخوب-:دیپرس دیکشینم ماین یهاکه چشم از چشم یو در حال دیخند هیگر ونیم سینف

 باشه. یعاد کنمیکه فکر م کنهیدرد مسرم  کمینه خوبم,-ابروهاشو باال برد و جواب داد: ماین

 ؟یرو سرعت بود یکه اونجور یرفتیم ی,کجا داشتماین یچرا تصادف کرد-

 و دادمیگاز م تونستمیتا م دونمی,فقط مدونمیباور کن نم دونمینم-هاشو بازوبسته کرد و جواب داد:چشم ماین

 مقصدمم نامشخص بود برام!

از  یورواقعا منظ ماین دیببخش-مکث کرد و آروم گفت: هی,چند ثانشیشونیرو گرفت و گذاشت رو پ مایدست ن سینف

 !نیشده بودم هم یهام نداشتم فقط عصبانحرف

 هتیتنب یبخاطر دخترمون,دفعه بعد حساب بخشمیم بارونیا-گفت: بارطنتیش ییهازد و با چشم یلبخند ماین

 !کنمیم

 شوهرش دوخت. یهاچشم یرهیو نگاهشو خ دیبوس مارویبا خنده رو دست ن سینف

 به هوش اومده؟ ضتونیمر دیخانم چرا پس اطالع نداد-
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فراموش کردم از جاش بلند شد که پرستار با تکان  یبا گفتن وا سیپرستار هردو بهش چشم دوختند و نف یصدا با

 از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد همراه دکتر دوباره برگشت تو اتاق. نیدادن سرش به طرف

رو بود کل پرستا کیجوون خانومت چقدر نگرانت بود,نزد یخبر ندار-گفت: کردیم نهیرو معا مایکه ن یدر حال دکتر

 بزور فرستادمش خونه و امروزم آفتاب نزده باز برگشته بود! روزیبزنه, د

 چقدر تو دلش قربون صدقش رفته. ماین دیانداخت و نفهم ریخندان سرشو ز ییهابا چشم سینف

 مایا هواپب خواستیم یزنگ زده بود و حت یناصرم که کل یی,دامارستانیب ختندیر لیقل شد بخش کل فامکه منت ماین

 قسمش داد تا منصرفش کرد. یکل مایکه ن ادیب

 و برگرده, رهیرفت خونه تا دوش بگ میبه اسرار نس سیمالقات تازه تموم شده بود که نف وقت

ود تو شارژ ب شدیم یکه دو روز لشویبلند شد,به سمت اپن رفت و موبا لشیزنگ موبا یوارد خونه شده بود صدا تازه

 بله؟-رو برداشت,شماره مهران بود جواب داد:

 ؟یسالم خوب-تو گوشش: دیچیمهران پ یصدا

 ؟چخبر؟یممنون,تو خوب-

 ,شوهرت خوبه؟به هوش اومد؟یسالمت-

 !یآره امروز صبح به هوش اومد,مرس-کوتاه کرد و جواب داد: یمکث سینف

 ایدنبال آر امیب خواستمیبرم,م خوامیبگم من امشب پرواز دارم م خواستمیخداروشکر,م-کوتاه گفت: یبا آه مهران

 باز. ارمشیوقت رفتن م

 برو دنبالش. مینس شیپ ایباشه بسالمت,آر-به سمت اتاق خواب حرکت کرد و گفت: سینف

 باشه حتما,خداحافظ.-

 خداحافظ.-لبشو کوتاه گاز گرفت و آروم جواب داد: سینف

 رو تخت انداخت. لشویکرد و موبا قطع



 سیعشق نف

 
230 

 

 چیاز ه یاخاطره چیکه ه خواستیرو م ییجا هیموندن نداشت,دلش  یبرا یلیقصد رفتن کرده بود چون دل مهران

 !ادیتو ذهنش ن یکس گردونهینگاهش رو م یکه وقت ییقسمت گذشتش نداشته باشه,جا

 جز مهران رو نداشت! یهم کس مایو ش دهینم تیرضا عنوانچیچون مهران گفته بود به ه شدیمجازات م مایش قاتل

 هاش به سمت حموم رفت.و بعد از برداشتن لباس دیبلند کش یآه سینف

 

** 

 

که بود  تایب یرو دختر کوچولو سیبودند و نگاه نف یمشغول بحث ینشست,هرکس مایبه کمرش گرفت و کنار ن دستشو

 تو بغل باباش خواب بود.

 طاقت ندارم. گهیکه د اریب ایمنو به دن یفسفل نیا تایب یشدن به بچه رهیخ یبجا-

ساب کار ح ینذاشت بخواب ششی,شبا که گرادیم یاریطاقت ب گهید کمی-و گفت: مایبا خنده برگشت سمت ن سینف

 !ادیدستت م

 خودم! نیدرست ع شهیمن آروم م یبچه-ش کرد و گفت:حواله یچشمک ماین

 فردا شب-:گفتیشد که روبه نسترن م دهینگاهش به اون سمت کش نیچپ نگاهش کرد و با حرف نسرچپ سینف

 .دیپس فردا بر دی,بمونادیخواستگار م مینس یهم برا

 ؟یک-:دیگرم کرده بود انداخت و پرس ایکه سرشو با آر میسمت نس ینگاه سینف

 !مای,همون دوست نیحق یخانواده-جواب داد: میپاشو رو پاش انداخت و با نگاه به نس نینسر

 مایتوهم که رفت ن افشیاحساس درد کرد,ق هیدر عرض چند ثان سیبا خنده بهم دوخته شد و نف سیو نف ماین نگاه

 س؟ینف یشد یچ-:دینگران پرس

 دردم گرفت.-دستشو به پهلوش گرفت و گفت: سینف
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 رو سیکه دست نف یو نسترن هم از جاشون بلند شدند و نسترن در حال نیکه نسر دیرده از جاش پرسهل ک ماین

 شمیببر نییپا ادیب میکنیروشن کن کمکش م نویهل نکن برو ماش ستین یزیچ-گفت: مایروبه ن گرفتیم

 .مارستانیب

در  هم الدیو م تایرو ببره اتاق و ب ایفهموند آر میبا اشاره به نس نیسرشو تکون داد و به سمت در رفت و نسر ماین

 حال ساکت کردن دختر کوچولوشون بودند.

 بردنش. یرو تنش کرد و همراه نسترن کمکش کردند بلند شد و به سمت خروج سیمانتو شال نف نینسر

رش دخت و منتظر خانوم و شدیلحظه هم از در اتاق گرفته نم کی مایبعد جلو اتاق عمل منتظر بودند و نگاه ن دوساعت

 بود.

 

... 

 !یخال هیبود,خال ی,دستش رفت سمت شکمش,خالکردیباز کرد,درد داشت,کل بدنش درد م هاشوچشم

 اومده بود! ایاومد,دختر کوچولوش به دن ادشی زیچهمه

 چم کو؟ب-کمرنگ زد و آروم گفت: ی,لبخندکردیبود و با لبخند نگاهش م ستادهیباال سرش ا مایرو برگردوند,ن سرش

 ؟ی,درد دارزمیعز ارنشیاالن م-و جواب داد: دیخم شد,گونشو بوس ماین

-و آروم گفت: دینشست و چندبار پشت سرهم دستشو بوس یکنارش رو صندل مایسرشو تکون داد که ن سینف

 !سینف دیببخش

 ؟یکنیم یمعذرت خواه یچ ی,براوونهید-:دیخند سینف

 یارنداره,تازه خبر ند دنیکه پرس وونهید هی ی,کارهاوونهید یگیخودت م-و گفت: دیدوباره با خنده دستشو بوس ماین

 داره! یتو بودن هم عالم یوونهید

ار و نسترن به همراه پرست نیهم بودند که نسر رهیداشت,خ دنشویمرد حکم نفس کش نیپر شد از عشق,ا سینف نگاه

و  سیو گرسنش بود,پرستار گذاشتش تو بغل نف کردیم هیکه دختر کوچولوشونو به بغل داشت وارد اتاق شدند,گر
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 شهسینف هیو دخترکش شب دهیبه آرزوش رس مایکه ن دادیم نویا دیسبزش نو یهاخورد آروم شد,چشم ریکه ش کمی

 بهتر! نیاز ا یو چ

ازت,واقعا  سیممنونم نف-با تمومِ عشقش گفت: سیو روبه نف دیدخترکشو بوس یهاخم شد جفت چشم ماین

 برام! ایتو دن زهیچ نیباارزش تر یکه تو بهم داد یاهیممنونم,هد

 نداختیم مایکه خودشو تو بغل ن یدر حال ایبغل وارد اتاق شد و آر ایآر میکرد و نس مایقشنگ نثار ن یلبخند سینف

 ه؟یبچه ک نیمامان ا-گفت: سیروبه نف

تو راهه و داره  گفتمیکه م ی,همونزمیخواهرته عز-گفت: دادیکه کوتاه فشارش م یدستشو گرفت و در حال سینف

 م؟یبذار یاسمشو چ میخواستیم ادتهی,ادیم

 اوهم!-با خنده گفت: ایآر

 ه؟یاسمش چ نمیخب بگو بب-:دیو پرس دیگونشو بوس ماین

 !ـایآن-فشار داد و جواب داد: ماین ینهیسرشو رو س ایآر

 !زیشکرت,بخاطر همه چـ ـایبا عشق بهم دوخته شد و خدا مایو ن سینف نگاه

 

 

 "انیپا"

 سی.نفعشق

97'8'17 

16:18 

 .اصغرزادها
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 ممنون. ایدن ای,دننیازتون که وقت گذاشت یمرس

 چکاوک.پنهانو حس کنمیمن به شما:آرزو یشنهادیپ یهارمان

 

 ,احقی

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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